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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ*

Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν
Αιτήσεις δεκτές έως Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012
Έναρξη Προγραμμάτων Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Ο επίσημος ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διά βίου μάθηση αναφέρεται σε: 
«Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και των εφοδίων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, 
κοινωνικής οπτικής και/ή μιας οπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση» (European 
Commission, Com 2001, 678)

Η Διά Βίου Μάθηση περιλαμβάνει τη Διά Βίου Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Κατάρτιση.
Η Διά βίου Εκπαίδευση αφορά τη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής 
και επιστημονικής, τόσο και στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας, όσο και στο πλαίσιο εισόδου στην απασχόληση, ενώ η «Διά Βίου 
Κατάρτιση» αφορά  τη διαδικασία της εξειδικευμένης μόρφωσης, με σκοπό την 
ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, στο πλαίσιο συγκεκριμένης επαγγελματικής 
δραστηριότητας.

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», θα παρουσιάσει αποκλειστικά για τους μαθητές 
των δυο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, Εκπαιδευτικά Προγράμματα των οποίων 
οι ενημερωτικές εισηγήσεις θα διευρύνουν το γνωστικό τους ορίζοντα αλλά και θα 
βαθύνουν τις γνώσεις τους στους επιμέρους τομείς. 

* ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΛΥΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΕ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΤΕΕ
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»

Τα τελευταία χρόνια σπουδαίοι άνθρωποι των Γραμμάτων έχουν παραχωρήσει στο 
«Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη»τις Βιβλιοθήκες τους, με σκοπό τη συγκρότηση 
μιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες αυτές θα διατηρήσουν την ενότητά τους, 
σύμφωνα με τον συλλεκτικό προσανατολισμό του κάθε κτήτορα και το σκεπτικό αυτό 
θα είναι διακριτό σε κάθε επισκέπτη και μελετητή. Χαρακτηριστικά αυτές οι συλλογές 
πραγματεύονται θέματα Ναυτιλίας – Ναυτικού Δικαίου, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, 
Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Λογοτεχνίας, Αρχιτεκτονικής, Φιλοσοφίας, 
Βυζαντινού Πολιτισμού, Διαφωτισμού κ. ά.

Την ακαδημαϊκή χρονιά 2012 – 2013  οι μαθητές των Λυκείων θα έχουν την ευκαιρία 
να περιηγηθούν τις σημαντικές αυτές Βιβλιοθήκες, να γνωρίσουν το αντικείμενο με το 
οποίο ασχολήθηκαν οι σπουδαίοι αυτοί άνθρωποι με παράλληλες αναφορές στη ζωή 
τους. Επίσης θα υπάρξει εφαρμογή 
σε αντίστοιχα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα. (βλ. Αναλυτική 
Παρουσίαση Προγραμμάτων). 

Σκοπός του παραπάνω 
εγχειρήματος είναι  να δώσουμε 
στους  μαθητές τη δυνατότητα για 
μια διερευνητική προσέγγιση της 
μάθησης, με εφαρμογή δειγματικής 
διδασκαλίας ενώ παρέχεται 
και η δυνατότητα χρήσης των 
Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο των 
διερευνητικών εργασιών (project) 
που εφαρμόζονται στο Λύκειο.

Η άμεση και ενεργός εμπλοκή των 
μαθητών με τις Βιβλιοθήκες, τη 
ζωή και το έργο των ανθρώπων 
που τις συγκρότησαν, θα τους 
οδηγήσουν σε ερωτήματα, 
πειραματισμούς, μελέτη, με στόχο 
την ενεργοποίηση της σκέψης και 
της δημιουργικότητάς τους, καθώς 
και την προαγωγή της συνεργασίας 
και της συλλογικότητας.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της Ιστορικής Βιβλιοθήκης.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»

ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑ
Ο μεγάλος επιστήμονας Εμμανουήλ Κριαράς προσέφερε μέρος του επιστολικού του 
Αρχείου, έγγραφα Ιδρυμάτων, ανάτυπα εργασιών του, προσωπικά του δημοσιεύματα 
καθώς και σημαντικό αριθμό συγγραμμάτων και βιβλίων του ίδιου και της συζύγου 
του Αικατερίνης Στριφτού.
Το επιστολικό του αρχείο χρονολογείται από το 1960 έως σήμερα και περιλαμβάνει 
αυτόγραφες επιστολές Ελλήνων και ξένων λογίων, μεταξύ των οποίων είναι η 
επιστολογραφία με τον αείμνηστο Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών Νίκο Ματσανιώτη 
και τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Στέφανο Ματθία. Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι και η 
λοιπή αλληλογραφία του Καθηγητή με Έλληνες και ξένους επιστολογράφους στην 
οποία εμπεριέχονται ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα  γράμματα Καθηγητών ξένων 
Πανεπιστημίων, Ελληνιστών, λογοτεχνών, επιστημόνων κ. ά. 
Παράλληλα το Ίδρυμα ανέλαβε την έκδοση των εξής βιβλίων του Καθηγητή α. 
Εμμανουήλ Κριαράς, Ο Ψυχάρης ιδίως από τα γράμματά του από τα οποία καταφαίνεται 
η στάση του Ψυχάρη γενικότερα και απέναντι σε κινήματα λογοτεχνικά και κοινωνικά 
και β. Εμμανουήλ Κριαράς, Νέες Επιστολές και Έγγραφα των ετών 1924 – 2010 προς τον 
Εμμανουήλ Κριαρά, με σχόλια, πίνακες και ευρετήρια.
Ύστερα από επιθυμία του ίδιου και με την προσωπική του φροντίδα, το Αρχείο συνεχώς 
εμπλουτίζεται με νέες προσκτήσεις όπως αυτόγραφα γράμματα, συγγράμματα, 
ομιλίες κ. ά.
(Εφαρμογή βλ. σελ. 20)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ

Η ιστορικός Αικατερίνη Κουμαριανού προσέφερε στο Ίδρυμα 4.500 τίτλους βιβλίων 
καθώς και το προσωπικό της αρχείο.

