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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξσηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΤΠΔ θαη 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη 

Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε 

νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο 

πφξνπο.  

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η .Ν. ΚΑΕΑΕΖ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.1. Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε. 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ 

Τπεχζπλνο ππν-νκάδαο εξγαζίαο ινγνηερλίαο: Βαζίιεο Βαζηιεηάδεο 

ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  

http://www.greeklanguage.gr  

Καξακανχλα 1 – Πιαηεία θξα Σ.Κ. 55 132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε 
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Σίηλορ  

Ρέζεκλνο, κηα κηθξή πνιηηεία. 

Γημιοςπγόρ  

Καιιηφπε Κσηζάθε  

Γιδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή ινγνηερλία 

(Πποηεινόμενη) Σάξη 

Γ΄ Λπθείνπ  

Χπονολογία 

Φεβξνπάξηνο 2014  

Γιδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

— 

Γιαθεμαηικό 

Όρη  

Χπονική διάπκεια 

8 ψξεο  

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

   Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.  

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: ηζηνιφγην καζήκαηνο.  

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Σν ζελάξην γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ πξνυπνζέηεη:  

1) Σελ εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ κε ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

(εηζήγεζε, θαηεπζπλφκελνο δηάινγνο, θαηαηγηζκφο ηδεψλ). Δπίζεο, ηελ εμνηθείσζε κε 

ηελ ηερληθή ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο «Ρφινο ζηνλ ηνίρν». 
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2) Σελ εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ κε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

Ζ/Τ: επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word), δεκηνπξγία παξνπζίαζεο κέζα απφ ην 

PowerPoint θαη κεηαηξνπή ηεο ζε βίληεν κε ην πξφγξακκα iSpring free, δεκηνπξγία 

ςεθηαθνχ βηβιίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ FlipSnack, δεκηνπξγία ςεθηαθνχ 

θνιάδ (Photo Collage). Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ηηο πξψηεο ψξεο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο ν εθπαηδεπηηθφο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ εξγαζηεξίνπ 

πιεξνθνξηθήο, λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα, πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ θαη 

φρη κφλν.  

3) Σελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ ηζηνινγίνπ σο πεξηβάιινληνο 

δεκνζηνπνίεζεο ηδεψλ θαη απφςεσλ θαη ζπλαθφινπζα σο πεξηβάιινληνο 

πξνβιεκαηηζκνχ, δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο. ε απηφ ην πιαίζην, ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ αλάξηεζεο ησλ αξρείσλ ζην ηζηνιφγην 

απφ ηνπο καζεηέο. Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ηζηνινγίνπ, θάζε 

νκάδα νξίδεη γηα θάζε δηδαθηηθή ψξα ηνλ γξακκαηέα ηεο θαη ηνλ ζρνιηαζηή ηεο. 

Έξγν ηνπ γξακκαηέα είλαη ε ζχλνςε θαη θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο νκάδαο ζε θείκελν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ θάζε θνξά 

ππάξρνπλ ζην θχιιν εξγαζίαο, θαη ε αλάξηεζή ηνπ ζην ηζηνιφγην κεηά ην ηέινο ηεο 

δηδαθηηθήο ψξαο. Έξγν ηνπ ζρνιηαζηή θάζε νκάδαο, ν νπνίνο κεηαθέξεη ηελ άπνςή 

ηεο, είλαη ν ζρνιηαζκφο ή ε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ θαη απνξηψλ ζηηο αλαξηήζεηο ησλ 

άιισλ νκάδσλ. Ο νξηζκφο γηα θάζε δηδαθηηθή ψξα λένπ γξακκαηέα θαη ζρνιηαζηή 

έρεη σο ζθνπφ ηελ εκπινθή φισλ ησλ καζεηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

κάζεζεο. 

Οη νκάδεο ηνπ ζελαξίνπ είλαη πέληε θαη ε θαζεκηά απνηειείηαη απφ πέληε κέιε. 

Κάζε νκάδα, ζε θάζε δηδαθηηθή ψξα, αλαιακβάλεη δηαθνξεηηθνχ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηα, γηα λα αζρνιεζνχλ φινη νη καζεηέο κε φια ηα είδε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

http://www.flipsnack.com/
http://www.fotor.com/features/collage.html
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4) Σε δπλαηφηεηα λα έρνπλ φινη νη καζεηέο ην βηβιίν ηνπ Παληειή Πξεβειάθε 

Τν ρξνληθό κηαο Πνιηηείαο (ζε νπνηαδήπνηε κνξθή). ηελ ηζηνζειίδα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ Παληειή Πξεβειάθε ην 2009 κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ησλ 

100 ρξφλσλ απφ ηε γέλλεζή ηνπ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ην βηβιίν θαη 

ειεθηξνληθά (Π. Πξεβειάθε, Τν ρξνληθό κηαο πνιηηείαο). Θα ήηαλ θαιφ λα δνζεί ην 

θείκελν πξνο αλάγλσζε (καδί κε ηα θχιια αλάγλσζεο) αξθεηφ θαηξφ πξηλ. Έηζη, 

κπνξνχλ φινη νη καζεηέο λα ην δηαβάζνπλ κε άλεζε ρξφλνπ θαη λα γλσξίδνπλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπ. Ζ αλάγλσζε είλαη ε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ.  

5) Σνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο: χπαξμε θνξεηνχ Ζ/Τ, 

βηληενπξνβνιέα θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

6) Σε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο 

ψξεο. 

Γηα φια φζα αλαθέξακε, πξνηείλνπκε ην ζελάξην λα κελ εθαξκνζηεί ζηελ αξρή 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο αιιά ζην κέζνλ (π.ρ. κεηά ηα Υξηζηνχγελλα). Δπίζεο, γηα ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ αλά δηδαθηηθή ψξα, πξνηείλνπκε λα δνζνχλ ζηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο φια ηα 

θχιια εξγαζίαο (ζε θσηνηππία), ελψ γηα θάζε δηδαθηηθή ψξα λα ππάξρεη θαη ε 

ειεθηξνληθή κνξθή.  

Δθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο.  

Σο ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

— 

Σο ζενάπιο ανηλεί 

— 

http://www.prevelakis.gr/
http://picasaweb.google.com/8dimreth/HuoeeI?authkey=Gv1sRgCO3z-qGa-4ueqwE#slideshow/5441748561218232658
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Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: α) πξηλ ηελ αλάγλσζε, κία δηδαθηηθή ψξα, 

β) αλάγλσζε, έμη δηδαθηηθέο ψξεο, γ) κεηά ηελ αλάγλσζε, κία δηδαθηηθή ψξα. ηελ 

Α΄ θάζε, πξηλ ηελ αλάγλσζε, γλσζηνπνηνχκε ζηνπο καζεηέο πσο ζα δηαβάζνπκε 

ινγνηερληθά θείκελα πνπ αλαδεηθλχνπλ ην Ρέζπκλν σο ινγνηερληθή πφιε. Τν ρξνληθό 

κηαο πνιηηείαο ηνπ Π. Πξεβειάθε θαη ηα Πνηήκαηα (Σα ηξαγνχδηα ηνπ παιηνχ 

Ρέζεκλνπ) ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ είλαη ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ κε ηελ 

αλάγλσζή ηνπο ζα γλσξίζνπκε ηελ πφιε ηεο ινγνηερλίαο/ηε ινγνηερλία ηεο πφιεο. 

ηε Β΄ θάζε, απηήλ ηεο αλάγλσζεο, γηα έμη δηδαθηηθέο ψξεο δηαβάδνπκε γηα ηνλ 

ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηνπο πνιίηεο ηεο πνιηηείαο ηνπ Ρεζχκλνπ. Μέζα απφ ηε 

λνζηαιγηθή πξννπηηθή ηνπ Π. Πξεβειάθε θαη ηνλ ιπξηζκφ ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ, 

παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο πνιηηείαο ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηνπνζεηείηαη 

αλάκεζα ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

. ηελ Γ΄ θάζε, κεηά ηελ 

αλάγλσζε, γηα κία δηδαθηηθή ψξα αλαδεηθλχνπκε ην ζπξηαλφ ηξηθάηαξην θαξάβη σο 

ζχκβνιν κηαο πφιεο, πνπ πθίζηαηαη ηε κνηξαία θζνξά ελψ παξάιιεια ε πφιε δελ 

πξνζπεξλά ηε ζχγρξνλε δσή.  

Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ν ζπλδπαζκφο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη 

ζεαηξηθήο ηερληθήο, νη νκαδηθέο (θπξίσο) αιιά θαη νη αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπληείλνπλ ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηείαο ηνπ Ρεζχκλνπ σο πφιεο ηεο ινγνηερλίαο.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

ύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Έλα δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ δνκείηαη γχξσ απφ ην ζέκα «Ζ πφιε κνπ ζηε ινγνηερλία» 

είλαη απφ ηε θχζε ηνπ ζελάξην εμεηδηθεπκέλν. Όκσο, ηαπηφρξνλα απνηειεί δπλάκεη 

θαη έλα ζελάξην πνπ αθνξά γεληθφηεξα ηε ζρέζε ινγνηερλίαο θαη ζχγρξνλεο 

ηζηνξίαο, θαζψο ε πφιε είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ε ηειεπηαία εθηπιίζζεηαη. 

Δμάιινπ, ην γεγνλφο φηη ε πξφζιεςε ηεο πφιεο δελ είλαη ε ίδηα απφ ινγνηέρλεο πνπ 

ζέινπλ λα «κηιήζνπλ» γη απηήλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξνπζίαζε κηαο άιιεο, 
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δηαθνξεηηθήο εηθφλαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζρέζε ηζηνξίαο θαη 

ινγνηερλίαο θαη αλαδεηθλχεη ηελ πνιπζεκία θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο 

πφιεο. ε απηφ ην πιαίζην θαη κε ηε ζεκείσζε πσο έλα ηέηνην δηδαθηηθφ ζελάξην 

απνηειεί έλα είδνο «ηαμηδηνχ» ζε ηφπνπο θαη αλζξψπνπο ηεο παηξίδαο καο, ζε ηφπνπο 

πνιηηηζκηθνχο ηεο γελέζιηαο γεο, ε εθαξκνγή αλαδεηθλχεη ηελ πνιηηηζκηθή ζεκαζία 

ησλ «ινγνηερληθψλ πφιεσλ».  

Ζ πφιε είλαη ην θέληξν ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, φπνπ εθηπιίζζεηαη ε 

ηζηνξία θαη δηακνξθψλεηαη ν λένο πνιίηεο κέζα απφ κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο καδί 

ηεο. Έηζη, ε πφιε κπνξεί λα ζεσξείηαη αληηθείκελν δεκηνπξγηθήο επεμεξγαζίαο. Με 

απηήλ ηελ πξννπηηθή νη καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη, θαλεξψλνπλ ηε ζπγθηλεζηαθή 

ηνπο θφξηηζε θαη θαηαλννχλ φηη δηακέζνπ ηεο ινγνηερλίαο ηεο πφιεο είλαη δπλαηφλ 

λα εκβαζχλνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγηθέο, ζε θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαζψο θαη 

ζε ελέξγεηεο πνπ απαηηνχλ ηελ εγξήγνξζε ηεο ζπιινγηθήο θαη αηνκηθήο κλήκεο.  

Ζ αλάγλσζε ηνπ Φξνληθνύ ηνπ Π. Πξεβειάθε θαη ησλ πνηεκάησλ ηνπ Γ. 

Καινκελφπνπινπ δεκηνπξγνχλ ηελ θαηάιιειε αηκφζθαηξα, γηα λα θαηαλνήζνπλ νη 

καζεηέο φηη ε πνιηηεία πνπ αλαδχεηαη απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα δελ είλαη ε 

πξαγκαηηθή, αθνχ πξφθεηηαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εκπεηξίαο ζε αθήγεζε. 

Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη πσο ε πξαγκαηηθή πφιε δελ ζα δψζεη ζηνλ καζεηή κέζα απφ 

ηελ αλάγλσζε ηελ πξννπηηθή λα γλσξίζεη ηελ πνιπζεκία ηεο, ηελ ηζηνξηθφηεηά ηεο 

αιιά θαη ηε κνλαδηθή ζρέζε ηνπ θάζε αλαγλψζηε κε απηή.  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθνπκε νη καζεηέο: 

 λα γλσξίζνπλ κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ πφιε πνπ δνπλ, κέζα απφ ηε 

ζπγθίλεζε θαη ηελ ελζπλαίζζεζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε αλάγλσζε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε απηήλ. 
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 λα θαηαλνήζνπλ πσο ε λνζηαιγία γηα ηνλ γελέζιην ηφπν αλαδεηθλχεηαη ζε 

ζηάζε δσήο ηνπ ινγνηέρλε, θαζψο κέζα απφ ηελ πξνζσπνπνίεζε ηεο 

γελέηεηξάο ηνπ αλαπνιεί θαη ζρεδηάδεη κηα πφιε πνπ πνιιέο θνξέο δελ είλαη 

πηα, φπσο ήηαλ.  

 λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηεο κλήκεο ηεο πφιεο, κλήκεο ζπιινγηθήο, ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηδενινγίαο ηνπ αηφκνπ.  

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία 

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο: 

 λα δηαβάζνπλ ηελ πφιε σο «θείκελν». Καηά ζπλέπεηα, ε αλάγλσζε 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα βηψκαηα θαη ηελ ηδενινγία ηφζν ηνπ 

δεκηνπξγνχ φζν θαη ηνπ αλαγλψζηε.  

 λα αληηιεθζνχλ ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο ζρέζεηο, πνπ 

ζπλαξηψληαη κεηαμχ ηνπο, σο βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο ινγνηερληθήο 

πφιεο. 

 λα γλσξίζνπλ ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηε ινγνηερληθή πφιε. Δηδηθφηεξα λα εληνπίζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ επηινγή ηνπ αθεγεηή θαη ησλ αθεγεκαηηθψλ ηξφπσλ ηεο 

δηήγεζεο θαη ηεο πεξηγξαθήο, θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ησλ 

εθθξαζηηθψλ κέζσλ (εηθφλεο, κεηαθνξέο, πξνζσπνπνηήζεηο, παξνκνηψζεηο). 

 λα γλσξίζνπλ πψο αμηνπνηείηαη ν ιατθφο ιφγνο ηεο αθήγεζεο ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο ινγνηερληθήο πφιεο. 

Γπαμμαηιζμοί 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο ζα κπνξνχλ:  

 λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα κνξθή ζχγθξηζεο ηεο ινγνηερληθήο κε ηελ 

πξαγκαηηθή πφιε. ηε ζπλέρεηα, θαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ζχγθξηζεο, λα αλαδεηθλχνπλ ηελ άιιε «αλάγλσζε» ηεο πφιεο.  

 λα δηαηππψλνπλ ηελ πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή ηζηνξία ζε ζρέζε κε ηελ πφιε.  
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 λα εληνπίδνπλ ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν δνκείηαη ε ινγνηερληθή πφιε θαη ηα 

γεγνλφηα (ηζηνξηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά) πνπ ηελ θαζνξίδνπλ.  

 λα αλαδεηθλχνπλ ηελ αλζξσπνγλσζία ηεο ινγνηερληθήο πφιεο.  

 λα εμεγνχλ πψο ε ινγνηερληθή αθήγεζε θαηαζθεπάδεη ηελ πφιε θαη πψο 

δνκεί ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία.  

 λα αλαθέξνληαη κε ιφγν πξνθνξηθφ ή γξαπηφ θαη ζε θείκελα απιά ή 

πνιπηξνπηθά ζηελ αλαπαξάζηαζε κηαο ινγνηερληθήο πφιεο, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζην Ρέζπκλν.  

 λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο, θαζψο αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο ζε απηφ. 

Δπίζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, φηαλ νινθιεξσζεί ε εθαξκνγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο ζα κπνξνχλ: 

 λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο 

αλάινγνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο έξεπλαο (Ζ/Τ κε ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν, θπιινκεηξεηήο Mozilla Firefox, Google Chrome, θ.ά., κεραλή 

αλαδήηεζεο Google, YouTube). 

 λα αλαδεηνχλ ζηα ειεθηξνληθά ιεμηθά (Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο) ηε 

ρξήζε, εξκελεία, εηπκνινγία ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο εθθξαζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο.  

 λα κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ζθέςεηο, ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα κέζσ 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (δεκηνπξγία παξνπζίαζεο κε ηε ρξήζε ηνπ 

PowerPoint θαη κεηαηξνπή ηεο ζε βίληεν κε ην πξφγξακκα iSpring free, 

δεκηνπξγία ςεθηαθνχ βηβιίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ FlipSnack, 

δεκηνπξγία ςεθηαθνχ θνιάδ Photo Collage). Ζ επηινγή ησλ απνζπαζκάησλ 

(ιφγνο), ησλ εηθφλσλ (πίλαθεο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίεο ή θαη ζθίηζα) θαη 

ηνπ ήρνπ παξνπζηάδεη κηα άιιε, δεκηνπξγηθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. 
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Παξάιιεια, κηα ηέηνηνπ είδνπο αλάγλσζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

αλαδεηθλχεη ηελ «άιιε» πφιε.  