Σύντομο Σημείωμα για την Αικατερίνη Κουμαριανού (1919 – 2012)

Η πρώτη δημοσίευση της Αικατερίνης Κουμαριανού, ήταν μια μελέτη για το περιοδικό 
του ελληνικού διαφωτισμού, τον Λόγιο Ερμή, που φιλοξενήθηκε στα Ελεύθερα 
Γράμματα το 1947. Η μελέτη αυτή στάθηκε η αφορμή της γνωριμίας της με τον Κ. Θ. 
Δημαρά και η απαρχή μιας σημαντικής επιστημονικής σταδιοδρομίας αφιερωμένη 
στην κίνηση των ιδεών με επίκεντρο πάντοτε τον ελληνικό διαφωτισμό, αλλά και μια 
δραστήρια συμμετοχή στην προώθηση της νέας ελληνικής παιδείας: Από το 1949 
συνεργάζεται στην Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Σχεδίου Ανασυγκρότησης, 
υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, καθώς και με το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, από την ίδρυσή του (1958). Συμμετέχει στην ίδρυση του Ομίλου Μελέτης 
του Ελληνικού Διαφωτισμού (1961) και στη συντακτική επιτροπή του επιστημονικού 
του οργάνου, του Ερανιστή (1961 κ.ε.). Από το 1964 έως το 1967 εργάζεται στο 
περιοδικό Εποχές  που διευθύνει ο Άγγελος Τερζάκης, και παράλληλα διδάσκει στο 
College Year in Athens.



ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

5

Συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Γαλλία στην École Pratique υπό τη 
διεύθυνση του Robert Mandrou (1969-1974) και, με τη μεταπολίτευση εργάζεται ως 
σύμβουλος της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον 1974-1975, και στη συνέχεια 
σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών (1975-1978). Το 
1978 διαδέχεται τον Κ. Θ. Δημαρά στην Νεοελληνική Έδρα της Σορβόννης και στη 
διεύθυνση του ομώνυμου ινστιτούτου, θέση στην οποία θα παραμείνει έως το 1984. 
Στη συνέχεια διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο College Year in Athens και 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ από το 1992 έως το 1997 διατελεί σύμβουλος του 
Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού για τις νεοελληνικές σπουδές ανά τον κόσμο.
Δημοσίευσε περί τις 200 μελέτες, μονογραφίες και άρθρα, γύρω από ζητήματα των 
ιδεών του ελληνικού διαφωτισμού, την ιστορία του ελληνικού Τύπου και του βιβλίου, 
την ιστορία του περιηγητισμού και της γεωγραφίας.
(Εφαρμογή βλ. σελ. 24 )

ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το Αρχείο της Κωστούλας  Μητροπούλου και μαζί του οι συλλογές Ιωάννη 
Μητρόπουλου, Σοφίας Λούμου – Μητροπούλου και Κάτιας Μητροπούλου  
παραχωρήθηκαν στο «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» στις αρχές του 2008 από την 
εικαστικό Κάτια Μητροπούλου. Πρόκειται για 30.000 χειρόγραφα και δακτυλόγραφα 
κείμενα, φωτογραφίες, αντικείμενα και οπτικοακουστικά τεκμήρια. 
Η Κωστούλα Μητροπούλου ανήκει στη Δεύτερη Μεταπολεμική Γενιά  και υπήρξε 
η εκπρόσωπος του Αντιμυθιστορήματος στην Ελλάδα. Στα χρόνια της Δικτατορίας 
υπέγραψε το μανιφέστο των 18  Συγγραφέων και έγραψε το βιβλίο Το χρονικό των 
τριών ημερών  το οποίο αναφέρεται στον αγώνα των φοιτητών τις τρεις τελευταίες 
ημέρες στο Πολυτεχνείο. Εκτός από την πεζογραφία ασχολήθηκε με το θέατρο, τη 
στιχουργική και τη μετάφραση.
(Εφαρμογή βλ. σελ. 23-24)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΟΝΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δωρεά της βιβλιοθήκης του εκδότη, ποιητή 
Γιώργου Χρονά. 1800 τίτλοι σύγχρονης ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, θεωρίας 
της λογοτεχνίας.

Ο Γιώργος Χρονάς γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1948 στον Πειραιά. Από το 1973, 
που εμφανίστηκε στα γράμματα, έχει εκδώσει είκοσι δύο βιβλία με ποιήματα, πεζά, 
θέατρο. Ξεκίνησε από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, επί Μάνου 
Χατζιδάκι, το 1979, παρουσιάζοντας την εκπομπή Οδός Πανός 17, έως το 2011 που 
παρουσίαζε το Ξενοδοχείο Βαλκάνια. Εργάστηκε επίσης στο Πρώτο και το Δεύτερο 
Πρόγραμμα.  
Ποιήματά του και πεζά έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Εκατό τραγούδια 
του έχουν μελοποιηθεί από Έλληνες συνθέτες. Εκδίδει από τον Φεβρουάριο του 1981 
το περιοδικό Οδός Πανός, τις ομώνυμες εκδόσεις, καθώς και τις Εκδόσεις Σιγαρέτα.  



6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Από τον Μάρτιο του 2009 έως το Δεκέμβριο του 2011 ήταν διευθυντής στο ένθετο: 
Βιβλιοθήκη – Καταφύγιο Θηραμάτων, της Ελευθεροτυπίας. Κάθε Σάββατο.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.  
(Εφαρμογή βλ. σελ. 21,23-24)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΛΕΤΑ

Στενός συνεργάτης των εκδόσεων Οδός Πανός ο ζωγράφος Δημήτρης Λαλέτας 
χάνεται πρόωρα και οι οικείοι του δωρίζουν τη βιβλιοθήκη του στο «Ίδρυμα 
Αικατερίνης Λασκαρίδη» με την ευγενική φροντίδα του Γιώργου Χρονά. 
Εκτός των βιβλίων του που κατά το μεγαλύτερο μέρος έχουν εικαστικό ενδιαφέρον, 
έργα του Δημήτρη Λαλέτα θα εκτεθούν στους χώρους του Ιδρύματος και έτσι οι 
φίλοι της τέχνης και του πνεύματος θα έχουν την ευκαιρία σημείου αναφοράς μιας 
ξεχωριστής και αγαπημένης προσωπικότητας.

Ο Δημήτρης Λαλέτας, γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 14 Οκτωβρίου του 
1964. Ήρθε στην Αθήνα 25 χρονών, το 1990, και ήταν ο ζωγράφος του περιοδικού 
και των εκδόσεων Οδός Πανός σχεδιάζοντας το σήμα τους με τον Πάνα. Εργάστηκε 
20 χρόνια στις ομώνυμες εκδόσεις. 
Ήταν μόνιμος συνεργάτης στη Βιβλιοθήκη-Καταφύγιο Θηραμάτων, στη σαββατιάτικη 
Ελευθεροτυπία, από τον Μάρτιο του 2009. Έφυγε από τη ζωή στις 31 Μαρτίου 2011.  
(Εφαρμογή βλ. σελ. 21,23-24)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LEO DELWAIDE

Η συλλογή αυτή συγκεντρώθηκε σε μια περίοδο περίπου 50 ετών από τον Καθηγητή 
Ναυτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας, Δήμαρχο της Αμβέρσας και 
Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος της Αμβέρσας Leo Delwaide.