Γιδακηικέρ ππακηικέρ 

Σν ζελάξην εθαξκφδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο (πξηλ ηελ αλάγλσζε, αλάγλσζε, κεηά ηελ 

αλάγλσζε) θαη ζηεξίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. ηελ Α΄ θάζε, πξηλ 

ηελ αλάγλσζε, κία δηδαθηηθή ψξα πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

Ο θαηεπζπλφκελνο δηάινγνο θαη ε ζεαηξηθή ηερληθή «Ρφινο ζηνλ ηνίρν» βνεζάεη λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη ζηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ πξσηαγσληζηεί ε πφιε. Ζ 

πνιηηεία ηνπ Ρεζχκλνπ, νη θάηνηθνη θαη ν ηφπνο. Οη καζεηέο βιέπνπλ πίλαθεο θαη 

θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ην Ρέζπκλν πξηλ αξθεηά ρξφληα, θαηαζέηνληαο 

ζπλαηζζήκαηα ή/θαη ζθέςεηο γηα ην Ρέζπκλν ζην νπνίν δνπλ.  

ηε Β΄ θάζε δηαβάδνπκε ην έξγν ηνπ Π. Πξεβειάθε Τν ρξνληθό κηαο πνιηηείαο 

θαη πνηήκαηα ηεο ελφηεηαο «Σα ηξαγνχδηα ηνπ παιηνχ Ρέζεκλνπ», παξκέλα απφ ηε 

ζπιινγή ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ Πνηήκαηα. Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο ζην 

εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο, θαζψο ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο βνεζάεη ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο, ζηελ θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά θαη ζηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κεηαμχ 

ηνπο θαη κε ην δηδάζθνληα. Παξάιιεια, ε εθαξκνγή ηνπ ζπλδπαζκνχ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ, φπσο ε εηζήγεζε (κεησπηθή δηδαζθαιία), ν θαηεπζπλφκελνο δηάινγνο, ν 

«Ρφινο ζηνλ ηνίρν», ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ πσο ηα λνήκαηα δεκηνπξγνχληαη θαη γίλνληαη αληηθείκελν 

επηθνηλσλίαο, θαζψο κε ηε ρξήζε ηνπο πεξηγξάθνπλ γεγνλφηα θαη εθθξάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα. Οη καζεηέο, κε βάζε ηα θχιια εξγαζίαο, επηθνηλσλνχλ, 

ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ζην 

ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ, αληηιακβάλνληαη ην ηζηνιφγην σο βήκα γηα 

δηάινγν θαη πξνβιεκαηηζκφ θαη σο ρψξν δεκνζίεπζεο ησλ εξγαζηψλ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο επηιχεη απνξίεο, παξεκβαίλεη θαζνδεγεηηθά αιιά, θαη κε ζηφρν ηελ 

αλάθιεζε γλψζεσλ απφ ην παξειζφλ, ζέηεη εξσηήκαηα. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δίλεη 
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ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θεηκέλσλ, απιψλ θαη πνιπηξνπηθψλ, ζην πιαίζην ηεο 

αηνκηθήο ή ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, επηηξέπεη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ 

εκβάζπλζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ βνεζψληαο ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνηεηηθήο ηνπ.  

ηελ Γ΄ θάζε, κεηά ηελ αλάγλσζε, νη καζεηέο κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

επηζεκαίλνπλ ηε ζπλχπαξμε ηνπ παιηνχ κε ην λέν, ηνπ κνληεξληζκνχ κε ηελ 

παξάδνζε θαη ηνπ παξφληνο κε ην παξειζφλ ζηελ πνιηηεία ηνπ Ρεζχκλνπ.  

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Ζ πφιε, σο αθεηεξία θαη θέληξν ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, αλαπηχζζεη κηα ζρέζε 

αιιειεμάξηεζεο κε ηε ινγνηερλία, θαζψο κέζσ ηνπ ιφγνπ, πεδνχ θαη πνηεηηθνχ, 

δηαζψδεηαη ην πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ ηεο παξειζφλ αιιά θαη παξφλ. Δπεηδή ην 

βίσκα θαη ε εκπεηξία απνηεινχλ ηα κέζα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη 

ησλ αλζξψπσλ σο δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πφιεο, ε ηειεπηαία δηακνξθψλεη 

ινγνηερλία αιιά θαη δηακνξθψλεηαη απφ απηήλ. Χο απνηέιεζκα πξνθχπηεη ην 

ινγνηερληθφ πξνζσπείν ηεο πφιεο, πνπ, κέζσ ηεο αλάγλσζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηεγείξεη ζπλαηζζήκαηα, βηψκαηα θαη εκπεηξίεο. Οη έθεβνη καζεηέο δηαβάδνπλ γηα ηελ 

πφιε ηνπο θαη εθείλε ηνπο απνθαιχπηεηαη ράξε ζηα ιφγηα ζπγγξαθέσλ πνπ ηελ 

γλψξηζαλ, ηελ αγάπεζαλ θαη ηελ έθαλαλ δηήγεζε. Καηά ζπλέπεηα, νη καζεηέο, κέζσ 

ηεο ζπγθίλεζεο, γλσξίδνπλ ηε ινγνηερληθή πφιε θαη παξάιιεια αλαδεηθλχνπλ, κε ηηο 

πνιιαπιέο αλαγλψζεηο, ηελ πνιπζεκία, ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε 

ηνπ αλαγλψζηε κε απηή. 

ύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

ηηο νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Λχθεην 

ζεκεηψλνληαη θαη ηα εμήο γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο:  

Κύξηνο ζθνπόο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο είλαη ε νπζηαζηηθή θαηά ην 

δπλαηόλ επαθή ησλ καζεηώλ κε αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηεο πνιηηηζηηθήο καο 
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θιεξνλνκηάο, εζληθήο θαη παγθόζκηαο θαζώο θαη κε έξγα ζύγρξνλα πνπ 

ηξνθνδνηνύλ ηε ζπδήηεζε γύξσ από ηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα θαη λέεο 

αηζζεηηθέο ηάζεηο […] Με ηελ επηινγή θαη δηδαζθαιία αμηόινγσλ 

ινγνηερληθώλ έξγσλ επηδηώθεηαη ε δηέγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ 

γηα ηε ινγνηερλία ώζηε κε κεζνδηθή θαη ζηαδηαθή άζθεζε […]λα απνθνκίδνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθά ηζηνξηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά ππαξμηαθά θαη 

άιια δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηα ινγνηερληθά έξγα […] 

Ζ αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζην ζρνιείν γίλεηαη ζπλήζσο εληάζζνληάο 

ηα ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ, κε ηελ πεπνίζεζε πσο έηζη ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ πιαίζηφ ηνπο γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ απφ ηνλ καζεηή-αλαγλψζηε. 

Όκσο, δίπια ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ ππάξρεη θαη ν άμνλαο ηνπ ηφπνπ. Ο ηφπνο, σο 

ππαξθηή δηάζηαζε ζηα ινγνηερληθά θείκελα, εκθαλίδεηαη: α) σο ν ρψξνο ζηνλ νπνίν 

γελληέηαη θαη δεκηνπξγεί ν ινγνηέρλεο, θαη β) σο ν ρψξνο πνπ δηακνξθψλεηαη απφ 

ηνλ ινγνηέρλε. Καηά ζπλέπεηα, ν ηφπνο δηακνξθψλεη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ 

ινγνηέρλε. Αο ζπκεζνχκε ηελ ηαχηηζε ηφπσλ θαη ινγνηερλψλ π.ρ. θηάζνο-Α. 

Παπαδηακάληεο, Θεζζαινλίθε-Γ. Ησάλλνπ, Γηάλλελα-Γ. Υαηδήο θ.ά.  

Ζ Β. Απνζηνιίδνπ επηζεκαίλεη ζρεηηθά: 

Η ινγνηερλία βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ηελ πόιε: αλέιαβε λα 

εθθξάζεη ηηο λέεο εκπεηξίεο, αιιά ηαπηόρξνλα ζπλέβαιε ζηε κπζνπνίεζε θαη 

ηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο αίγιεο ησλ πόιεσλ […] θαζώο έρεη 

δηαπηζησζεί κηα πην ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία έξγσλ […] θπξίσο, 

πεδνγξαθηθώλ, ζηελ νπνία ε πόιε απνηειεί θεληξηθό ζηνηρείν ηεο ζύιιεςεο 

θαη ηεο δνκήο ηνπο […]»
1
.  

Ο Ο. Διχηεο ζεκείσζε «Μλήκε ηνπ ηφπνπ κνπ ζε ιέλε Άζσ θαη ζε ιέλε Πίλδν 

[…]» θαη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ καζεηή γίλνληαη «ηρλειάηεο ησλ ηφπσλ» κέζα απφ 

ηα θείκελα ησλ ινγνηερλψλ «πνπ πεξπάηεζαλ απηά ηα κέξε θαη ηα έθαλαλ δηήγεζε 

                                                           
1
 Απνζηνιίδνπ 2004: 335-336.  
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[…]»
2
. ε απηφ ην πιαίζην, φπνπ ρξφλνο, ηφπνο, κλήκε, ηζηνξία, αιιειέλδεηα 

δηακνξθψλνπλ ηε ζηάζε δσήο θαη ηνλ πνιηηηζκφ, εληάζζεηαη θαη ην δηδαθηηθφ 

ζελάξην «Ρέζεκλνο, κηα κηθξή πνιηηεία».  

Αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ 

Οη καζεηέο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, 

αλάινγνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, αλαδεηνχλ ζε 

ειεθηξνληθά ιεμηθά ηε ρξήζε, ηελ εξκελεία θαη ηελ εηπκνινγία ιέμεσλ θαη 

εθθξάζεσλ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο εθθξαζηηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο. Αθφκε, δεκηνπξγνχλ πνιπηξνπηθά θείκελα (δεκηνπξγία παξνπζίαζεο 

κέζα απφ ην PowerPoint θαη κεηαηξνπή ηεο ζε βίληεν κε ην πξφγξακκα iSpring free, 

δεκηνπξγία ςεθηαθνχ βηβιίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ FlipSnack, δεκηνπξγία 

ςεθηαθνχ θνιάδ Photo Collage). Ο ζπλδπαζκφο ιφγνπ, εηθφλαο θαη ήρνπ παξνπζηάδεη 

κηα άιιε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Παξάιιεια, κηα ηέηνηνπ είδνπο αλάγλσζε, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αλαδεηθλχεη ηελ «άιιε» πφιε. Σέινο, καζαίλνπλ λα 

επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην 

ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο, θαζψο αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη αληαιιάζζνπλ 

απφςεηο. 

Καηά ζπλέπεηα, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο εξγαιεία πνπ εμππεξεηνχλ ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κέζσ ηζηνινγίνπ θαζψο θαη ηελ 

αλαδήηεζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο θαηεπζπλφκελεο θαη ειεχζεξεο 

πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, αλαδεηθλχνπλ ηελ θαηαζθεπαζηηθή πιεπξά ηεο 

ινγνηερλίαο κε ηελ πξνβνιή ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη ησλ ζρεκάησλ ιφγνπ, αιιά 

θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο παξαγσγήο απιψλ θαη 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ.  

                                                           
2
 Αθξίβνο 2002: 12.  
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Γιδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ Φάζε-πξηλ ηελ αλάγλσζε (1ε ώξα) 

Δξγαδφκαζηε κε ηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

Γλσζηνπνηνχκε ζηνπο καζεηέο φηη γηα νθηψ (8) δηδαθηηθέο ψξεο ζα δηαβάζνπκε 

θείκελα, ηα νπνία, αλ θαη μεθηλνχλ απφ ηελ πξαγκαηηθή πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ, 

αθνινπζψληαο ηνλ ινγνηερληθφ ηξφπν δεκηνπξγνχλ κηαλ άιιε πφιε, ηε ινγνηερληθή. 

Καηά ζπλέπεηα, δηαβάδνληαο ινγνηερληθά θείκελα, «ηα νπνία ζηε ζηεξεφηππε 

εξψηεζε: πνηνο κηιά; Μπνξνχλ λα απαληήζνπλ: ε πφιε»
3
, αλαδεηθλχνπκε ην 

Ρέζπκλν σο ινγνηερληθή πφιε. 

Σν έξγν ηνπ Παληειή Πξεβειάθε Τν ρξνληθό κηαο πνιηηείαο ζα είλαη ην βαζηθφ 

θείκελν ηεο αλάγλσζήο καο, ε νπνία ζα ζπκπιεξψλεηαη κε δεκηνπξγίεο ηνπ Γηψξγε 

Καινκελφπνπινπ απφ ηνλ ηφκν Πνηήκαηα (Σα Φεινξείηηθα, Σα ηξαγνχδηα ηνπ 

παιηνχ Ρεζέκλνπ, Κξεηηθέο αχξεο). Ζ αλάγλσζε ηνπ Φξνληθνύ ζα γίλεη ηκεκαηηθά 

αθνινπζψληαο ηνλ ρσξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ ζε πξψην θαη δεχηεξν κέξνο. πλεπψο, 

φιεο νη νκάδεο ζα πάξνπλ δχν θχιια αλάγλσζεο, έλα γηα ην Α΄ κέξνο θαη έλα γηα ην 

Β΄ κέξνο.  

Με ηε ρξήζε ηνπ βηληενπξνβνιέα πξνβάιινπκε ηνλ πίλαθα αλψλπκνπ 

Ρεζεκληψηε δσγξάθνπ ηνπ 17νπ αηψλα κε ηίηιν Civitas Rethymnae θαη θσηνγξαθίεο, 

παιηέο θαη λέεο, απφ ηελ πφιε. Παξάιιεια, κνηξάδνπκε έλα κηθξφ αλζνιφγην 

πνηεκάησλ γηα ην Ρέζπκλν. Παξαηεξνχκε ηνλ πίλαθα θαη ηηο θσηνγξαθίεο θαη 

δηαβάδνπκε (αηνκηθή, ζησπεξή αλάγλσζε) ηα πνηήκαηα. Ζ εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ηα 

εξσηήκαηα: Ζ αλάγλσζε ησλ πνηεκάησλ θαη ε παξαηήξεζε ηνπ πίλαθα θαη ησλ 

θσηνγξαθηψλ ηη ζθέςεηο θαη ηη ζπλαηζζήκαηα ζάο γελλνχλ γηα ηελ πφιε ηνπ 

Ρεζχκλνπ; Μπνξείηε λα ηα δηαηππψζεηε κε κηα ιέμε ή κηα έθθξαζε; Ση 

ππνγξακκίδνπλ ν πίλαθαο θαη νη θσηνγξαθίεο αιιά θαη ηα πνηεηηθά θείκελα; Με ηε 

ζεαηξηθή ηερληθή «Ρφινο ζηνλ ηνίρν» ε νινκέιεηα ζεκεηψλεη ιέμεηο ή εθθξάζεηο πνπ 

γελλήζεθαλ κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ αλάγλσζε. Απνδίδνπλ άξαγε ηελ εηθφλα ηεο 

                                                           
3 Σζηξηκψθνπ 1988: 10-11.  
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πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, φπσο ηε βηψλνπκε ζήκεξα; Δπηζθεπηφκαζηε ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο θαη, κέζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν πνπ 

παξαθνινπζνχκε, «θέξλνπκε» ηελ πφιε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

Υξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ηνλ «ξφιν ζηνλ ηνίρν», ζεκεηψλνπκε ιέμεηο ή εθθξάζεηο 

πνπ απνδίδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ Ρεζχκλνπ ζήκεξα.  

ηε ζπλέρεηα, γξάθνπκε ζηνλ πίλαθα ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ηνπ Π. Πξεβειάθε Τν 

ρξνληθό κηαο πνιηηείαο αλαηξέρνληαο ζην Λεμηθό ηεο θνηλήο λενειιεληθήο, γηα λα 

νξίζνπκε κε ζαθήλεηα ηνπο φξνπο ηνπ ηίηινπ, «ρξνληθφ» θαη «πνιηηεία». 

Σαπηφρξνλα, κνηξάδνπκε ζε θσηνηππία ην απηνζρφιην ηνπ Π. Πξεβειάθε «Σν 

ρξνληθφ σο θηινινγηθφ είδνο»
4
, γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ πνιιαπιή 

ζεκαζηνινγηθή θφξηηζε ηνπ φξνπ «ρξνληθφ».  

Δπηζεκαίλνπκε φηη ε αλάγλσζε απφ φινπο ηνπο καζεηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζειίδσλ απφ ην Φξνληθό ηνπ Π. Πξεβειάθε θαη ησλ πνηεκάησλ ηνπ Γ. 