Αποτελείται από περίπου 5.500 τίτλους, καλύπτει τον τομέα του Ναυτικού Δικαίου από 
τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Περίπου το 1/3 της συλλογής αποτελείται 
από σπάνια συλλεκτικά βιβλία, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις αρχές του 16ου αιώνα 
μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα, ανάμεσα δε σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πολύ 
σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις. Τα βιβλία είναι γραμμένα στη λατινική, αγγλική, 
γαλλική, γερμανική, ολλανδική, φλαμανδική και ιταλική γλώσσα.

Οι πολλές ανακαλύψεις τίτλων στη βιβλιογραφία του Ναυτικού Δικαίου που 
καλύπτουν την Ύστερη Κλασική και Μεσαιωνική Περίοδο οδήγησαν στην ανάπτυξη 
μίας σημαντικής συλλογής βιβλίων με αντικείμενο την ιστορία των περιόδων αυτών, 
με επίκεντρο τόσο τους αρχαίους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας, της Αιγύπτου, της 
Περσίας, της Φοινίκης, της Ελλάδας, της Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης όσο και 
αυτούς του Μεσαίωνα.
(Εφαρμογή Ναυτιλιακό Τμήμα)
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Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα θα πραγματοποιηθούν
από τους παρακάτω με αλφαβητική σειρά Εισηγητές

1 Κώστας Αγγελάκος, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικών Τμ. Ιστορίας Ιονίου 
Πανεπιστημίου σελ.33,34

2 Μαρία Αδαμοπούλου, Δημοσιογράφος, Παιδαγωγός σελ. 42

3 Κώστας Ακρίβος, Συγγραφέας σελ. 34

4 Θανάσης Βαλτινός, Συγγραφέας σελ. 41

5 Κώστας Βαρώτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής Α.Π.Θ., Γλύπτης σελ. 28

6 Αριάδνη Βοζάνη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Επ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. σελ. 27

7 Κατερίνα Γαλάνη, Δρ. Πανεπιστημίου Οξφόρδης σελ.31,32

8 Εύη Γεροκώστα, Αφηγήτρια, Εμψυχώτρια σελ. 51

9 Αγγελική Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος,MSc, Επιστημονικός συνεργάτης 
Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. σελ. 53

10 Κάτια Γέρου, Ηθοποιός, Καθηγήτρια της Δραματικής του Θεάτρου Τέχνης σελ. 36

11 Ελένη Γιαννακάκη, Συγγραφέας σελ. 42

12 Ρένα Γιατροπούλου, Δημοσιογράφος σελ. 46

13 Ανθή Γουρουντή, Μουσικός σελ. 43

14 Τιτίκα Δημητρούλια, Επ. Καθηγήτρια Τμ. Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
Α.Π.Θ. σελ. 21

15 Λένα Διβάνη, Συγγραφέας σελ. 42

16 Ελένη Δικαίου, Συγγραφέας σελ. 40
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17 Κική Δημουλά, Ακαδημαϊκός, Ποιήτρια σελ. 19

18 Μάρω Δούκα, Συγγραφέας σελ. 42

19 Μαρία Ευθυμίου, Αν. Καθηγήτρια Νεώτερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών σελ. 54

20 Δημήτρης Ζιακόπουλος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος, Συγγραφέας σελ. 45

21 Προνόη Θεολογίδου, Φιλόλογος σελ. 41

22 Κώστας Θωκταρίδης, Δύτης σελ. 46

23 Λίλυ Ιακωβίδου - Αλευρά, Βιολόγος σελ. 53

24 Τζίνα Καλογήρου, Αν. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Π.Τ.Δ.Ε. 
Παν/μίου Αθηνών σελ. 35

25 Παναγιώτης Καπετανάκης, Δρ. Ιονίου Πανεπιστημίου σελ. 31, 32

26 Αιμιλία Καραλή, Φιλόλογος, Συγγραφέας, Δρ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών σελ.54,55

27 Ιωάννα Καρυστιάνη, Συγγραφέας σελ. 42

28 Βασίλης Κέφης, Επ. Καθηγητής Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 
Πανεπιστημίου σελ. 30

29 Μάνος Κοντολέων, Συγγραφέας σελ.42,50

30 Μάριος Κουκουναράς - Λιάγκης, Δρ. Θεολογίας, Εκπαιδευτικός, 
Δημοσιογράφος σελ.37,39

31 Δημήτρης Κούνδουρος, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, Εκπαιδευτικός σελ.47,48

32 Θανάσης Κουτρουβέλης, Αρχιτέκτων σελ. 29

33 Σταματία Κουτσουλέλου - Μίχου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής 
Γλωσσολογίας-Κειμενογλωσσολογίας  Παν/μίου Αθηνών σελ. 22
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34 Πάνος Κυπαρίσσης, Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός σελ. 36

35 Κώστας Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός σελ. 44

36 Κατερίνα Λασκαρίδου, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός σελ. 38

37 Χρύσα Μαλτέζου, Ακαδημαϊκός, Διευθύντρια Ελληνικού Ινστιτούτου 
Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας σελ. 20

38 Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας σελ.50,51

39 Βασίλειος Μαρκεζίνης, Ακαδημαϊκός σελ. 19

40 Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής  Φιλολογίας Παν/μίου 
Αθηνών σελ. 50

41 Νατάσσα Μερκούρη, Φιλόλογος σελ.33,34

42 Νίκος Μπελαβίλας, Δρ. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. σελ. 27

43 Νίκος Μπένος - Πάλμερ, Γλύπτης σελ.47

44 Δημήτρης Μπουραντάς, Συγραφέας σελ. 42

45 Χριστίνα Μπρέμπου, Ενδυματολόγος, Σκηνογράφος σελ.51,52

46 Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνική παραγωγός σελ. 43

47 Χρήστος Οικονόμου, Συγγραφέας σελ. 42

48 Ελένη Παναρέτου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας-
Κειμενογλωσσολογίας  Παν/μίου Αθηνών σελ.22,23

49 Κώστας Παπαγεωργίου, Ποιητής, Κριτικός της Λογοτεχνίας σελ. 23

50 Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Δρ. Ιονίου Πανεπιστημίου σελ.31,32
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51 Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Λέκτορας Ιστορίας Ανατολικής & 
Νοτιανατολικής Ευρώπης σελ.31,32 