Καινκελφπνπινπ, πνπ θάζε θνξά ζα δίδνληαη, απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αλάδεημε ηεο ινγνηερληθήο πφιεο. 

Λίγν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ψξαο, ε νινκέιεηα ζπδεηά ηε δεκηνπξγία 

ςεθηαθνχ βηβιίνπ, φπνπ, ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη εξγαζίεο ηνπ ζελαξίνπ, ζα 

απνηππψλνπλ κηαλ εηθφλα ηνπ Ρεζχκλνπ ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο αιιά θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ καο βησκάησλ απφ ηελ πφιε. ηε ζπδήηεζε είλαη ζεκαληηθφ λα ηεζεί ν 

πξνβιεκαηηζκφο θαη γηα ηελ αηζζεηηθή εηθφλα ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ, π.ρ. ηη 

εκθάληζε ζα έρεη (εμψθπιιν, νπηζζφθπιιν), πψο ζα είλαη γξακκέλα ηα θείκελα 

(γξακκαηνζεηξά, δηάζηηρν, παξάγξαθνη θιπ.). Ζ εθπαηδεπηηθφο, κε παξέκβαζή ηεο, 

ππνγξακκίδεη πξνο ηελ νινκέιεηα φηη, φπσο ην θάζε βηβιίν, έηζη θαη ην ςεθηαθφ κε 

ηελ αηζζεηηθή ηνπ πξντδεάδεη ή θαη ππνγξακκίδεη ηνλ ζηφρν ή ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Γηα 

απηφ θαη είλαη ζεκαληηθή ε ζπδήηεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη θαη λα νινθιεξσζεί θαη 

κέζσ ηνπ ηζηνινγίνπ, δίλνληαο έηζη ηνλ ρξφλν ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ θαη εθηφο ηάμεο.  

                                                           
4
 Πξεβειάθεο 1985: 43-44. 

http://www.rethymno.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C+&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1+&dq=
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Α΄ θάζεο, πξηλ ηελ αλάγλσζε, φινη νη καζεηέο 

παίξλνπλ: α) ηα θχιια αλάγλσζεο ηνπ Φξνληθνύ (Α΄ θαη Β΄ κέξνο) θαη β) ηα θχιια 

εξγαζίαο, αληίζηνηρα ησλ πέληε νκάδσλ, γηα ηηο έμη επφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο.  

Οη πέληε νκάδεο γλσζηνπνηνχληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, πξηλ ην επφκελν δίσξν 

(2
ε
 θαη 3

ε
 δηδαθηηθή ψξα). Γηα ηελ εμνηθνλφκεζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ε 

εθπαηδεπηηθφο, ηαπηφρξνλα κε ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπο, νξίδεη ηνλ γξακκαηέα θάζε 

νκάδαο γηα ην επφκελν δίσξν θαζψο θαη ηνλ ζπληνληζηή. Σηο επφκελεο δηδαθηηθέο 

ψξεο ν γξακκαηέαο ζα νξίδεηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, φπσο θαη ν ζπληνληζηήο. 

ηφρνο είλαη φια ηα κέιε θάζε νκάδαο λα αλαιάβνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο 

θαη ηελ αλάινγε επζχλε. 

Β΄ θάζε-θπξίσο αλάγλσζε (2
ε
-7ε δηδαθηηθή ώξα) 

2
ε
 θαη 3

ε
 ψξα  

Δξγαδφκαζηε ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ζε πέληε νκάδεο ησλ πέληε αηφκσλ, 

φκσο ηα πξψηα ιεπηά δνπιεχνπκε σο νινκέιεηα. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φινη λα 

έρνπκε δηαβάζεη ην Α΄ κέξνο ηνπ Φξνληθνύ κε βάζε ην θχιιν αλάγλσζεο (Α΄ Φχιιν 

Αλάγλσζεο), πνπ έρνπκε κνηξάζεη ζηνπο καζεηέο.  

Αξρίδνπκε ξσηψληαο ηνπο καζεηέο εάλ θάπνην ζεκείν ηνπ Α΄ κέξνπο ηνχο 

δπζθφιεςε σο πξνο ηελ θαηαλφεζή ηνπ, γηα λα δψζνπκε ηηο απαξαίηεηεο 

δηεπθξηλίζεηο θαη επεμεγήζεηο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά σο πξνο ηελ θαηαλφεζε. 

ηε ζπλέρεηα, αθεγνχκαζηε ην Α΄ κέξνο θαη πξνζπαζνχκε, κε βάζε ην θείκελν, λα 

ηνπνζεηήζνπκε ηελ «πνιηηεία ηνπ Ρεζχκλνπ» ζηνλ ρξφλν. Έπεηηα δνπιεχνπκε 

νκαδηθά. Ζ θάζε νκάδα επεμεξγάδεηαη ην Α΄ κέξνο ηνπ Φξνληθνύ κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο.  

1
ε
 Οκάδα  

Ζ αηνκηθή αλάγλσζε ζην ζπίηη απνηειεί πνιχηηκν νδεγφ γηα ηε ζπιινγηθή αλάγλσζε 

ηεο νκάδαο. Σα κέιε ηεο γλσξίδνπλ, κε βάζε ηελ αηνκηθή ηνπο αλάγλσζε, φηη ζηηο 

πξψηεο ζειίδεο ηνπ Φξνληθνύ θαλεξψλεηαη ν ζθνπφο ηνπ ζπγγξαθέα: Ζ πνιηηεία ηνπ 

Ρεζχκλνπ θαη νη πνιίηεο ηεο, νη Ρεζεκληψηεο θαη ν ηφπνο ηνπο, ε πφιε ηνπο ζην 
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πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Οη ζειίδεο 11-15 ηνπ Φξνληθνύ, ζχκθσλα κε ηελ νκάδα, έρνπλ 

ηνλ ξφιν ηνπ πξνιφγνπ, φπνπ ν Π. Πξεβειάθεο α) πξνεμαγγέιιεη ηελ φςε ηεο πφιεο 

πνπ ζα πξνβάιιεη θαη β) θαλεξψλεη ηε δηθή ηνπ πξννπηηθή. Γλσξίδνληαο απηήλ ηελ 

πξννπηηθή, ε νκάδα ζπδεηάεη κε βάζε ην θείκελν θαη επηζεκαίλεη ηε λνζηαιγία ηνπ 

δεκηνπξγνχ «γηα ηε καγεία θαη ηε γνεηεία ηεο γελέζιηαο γεο»
5
. Ζ δεκηνπξγία ηνπ 

ςεθηαθνχ βηβιίνπ (FlipSnack), πνπ απνθαζίζηεθε απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζηε 

δηάξθεηα ηεο Α΄ θάζεο, αξρίδεη λα πινπνηείηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο ηεο νκάδαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή θεηκέλνπ ελ 

είδεη πξνιφγνπ γηα ην ςεθηαθφ βηβιίν, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε θσηνγξαθία – 

ςεθηαθφ θνιάδ (Photo Collage). Σν θνιάδ, πεξηέρνληαο εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο απφ 

ην δηαδίθηπν, ζα απνηππψλεη ην απφζπαζκα ηνπ Φξνληθνύ, πνπ ε νκάδα επεζήκαλε 

πσο έρεη ηνλ ξφιν ηνπ πξνιφγνπ.  

2
ε
 Οκάδα  

Ζ νκάδα δηαβάδεη ηνλ Ρεζεκληψηε πνηεηή Γηψξγε Καινκελφπνπιν θαη γλσξίδεη ηνλ 

πνηεηή ηνπ Ρεζχκλνπ. ηε ζπλέρεηα, δηαβάδεη ηα πνηήκαηα: «Ρέζεκλνο», 

«Ννζηαιγηθφ», «Ζιηφγεξκα ζην Ρέζεκλνο» απφ ηελ ελφηεηα «Σα ηξαγνχδηα ηνπ 

παιηνχ Ρέζεκλνπ». Ο πνηεηήο ζηνράδεηαη λνζηαιγηθά ηε γελέηεηξά ηνπ, ηνλ ηφπν θαη 

ηνπο αλζξψπνπο ηνπ εθθξάδνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θφξηηζε. Με πεγαίν 

ιπξηζκφ θαη απιφηεηα δίλεη ηελ εηθφλα ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ησλ Ρεζπκλησηψλ, πνπ 

«θιεηδψλεη ζηελ θαξδηά ηνπ θαη παίξλεη καδί ηνπ». Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο 

αλαδεηθλχνπλ ηελ φςε ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ πνηεηή, κε ηελ 

νπνία ηελ πξνβάιιεη. Ζ νκάδα αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζηα εθθξαζηηθά κέζα 

(παξνκνηψζεηο, κεηαθνξέο, πξνζσπνπνηήζεηο, εηθφλεο) πνπ ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ (FlipSnack), πνπ απνθαζίζηεθε απφ ηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζηε δηάξθεηα ηεο Α΄ θάζεο, πινπνηείηαη θαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο νκάδαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη 

ζηε ζπγγξαθή θεηκέλνπ-πξνιφγνπ γηα ην ςεθηαθφ βηβιίν, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

                                                           
5
 Βνζηαληδή 1985: 12 θαη 1993: 349.  

http://www.flipsnack.com/
http://www.fotor.com/features/collage.html
http://agonigrammi.wordpress.com/2008/05/04/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%82/
http://users.sch.gr/myvasoula/rethemnosnostalgikoiliogerma.pdf
http://users.sch.gr/myvasoula/rethemnosnostalgikoiliogerma.pdf
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θσηνγξαθία-ςεθηαθφ θνιάδ (Photo Collage). Σν θνιάδ, πεξηέρνληαο εηθφλεο θαη 

θσηνγξαθίεο απφ ην δηαδίθηπν, ζα απεηθνλίδεη ηα πνηήκαηα πνπ ε νκάδα κειέηεζε.  

Οη δχν νκάδεο, αθνχ δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο θείκελν-πξφινγν ηνπ 

ςεθηαθνχ βηβιίνπ, ζπλεξγάδνληαη κέζσ ησλ γξακκαηέσλ ηνπο, νη νπνίνη 

αλαιακβάλνπλ λα ζπλζέζνπλ ηα δχν θείκελα ζε έλα. Ζ ζπλεξγαζία γίλεηαη εθηφο 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ, κε ηε ρξήζε ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο.  

Σν θείκελν, απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο, ζα απνηειέζεη ηειηθά ηνλ πξφινγν 

γηα ην ςεθηαθφ βηβιίν θαη ζα αλαξηεζεί απφ ηνπο δχν ζπληνληζηέο ησλ νκάδσλ, κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο, κε ζηφρν ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ 

απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. 

3
ε
 Οκάδα   

Ζ νκάδα δηαβάδεη θαη γλσξίδεη κέζα απφ ηελ «κηθξντζηνξία» ησλ πνιηηψλ ηνπ 

Ρεζχκλνπ, επηθαλψλ θαη κε, ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ μεπεζκνχ ηεο 

αξρνληνπνιηηείαο. 

Ξεθηλψληαο κε ηνπο απινχο, ιατθνχο πνιίηεο, ν αθεγεηήο ηνπ Φξνληθνύ 

ζθηαγξαθεί θαη παξνπζηάδεη ραξαθηήξεο ρξεζηκνπνηψληαο ιφγν ιατθφ, φπνπ 

θπξηαξρνχλ νη παξνκνηψζεηο, νη κεηαθνξέο, νη απαξηζκήζεηο –ζρήκα ζπρλφηαην ζην 

Φξνληθό–, νη εηθφλεο αιιά θαη ε εηξσλεία, φπσο απηή αλαδχεηαη κέζα απφ ηα 

ζχλζεηα, ηα επίζεηα θαη ηηο ιεμηινγηθέο επηινγέο. Αιιά θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

αξρφλησλ ππνγξακκίδεη πσο «είρε μεπέζεη θαη ε παιηά αξρνληηά θη είρε ρακέλα ηα 

πινχηηα ηεο»
6
. Ο αθεγεηήο ηνπ Φξνληθνύ, νκνινγεκέλνο «θαιακαξάο», ελδχεηαη ηνλ 

ξφιν ηνπ ιατθνχ αθεγεηή θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ εηξσλεία, αλαθεξφκελνο ζε πξφζσπα 

αξρνληηθά, πξνθεηκέλνπ λα θαλεξψζεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο ηεο νκάδαο απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ηεο «κηθξντζηνξίαο» ησλ 

πνιηηψλ ηνπ Ρεζχκλνπ (ηεο φςεο, ησλ αζρνιηψλ, ησλ αξεηψλ) θαη ζηε ζπλέρεηα, κε 

ηε δεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο κε αξρείν PowerPoint θαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

                                                           
6
 Πξεβειάθεο 1993: 46. 

http://www.fotor.com/features/collage.html
http://www.ispringsolutions.com/ispring-pro
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iSpring κε θσηνγξαθίεο επψλπκσλ θαη κε πνιηηψλ, ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

πξνζψπσλ.  

4
ε
 Οκάδα  

Ζ νκάδα επηζθέπηεηαη ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ ςεθηαθή πεξηήγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο. Ζ ςεθηαθή 

πεξηήγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηέζζεξηο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο πφιεο. Με βάζε ην Α΄ κέξνο ηνπ 

Φξνληθνύ (ζ. 16-25), ε νκάδα επηιέγεη λα αθνινπζήζεη ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε δχν 

δηαδξνκψλ: ηελ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή Γ΄ θαη ηελ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή Α΄. Ζ 

αλάγλσζε ηνπ απνζπάζκαηνο θαη ε εηθνληθή πεξηήγεζε «δσληαλεχνπλ» ηελ πνιηηεία. 

Ο αθεγεηήο νδήγεζε ηελ νκάδα ζηελ αλαπφιεζε ησλ ήρσλ θαη ησλ κπξσδηψλ ηεο 

πνιηηείαο. Με παξέκβαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ (κεησπηθή ζχληνκε εηζήγεζε πξνο φιεο 

ηηο νκάδεο), γλσζηνπνηείηαη ζηνπο καζεηέο «ε ηνπηνγξαθία σο ζπλαγσγή ήρσλ»
7
. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο νκάδαο έρνπλ ζηφρν λα ζπλδπάζνπλ ηελ 

αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ κε ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε. Ο ιφγνο ηεο 

«αξρνληνμεπεζκέλεο πνιηηείαο» ηνπ Φξνληθνύ πεξηγξάθεη δχν θεληξηθνχο, 

εκπνξηθνχο δξφκνπο, ηελ νδφ Σζάξνπ (ζεκεξηλή Αξθαδίνπ) θαη ηελ νδφ πνπ 

θαηεβαίλεη απφ ηε Μεγάιε Πφξηα ζηνλ Πιάηαλν (ζεκεξηλή Δζληθήο Αληηζηάζεσο) 

θαη ην ελεηηθφ ιηκάλη, δχν δξφκνη πνπ θαη ηφηε θαη ζήκεξα, κε ηα καγαδηά, ηνπο 

εκπφξνπο θαη ηα πξντφληα ηνπο, ηνπο ήρνπο θαη ηηο κπξσδηέο ηνπο αθεγνχληαη ηελ 

ηζηνξία θαη ηε δσή ηεο πφιεο.  

5
ε
 Οκάδα  

Ζ νκάδα επηζθέπηεηαη ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ ςεθηαθή πεξηήγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο. Ζ ςεθηαθή 

πεξηήγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηέζζεξηο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο πφιεο. Με βάζε ην Α΄ κέξνο ηνπ 

                                                           
7
 Ο φξνο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Π. Πξεβειάθε ζην απηνζρφιηφ ηνπ (1985: 60). Φσηνηππία ηνπ 

απνζπάζκαηνο ππάξρεη ζην παξάξηεκα ηνπ ζελαξίνπ.  

http://www.ispringsolutions.com/ispring-pro
http://www.rethymno.gr/
http://tour.rethymno.gr/
http://tour.rethymno.gr/route3/third-route.html
http://tour.rethymno.gr/route1/first-route.html
http://www.rethymno.gr/
http://tour.rethymno.gr/
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Φξνληθνύ (ζ. 58-69), ε νκάδα επηιέγεη λα αθνινπζήζεη ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο Α΄, πνπ ηειεηψλεη ζην ελεηηθφ ιηκάλη. Σν θείκελν ηνπ 

Φξνληθνύ θαη ε εηθνληθή πεξηήγεζε παξαζηαίλνπλ ην ελεηηθφ ιηκάλη ηνπ Ρεζχκλνπ 

θαη ηα γλσξίζκαηά ηνπ. Ζ νκάδα δεκηνπξγεί γηα ην ελεηηθφ ιηκάλη κηα παξνπζίαζε 

κέζα απφ ην PowerPoint θαη ηε κεηαηξέπεη ζε βίληεν κε ην πξφγξακκα iSpring free 

κε θσηνγξαθίεο ηνπ ελεηηθνχ ιηκαληνχ ηφηε θαη ζήκεξα. Απηφο είλαη θαη ν ζηφρνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο Οκάδαο. 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ δίσξνπ ηεο αλάγλσζεο, δειαδή θαηά ηε 2
ε
 θαη ηελ 3

ε
 

δηδαθηηθή ψξα ηνπ ζελαξίνπ, νη πέληε νκάδεο κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξάγνπλ 

ιφγν. Ο γξακκαηέαο ηεο θάζε νκάδαο γξάθεη ην ηειηθφ θείκελν ηεο θαη ην 

απνζεθεχεη ζε αξρείν Word κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη δηάζηηρν 

1,5. Σα θείκελα φισλ ησλ νκάδσλ απνζεθεχνληαη ζε Word θαη, φηαλ νινθιεξσζνχλ 

νη εξγαζίεο θαη δηνξζσζνχλ, ζα απνζεθεπηνχλ ζε αξρείν Pdf, γηα λα αλέβνπλ ζην 

ςεθηαθφ βηβιίν καδί κε φιν ην άιιν πιηθφ. Δπεηδή ν γξακκαηέαο θαη ν ζπληνληζηήο 

ησλ νκάδσλ έρνπλ απμεκέλε εξγαζία, αιιάδνπλ ζε θάζε δηδαθηηθφ δίσξν.  