52 Γιούλη Πεζοπούλου, Φιλόλογος, Ηθοποιός, Δρ. Θεατρολογίας σελ.37

53 Μιμή Πετροπούλου – Δημητράκη, Ζωγράφος, Χαράκτρια σελ.54,55

54 Ελένη Σαραντίτη, Συγγραφέας σελ. 42

55 Κωνσταντίνος Στάικος, Ιστορικός του Βιβλίου, Αρχιτέκτων σελ.24,25

56 Γιώργος Σταϊνχάουερ, Αρχαιολόγος, Συγγραφέας σελ. 25

57 Έρση Σωτηροπούλου, Συγγραφέας σελ. 42

58 Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος Καθηγήτης Ε.Μ.Π σελ. 27

59 Πέτρος Τατσόπουλος, Συγγραφέας σελ. 42

60
Σπύρος Τζόκας, Διδάκτωρ του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών & της 
Τεχνολογίας”

σελ. 45

61 Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια  Ναυτιλιακής Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου σελ.31,32

62  Δικαίος Χατζηπλής, Παιδαγωγός, Γραφίστας σελ.51,52

63 Δέσποινα Χειλά - Μαρκοπούλου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Παν/μίου 
Αθηνών σελ. 20

64 Έλενα Χουζούρη, Συγγραφέας σελ. 42

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν
Αιτήσεις δεκτές έως Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012
Έναρξη Προγραμμάτων Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Προγραμματα αποκλειστικα για τους μαθητες 
των βã & γã τάξεων λυκειου

Η ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΣ, ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ 
Γã ΛΥΚΕΙΟΥ
Περιορισμένος αριθμός επισκέψεων
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας 
διεξαγωγής. Η ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος θα οριστεί σε συνεννόηση 
με την κ. Κική Δημουλά.

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 150 μαθητών, διάρκεια 120΄
Ομιλία του Ακαδημαϊκού Βασιλείου Μαρκεζίνη
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας 
διεξαγωγής. Η ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος θα οριστεί σε συνεννόηση 
με τον κ. Βασίλειο Μαρκεζίνη.

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΓΛΩΣΣΑ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια:  Δέσποινα Χειλά - Μαρκοπούλου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου  
  Αθηνών
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Η ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 60΄
Εισηγήτρια: Χρύσα Μαλτέζου, Ακαδημαϊκός, Διευθύντρια Ελληνικού Ινστιτούτου   
  Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

 Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΕΠΟΧΗ
Από τη χούντα των συνταγματαρχών στην παγκοσμιοποίηση
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου)Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια:  Τιτίκα Δημητρούλια, Επ. Καθηγήτρια Τμ. Γαλλικής Γλώσσας και   
Φιλολογίας Α. Π. Θ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φτιάχνοντας κείμενα
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτριες:  Ελένη Παναρέτου, Αν. Καθηγήτρια  Θεωρητικής  Γλωσσολογίας -   

         Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
          Σταματία Κουτσουλέλου - Μίχου, Αν. Καθηγήτρια  Θεωρητικής
            Γλωσσολογίας-Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ
Κλειδιά για την ερμηνεία της ποίησης
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Ελένη Παναρέτου, Αν. Καθηγήτρια  Θεωρητικής  Γλωσσολογίας -   
  Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΣΩΠΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ 
ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ
(Β΄,  Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40-60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, Ποιητής, Κριτικός της Λογοτεχνίας 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ
Από την αναγέννηση έως τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Στάικος, Ιστορικός του Βιβλίου, Αρχιτέκτων

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΕΩΣ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Στάικος, Ιστορικός του Βιβλίου, Αρχιτέκτων

Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Γιώργος Σταϊνχάουερ, Αρχαιολόγος, Συγγραφέας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Ε. Μ. Π.  
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ΠΩΣ ΚΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ  Ή ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου)Ομάδα: 30 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Νίκος Μπελαβίλας, Δρ. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑξΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 30 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αριάδνη Βοζάνη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου)Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Βαρώτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής Α.Π.Θ., Γλύπτης

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Το βακτήριον της γεωμετρίας
Όργανα της φαντασίας
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Θανάσης Κουτρουβέλης, Αρχιτέκτων

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ελπίδα και μοναδικό μονοπάτι για αξιοκρατία, αποτελεσματική διοίκηση, καινοτομία, 
οργάνωση και βιώσιμη ανάπτυξη
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου)Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Βασίλης Κέφης, Επ. Καθηγητής Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 
Πανεπιστημίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑξΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια  90΄ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια  90΄ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΑΥΤΟΤΟΠΟΙ
Τα νησιά με τη μεγάλη ναυτική παράδοση στο Αιγαίο και το Ιόνιο
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητές:  Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας, Ιονίου 
 Πανεπιστήμιου, Κέρκυρα
 Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Λέκτορας Ιστορίας Ανατολικής 
 και Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 Κατερίνα Γαλάνη, Δρ. Πανεπιστημίου Οξφόρδης
 Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Δρ. Ιονίου Πανεπιστημίου 
 Παναγιώτης Καπετανάκης, Δρ. Ιονίου Πανεπιστημίου



14

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προγραμματα αποκλειστικα για τους μαθητεσ
των  α΄ & β΄ τάξεων λυκειου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑξΗ
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές:  Κώστας Αγγελάκος, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικών Τμ. Ιστορίας
  Ιονίου Πανεπιστημίου

        Νατάσσα Μερκούρη, Φιλόλογος

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΙΚΙΛΑ «ΚΕΙΜΕΝΑ» ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Κώστας Αγγελάκος, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικών  Τμ. Ιστορίας
  Ιονίου Πανεπιστημίου
  Νατάσσα Μερκούρη, Φιλόλογος

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητής:  Κώστας Ακρίβος, Συγγραφέας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤα για μαθητες  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 1912 – 1991
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια:  Τζίνα Καλογήρου, Αν. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
  και της Διδακτικής της, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Α. Εισαγωγή στο θέατρο, θεατρική προσέγγιση της Ελένης του Ευριπίδη
(Γ΄ τάξη Γυμνασίου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 120΄

Β. Εισαγωγή στο θέατρο, θεατρική προσέγγιση της Αντιγόνης του Σοφοκλή
(Β΄ τάξη Λυκείου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 120΄

Γ. Από την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή ώς την «Ισμήνη» από την «Τέταρτη 
Διάσταση» του Γιάννη Ρίτσου
(Α΄, Β΄, Γ΄, τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 120΄
Εισηγητής: Πάνος Κυπαρίσσης, Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός 

ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
Αισχύλου «Πέρσες»: ο πολιτισμός του να αφουγκράζεσαι τον αντίπαλο
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Κάτια Γέρου, Ηθοποιός, Καθηγήτρια της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Γιούλη Πεζοπούλου, Φιλόλογος, Ηθοποιός, Δρ. Θεατρολογίας

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ  
Θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο για τη διαφορετικότητα και τον ρατσισμό
(Γ΄ τάξη Γυμνασίου & Α΄, Β΄, Γ΄, τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Μάριος Κουκουναράς – Λιάγκης, Δρ. Θεολογίας, Εκπαιδευτικός, Δημοσιογράφος

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
Αντιμετώπιση μέσα στη σχολική τάξη
Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια  120΄ 
Υπεύθυνη Προγράμματος: Κατερίνα Λασκαρίδου, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός
          
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ, ΣΗΜΕΡΑ, Ο ΘΕΟΣ;
Μια κοινωνιολογική και ιστορική ματιά του ρόλου των θρησκειών στον μοντέρνο 
κόσμο μας
(Γ΄ τάξη Γυμνασίου & Α΄, Β΄, Γ΄, τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Μάριος Κουκουναράς – Λιάγκης, Δρ. Θεολογίας, Εκπαιδευτικός, Δημοσιογράφος

ΣΜΥΡΝΗ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Ελένη Δικαίου, Συγγραφέας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ… ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΘΡΕΦΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕξΕΙΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Προνόη Θεολογίδου, Φιλόλογος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Θανάσης Βαλτινός, Ελένη Γιαννακάκη, Λένα Διβάνη, Μάρω Δούκα, Ιωάννα Καρυστιάνη, 
Μάνος Κοντολέων, Δημήτρης Μπουραντάς, Χρήστος Οικονόμου, Ελένη Σαραντίτη, Έρση 
Σωτηροπούλου, Πέτρος Τατσόπουλος, Έλενα Χουζούρη

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Πορείες παράλληλες ή πορείες ασύμπτωτες;
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Μαρία Αδαμοπούλου, Δημοσιογράφος, Παιδαγωγός

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!
Ομάδα: 40 -  60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνική παραγωγός

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕξΟ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Ομάδα: 40 – 60  μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Ανθή Γουρουντή, Μουσικός
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ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ;
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Κώστας Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός

ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΡΩΤΟΥΣΑΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑΜΕ ΟΤΙ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Κώστας Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η μετάβαση από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό κοσμοείδωλο
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄
Εισηγητής: Σπύρος Τζόκας, Διδάκτωρ του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας»

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Ζιακόπουλος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος, Συγγραφέας

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ H.M.S. PERSEUS
Ομάδα: 60 - 100 μαθητές, διάρκεια  90΄
Εισηγητές: Κώστας Θωκταρίδης, Δύτης
         Ρένα Γιατροπούλου, Δημοσιογράφος

ΤΑξΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Νίκος Μπένος – Πάλμερ, Γλύπτης

 

ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΓΗ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  120΄
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, Εκπαιδευτικός
Video Art:   Παναγιώτης Κούνδουρος
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ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΒΑΘΥ ΜΠΛΕ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια  120΄
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, Εκπαιδευτικός

Προγραμματα αποκλειστικα 
για μαθητεσ γυμνασιου

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ… ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
(Β΄ Γυμνασίου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄
Εισηγητής: Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ;
Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί
Ομάδα: 25 μαθητών, διάρκεια 120΄ 
Εισηγητής: Μάνος Κοντολέων, Συγγραφέας

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ… ΧΙΛΙΕΣ ΛΕξΕΙΣ
Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας

ΜΑΥΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 1 – 5 Απριλίου 2013
Ομάδα: 40 – 80 μαθητές, διάρκεια 120΄ 
Εισηγητές: Εύη Γεροκώστα, Αφηγήτρια, Εμψυχώτρια, Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας, 
Χριστίνα Μπρέμπου, Ενδυματολόγος, Σκηνογράφος, Δικαίος Χατζηπλής, Παιδαγωγός, 
Γραφίστας

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑξΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια  70΄ 
Εισηγήτρια: Εύη Γεροκώστα, Εμψυχώτρια, Αφηγήτρια

Ο ΓΥΜΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΒΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ
Αριστοφάνη «Όρνιθες», «Πλούτος»
Φ. Γ. Λόρκα «Τα μάγια της πεταλούδας»
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια  90΄ - 120΄
Εισηγήτρια: Χριστίνα Μπρέμπου, Ενδυματολόγος, Σκηνογράφος

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
(Α΄, Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60  μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Δικαίος Χατζηπλής, Παιδαγωγός, Γραφίστας
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ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ(fAIR TRADE)
Τι μεσολαβεί από το χωράφι στο πιάτο μας;
(Α΄,  Β΄ τάξεις Γυμνασίου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια  90΄
Εισηγήτρια: Αγγελική Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, MSc, Επιστημονικός συνεργάτης 
Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

ΟΣΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΑΤΙ
Εισαγωγικές έννοιες βιολογίας με τη βοήθεια μικροσκοπίου
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Λίλυ Ιακωβίδου – Αλευρά, Βιολόγος

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ Βã ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΑϊΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 22 – 26 Οκτωβρίου 2012
Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Μιμή Πετροπούλου, Χαράκτρια, Ζωγράφος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 18 – 22 Μαρτίου 2013
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Μαρία Ευθυμίου, Αν. Καθηγήτρια Νεώτερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 18 – 22 Μαρτίου 2013
Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Αιμιλία Καραλή, δ.φ., Συγγραφέας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 18 – 22 Μαρτίου 2013
Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Μιμή Πετροπούλου, Χαράκτρια, Ζωγράφος

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καλή Κυπαρίσση
Τηλ. επικοινωνίας: 210 4297540 -1 – 2, Fax: 210 4296024
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr 
Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν
Αιτήσεις δεκτές έως Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012
Έναρξη Προγραμμάτων Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Προγραμματα αποκλειστικα για τους μαθητες 
των β΄& γ΄ τάξεων λυκειου

Η ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΣ, ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ 
Γã ΛΥΚΕΙΟΥ
Περιορισμένος αριθμός επισκέψεων
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας 
διεξαγωγής. Η ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος θα οριστεί σε 
συνεννόηση με την κ. Κική Δημουλά.

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 150 μαθητών, διάρκεια 120΄
Ομιλία του Ακαδημαϊκού Βασιλείου Μαρκεζίνη
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας 
διεξαγωγής. Η ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος θα οριστεί σε 
συνεννόηση με τον κ. Βασίλειο Μαρκεζίνη.