Όιεο νη εξγαζίεο (θείκελα ζε Pdf, ςεθηαθά θνιάδ, θαη παξνπζηάζεηο κέζα απφ 

ην PowerPoint, φπσο θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε βίληεν κε ην πξφγξακκα iSpring free) 

αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο.  

4
ε
 θαη 5

ε
 ψξα 

Δξγαδφκαζηε ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ζε πέληε νκάδεο ησλ πέληε αηφκσλ, 

φκσο ηα πξψηα ιεπηά δνπιεχνπκε σο νινκέιεηα. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φινη λα 

έρνπκε δηαβάζεη ην Β΄ κέξνο ηνπ Φξνληθνύ, κε βάζε ην θχιιν αλάγλσζεο (Β΄ Φχιιν 

Αλάγλσζεο), πνπ έρνπκε κνηξάζεη ζηνπο καζεηέο.  

Αξρίδνπκε κε ηελ εξψηεζε εάλ θάπνην ζεκείν ηνπ Β΄ κέξνπο δπζθφιεςε ηνπο 

καζεηέο σο πξνο ηελ θαηαλφεζή ηνπ, γηα λα δψζνπκε ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο, 

θαη επεμεγήζεηο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά. ηε ζπλέρεηα, αθεγνχκαζηε ην Β΄ 

κέξνο θαη πξνζπαζνχκε, κε βάζε ην θείκελν, λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ «πνιηηεία ηνπ 

http://tour.rethymno.gr/map-route1.html
http://tour.rethymno.gr/map-route1.html
http://tour.rethymno.gr/route1/harbour/venitian-harbour.html
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Ρεζχκλνπ» ζηνλ ρξφλν. Έρεη άξαγε αιιάμεη ην ρξνληθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ην Α΄ 

κέξνο πνπ ήδε δηαβάζακε;  

ηε ζπλέρεηα δνπιεχνπκε νκαδηθά. Ζ θάζε νκάδα δηαβάδεη ην Β΄ κέξνο ηνπ 

Φξνληθνύ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Τπελζπκίδνπκε ζηηο νκάδεο, 

πξηλ μεθηλήζνπλ λα δνπιεχνπλ, φηη πξέπεη λα νξίζεη ε θαζεκηά ηνλ λέν γξακκαηέα θαη 

ηνλ λέν ζπληνληζηή ηεο θαη λα ηνπο γλσζηνπνηεζνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο.  

1
ε 

Οκάδα  

Ζ νκάδα δηαβάδεη ην Β΄ κέξνο ηνπ Φξνληθνύ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα απνζπάζκαηα 

«Οη Σνχξθνη, ηνχην νη πεξηζζφηεξνη ην μέξνπλ […] καο ηελ έθεξλε ινπξίδηα – 

ινπξίδηα» (ζ. 80-86) θαη «Μηζέςαλε ην ινηπφλ νη Σνχξθνη θαη ην Ρέζεκλνο […] ην 

γελλεηαξνχδη κε ην ζθαθίδη ηνπ» (ζ. 96-98), αλαγλσξίδνληαο ηε λνζηαιγία ηνπ 

αθεγεηή γηα κηα θνηλφηεηα ζπλχπαξμεο Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, ρξηζηηαλψλ θαη 

κνπζνπικάλσλ. Απφ ηελ άιιε, ζην πνίεκα ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ «Μηα παιηά 

ειιελνηνπξθηθή θηιία», δηαβάδεη γηα ην «πχξν θαη ην Ναθή» πνπ «ζεκλνί θη 

αδειθσκέλνη […] δνχλε κνλνηαζκέλνη». Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο 

νκάδαο ζην δεχηεξν δηδαθηηθφ δίσξν ηεο αλάγλσζεο (4
ε
 θαη 5

ε
 ψξα) αλαδεηθλχνπλ ην 

αμηαθφ ζχζηεκα ησλ δχν θνηλνηήησλ. Ο γξακκαηέαο ηεο νκάδαο, κε βάζε ηηο 

απφςεηο πνπ ε ηειεπηαία ηειηθά δηαηππψλεη, γξάθεη ζε αξρείν Word ην θείκελν. 

Απηνδηνξζψλεηαη απφ ηελ νκάδα θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη είλαη έηνηκν, γηα λα 

απνζεθεπηεί ζην ηειηθφ Pdf γηα ην ςεθηαθφ βηβιίν.  

2
ε 

Οκάδα  

Ζ νκάδα εληνπίδεη ζην Β΄ κέξνο ηνπ Φξνληθνύ ηε κηθξντζηνξία ηεο Φαηηκέ-Οξηάλο 

(ζ. 88-96) θαη ηνπ δεκφζηνπ γξακκαηηθνχ, ηνπ θηαηίπε (ζ. 110-112) σο 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο δεκηνπξγίαο πνξηξέησλ απιψλ θαη επσλχκσλ 

θαηνίθσλ ηεο πνιηηείαο απφ ηνλ Π. Πξεβειάθε. Με ηελ παξέκβαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ (κεησπηθή ζχληνκε εηζήγεζε πξνο φιεο ηηο νκάδεο), γλσζηνπνηείηαη 

ζηνπο καζεηέο πσο ν Π. Πξεβειάθεο επελδχεη θάζε ηη πνπ γξάθεη κε έλαλ 

ζπκβνιηζκφ.  

http://users.sch.gr/myvasoula/elinotourkikifilia.pdf
http://users.sch.gr/myvasoula/elinotourkikifilia.pdf
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Ζ νκάδα γλσξίδεη θαιχηεξα ηε Φαηηκέ-Οξηάλο. Δληνπίδεη ηελ αιιαγή σο πξνο 

ην πξφζσπν ηνπ αθεγεηή (ε ίδηα ε Φαηηκέ-Οξηάλο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο) θαη ε 

εθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθηβσηηζκέλεο αθήγεζεο. Ζ πξνζσπηθή 

ηζηνξία ηεο Φαηηκέ-Οξηάλο ηνχ δίλεη ηελ επθαηξία λα εθθξάζεη ηελ νξγή ηνπ γηα ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο Γχζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο νκάδαο ζην 

δεχηεξν δηδαθηηθφ δίσξν ηεο αλάγλσζεο (4
ε
 θαη 5

ε
 ψξα), αλαδεηθλχνπλ ηα πξφζσπα 

θαη ηελ ηζηνξία ηνπο ζε κηα αξρνληνμεπεζκέλε πνιηηεία.  

Με αθνξκή ηελ ηζηνξία ηεο Φαηηκέ-Οξηάλο, ε νκάδα δηαβάδεη ην πνίεκα ηνπ Γ. 

Καινκελφπνπινπ «Ννπξηγηέ». Οη καζεηέο ζρνιηάδνπλ ηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ 

πνηεηή θαζψο θαη ην ιπξηθφ-εξσηηθφ χθνο ηνπ πνηήκαηνο, ελψ αθνχλε ηελ 

κεινπνίεζή ηνπ απφ ηνλ Ρεζπκληψηε κνπζηθφ Νίθν Μακαγθάθε.  

3
ε
 Οκάδα  

Ζ αλάγλσζε ηνπ Φξνληθνύ αλαδεηθλχεη ηελ πεξηγξαθηθή ηθαλφηεηα ηνπ αθεγεηή. Σν 

Φξνληθό «ηζηνξίδεη» ην «Ρέζεκλνο ηεο Κξήηεο». Σα κέιε ηεο νκάδαο αλαθέξνληαη 

ζηα κλεκεία ηεο πφιεο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηδακί 

ηεο Νεξαηδηάο (ζ. 102-112). Παξάιιεια κε ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ηνπ 

Φξνληθνύ δηαβάδνπλ θαη ην πνίεκα ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ «Ο κηλαξέο ηεο 

Νεξαηδέο». ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα επηζθέπηεηαη ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Ρεζχκλεο θαη, αθνινπζψληαο ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο Α, 

δηαβάδεη ηελ ηζηνξία ηνπ ηδακηνχ (ηδακί Γαδή Υνπζεΐλ Παζά). Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο νκάδαο, κε βάζε ην απφζπαζκα ηνπ Φξνληθνύ θαη ην 

πνίεκα ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ, απαληνχλ ζηε ζπδήηεζε ησλ κειψλ ηεο γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν αθεγεηήο ηνπ Φξνληθνύ «δσληαλεχεη» ην ηδακί θαη γηα ηελ 

εηθφλα ηνπ κλεκείνπ πνπ αλαδεηθλχεη ν πνηεηήο. Φαλεξψλνπλ, επίζεο, ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζην εξψηεκα αλ ην ηδακί σο ζηνηρείν ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο 

πνιηηείαο επεξεάδεη ηε δσή ζηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ. Ο γξακκαηέαο ηεο νκάδαο, κε 

γλψκνλα ηηο απφςεηο πνπ ηειηθά δηαηππψλνληαη, γξάθεη ζε αξρείν Word έλα θείκελν-

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BC_%CE%9F%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%82
http://users.sch.gr/myvasoula/Nourigie.pdf
http://users.sch.gr/myvasoula/Ominares.pdf
http://users.sch.gr/myvasoula/Ominares.pdf
http://www.rethymno.gr/
http://www.rethymno.gr/
http://tour.rethymno.gr/route1/first-route.html
http://tour.rethymno.gr/route1/tzami-gazi/neratze.html
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απάληεζε. Σν θείκελν δηνξζψλεηαη απφ ηελ νκάδα θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη είλαη 

έηνηκν, γηα λα απνζεθεπηεί ζην ηειηθφ Pdf γηα ην ςεθηαθφ βηβιίν. 

4
ε
 Οκάδα  

Ζ νκάδα, αθνχ δηάβαζε ην Β΄ κέξνο ηνπ Φξνληθνύ, επηθεληξψλεηαη ζην απφζπαζκα 

«Δίπακε γηα ηα ηδακηά ησλ Σνχξθσλ […] γηαηί είλαη θαιφο ν ζθνπφο κνπ» (ζ. 114-

132), φπνπ ν αθεγεηήο πεξηγξάθεη ηνπο ιατθνχο αγηνγξάθνπο αλαθεξφκελνο ζηνλ 

ηξφπν πνπ δνχιεπαλ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, ςπρηθή θαη πιηθή. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο επηζεκαίλνπλ ηελ αλαθνξά ησλ πνιιψλ εθθιεζηψλ θαη ηηο εθηελείο θαη 

ζρνιαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ν αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί. Πξαγκαηνπνηνχλ κηα 

ζχληνκε πινήγεζε ζηα «ρξηζηηαληθά κλεκεία θαη ζεζαπξνχο ηεο παιαηάο πφιεσο 

Ρεζχκλεο». Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο νκάδαο αλαδεηθλχνπλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηεο γηα ηνλ ξφιν πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθθιεζίεο θαη ηα ηδακηά ζην 

Φξνληθό, θαζψο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ αλάδεημε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πφιεο. 

Ο γξακκαηέαο ηεο νκάδαο, βαζηζκέλνο ζηηο απφςεηο πνπ ηειηθά δηαηππψλνληαη, 

γξάθεη ζε αξρείν Word ην θείκελν-απάληεζε. Σν ηειεπηαίν δηνξζψλεηαη απφ ηελ 

νκάδα θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη είλαη έηνηκν, γηα λα απνζεθεπηεί ζην ηειηθφ Pdf γηα 

ην ςεθηαθφ βηβιίν. 

5
ε
 Οκάδα  

Ζ νκάδα, παξαηεξψληαο γηα άιιε κηα θνξά ηνλ πίλαθα ηνπ αλψλπκνπ Ρεζεκληψηε 

δσγξάθνπ ηνπ 17νπ αηψλα κε ηίηιν Civitas Rethymnae θαη θσηνγξαθίεο, παιηέο θαη 

λέεο, απφ ηελ πφιε, δηαπηζηψλεη αθελφο ην ζθηρηαγθάιηαζκα ηεο πφιεο απφ ηε 

ζάιαζζα, ηνλ θάκπν, ηνλ νξίδνληα ησλ θξεηηθψλ βνπλψλ θαη αθεηέξνπ ην πφζν 

εθηεζεηκέλε είλαη ε πνιηηεία ζηνπο αλέκνπο θαη ηδηαίηεξα ζηε λνηηά. Ο αθεγεηήο ηνπ 

Φξνληθνύ ζεκεηψλεη ζρεηηθά: «ήξζε ε ψξα λα κηιήζσ γηα ηε λνηηά. Σελ νλφκαζα 

ιηβπθφ άλεκν γηα λα ππνβάισ ηελ αθξηθαληθή θαηαγσγή ηεο. Ο άλεκνο απηφο δείρλεη 

θακηά θνξά ηελ κνρζεξία ηεο εξήκνπ»
8
. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο 

νκάδαο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, ζρήκαηα ιφγνπ) πνπ ν αθεγεηήο 

                                                           
8
 Πξεβειάθεο 1985: 63.  

http://www.imra.gr/christianika-mnimeia-kai-thisayroi-tis-palaias-poleos-rethymnis.html
http://www.imra.gr/christianika-mnimeia-kai-thisayroi-tis-palaias-poleos-rethymnis.html
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ρξεζηκνπνηεί, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ηε δχλακε ηεο λνηηάο, θαη επηρεηξνχλ λα 

παξνπζηάζνπλ ηε ζρέζε ηεο πνιηηείαο κε ηε λνηηά. «Κη ν Ρεζεκληψηεο πνπ ζηέθεη 

ζηελ αθξνγηαιηά κπνξεί ηφηε λα δεη ηελ πνιηηεία ηνπ λα ξεχεη, λα ζθνξπίδεηαη θαη λα 

ιηρλίδεηαη ζηνλ άλεκν φπσο φιεο νη πνιηηείεο, κεγάιεο θαη κηθξέο, φζεο γξάθεη θη 

φζεο δε γξάθεη ε Ηζηνξία»
9
.  

Ο γξακκαηέαο ηεο νκάδαο, κε βάζε ηηο απφςεηο πνπ ε ηειεπηαία ηειηθά 

δηαηππψλεη, γξάθεη ζε αξρείν Word ην θείκελν-απάληεζε. Σν θείκελν δηνξζψλεηαη 

απφ ηελ νκάδα θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη είλαη έηνηκν γηα λα απνζεθεπηεί ζην ηειηθφ 

Pdf γηα ην ςεθηαθφ βηβιίν. 

6
ε
 θαη 7

ε
 ψξα  

«Ζ αίζζεζε ηεο κνίξαο, ηεο κνηξαίαο θζνξάο θαη ηνπ ζαλάηνπ, θαζψο θαη ε 

πξνζσπνπνίεζε κηαο πφιεο, είλαη ε θπξίαξρε ππφθξνπζε ζην Φξνληθό ηνπ 

Ρεζχκλνπ»
10

 θαη θαλεξψλεη ηε ζηάζε αμηνπξέπεηαο πνπ ε πνιηηεία θαη νη πνιίηεο ηεο 

αθνινχζεζαλ ζηελ Ηζηνξία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ θαηά ην ηειεπηαίν δίσξν 

ηεο αλάγλσζεο επηθεληξψλνληαη: α) ζηε κνηξαία θζνξά ηεο πνιηηείαο θαη β) ζηε 

ζρέζε ηεο πνιηηείαο κε ηνπο πνιίηεο ηεο, φπσο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηνλ 

«ιατθφηξνπν ιφγν» ηνπ αθεγεηή.  