Μια ομιλία που θα συνοδεύεται από διαφάνειες και αποσπάσματα σε video από 
σημαντικές όπερες που θα δώσουν στους μαθητές μια πρώτη ευκαιρία να γνωρίσουν 
μεγάλα έργα του ανθρώπινου πνεύματος.
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Ως δεύτερο σκοπό η ομιλία θα έχει να δείξει στους παρευρισκόμενους πώς να 
βλέπουν και να ακούνε κλασικά δημιουργήματα ανακαλύπτοντας πτυχές που το 
απαίδευτο μάτι και αυτί δεν βλέπει ή ακούει.
Το τελικό συμπέρασμα θα δείξει ότι μέσα από την τέχνη μπορούμε να 
ευαισθητοποιήσουμε την ανθρώπινη φαντασία και να δείξουμε την αιώνια σημασία 
αξιών όπως η αγάπη, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η συγχώρεση.

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΓΛΩΣΣΑ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια:   Δέσποινα Χειλά – Μαρκοπούλου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας    
   Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι μαθητές θα γνωρίσουν το έργο του Ομότιμου Καθηγητή της Μεσαιωνικής 
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Επίτιμου Διδάκτορα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Κριαρά, μίας από τις σημαντικότερες 
προσωπικότητες στο χώρο της ελληνικής γλώσσας, δημοτικιστή και εισηγητή του 
μονοτονικού.
Αναφορά στο Αρχείο του Εμμανουήλ Κριαρά.

Η ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 60΄
Εισηγήτρια:  Χρύσα Μαλτέζου, Ακαδημαϊκός, Διευθύντρια Ελληνικού Ινστιτούτου  
  Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

Στην πρώτη θεματική θα γίνει λόγος για την εγκατάσταση μετά την Άλωση Ελλήνων 
προσφύγων στη Βενετία και την εκεί ίδρυση ελληνικής αδελφότητας: οργάνωση της 
αδελφότητας, ανέγερση περικαλλούς ναού, ενσωμάτωση του ελληνικού στοιχείου 
στη βενετική κοινωνία, παρουσία των Ελλήνων σε διάφορους τομείς του κοινωνικού 
βίου της εποχής, πολιτισμική δραστηριότητα, Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας.

Στη δεύτερη θεματική θα αναπτυχθούν ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση 
των Βενετών στον ελληνικό χώρο μετά την τέταρτη σταυροφορία: συνέπειες 
σταυροφορίας, εγκαθίδρυση της βενετικής κυριαρχίας στα ελληνικά εδάφη (Κρήτη, 
Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Αιγαίο), προβλήματα αφενός διάστασης και αφετέρου 
πολιτισμικής συνεννόησης μεταξύ των δύο.
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΕΠΟΧΗ
Από τη χούντα των συνταγματαρχών στην παγκοσμιοποίηση
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Τιτίκα Δημητρούλια, Επ. Καθηγήτρια Τμ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Α. Π. Θ.

Η πτώση της δικτατορίας το 1974 αποτελεί ένα χρονικό σημείο σταθμό, που 
δεν κλείνει μόνο «μια τραγική παρένθεση [της νεοελληνικής ιστορίας], αλλά μια 
ολόκληρη ιστορική περίοδο». Από το 1974 ξεκινά η Μεταπολίτευση, μια περίοδος 
εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού της νεοελληνικής κοινωνίας σε συνθήκες 
πολιτικής ομαλότητας και δημοκρατίας και ένα σύστημα ιδεών και πρακτικών που 
συνέχουν τη μεταδικτατορική νεοελληνική κουλτούρα και κοινωνία. Η συζήτηση για 
τις πολιτικο-οικονομικές κρίσεις της Μεταπολίτευσης που ορίζονται από ορισμένους 
ως το επαναλαμβανόμενο τέλος της διαρκεί πολύ, αν και είναι γεγονός ότι η κρίση 
η οποία έχει ενσκήψει προσφάτως στην Ελλάδα σίγουρα σηματοδοτεί το οριστικό 
της τέλος.

Η λογοτεχνία, ως υποσύστημα της νεοελληνικής κουλτούρας και κοινωνίας, και 
ειδικά η πεζογραφία που μας απασχολεί, διαφοροποιείται και εξελίσσεται την ίδια 
περίοδο, με βάση ορισμένες παραμέτρους που έχουν ήδη τεθεί στη δεκαετία του 
1960 αλλά και τις μείζονες αλλαγές που συντελούνται στη δεκαετία του 1970 - ’80 
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. 

Το ερώτημα που τίθεται δεν αφορά τις – αδιαμφισβήτητες – σχέσεις της λογοτεχνίας 
με το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής, αλλά τη 
μορφή που παίρνει αυτό το ερώτημα. Είναι οι σχέσεις αυτές γραμμικές; Σε ποιο 
επίπεδο λειτουργούν, της δημιουργίας, της έκδοσης, της διάδοσης; Τι σημαίνει ότι 
ο συγγραφέας γράφει ή οφείλει, όπως έλεγε ο Σαρτρ, να γράφει για τον καιρό του, 
μια ευθεία αντανάκλαση της εποχής; Πώς ο καιρός συναιρείται με την εκάστοτε 
συγγραφική ι διαιτερότητα;

Θα προσεγγίσουμε τα ερωτήματα αυτά με βάση τη θεωρία του André Lefevere για 
τις διάφορες παραμέτρους του λογοτεχνικού πεδίου που ορίζουν την εξέλιξή του,  
τους εσωτερικούς φορείς ελέγχου, όπως είναι: 
α. οι επαγγελματίες-ειδικοί, οι κριτικοί, οι καθηγητές, οι μεταφραστές. 
β. η πατρωνία (patronage), δηλαδή «οι δυνάμεις εξουσίας (πρόσωπα, θεσμοί) που 
μπορούν να προαγάγουν ή να παρεμποδίσουν την ανάγνωση, τη γραφή και την 
επαναγραφή [ανθολογία, κριτική, μετάφραση] της λογοτεχνίας» και οι συνιστώσες 
της, ιδεολογική, οικονομική και θέσης.
γ. η ποιητική (poetics) και οι συνιστώσες της. 

Η προσέγγισή μας θα βασιστεί ενδεικτικά στο έργο της Μάρως Δούκα, του Δημήτρη 
Νόλλα, του Σωτήρη Δημητρίου, αλλά και στα αστυνομικά μυθιστορήματα του 
Πέτρου Μάρκαρη και του Σέργιου Γκάκα. 