1
ε
 Οκάδα  

Ζ νκάδα επηζεκαίλεη ην αίζζεκα ηεο θζνξάο, φπσο αλαδχεηαη απφ ηηο ζειίδεο ηνπ 

Φξνληθνύ, θαη ηαπηφρξνλα ηελ αμηνπξέπεηα κε ηελ νπνία νη Ρεζεκληψηεο ην 

αληηκεηψπηζαλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο νκάδαο αλαδεηθλχνπλ 

απηή ηε ζρέζε θζνξάο θαη αμηνπξέπεηαο. Ζ νκάδα ζπδεηά κε βάζε ηελ αλαθνξά ηνπ 

αθεγεηή:  

Ο πνιίηεο ηνπ Ρεζέκλνπ έκαζε λα γλσξίδεη θαη λα ηηκά ηα πξάγκαηα, γηα λάρεη 

λα η’ απνραηξεηήζεη έλα- έλα κε η’ όλνκα ηνπ όηαλ ζα εξρόηαλ ε πηθξακέλε 

ώξα […] ό,ηη αλάζηεζε ην αλάζηεζε κε ην ράδη […] Αθόκα θαη ηελ πόξηα ηνπ 

                                                           
9
 Πξεβειάθεο 1993: 113.  

10
 Καζηξηλάθε 2000: 53. 
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Κάησ Κόζκνπ ηε ζέιεζε αλζηζκέλε […] Τν θνηκεηήξη ηνπ Ρεζέκλνπ είηαλ ν 

πην ραξηησκέλνο αλζόθεπνο […]
11

. 

2
ε
 Οκάδα  

Ζ νκάδα αλαθέξεηαη ζηε γιψζζα σο αθνπζηηθή εθδήισζε ηνπ ηνπίνπ. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο κε ηελ παξέκβαζή ηεο (ζχληνκε εηζήγεζε πνπ απεπζχλεηαη ζηελ 

νινκέιεηα) ππνγξακκίδεη ηελ άπνςε ηνπ Σφκαο Μαλ: «Ζ γιψζζα σο αηκφζθαηξα, σο 

ήρνο θσλήο […] αλαθαιεί ην πλεχκα ηνπ ηνπίνπ κε ην νπνίν ε πφιε είλαη ζηελά 

δεκέλε θαη ηνπ νπνίνπ αθνπζηηθή εθδήισζε είλαη ε γιψζζα»
12

. Ζ γιψζζα φκσο 

θαλεξψλεη θαη ην ήζνο ησλ πξνζψπσλ. Ο Π. Πξεβειάθεο ζεκείσλε γηα ην Φξνληθό 

κηαο Πνιηηείαο: «[…] πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνζσπνγξαθία ηεο πνιηηείαο κνπ, 

ππνζηεξίδσ ην δηθαίσκά κνπ λα γξάςσ ζηε γιψζζα πνπ κνπ ππαγφξεπζαλ ε 

πηζηφηεηα θαη ε θαιαηζζεζία κνπ»
13

. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο 

νκάδαο απφ ηε κία επηζεκαίλνπλ ηε γισζζηθή επηινγή ηνπ αθεγεηή θαη ηε ζρέζε πνπ 

δηακνξθψλεη κε ηελ πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο κέζα απφ απηή ηελ επηινγή θαη 

αθεηέξνπ αηηηνινγνχλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιατθνχ ιφγνπ ηεο αθήγεζεο.  

3
ε
 Οκάδα  

Ζ νκάδα αλαθέξεηαη θαη απηή ζηε γισζζηθή επηινγή ηνπ αθεγεηή, ελφο 

«θαιακαξά»
14

, πνπ «παξηζηάλεη ηνλ ιατθφ παξακπζά». Σν απφζπαζκα ηνπ Φξνληθνύ 

«ηνλ Πιάηαλν, πνπ ιέγακε ηψξα δα […] γηαηί κνπ αξέζεη» (ζ. 36-46) αλαθέξεηαη 

ζηνπο παξακπζάδεο θαη ην λάθιη, ζηνπο ηνχξθηθνπο θαθελέδεο ηεο πνιηηείαο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο νκάδαο, κε βάζε ην απφζπαζκα, 

αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε ηνπ ιατθφηξνπνπ ιφγνπ απφ ηνλ αθεγεηή θαη ζηε ζπκβνιή 

ηνπ ζηε δσή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

                                                           
11

 Πξεβειάθεο 1993: 139. 
12

 Πξεβειάθεο 1985: 61.  
13

 Πξεβειάθεο 1985: 62.  
14

 «Ναη, κάζε πσο θαη ζήκεξα αθφκα, πνχρσ κηα δσή απνπίζσ κνπ θ’ νη θαθέο πεξίζηαζεο κε θάλαλε 

θαιακαξά…» (Πξεβειάθεο 1993: 29). 
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4
ε
 Οκάδα  

Ζ νκάδα αλαθέξεηαη ζηα ζρήκαηα ιφγνπ θαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ απαληνχλ ζην 

Φξνληθό ηνπ Π. Πξεβειάθε θαη ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε γισζζηθή θαη πθνινγηθή 

ζπγθξφηεζε ηνπ θεηκέλνπ. ρήκαηα ιφγνπ θαη εθθξαζηηθά κέζα πνπ δειψλνπλ 

γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (ηερληθή, αηζζεηηθή θαη εζηθή) θαη παξαζηαίλνπλ άκεζα 

εηθφλεο ηεο δσήο ηεο πνιηηείαο ηνπ Ρεζχκλνπ. Ζ νκάδα εληνπίδεη παξνκνηψζεηο θαη 

κεηαθνξέο (ελδεηθηηθά) ζηηο ζ. 14, 38, 96 θαη 105 θαη, κε ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπο, 

ζεκεηψλεη ηελ ελφηεηα πνπ δηαπεξλά ηε δσή ηεο πνιηηείαο, ηε ζπλέρεηα ηνπ ρψξνπ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ππνγξακκίδνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο.  

5
ε
 Οκάδα  

Ζ νκάδα δηαβάδεη ηα πνηήκαηα ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ «Σν ιηκαλάθη καο», «Σαμίδη» 

θαη «Σξεραληεξάθη κε παλί». Σα πνηήκαηα επηζεκαίλνπλ πσο «κηα παξαζαιάζζηα 

πνιηηεία είλαη θπζηθφ λα έρεη πάξε-δψζε κε ηε ζάιαζζα»
15

. Σα κέιε ηεο νκάδαο 

ζπδεηνχλ γηα ηε γιψζζα πνπ επέιεμε ν πνηεηήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εθθξαζηηθά 

κέζα, ηα ζρήκαηα ιφγνπ, ηηο ιεμηινγηθέο επηινγέο, έηζη ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη ε 

ζρέζε ηεο πνιηηείαο κε ηε ζάιαζζα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

ππνγξακκίδνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Ζ Β΄ θάζε ηεο αλάγλσζεο νινθιεξψλεηαη. Γηα έμη δηδαθηηθέο ψξεο, έρνληαο 

ππφςε καο ηε ζπκβνπιή ηνπ αθεγεηή, «λα βάιεηο ζην λνπ ζνπ ην Ρέζεκλνο θαη ηνπο 

πνιίηεο ηνπ, ζεκεξηλνχο θη αιινηηλνχο, θαη λα κειεηήζεηο ηε κνίξα ηνπο […]»
16

, 

πξνζπαζήζακε λα δηαβάζνπκε ηελ πφιε σο «θείκελν». Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Β΄ 

θάζεο ζηνραδφκαζηε, αλ κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θχιισλ εξγαζίαο ησλ 

νκάδσλ, θαηνξζψζακε: α) λα ληψζνπκε ηελ νηθεηφηεηα πνπ καο πξνζθέξεη ην 

πξνζσπηθφ βίσκα ηεο πφιεο, β) λα αληηιεθζνχκε ηελ εηθφλα ηεο κέζα απφ ηηο 

εηθφλεο ησλ «άιισλ», γ) λα γλσξίζνπκε ηε ινγνηερληθή ηεο αλαπαξάζηαζε. Οη 

                                                           
15

 Πξεβειάθεο 1985: 59. 
16

 Πξεβειάθεο 1993: 15. 

http://users.sch.gr/myvasoula/kaltaxidi.pdf
http://users.sch.gr/myvasoula/kaltaxidi.pdf


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ρέζεκλνο, κηα κηθξή πνιηηεία»  

ειίδα 29 απφ 61 

  

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο δίλνπλ ζηνπο καζεηέο καο ηελ επθαηξία κηαο 

δηαθνξεηηθήο αλάγλσζεο ηνπ έξγνπ. Έηζη, ηνπνζεηνχληαη θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά 

έλαληη ηνπ Φξνληθνύ κηαο πνιηηείαο, θαζψο εληνπίδνπλ, θαηαλννχλ θαη θαηαζέηνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ. Ζ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αθνκνίσζε ηεο εηθφλαο ηεο 

ινγνηερληθήο πφιεο αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ινγνηερληθήο γιψζζαο ηνπ Π. 

Πξεβειάθε, ηδηαίηεξα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο «θαηαζθεχαζε» ην 

ινγνηερληθφ θείκελν.  

Ζ εθπφλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηφζν ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο φζν θαη ζην ηζηνιφγην ιεηηνπξγνχλ σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ηνπ ζελαξίνπ. 

ηε ζπλέρεηα κνηξάδεηαη ην θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ Γ΄ θάζε (κεηά ηελ 

αλάγλσζε), θαηά ηελ 8
ε
 δηδαθηηθή ψξα, κε ηελ νπνία θαη νινθιεξψλεηαη ην ζελάξην.  

ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδνπκε ζηα κέιε ησλ νκάδσλ πσο φιεο νη εξγαζίεο 

δηνξζψλνληαη θαη αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην. Οη εξγαζίεο, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζελαξίνπ, ζα απνζεθεπηνχλ ζε Pdf απνηειψληαο ην πιηθφ ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ «Γηα 

Ρέζεκλν ζηγνκηιά…». 

Γ΄ θάζε, κεηά ηελ αλάγλσζε  

8
ε
 ψξα 

Δξγαδφκαζηε ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο, αξρηθά ζε πέληε νκάδεο ησλ πέληε 

αηφκσλ, θαη ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο ψξαο γηλφκαζηε δχν κεγάιεο νκάδεο. Καζψο 

νινθιεξψλεηαη ην ζελάξην, είλαη ν θαηάιιεινο ρξφλνο γηα λα δνχκε ζπλνιηθά ηηο 

αλαξηήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπο. Οη καζεηέο πνπ είραλ ηελ επζχλε 

ησλ αλαξηήζεσλ, αιιά θαη νη ζρνιηαζηέο, είλαη έηνηκνη λα δψζνπλ απαληήζεηο ή/θαη 

δηεπθξηλίζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ δηαηππψλνληαη. Ζ αλαζθφπεζε (10 ιεπηά) έρεη 

ζηφρν λα δηαπηζησζεί αλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δελ νινθιεξψζεθαλ θαη 

κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ, φπσο θαη λα επηζεκαλζνχλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ζεκεία, 

ζηα νπνία ρξεηάζηεθε κε ηελ παξέκβαζή ηεο λα γίλνπλ δηνξζψζεηο. 
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ηε ζπλέρεηα, θαη αθνχ γίλνπκε δχν κεγάιεο νκάδεο, κε βάζε ηηο δχν 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο (θνηλφ γηα ηηο δχν νκάδεο), αλαδεηθλχνπκε: α) 

σο ζχκβνιν ην ζπξηαλφ ηξηθάηαξην θαξάβη θαη β) δεκηνπξγνχκε κία παξνπζίαζε 

κέζα απφ ην PowerPoint θαη ηε κεηαηξέπνπκε ζε βίληεν κε ην πξφγξακκα iSpring 

free κε ζηηγκέο απφ ηε ζχγρξνλε ξεζεκληψηηθε δσή ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο. 

ηφρνο καο είλαη λα ζπζρεηίζνπκε ην λαπάγην θαη ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ κε ην Ρέζπκλν 

ζήκεξα. Έηζη, ζπλδένπκε ηελ αλάγλσζε ελφο παιαηφηεξνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ
17

 

κε ην παξφλ κέζσ ελφο άμνλα ζπλέρεηαο θαη εμέιημεο.  

Σν λαπάγην ήηαλ ην έλαπζκα γηα ηνλ Π. Πξεβειάθε, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε κηα 

αιιεγνξία γηα ηελ πνιηηεία ηνπ. Τινπνίεζε ην έξγν ηνπ κε ην «δίδαγκα ηεο 

αγηνγξαθίαο», δειαδή «ηελ ππνηαγή ζε έλαλ ηεξφ ζθνπφ» θαη επέλδπζε θάζε εηθφλα 

ηνπ κε έλαλ ζπκβνιηζκφ. Απαληάκε ζην εξψηεκα: ηη ζπκβνιίδεη ην ζπξηαλφ 

ηξηθάηαξην πνπ θαζίδεη ζηελ άκκν θαη «δηαγνπκίδεηαη» απφ ην πιήξσκα ηνπ;  

Δπηιέμακε λα νινθιεξψζνπκε ην ζελάξην κε ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ηνπ 

Φξνληθνύ, γηαηί  

ε πνιηηεία κειέηεζε ζε ηνύην ην θαξάβη πνπ ράζεθε άδηθα θαη παξάδηθα ηελ 

ίδηα ηε κνίξα ηεο, θη όζν πηα ζα ηε βάλεη ζην λνπ ηεο, ηόζν ζα ηεο γπξίδεη θ’ ε 

ζύκεζε ηνπ θαξαβηνύ –κπεξδεκέλεο ε κηα κε ηελ άιιε, θη ν θαεκόο ηνπο 

αθαηάιπηνο, ηη δα ν θαθνηπρηζκέλνο δεη γηα λα ζπκάηαη, ηξώεη θαη ηόλε ηξσλ 

ηα πεξαζκέλα
18

.  

Όκσο ππάξρεη θαη ην Ρέζπκλν ηνπ ηψξα, φπνπ κε πεξηζζή γλψζε θαη αμηνπξέπεηα νη 

Ρεζεκληψηεο πξνζπαζνχλ, ζηεξηδφκελνη ζηηο ξίδεο ηνπο, λα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία 

ηνπο· «θαη ζε ρατδεχσ, Ρέζεκλνο, θαη ζε ζθηρηαγθαιηάδσ/θαη ζε θιεηδψλσ ζηελ 

θαξδηά θαη παίξλσ ζε καδί κνπ […]»
19

. 

                                                           
17

 Σν ρξνληθφ κηαο πνιηηείαο γξάθηεθε ηελ άλνημε ηνπ 1937. 
18

 Πξεβειάθεο 1993: 75. 
19

 Καινκελφπνπινο 1964: 65.  
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ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ νη δξαζηεξηφηεηεο επεζήκαλαλ ηε 

ζπλχπαξμε ηνπ παιηνχ θαη ηνπ κνληέξλνπ ζηελ πφιε, ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ 

ζχγρξνλνπ, ηεο ηζηνξίαο ηφηε θαη ηεο ηζηνξίαο πνπ γξάθεηαη ηψξα.  

Ο γξακκαηέαο ηεο θάζε νκάδαο, κε βάζε ηηο απφςεηο πνπ ηειηθά 

δηαηππψλνληαη, γξάθεη ζε αξρείν Word ην θείκελν-απάληεζε, ην νπνίν δηνξζψλεηαη 

απφ ηελ νκάδα θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ. ηε ζπλέρεηα, ην θείκελν ηεο νκάδαο πνπ 

θξίλεηαη απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο σο ην θαιχηεξν ζα απνηειέζεη ηνλ επίινγν γηα 

ην ςεθηαθφ βηβιίν.  

Σα θείκελα ζε Word, πνπ απαξηίδνπλ πιηθφ ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ, είλαη 

έηνηκα, δειαδή δηνξζσκέλα, ην ίδην θαη νη θσηνγξαθίεο. Όιν ην πιηθφ απνζεθεχεηαη 

ζε έλα Pdf θαη ην αλεβάδνπκε. Σν ςεθηαθφ βηβιίν «Γηα Ρέζεκλν ζηγνκηιά…» είλαη 

πιένλ έηνηκν. Αλαξηάηαη ζην ηζηνιφγην, φπσο θαη νη παξνπζηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ε νινκέιεηα ζπδεηά ηελ «ηχρε» ηνπ 

ςεθηαθνχ βηβιίνπ. Ζ αμηνπνίεζή ηνπ κπνξεί λα ππνγξακκίζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο 

ζρνιηθήο κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ηνπ αλαδεηθλχεη θαη ηνλ 

επξχηεξν ζηφρν ηεο θαηαλφεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ελφο πξνγξάκκαηνο 

δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο. 
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Α΄ θάζη-ππιν ηην ανάγνυζη (1
η
 διδακηική ώπα-κοινό ΦΔ)  

Δπηζθεπηφκαζηε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο. Πινεγνχκαζηε 

ζχληνκα ζηηο ελφηεηεο «Ηζηνξία», «Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά» θαη «χγρξνλνο 

πνιηηηζκφο», εζηηάδνληαο ζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ.  

Μεηά ηελ πινήγεζε θαη έρνληαο δηαβάζεη ην αλζνιφγην πνηεκάησλ γηα ην 

Ρέζπκλν, ζπκπιεξψλνπκε ην παξαθάησ πιαίζην κε ιέμεηο-ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο, 

πνπ απνηεινχλ απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Ση είλαη γηα καο ην Ρέζπκλν; 

Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο;  

 

http://www.rethymno.gr/city
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Β΄ θάζη-ανάγνυζη  

2ε θαη 3
ε
 ώξα  

Α΄ ΜΔΡΟ: Η αηομική ανάγνυζη ζηο ζπίηι 

Σα θχιια αλάγλσζεο, πνπ αθνινπζνχλ, δίλνληαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Α΄ θάζεο θαη απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζελαξίνπ ζηελ ηάμε θαηά ηηο επφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο. Σα θχιια αλάγλσζεο Α΄ θαη 

Β΄ αληηζηνηρνχλ ζηα δχν κέξε ζηα νπνία ρσξίδεηαη απφ ηνλ Π. Πξεβειάθε Τν 

Φξνληθό κηαο πνιηηείαο. Γίδνληαη κε ζηφρν ν θάζε καζεηήο λα νξίζεη κε ηέηνην ηξφπν 

ηελ αηνκηθή αλάγλσζε ζην ζπίηη, ψζηε λα είλαη έηνηκνο γηα ηε ζπιινγηθή αλάγλσζε 

ηνπ ζρνιείνπ. 

Δπυηήζειρ ανάγνυζηρ (ενδεικηικέρ)  

 Πψο ραξαθηεξίδεη ηνπο Ρεζεκληψηεο ν αθεγεηήο; Πψο πεξηγξάθεη ηνλ ηφπν 

πνπ βξίζθεηαη ην Ρέζπκλν;  

 Πψο παξνπζηάδνληαη νη έκπνξνη ηεο νδνχ Σζάξνπ θαη ηεο ζηξάηαο, πνπ 

εθηείλεηαη απφ ηε Μεγάιε Πφξηα σο ηνλ Πιάηαλν; Πνηνη ραξαθηεξηζηηθνί 

ηχπνη αλαθέξνληαη; Πψο παξνπζηάδεηαη ν μεπεζκφο ηεο αξρνληνπνιηηείαο 

ζηνπο δχν εκπνξηθνχο δξφκνπο;  

 Πψο παξνπζηάδνληαη νη Σνχξθνη θάηνηθνη ηεο πνιηηείαο; Πνηα είλαη ε εηθφλα 

ησλ Σνπξθνθξεηηθψλ κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ δπν ηνχξθηθσλ 

θαθελέδσλ; Πψο παξνπζηάδεη ηνπο ρξηζηηαλνχο ηνπ Ρεζχκλνπ;  

 Μπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ην ιηκάλη ηνπ Ρεζχκλνπ; Πνην είλαη ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ; 
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Β΄ ΜΔΡΟ: Η αηομική ανάγνυζη ζηο ζπίηι. 

Δπυηήζειρ ανάγνυζηρ (ενδεικηικέρ)  

 Πψο παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ αθεγεηή νη ςαξάδεο ηνπ Ρεζχκλνπ; Με πνηνλ 

ηξφπν πεξηγξάθεη ηελ αθξνγηαιηά ηεο πνιηηείαο;  

 Πψο πεξηγξάθεηαη ν μεζεθσκφο ησλ Σνχξθσλ ηνπ Ρεζχκλνπ κεηά ηε 

ζπκθσλία ηεο Λσδάλεο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ; Πψο αλαθέξεηαη 

ν αθεγεηήο ζηνπο πξφζθπγεο πνπ ήξζαλ;  

 Πφζνη κηλαξέδεο ππήξραλ ζην Ρέζπκλν; Πψο παξνπζηάδεηαη ε πηψζε ηνπ 

κηλαξέ;  

 Μπνξείηε λα αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθνχο ηχπνπο Ρεζεκλησηψλ (ν Θσκάο 

ηνπ Κνπθνχ, ν δεκφζηνο γξακκαηηθφο); 

 Πψο παξνπζηάδνληαη νη αγηνγξάθνη ησλ εθθιεζηψλ ηνπ Ρεζχκλνπ; Ση δήισλε 

ν ηφζν κεγάινο αξηζκφο εθθιεζηψλ ζην Ρέζπκλν; 

 Γηαηί ν αθεγεηήο επηκέλεη ζηελ αλαθνξά ησλ ζπληερληψλ ηεο πνιηηείαο;  

 Πψο αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηεο πνιηηείαο κε ηνλ λνηηά;  

 Πψο απνδίδεη ην δέζηκν ηνπ Ρεζεκληψηε κε ηελ πνιηηεία ηνπ;  
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Β΄ Φάζη-Ανάγνυζη  

2ε θαη 3ε ώξα  

Φύλλο επγαζίαρ  

1
ε
 Οκάδα 

ηελ αξρή ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ ν ζπγγξαθέαο πξνζδηνξίδεη ηνλ ζθνπφ ηνπ θαη 

ζέηεη ηα φξηα ηνπ ιφγνπ ηνπ. Παξνπζηάδεη ην πεξίγξακκα ηνπ έξγνπ σο πξνο ην 

πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή. Έηζη μεθηλά ην αλαγλσζηηθφ καο ηαμίδη ζηελ πνιηηεία ηνπ 

Π. Πξεβειάθε: «Σν Ρέζεκλνο είλαη κηα κηθξή πνιηηεία κ’ εθηά ίζακε νρηψ ρηιηάδεο 

ςπρέο ρηηζκέλε γηαιφ-γηαιφ ζηε βνξηλή ζηεξηά ηεο Κξήηεο […] Να βάιεηο ζην λνπ 

ζνπ ην Ρέζεκλνο θαη ηνπο πνιίηεο ηνπ, ζεκεξηλνχο θη αιινηηλνχο, θαη λα κειεηήζεηο 

ηε κνίξα ηνπο» (ζ. 11-15).  

Αθνχ δηαβάζνπκε ην απφζπαζκα, ρξσκαηίδνπκε κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα ηηο 

παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηεία ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ζηνπο Ρεζεκληψηεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηείαο θαη 

ησλ αλζξψπσλ ηεο.  

Ζ πολιηεία και οι άνθρφποι 

Σο Ρέθεμνος  

 

 

 

 

 

 

Οη πνιίηεο ηνπ Ρεζέκλνπ  
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Με βάζε ην απφζπαζκα πνπ δηαβάζακε θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο εηθφλαο ηεο 

πφιεο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (βι. ηνλ πίλαθα πνπ ζπκπιεξψζακε), ηη 

εμαγγέιιεη ν Π. Πξεβειάθεο γηα ην έξγν ηνπ; Πνηα φςε ηεο πφιεο ζα πξνβάιεη;  

Σν θείκελν ζα απνηειέζεη κέξνο ηνπ πξνιφγνπ ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ, πνπ 

απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε ζηε δηάξθεηα ηεο Α΄ θάζεο, κε ηίηιν «Γηα Ρέζπκλν 

ζηγνκηιά…». Σν θείκελν (100-120 ιέμεηο) ην γξάθνπκε ζε Word κε γξακκαηνζεηξά 

Times New Roman 12 θαη δηάζηηρν 1,5
20

. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, κε ζηφρν λα ζπλνδεχζνπκε ην θείκελν κε θσηνγξαθίεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ςεθηαθνχ θνιάδ Photo Collage θαη ην 

θαηάιιειν template, δεκηνπξγνχκε ηελ απεηθφληζε ηνπ απνζπάζκαηνο κε εηθφλεο 

αληιεκέλεο απφ ην δηαδίθηπν.  

                                                           
20

 Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηίζεηαη εδψ ελδεηθηηθά. εκεηψλεηαη ζηε δηδαθηηθή πνξεία πσο ζα 

απνθαζηζηεί ην πιαίζην γξαθήο γηα ην ςεθηαθφ βηβιίν θαη γεληθφηεξα πσο ζα θαζνξηζηνχλ ζέκαηα 

αηζζεηηθήο ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ.  
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2
ε
 Οκάδα  

Ο Γηψξγεο Καινκελφπνπινο, «ξεζεκληψηεο βέξνο, δνχζε θαη αδηάθνπα αλαπνινχζε 

ην ρξνληθφ ηεο γελέηεηξάο ηνπ πνιηηείαο, θαη ζην πεξηζζφηεξν έξγν ηνπ θαηαπηάλεηαη, 

είηε κε ζαηηξηθή δηάζεζε είηε κε βαζχηεξν πνηεηηθφ ζηνραζκφ, λα ην παξνπζηάζεη, 

δίλνληαο έθθξαζε ζηνπο ραξαθηήξεο θαη ζηελ πλεπκαηηθή παξάδνζε ηνπ Ρεζέκλνπ».  

Γηαβάδνπκε ηα πνηήκαηά ηνπ «Ρέζεκλνο», «Ννζηαιγηθφ», «Ζιηφγεξκα ζην 

Ρέζεκλνο»· πνηα φςε ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ πξνβάιιεη ν πνηεηήο; Πνηα ζρέζε έρεη 

κε ηελ πφιε; Οη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ 

πξνιφγνπ ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ, πνπ απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε ζηε δηάξθεηα 

ηεο Α΄ θάζεο, κε ηίηιν «Γηα Ρέζπκλν ζηγνκηιά…». Σν θείκελν (100-120 ιέμεηο) ην 

γξάθνπκε ζε Word, κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη δηάζηηρν 1,5. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Πψο αλαδεηθλχεηαη ε λνζηαιγία ηνπ πνηεηή γηα ηε καγεία θαη ηε γνεηεία ηεο 

γελέζιηαο γεο; Δληνπίδνπκε θαη αιιάδνπκε ηε γξακκαηνζεηξά ζηα εθθξαζηηθά κέζα 

(παξνκνηψζεηο, κεηαθνξέο, πξνζσπνπνηήζεηο, εηθφλεο) θαη ην κέγεζνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο ζηα ζρήκαηα ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο, γηα λα κηιήζεη γηα 

ην Ρέζπκλν.  

ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ςεθηαθνχ θνιάδ 

Photo Collage θαη ην θαηάιιειν template, δεκηνπξγνχκε ηελ εηθαζηηθή απεηθφληζε 

ησλ πνηεκάησλ, κε πιηθφ πνπ αληινχκε απφ ην δηαδίθηπν.  

 

http://www.flipsnack.com/
http://www.fotor.com/features/collage.html
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3
ε
 Οκάδα  

Ο Π. Πξεβειάθεο απφζεζε ην θχκα ηεο λνζηαιγίαο γηα ηε γελέηεηξά ηνπ ζην Φξνληθό, 

φπνπ ν ιατθφο αθεγεηήο, κέζα απφ ηελ «κηθξντζηνξία» επσλχκσλ θαη κε πνιηηψλ, 

έδσζε ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ μεπεζκνχ ηεο αξρνληηθήο πνιηηείαο.  

πκπιεξψλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ζ μικροχζηορία ηφν Ρεθεμνιφηών 

 

Ο Ηφάννης ο Κόνζολας ο μσρνιός  

 

 

 

 

Σν πνξηξέην θαη ε ηζηνξία ηνπ 

 

Ο Αμπροσζής ο Μοηζενίγος 

 

  

 

 

 

Σν πνξηξέην θαη ε ηζηνξία ηνπ 

 

«Κνληά ζηνπο εκπφξνπο ηεο νδνχ Σζάξνπ, φπσο δα ην θαηαιαβαίλεη ν θαζέλαο 

είρε μεπέζεη θη ε αξρνληηά θη είρε ρακέλα ηα πινχηηα ηεο. […] ηέηνηα αξρνληφζνγα 

είηαλε πνιιά κέζα ζην Ρέζεκλνο […]». Αθνχ δηαβάζνπκε ην απφζπαζκα «Σψξα, 

θαηξφο λα γπξίζνπκε […] θαη πήγαηλεο ζην θαιφ» (ζ. 46-51) ηνπ Φξνληθνύ, 
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θηηάρλνπκε έλαλ θαηάινγν κε ηα «αξρνληφζνγα» ζεκεηψλνληαο ηνλ ηφπν θαηαγσγήο 

ηνπο θαη «ηεο γεληάο ην θακάξη θαη ην θεκηζκέλν ηφλνκα». 

 

«Αρτονηόζογα»  

 

Σόπος καηαγφγής  

 

«ηης γενιάς ηο καμάρι 

και ηο θημιζμένο 

ηόνομα» 

 

 

 

 

 

 

  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζεκεηψλνπκε ηελ φςε, ηηο αζρνιίεο θαη ηηο αξεηέο ησλ 

αξρφλησλ.  

 

Ζ όυη ηφν αρτόνηφν  

 

Οι αζτολίες ηοσς  

 

Ζ αρεηή ηοσς  
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Ο ιατθφηξνπνο ιφγνο ηνπ αθεγεηή ηνπ Φξνληθνύ κάο γλψξηζε ηνπο πνιίηεο ηνπ 

Ρεζχκλνπ. Θέινληαο λα παξαζηήζνπκε ηα πξφζσπα, δεκηνπξγνχκε κία παξνπζίαζε 

κε αξρείν PowerPoint θαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ iSpring, ε νπνία πεξηέρεη 

θσηνγξαθίεο επψλπκσλ θαη κε πνιηηψλ. Σηο θσηνγξαθίεο αλαδεηάκε α) ζην έξγν ηνπ 

Α. Νελεδάθε Ρέζεκλνο, ηξηάληα αηώλεο πνιηηεία
21

 θαη β) ζην δηαδίθηπν. 

                                                           
21

 Νελεδάθεο 1983. 

http://www.ispringsolutions.com/ispring-pro
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4
ε
 Οκάδα  

Σν ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ αλαδεηθλχεη ηελ πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ θαη κέζα απφ ηελ ςεθηαθή πεξηήγεζε. Αθνινπζνχκε ηελ 

πνιηηηζηηθή δηαδξνκή Γ κε ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε θαη γλσξίδνπκε έλαλ απφ ηνπο πην 

θεληξηθνχο εκπνξηθνχο δξφκνπο ηεο πνιηηείαο, ηελ παιηά νδφ Σζάξνπ (ζεκεξηλή νδφο 

Αξθαδίνπ).  

Ζ αλάγλσζε ηνπ απνζπάζκαηνο «Όηαλ θάλεη λα ζπκεζψ ηνπο Ρεζεκληψηεο […] 

παίξλσ θη εγψ ζήκεξα ην παξαπάλσ γξάκκα» (ζ. 16-22) βνεζάεη ζηελ αλαπφιεζε 

ησλ ήρσλ θαη ησλ κπξσδηψλ ηεο πνιηηείαο. «Όπσο κηα ξεκαηηά ηελ αλαγλσξίδνπκε 

απφ ηα αεδφληα ηεο, άιιν ηφζν κηαλ πνιηηεία κπνξνχκε λα ηελ ηαπηίζνπκε κε ηνπο 

ήρνπο ηεο»
22

. Ζ εηθφλα ηνπ δξφκνπ θαλεξψλεη ηνλ μεπεζκφ ηεο πνιηηείαο. Πψο ν 

αθεγεηήο δηαβάδεη ηνλ μεπεζκφ ηεο αξρνληηθήο πνιηηείαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δξφκν; 

.…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

Ζ ςεθηαθή πεξηήγεζή καο ζην Ρέζπκλν ζπλερίδεηαη. Με ηε ζπλδξνκή ηεο εηθνληθήο 

πεξηήγεζεο, αθνινπζνχκε ηελ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή Α θαη γλσξίδνπκε «ηε δεχηεξε 

πιαηηά ζηξάηα ηεο πνιηηείαο, πνπ θαηεβαίλεη απφ ηε Μεγάιε Πφξηα ζηνλ Πιάηαλν»
23

 

θαη θαηαιήγεη ζην ελεηηθφ ιηκάλη.  

ην απφζπαζκα «Ζ δεχηεξε πιαηηά ζηξάηα […] λα θάκνπλ ηα ςψληα ηεο εκέξαο» (ζ. 

23-25) ν δξφκνο «ήηαλ ην παδάξη ηεο πνιηηείαο φπνπ ζπλππήξραλ «καγαδάηνξεο θαη 

                                                           
22

 Πξεβειάθεο 1985: 60. 
23

 Πξεβειάθεο 1993: 23. 

http://tour.rethymno.gr/
http://tour.rethymno.gr/route3/third-route.html
http://tour.rethymno.gr/route3/third-route.html
http://tour.rethymno.gr/route1/first-route.html
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πειάηεο […] θαη κνλαρά απφ ην ξνχρν κπνξνχζεο λα ηνπο μερσξίζεηο»
24

 πψο 

πεξηγξάθεη ν αθεγεηήο ηνλ δξφκν κε ηνπο εκπφξνπο, ηα πξντφληα θαη ηα καγαδηά 

ηνπο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Οη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απνηεινχλ έλα θείκελν δχν παξαγξάθσλ (100-

120 ιέμεηο)· ην γξάθνπκε ζε Word κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη 

δηάζηηρν1,5. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Πξεβειάθεο 1993: 23.  
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5
ε
 Οκάδα  

Χο νκάδα, κε βάζε ην Α΄ κέξνο ηνπ Φξνληθνύ ηνπ Π. Πξεβειάθε (ζ. 58-69), 

επηιέγνπκε λα αθνινπζήζνπκε ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο 

Α΄ απφ ηελ ςεθηαθή πεξηήγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο ηεο επίζεκεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο. Ζ δηαδξνκή ηειεηψλεη ζην ελεηηθφ ιηκάλη, πνπ 

αλαδεηθλχεηαη (ηφπνο, ραξαθηεξηζηηθά) απφ ηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή. Ζ εηθνληθή 

πεξηήγεζε παξαζηαίλεη άκεζα κπξνζηά καο ην ελεηηθφ ιηκάλη ηνπ Ρεζχκλνπ. Πνην 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ιηκαληνχ θαηαγξάθεηαη άκεζα;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Αλαδεηάκε θσηνγξαθίεο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Ρεζχκλνπ ζην δηαδίθηπν. 

Φσηνγξαθίεο ηνπ ιηκαληνχ παιαηφηεξεο αιιά θαη λεφηεξεο.  

Γεκηνπξγνχκε κία παξνπζίαζε κε αξρείν PowerPoint θαη ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ iSpring γηα ην ελεηηθφ ιηκάλη ηνπ Ρεζχκλνπ ηφηε θαη ηψξα. 

http://tour.rethymno.gr/route1/first-route.html
http://tour.rethymno.gr/route1/first-route.html
http://tour.rethymno.gr/
http://www.rethymno.gr/
http://www.rethymno.gr/
http://tour.rethymno.gr/route1/harbour/venitian-harbour.html
http://www.ispringsolutions.com/ispring-pro
http://www.ispringsolutions.com/ispring-pro


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ρέζεκλνο, κηα κηθξή πνιηηεία»  

ειίδα 44 απφ 61 

  

Β΄ θάζη-aνάγνυζη  

4
ε
 θαη 5

ε
 ώξα  

Φύλλο επγαζίαρ  

1ε Oκάδα 

Ο Παληειήο Πξεβειάθεο, σο ηερλίηεο ηνπ ιφγνπ, γλσξίδεη «φηη ε γιψζζα πνπ ε πφιε 

κηιάεη» αλαδεηθλχεη εμίζνπ ηνλ ηφπν θαη ηνπο πνιίηεο πνπ δνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ζε 

απηφλ. Έηζη, ζπληαηξηάδεη αξκνληθά ηελ αλζξσπνγλσζία θαη ηελ ηνπνγξαθία. Ο Π. 

Πξεβειάθεο λνζηαιγεί κηα θνηλφηεηα ζπλχπαξμεο Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, 

ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ. Έλαλ θφζκν φπνπ «νη δχν αληίδηθεο θπιέο έρνπλ 

μεθαζαξίζεη ινγαξηαζκνχο αηψλσλ» θαη «κεξηθέο εζηθέο αμίεο είλαη θνηλέο, φπσο ε 

παιηθαξηά, ε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα, ε νηθνγελεηαθή ηηκή […]». 

Γηαβάδνπκε α) απφ ην Β΄ κέξνο ηνπ Φξνληθνύ ηα απνζπάζκαηα «νη Σνχξθνη –

ηνχην νη πεξηζζφηεξνη ην μέξνπλ, κα εγψ ζα ηα πάξσ κε ηε ζεηξά ηνπο […] θαη καο 

ηελ έθεξλε ινπξίδηα […] ινπξίδηα» (ζ. 80-86), «Μηζέςαλε ην ινηπφλ νη Σνχξθνη […] 

θαζψο ην γελλεηαξνχδη κε ην ζθαθίδη ηνπ» (ζ. 96-98) θαη β) ην πνίεκα ηνπ Γ. 

Καινκελφπνπινπ «Μηα παιηά Διιελνηνπξθηθή θηιία». Ο αθεγεηήο ηνπ Φξνληθνύ θαη 

ν πνηεηήο αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε ησλ δχν θνηλνηήησλ.  

ηα απνζπάζκαηα θαη ζην πνίεκα αιιάδνπκε ηε γξακκαηνζεηξά ζηα ζεκεία 

(κέξε ηνπ ιφγνπ, πξνηάζεηο) πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο εζηθέο αμίεο ησλ δχν θνηλνηήησλ. 

Ξαλαδηαβάδνπκε ηα ππνγξακκηζκέλα ζεκεία θη απαληάκε ζην εξψηεκα: Πνην είλαη ην 

αμηαθφ ζχζηεκα ησλ δχν θνηλνηήησλ;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Γξάθνπκε έλα θείκελν- απάληεζε ζην εξψηεκα – δχν παξαγξάθσλ(100-120 ιέμεηο) 

ζε Word κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη δηάζηηρν1,5.  
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2
ε 

Οκάδα  

Ο αθεγεηήο ηνπ Φξνληθνύ επηδηψθεη λα απνηππψζεη κε ιατθφηξνπν ιφγν ηελ ηζηνξία 

ηεο πνιηηείαο ζεκεηψλνληαο εκθαηηθά αξθεηέο θνξέο ηελ «κηθξντζηνξία» ησλ 

θαηνίθσλ ηεο. Γεκηνπξγεί πνξηξέηα απιψλ θαη επσλχκσλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, φπσο 

αθξηβψο έθαλε θαη ζην Α΄ κέξνο. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ Φξνληθνύ αλαθέξεηαη 

δηεμνδηθά ζηελ ηζηνξία ηεο Φαηηκέ, πνπ ην πξαγκαηηθφ ηεο φλνκα ήηαλ Οξηάλο: «Απφ 

ηνπο παξαπνκεηλάξεδεο είηαλ θαη ε ινπηξάξηζζα ζην ηνχξθηθν ρακάκη […] θαη 

θξαηηέκαη απφ ηελ Πξνβέληζα ηεο Φξαγθηάο» (ζ. 88- 96).  

Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ν Πξεβειάθεο επελδχεη θάζε ηη πνπ γξάθεη κε έλαλ 

ζπκβνιηζκφ, ηη επηδηψθεη λα γλσζηνπνηήζεη κε ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηεο Οξηάλο; 

Ση αληηπαξαβάιιεη θαη ηειηθά ηη αλαδεηθλχεη ν αθεγεηήο θαζνδεγνχκελνο απφ ηνλ 

λνζηαιγηθφ ζηνραζκφ γηα ηελ πνιηηεία ηνπ Ρεζχκλνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

Γηα λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα, α) γλσξίδνπκε θαιχηεξα ηελ Φαηηκέ-

Οξηάλο θαη β) δηαθξίλνπκε ην δηαθνξεηηθφ χθνο ηνπ θεηκέλνπ φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ 

ηζηνξία ηεο ε Φαηηκέ-Οξηάλο. Γελ θαηαγξάθνληαη απιψο ηα γεγνλφηα αιιά πθέξπεη 

κηα νξγή ελάληηα ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Γχζεο. 

Γηαβάδνπκε παξάιιεια θαη ηελ ηζηνξία ηεο Ννπξηγηέ απφ ην νκψλπκν πνίεκα 

ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ. Μηα «πεληάκνξθε Σνπξθάια» ηνπ Ρεζχκλνπ πνπ «πεξπαηά 

θαη ηξέκεη ε γεο θη αλαηξηρηνχλ ηα πιάγηα/θη αλαζηελάδεη ε θαξδηά ηνπ θάζε 

Ρεζεκληψηε […]»
25

. Πνηα είλαη ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί θαη 

ηη χθνο πξνζδίδνπλ ζην πνίεκα;  

                                                           
25

 Καινκελφπνπινο 1964: 116. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BC_%CE%9F%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BC_%CE%9F%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%82
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Γξάθνπκε έλα θείκελν δχν παξαγξάθσλ (100-120 ιέμεηο) ζε Word κε 

γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη δηάζηηρν1,5 σο απάληεζε ζηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα. Σν θείκελν αλαδεηθλχεη δπν γπλαηθείνπο ραξαθηήξεο κε θνηλά ζεκεία 

αιιά δηαθνξεηηθφ ζεκαηλφκελν.  
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3
ε
 Οκάδα  

«[…] Σν Υξνληθφ καο ηζηνξίδεη ην Ρέζεκλνο ηεο Κξήηεο φπσο ζα ήηαλ φηαλ δνχζαλ 

νη παηεξάδεο καο· καο ην ηζηνξίδεη, πνπ ζα πεη ην δσγξαθίδεη, ην ζπγπξίδεη θαη ην 

δηαθνζκεί. Σα θπζηθά, αξρηηεθηνληθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία ηεο πνιηηείαο, ην 

θάζηξν, ε ακκνπδηά, ην θνηκεηήξη, ην ιηκάλη, νη εθθιεζηέο θαη νη καραιάδεο ηνπ 

αξρνληνμεπεζκέλνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ζπλαπνηεινχλε κε ηνπο αλζξψπνπο έλα 

αδηαίξεην ζχλνιν […]»
26

.  

Όξαζε, αθνή, φζθξεζε· νη ζπγθεθξηκέλεο αηζζήζεηο ιεηηνπξγνχλ σο βνεζνί 

ζηελ παξάζηαζε ηεο δσήο ηεο πνιηηείαο, θαζψο ν ζηνραζκφο θαη ε λνζηαιγηθή 

δηάζεζε ηνπ αθεγεηή αλαδεηθλχνπλ ηελ ηνπνγξαθία ηεο γελέηεηξάο ηνπ. Ζ πνιηηεία 

ηνπ Ρεζχκλνπ κε ηνπο ήρνπο ηεο αλαζηαίλεηαη.  

Γηαβάδνπκε α) ην απφζπαζκα «Αο γπξίζνπκε ζην ηδακί κε ηνπο κνπζηθάληεδεο 

[…] θη φπνπ ηνπ θφζκνπ είηαλε Σνπξθηά» (ζ. 107-112) πνπ αλαθέξεηαη ζην ηδακί ησλ 

Σνχξθσλ. Πψο ν αθεγεηήο «δσληαλεχεη» ην ηδακί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

β) ην πνίεκα ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ «Ο κηλαξέο ηεο Νεξαηδέο» θαη ζηε 

ζπλέρεηα, αθνινπζψληαο κε ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε ηελ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή Α ηνπ 

Γήκνπ Ρεζχκλεο, επηζθεπηφκαζηε ην Σδακί Γαδή Υνπζεΐλ Παζά θαη 

πιεξνθνξνχκαζηε ηελ ηζηνξία ηνπ.  

Πνηα εηθφλα ηνπ κλεκείνπ αλαδεηθλχνπλ ηα απνζπάζκαηα ηνπ Φξνληθνύ θαη ην 

πνίεκα ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ; Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ σο ζηνηρείνπ ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηεο πφιεο; Δπεξεάδεη ηε δσή ηεο πφιεο; 
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 Λακπξίδε 1939: 25-26 θαη 1993: 364. 

http://tour.rethymno.gr/route1/first-route.html
http://tour.rethymno.gr/route1/tzami-gazi/neratze.html
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Ζ απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα δηαηππψλεηαη ζε έλα θείκελν Word κε 

γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη δηάζηηρν1,5. 
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4
ε
 Οκάδα  

Ο Π. Πξεβειάθεο αλαθέξεη: «ζηελ απαξρή ηεο ζπγγξαθηθήο κνπ ζηαδηνδξνκίαο […] 

φθεηια λα δεκηνπξγήζσ εθ ησλ ελφλησλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο κνπ. Ληγνζηά 

δηδάγκαηα είρα λ’ αλαδεηήζσ ζηε ιατθή πνίεζε· απφ ηε δεκνηηθή πεδνγξαθία δελ 

ήμεξα θαλέλα ππφδεηγκα, εμφλ αλ ήηαλ παξακχζηα ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο. Όζν 

θαη λα ζαο θαλεί παξάμελν, νδεγφο κνπ ζηάζεθε ε βπδαληηλή αγηνγξαθία·[…]»
27

.  

Λίγν πξηλ ηνλ επίινγν ηνπ Φξνληθνύ κηαο πνιηηείαο ν αθεγεηήο πεξηγξάθεη ηνπο 

ιατθνχο αγηνγξάθνπο θαη ζαλ έλαο ιατθφηξνπνο ηζηνξηθφο ηέρλεο παξνπζηάδεη ηνλ 

ηξφπν πνπ εθείλνη δνχιεπαλ, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, ςπρηθή θαη πιηθή: «είπακε γηα 

ηα ηδακηά ησλ Σνχξθσλ […] γηαηί είλαη θαιφο ν ζθνπφο κνπ» (ζ. 114-132). Αθνχ 

εληνπίζνπκε ηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο, αιιάδνπκε ηε γξακκαηνζεηξά θαη ην κέγεζνο 

ζηα ζεκεία φπνπ α) θαλεξψλεηαη ν ζηφρνο ηνπ αγηνγξάθνπ-ζπγγξαθέα θαη β) 

αλαδεηθλχεηαη ε ελφηεηα ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο κε ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν.  

ηε ζπλέρεηα απαληάκε ζην εξψηεκα: νη εθηελείο αλαθνξέο ζηηο πνιιέο 

εθθιεζίεο ηεο πφιεο αιιά θαη ζηα ηδακηά, θαη κάιηζηα κε ζρνιαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο, 

πνην ξφιν αλαιακβάλνπλ ζην έξγν θαη ηη πξνζθέξνπλ ζηελ αλάδεημε ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηεο πφιεο;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Ζ απάληεζή καο ζε έλα θείκελν Word κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη 

δηάζηηρν1,5. 
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 Πξεβειάθεο 1985: 52. 
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5
ε
 Οκάδα  

Ζ πνιηηεία αγθαιηάδεηαη απφ ηε ζάιαζζα, ηνλ θάκπν, ηνλ νξίδνληα ησλ θξεηηθψλ 

βνπλψλ θαη ρηππηέηαη απφ ηνπο αλέκνπο θαη ηδηαίηεξα ηε λνηηά. Ο Π. Πξεβειάθεο 

ζεκεηψλεη ζρεηηθά: «ηελ νλφκαζα ιηβπθφ άλεκν γηα λα ππνβάισ ηελ αθξηθαληθή 

θαηαγσγή ηεο. Ο άλεκνο απηφο δείρλεη θακηά θνξά ηελ κνρζεξία ηεο εξήκνπ […]»
28

. 

Έλα απφ ηα ζχκαηά ηνπ είλαη θαη ν κηλαξέο, ηελ πηψζε ηνπ νπνίνπ δηαβάζακε ζην 

Φξνληθό.  

Γηαβάδνπκε ην απφζπαζκα «Ο θάζε Σνχξθνο πνπ πήξε ηε γξαθή […] φζεο 

γξάθεη θαη φζεο δε γξάθεη ε Ηζηνξία» (ζ. 112-113). Αθνχ εληνπίζνπκε ηηο 

παξαγξάθνπο φπνπ ν αθεγεηήο αλαθέξεηαη ζηε «βνπξιηζκέλε λνηηά», αλαθεξφκαζηε 

ζηα εθθξαζηηθά κέζα θαη ηα ζρήκαηα ιφγνπ κε ηα νπνία αλαδεηθλχεη ηε δχλακε ηεο 

λνηηάο.  

Δηδηθφηεξα, ζέινληαο λα εζηηάζνπκε ζηε «θζνξνπνηφ» λνηηά αλαθνξηθά κε ηελ 

πνξεία ηεο πνιηηείαο καο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο, ρξσκαηίδνπκε κε θφθθηλν ηα ξήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν αθεγεηήο. Σα ζεκεηψλνπκε ζην παξαθάησ πιαίζην. 

 

 

 

 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ξεκάησλ ζην παξαπάλσ πιαίζην αλαδεηθλχεη ηε ζρέζε πνπ 

θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ αλέκνπ; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ζ απάληεζή καο δηαηππψλεηαη ζε έλα θείκελν Word κε γξακκαηνζεηξά Times 

New Roman 12 θαη δηάζηηρν1,5. 
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 Πξεβειάθεο 1985: 63. 
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Β΄ θάζη-ανάγνυζη  

6
ε
 θαη 7

ε
 ώξα  

Φύλλο επγαζίαρ  

1ε Οκάδα 

«Όζα δε ζαξψλεη ν άλεκνο, ηα θζείξεη ν ρξφλνο»
29

. Σν αίζζεκα ηεο θζνξάο βίσζε ε 

πνιηηεία ηνπ Φξνληθνύ, φπσο άιισζηε φιεο νη πνιηηείεο ηεο ηζηνξίαο αιιά κε 

αμηνπξέπεηα. «Απηφ πνπ θαηαθέξλεη ν ζνθφο ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, λα βιέπεη ην 

Υάξν κεο ζηα κάηηα θαη λα ηνπ ρακνγειά, ηνχην ην δχζθνιν θαηφξζσκα, ην 

αμηψζεθε ε αξρνληνμεπεζκέλε πνιηηεία»
30

. Έηζη, «ην θνηκεηήξη ηνπ Ρεζχκλνπ είηαλ 

ν πην ραξηησκέλνο αλζφθεπνο […]»
31

.  

Αθνχ δηαβάζνπκε ζην Φξνληθό ην απφζπαζκα «Ζ πνιηηεία ζπλήζηζε λα κειεηά 

ην γξαθηφ ηεο […] γέκηζαλ θειαεδηζκφ νη ζηξάηεο ηνπ νπξαλνχ», πνπ αλαθέξεηαη 

ζην θνηκεηήξη ηνπ Ρεζχκλνπ (ζ. 138-142), 

Α. πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα: 

 

Λοσλούδι 

 

Υρώμα / ταρακηηριζηικό 

 

 

 

 

 

 

Καη ηνλ πίλαθα: 
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 Πξεβειάθεο 1985: 64. 
30

 Πξεβειάθεο 1993: 138. 
31

 Πξεβειάθεο 1993: 139. 
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Ποσλιά 

 

Κελαηδιζμός (ρήμαηα) 

  

 

 

 

 

 

 

Β. Αθνχ δηαβάζακε ην θνηκεηήξη ηνπ Ρεζχκλνπ σο ηνλ «πην ραξηησκέλν 

αλζφθεπν» κε ηα ινπινχδηα, ηα ρξψκαηα, ηα πνπιηά θαη ηνπο θειαεδηζκνχο θαη 

ληψζακε ηελ επθνξία ηεο θχζεο κέζσ ηεο πεξηγξαθήο, ζπλζέηνπκε σο νκάδα έλα 

ρατθνχ, κε ζηφρν λα θαηαζέζνπκε ιηηά αιιά νπζηαζηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηνλ 

ζηνραζκφ, πνπ καο γέλλεζε ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ηνπ Φξνληθνύ κηαο 

πνιηηείαο.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Σν ρατθνχ γξάθεηαη ζε Word κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη 

δηάζηηρν1,5.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D
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 Γ΄ Λπθείνπ «Ρέζεκλνο, κηα κηθξή πνιηηεία»  
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2
ε
 Οκάδα  

«[…] ην αιεζηλφ πεξηβάιινλ είλαη ε γιψζζα πνπ ε πφιε κηιάεη, ε γιψζζα σο 

αηκφζθαηξα, σο ήρνο θσλήο, ηνληζκφο, δηάιεθηνο, ιεμηιφγην θαη κνπζηθή ηνπ 

γελέζιηνπ ηφπνπ. Δθείλνο πνπ ηελ θάλεη λα αθνπζηεί, αλαθαιεί ην πλεχκα ηνπ ηνπίνπ 

κε ην νπνίν ε πφιε είλαη ζηελά δεκέλε θαη ηνπ νπνίνπ αθνπζηηθή εθδήισζε είλαη ε 

γιψζζα. […]»
32

, γξάθεη ν Γεξκαλφο ζπγγξαθέαο Thomas Mann θαη ν Π. 

Πξεβειάθεο, πνπ ηνλ επηθαιείηαη, νινθιεξψλεη κε ην εξψηεκα: «[…] ηελ πνιηηεία 

κνπ ζα ηελ αλαγλσξίζσ θπξίσο απφ ηνλ ήρν ηεο γιψζζαο πνπ κηιηέηαη εδψ. Καη ζα 

ξσηήζσ: Πψο ζα κπνξνχζα λα πεξηγξάςσ πηζηά ηελ πνιηηεία κνπ αλ δελ έκελα 

πηζηφο ζηε γιψζζα πνπ κνπ δίδαμε;»
33

. 

Ο αθεγεηήο ηνπ Φξνληθνύ, έλαο ιφγηνο ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ καξηπξία, 

«Ναη, κάζε πσο θαη ζήκεξα αθφκα, πνχρσ κηα δσή απφ πίζσ κνπ θη νη θαθέο 

πεξίζηαζεο κε θάλαλε θαιακαξά […]»
34

 πηνζεηεί έλαλ ιατθφ ηξφπν έθθξαζεο. Αθνχ 

δηαβάζνπκε ην απφζπαζκα «Γξάθσ φια ηνχηα θη έρσ ην θφβν κέζα κνπ […] ν Άγηνο 

Υξηζηφθνξνο ην Θείν ην Βξέθνο» (ζ. 131-143) ηνπ Φξνληθνύ, απαληάκε ζηηο 

εξσηήζεηο: Ση παξαηεξνχκε σο πξνο ην γξακκαηηθφ πξφζσπν εθθνξάο ηνπ ιφγνπ; 

Πνηα ζηάζε δηακνξθψλνπκε σο αλαγλψζηεο απέλαληη ζην θείκελν; Ζ ζπγθεθξηκέλε 

επηινγή αλαδεηθλχεη ηε ζρέζε ηνπ αθεγεηή κε ηελ πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο; 

Πνηα ζηάζε πηνζεηεί απέλαληη ζηε γελέηεηξά ηνπ αιιά θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ; Ση 

πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη ν Πξεβειάθεο κε ηε ζπγγξαθή ηνπ Φξνληθνύ; 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο καο ζηα εξσηήκαηα, γξάθνπκε έλα θείκελν (100-150 

ιέμεηο) ζε Word κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη δηάζηηρν1,5. 
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 Πξεβειάθεο 1985: 61. 
33

 Πξεβειάθεο 1985: 60-61. 
34

 Πξεβειάθεο 1993: 29. 
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3
ε
 Οκάδα  

Σν ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ αλαδεηθλχεη ηελ πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ κε ηέζζεξηο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο. ην ηέινο ηεο πνιηηηζηηθήο 

δηαδξνκήο Α θζάλνπκε ζην ελεηηθφ ιηκάλη. Ζ πεξηγξαθηθή ηθαλφηεηα ηνπ αθεγεηή 

θνξπθψλεηαη απνηππψλνληαο ιεθηηθά ηνπο ηνχξθηθνπο θαθελέδεο. Γηαβάδνπκε ην 

απφζπαζκα «ηνλ Πιάηαλν πνπ ιέγακε […] ήηνη, ην παξακχζη ηεο βξαδηάο» (ζ. 36-

38) θαη ζεκεηψλνπκε ιεμηινγηθέο επηινγέο, κεηαθνξέο θαη παξνκνηψζεηο, εζηηάδνληαο 

ζηελ πξνθνξηθφηεηα ηνπ ιφγνπ. εκεηψλνπκε κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα κέζα ζην 

θείκελν δείγκαηα ησλ παξαπάλσ θαη δίπια ζε ζρφιην ηηο παξαηεξήζεηο καο. 

Πνηα εηθφλα δσήο αλαπαξηζηά ε πεξηγξαθή; Μαο πξντδεάδεη γηα ηελ εκθάληζε 

ησλ παξακπζάδσλ; Πνηνο ν ξφινο ηεο εγθηβσηηζκέλεο αθήγεζεο (παξακπζάδεο-

λάθιη) αλαθνξηθά κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο πνιηηείαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Ζ απάληεζή καο θαηαγξάθεηαη ζε έλα θείκελν Word (100-120 ιέμεηο) κε 

γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη δηάζηηρν1,5. 

http://tour.rethymno.gr/
http://tour.rethymno.gr/
http://tour.rethymno.gr/route1/first-route.html
http://tour.rethymno.gr/route1/first-route.html
http://tour.rethymno.gr/route1/harbour/venitian-harbour.html
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4
ε
 Οκάδα  

Ζ γιψζζα ηνπ Πξεβειάθε είλαη «[…] καζηνξεκέλε, δνπιεκέλε, κειεηεκέλε σο ηνλ 

ηειεπηαίν ηεο απφερν. […] Σν θάζε ηη ιέγεηαη κε ην φλνκά ηνπ, θάζε ηη απφ ηνλ 

θφζκν ηεο θχζεο είλαη επψλπκν θαη γη’ απηφ δσληαλφ θαη πξνζσπηθφ […] έρεη κηα 

δπλαηή γεχζε ε γιψζζα ηνπ […] είλαη δσληαλέο νη ιέμεηο ηνπ θαη θξέζθεο […]»
35

. 

ην Φξνληθό κηαο πνιηηείαο απαληάκε εηθφλεο, παξνκνηψζεηο, κεηαθνξέο θαη 

πνιιά ζρήκαηα ιφγνπ. Αθνχ δηαβάζνπκε απφ ην Φξνληθό ηα απνζπάζκαηα: «Μαδί κε 

ηα θαηνξζψκαηα ησλ πεξαζκέλσλ […] ζαλ ηα πεξηβφιηα» (ζ.14), «Δίηαλε ηνχην ην 

παηάξη, […] ζην ηξηαληάθπιιν πνπ ηξπγά» (ζ. 37-38), «Γελ μέξσ ζε πνην δάζθαιν 

είραλε ζπνπδαγκέλε ηε λαπησζχλε […] λα πισξίζνπλ γηα ην ιηκάλη» (ζ. 96-97), «ε 

ηνχηα θηφιαο, ηαθξηβά θαη ηα κεγάια […] θινπβηά ζαλ θακπαλαξηά» (ζ. 105), 

αλαθεξφκαζηε ζηηο παξνκνηψζεηο θαη ηηο κεηαθνξέο, επηζεκαίλνληαο ηελ νκνηφηεηά 

ηνπο.  

Πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε α) ηνλ ξφιν ησλ παξνκνηψζεσλ θαη 

κεηαθνξψλ ζην ιεθηηθφ-ξεηνξηθφ επίπεδν σο ηζνδχλακν ηνπ πξνζψπνπ-αθεγεηή θαη 

β) πψο ζπγθξνηνχλ έλαλ ρψξν ζπλχπαξμεο θαη δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αθεγεηή 

λα είλαη παληαρνχ παξψλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Έλα απφ ηα ζπρλφηεξα ζρήκαηα ιφγνπ πνπ ζπλαληάκε ζην Φξνληθό είλαη νη 

απαξηζκήζεηο. Αθνχ ηηο εληνπίζνπκε ζηηο ζ. 16-20, 115, 116, 118, 121, 124-125 ηνπ 

Φξνληθνύ, απαληάκε ζηα εμήο εξσηήκαηα: Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

απαξηζκήζεσλ; Πνηα ε πξνζθνξά ηνπο ζην θείκελν αλαθνξηθά κε ηελ πφιε;  

                                                           
35

  Σζάηζνο 1993: 365-366. 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ζ απάληεζή καο γηα φια ηα εξσηήκαηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο δηαηππψλεηαη ζε 

έλα θείκελν Word (100-120 ιέμεηο), κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη 

δηάζηηρν1,5. 
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5
ε
 Οκάδα  

Σα πνηήκαηα ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ «Σν ιηκαλάθη καο», «Σαμίδη», Σξεραληεξάθη κε 

παλί» θαλεξψλνπλ πσο «κηα παξαζαιάζζηα πνιηηεία είλαη θπζηθφ λα έρεη πάξε-δψζε 

κε ηε ζάιαζζα»
36

.  

Με πνηνλ ηξφπν θαη ηη εθθξαζηηθά κέζα ν πνηεηήο αλαδεηθλχεη ηε ζρέζε ηεο 

πνιηηείαο κε ηε ζάιαζζα; Μπνξνχλ ηα παξαπάλσ πνηήκαηα λα επηβεβαηψζνπλ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ γηα ην ιηκάλη ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, «ιηκάλη ηεο ςπρήο καο»; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ζ απάληεζή καο δηαηππψλεηαη ζε έλα θείκελν Word (100-120 ιέμεηο), κε 

γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη δηάζηηρν1,5. 

Αθνχ δηαβάζακε ηα πνηήκαηα ηνπ Γ. Καινκελφπνπινπ, κπνξνχκε σο νκάδα λα 

γξάςνπκε έλα κνληέξλν πνίεκα κε ην ίδην πεξηερφκελν;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                           
36

 Πξεβειάθεο 1985: 59. 
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Γ΄ θάζη-μεηά ηην ανάγνυζη  

8
ε
 ώξα  

Φύλλο επγαζίαρ (κοινό για ηιρ δύο μεγάλερ ομάδερ) 

Α΄ Οκάδα  

Σν Ρέζπκλν κέζα απφ ην Φξνληθό αλαδεηθλχεηαη σο κηα αξρνληνμεπεζκέλε πνιηηεία. 

Ο Πξεβειάθεο αλαπνιεί λνζηαιγηθά θαη ζηνράδεηαη ηελ πξνζσπνπνίεζε κηαο πφιεο, 

πνπ ε θζνξά αλαδεηθλχεηαη σο κνίξα ηεο. Γηαβάδνπκε ην απφζπαζκα «Έλα απφ η’ 

άηπρα ηνχηα θαξάβηα ζηάζεθε ην ζπξηαλφ ηξηθάηαξην […] ηξψεη θαη ηφλε ηξψλε ηα 

πεξαζκέλα» (ζ. 69-75) ηνπ Φξνληθνύ. Καηαγξάθεηαη ε ηζηνξία ηνπ ζπξηαλνχ 

ηξηθάηαξηνπ θαξαβηνχ πνπ ε «θνπξηνχλα ηε λχρηα, ην θαηαπφλεζε θαη ηφξημε ζηελ 

άθξε εθεί ηεο ακκνπδηάο».  

Σν λαπάγην έδσζε ηελ αθνξκή ζηνλ Π. Πξεβειάθε, κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ, λα δεκηνπξγήζεη κηα αιιεγνξία γηα ηελ πνιηηεία ηνπ. Αθνινπζψληαο «ην 

δίδαγκα ηεο αγηνγξαθίαο» «ηελ ππνηαγή ζε έλαλ ηεξφ ζθνπφ», επέλδπζε θάζε εηθφλα 

ηνπ κε έλαλ ζπκβνιηζκφ. Ση ζπκβνιίδεη ην ζπξηαλφ ηξηθάηαξην πνπ θαζίδεη ζηελ 

άκκν θαη «δηαγνπκίδεηαη» απφ ην πιήξσκά ηνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ζ απάληεζή καο δηαηππψλεηαη ζε έλα αξρείν Word (120-150 ιέμεηο) κε 

γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12 θαη δηάζηηρν1,5. 
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Β΄ Οκάδα  

Με ην PowerPoint δεκηνπξγνχκε κία παξνπζίαζε κε ζηηγκέο ηεο ζχγρξνλεο 

ξεζεκληψηηθεο δσήο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο θαη ηε κεηαηξέπνπκε ζε βίληεν κε 

ην πξφγξακκα iSpring free. Αλαδεηνχκε θσηνγξαθίεο ζην δηαδίθηπν ή 

θσηνγξαθίδνπκε εκείο.  
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Μηα ινγνηερληθή πφιε θηηάρλεηαη απφ «[…] ηνπο ρψξνπο πνπ επηιέγεη ν ζπγγξαθέαο 

γηα λα ηνπνζεηήζεη ηα ζπκβάληα, ην ρξφλν ζηνλ νπνίν ηνπνζεηεί ηελ ηζηνξία ηνπ θαη 

ηνπο ραξαθηήξεο-θαηνίθνπο ηεο πφιεο πνπ δεκηνπξγεί»
37

. Σα δνκηθά ζπζηαηηθά κηαο 

ινγνηερληθήο πφιεο «καο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα ςειαθήζνπκε ηε ζρέζε ηεο 

ινγνηερλίαο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηειηθά κε ηελ ηζηνξία…»
38

. Καηά ζπλέπεηα, 

έλα ζελάξην γηα ηελ πφιε ζηε ινγνηερλία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαλ άιιν 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο θαη θαηεμνρήλ ηεο ηνπηθήο εθδνρήο ηεο.  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ, γηα ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη 

απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ.  

Σν ζελάξην ζηεξίδεηαη ζε ινγνηερληθά θείκελα εθηφο ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ζπκβάιιεη 

ζηε δπλαηφηεηα απφθηεζήο ηνπο είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Σν έξγν 

ηνπ Π. Πξεβειάθε Τν ρξνληθό κηαο πνιηηείαο δηδάζθεηαη νιφθιεξν. Απηφ 

πξνυπνζέηεη ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο, πνπ δίδνληαη γηα ηελ αηνκηθή 

αλάγλσζε ηνπ Α΄ θαη ηνπ Β΄ κέξνπο, ζα κπνξνχζακε λα δεηήζνπκε λα ηηο 

δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο, φπσο θαη ην αλαγλσζηηθφ ηνπο εκεξνιφγην. 

Δπηιέρηεθε, σζηφζν, λα δνζνχλ νη εξσηήζεηο, θπξίσο γηα λα είλαη ε αλάγλσζε ησλ 

καζεηψλ πην ζπγθξνηεκέλε, ίζσο πην νξγαλσκέλε θαη κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν.  

 

                                                           
37

 Απνζηνιίδνπ 2004: 337. 
38

 Απνζηνιίδνπ 2004: 335. 
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