	Προβολή υλικού

Αναφορά στη Βιβλιοθήκη Γ. Χρονά - Δ. Λαλέτα.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φτιάχνοντας κείμενα
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτριες: Ελένη Παναρέτου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας - 

  Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
 Σταματία Κουτσουλέλου - Μίχου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής
 Γλωσσολογίας-Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Η παραγωγή κειμένων βρίσκεται στο επίκεντρο της διδασκαλίας της Νεοελληνικής 
γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, στις οποίες οι μαθητές 
διδάσκονται τη δομή, τη διάρθρωση και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά διαφορετικών 
κειμενικών ειδών όπως τα περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογικά 
κείμενα. 

Η κειμενοκεντρική αυτή προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας και η έμφαση 
στη διδασκαλία παραγωγής διαφορετικών κειμενικών ειδών αποτελεί μια σημαντική 
θετική εξέλιξη ως προς το περιεχόμενο του γλωσσικού μαθήματος, γιατί προσφέρει 
στους μαθητές ένα σημαντικό εφόδιο για την πραγματική μετασχολική ζωή τους, 
στην οποία η ικανότητα παραγωγής αποτελεσματικών προφορικών και γραπτών 
κειμένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων τους. 

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι διπλός: 

Α) Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η παραγωγή κειμένων δεν είναι απλώς 
ένα ακόμη σχολικό μάθημα, το οποίο μπορεί να μην τους χρησιμεύσει στη ζωή 
τους, αλλά ότι αντίθετα σε κάθε τους βήμα θα παράγουν κείμενα για να πετύχουν 
τους στόχους τους. Όταν θα καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα και θα περάσουν 
από συνέντευξη για να ζητήσουν δουλειά, όταν στη δουλειά τους θα γράψουν μια 
εισήγηση, μια έκθεση πεπραγμένων, μια εγκύκλιο ή ένα δικόγραφο θα κληθούν 
να παραγάγουν ένα κείμενο, από την αποτελεσματικότητα του οποίου θα κριθεί η 
επίτευξη του στόχου τους. Αλλά και στην προφορική τους επικοινωνία κάθε φορά 
που θα αναπτύσσουν τις απόψεις τους για να πείσουν τον συνομιλητή τους, πάλι 
κείμενα θα παράγουν.

Β) Να ανακαλύψουν καθοδηγούμενοι από την εισηγήτρια τη δομή, τα γλωσσικά 
χαρακτηριστικά και τους στόχους διαφορετικών κειμένων, να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητά τους και στη συνέχεια να δημιουργήσουν οι ίδιοι κατά ομάδες 
διαφορετικά προφορικά και γραπτά κείμενα πάνω στο ίδιο θέμα υιοθετώντας 
διαφορετικούς ρόλους όπως του δημοσιογράφου, του επιστήμονα, του διαφημιστή 
ή του λογοτέχνη. 

Είναι προφανές ότι το σεμινάριο δεν είναι μια διάλεξη ή ένας μονόλογος της 
εισηγήτριας αλλά στηρίζεται στη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι 
θα δημιουργήσουν κείμενα εφαρμόζοντας στην πράξη όσα οι ίδιοι ανακάλυψαν 
σχετικά με τη δομή των κειμένων αλλά και όσα έχουν διδαχτεί στο σχολείο.
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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ
Κλειδιά για την ερμηνεία της ποίησης
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια:   Ελένη Παναρέτου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας - 
   Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δείξει στους μαθητές πώς να προσεγγίζουν 
ερμηνευτικά τη σύγχρονη ποίηση ανιχνεύοντας τα ερμηνευτικά κλειδιά που 
βρίσκονται στη γλώσσα των ποιημάτων. 

Δεδομένου ότι το ποιητικό περιεχόμενο καταφεύγει στη γλώσσα για να πάρει μορφή, 
το ποιητικό νόημα κρύβεται στη γλωσσική διατύπωση του ποιήματος και μπορεί να 
αποκωδικοποιηθεί με την ανάλυση της γλώσσας αυτής βάσει αρχών και μοντέλων 
που έχουν διατυπωθεί από ερευνητές του ύφους και της ποιητικής.

Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα ανακαλύψουν με την 
καθοδήγηση της εισηγήτριας πώς οι σύγχρονοι ποιητές σπάζοντας τους κανόνες της 
γλώσσας και δημιουργώντας νέους και απρόοπτους συνδυασμούς λέξεων δίνουν 
στις λέξεις νέο περιεχόμενο και αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.

Εκπαιδευτική διαδικασία: Η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται στη συμμετοχή των 
μαθητών. Δεν πρόκειται για θεωρητικού περιεχομένου διάλεξη της εισηγήτριας, η 
οποία θα καθοδηγεί και θα εκμαιεύει από τους μαθητές με τις κατάλληλες ερωτήσεις 
την ανάλυση του ποιήματος και τις πιθανές ερμηνείες του. Οι θεωρητικές απόψεις 
και η μεθοδολογία θα προσφέρονται σταδιακά, κατά την εξέλιξη της συζήτησης και 
στο τέλος του σεμιναρίου ως αποτέλεσμα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για 
την ανάλυση του ποιήματος.

Στους μαθητές θα μοιράζεται σε φωτοτυπία ένα ποίημα νεοέλληνα ποιητή, το οποίο 
μπορεί να συνοδεύεται και από ένα παράλληλο κείμενο, όπως για παράδειγμα 
το ποίημα «Μικρές αγγελίες» της Κ. Δημουλά και μία αυθεντική μικρή αγγελία 
ή αποσπάσματα από το «Άξιον Εστί» του Ο. Ελύτη μαζί με αποσπάσματα από τα 
εγκώμια. Αφού διαβαστούν τα κείμενα, θα σχολιάζεται η δομή τους, η γλωσσική 
τους διατύπωση και ο τρόπος που αναδύονται τα ποιητικά νοήματα.

ΠΡΟΣΩΠΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ 
ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου)  Ομάδα: 40-60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, Ποιητής, Κριτικός της Λογοτεχνίας 

Μια σύντομη -και όσο γίνεται δελεαστική- περιήγηση σε τόπους και χρόνους, 
όπου συνέβησαν γεγονότα και δημιουργήθηκαν καταστάσεις καθοριστικές για τη 
διαμόρφωση του τοπίου της λογοτεχνίας μας -κατά κύριο λόγο του ποιητικού-, τον 
εικοστό αιώνα. Επισήμανση του ρόλου που διαδραμάτισαν τα διάφορα ρεύματα, 
οι τάσεις, οι ιστορικές συγκυρίες, τα κείμενα και τα πρόσωπα στη δημιουργία ενός 
τεράστιου σε ποιότητα και όγκο ποιητικού σώματος, που προκάλεσε τον ανυπόκριτο 
θαυμασμό Ελλήνων και ξένων μελετητών, εραστών, αλλά και απλών αναγνωστών 
της ποίησης. 
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Εκτίμηση του ρόλου που διαδραμάτισαν μεμονωμένοι δημιουργοί (Σικελιανός, 
Βάρναλης) και οι λογοτεχνικές γενιές (γενιά του 1920, του ’30, μεταπολεμικές γενιές), 
καθώς και σε τι συνέβαλε η καθεμιά απ’ αυτές στην υπόθεση της ανανέωσης του 
ποιητικού λόγου, αλλά και της λογοτεχνικής έκφρασης γενικότερα. Παράλληλα, 
θα εξεταστεί και το έργο των σημαντικότερων εκπροσώπων της κάθε γενιάς 
χωριστά (λ.χ. Καρυωτάκη, Λαπαθιώτη, Άγρα, Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσου, Βρεττάκου, 
Εγγονόπουλου, Εμπειρίκου, Αναγνωστάκη, Σαχτούρη, Καρούζου, Λειβαδίτη κ. ά.), με 
την πραγματοποίηση «επισκέψεων» στο ποιητικό τους εργαστήρι, προκειμένου να 
γίνει αντιληπτός ο βαθμός της ατομικής συμμετοχής του καθενός στην καθιέρωση 
και στον εμπλουτισμό του ποιητικού νεωτερισμού. 
Αναφορά στη Βιβλιοθήκη Γ. Χρονά - Δ. Λαλέτα και στο Αρχείο Κ. Μητροπούλου. 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ*
Από την αναγέννηση έως τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Στάικος, Ιστορικός του Βιβλίου, Αρχιτέκτων

Οι Έλληνες άρχισαν να εξασκούν την τυπογραφική τέχνη μόλις λίγες δεκαετίες μετά 
την Πτώση της Κωνσταντινούπολης, συστηματικά μάλιστα από το 1476 και μετά. 
Η ενασχόληση τους αυτή αντιπροσωπεύει ουσιαστική συνέχεια της συμβολής των 
Ελλήνων στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της ουμανιστικής ιδέας, που χρονολογείται 
από τα τέλη του 14ου αιώνα και με την ανάγκη εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 
από τους Ιταλούς. Έτσι, Έλληνες καλλιγράφοι, φιλόλογοι και τυπουργοί άρχισαν να 
εξασκούν την τυπογραφία εκδίδοντας γραμματικά εγχειρίδια και λεξικά, όπως και 
πρώτες εκδόσεις έργων της κλασικής γραμματείας.

Με τη νέα πολιτική κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την κατάλυση της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, ως κέντρο του ελληνισμού στη Δύση αναδείχθηκε η Βενετία. Εκεί, με 
την τεράστια παράδοση της τυπογραφικής τέχνης, Έλληνες εκδότες και τυπογράφοι 
καταπιάστηκαν με την έκδοση ελληνικών βιβλίων, έχοντας διαμορφώσει συνείδηση 
ότι το έντυπο ελληνικό βιβλίο θα αποτελέσει τον απαραίτητο κρίκο του διάσπαρτου 
ελληνισμού για τη διατήρηση της ταυτότητας του Γένους: γλώσσα, ελληνική 
γραμματειακή παράδοση και Ορθοδοξία. Μετατράπηκε έτσι η Βενετία, με ελληνικά και 
ιταλικά τυπογραφεία να τυπώνουν νεοελληνικά βιβλία για τους απανταχού Έλληνες, 
σε εκπαιδευτικό μοχλό του Γένους και, συνάμα τροφοδότης του απαραίτητου για 
την Εκκλησία βιβλίων της θείας λειτουργίας, σε όλα τα μοναστηριακά κέντρα και τις 
εκκλησίες των Ελλήνων, στη Δύση και την Ανατολή.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του έντυπου ελληνικού βιβλίου κατά την εποχή 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, με τη Βιέννη να αναδεικνύεται σε νέο κέντρο 
του ελληνικού βιβλίου για το αναγεννώμενο Γένος και για την προετοιμασία της 
Ελληνικής Παλιγγενεσίας.
Αναφορά στην Ιστορικό Αικατερίνη Κουμαριανού και τη Βιβλιοθήκη της.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΕΩΣ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ*
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Στάικος, Ιστορικός του Βιβλίου, Αρχιτέκτων
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Η συγκρότηση συλλογής βιβλίων, ως απαραίτητο εργαλείο για τη διαμόρφωση 
επιστημονικής συνείδησης, ανάγεται στην πρωτοβουλία των φυσικών φιλοσόφων 
της Ιωνίας και της Σικελίας, που χρονολογείται από τον 5ο αιώνα. Έκτοτε με τις 
φιλοσοφικές σχολές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, έγινε κοινή πρακτική η 
οργάνωση προσωπικής και δημόσιας βιβλιοθήκης σε όλες τις πόλεις του ελληνικού 
κόσμου, ως σημείο αναφοράς πολιτισμού για κάθε άνθρωπο των γραμμάτων 
και της εκπαίδευσης γενικότερα. Η πρακτική αυτή μετατράπηκε σε παράδοση 
στα ρωμαϊκά χρόνια, και εκφράζεται με ένα πλήθος βιβλιοθηκών ιδιωτικού και 
δημόσιου χαρακτήρα, που απαραίτητα πλέον κοσμούσαν κάθε πόλη της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας, στη Δύση και την Ανατολή. Οι δημόσιες αλλά και πολλές ιδιωτικές 
μάλιστα, θησαυρίστηκαν σε μνημειακά οικοδομήματα, στις Αγορές, τα Λουτρά, τις 
Φιλοσοφικές Σχολές, τα Ασκληπιεία και αλλού.

Με την επιβολή της χριστιανικής θρησκείας από τον 4ο αιώνα και μετά, άλλαξε το 
τοπίο του χαρακτήρα των βιβλιοθηκών με τα έργα της ελληνο-ρωμαϊκής παράδοσης. 
Η χριστιανική γραμματεία αντικατέστησε την κλασική παιδεία και οι βιβλιοθήκες 
περιήλθαν στην κατοχή της μοναστηριακής κοινότητας, τόσο στη Δύση όσο και 
στην Ανατολή. Την εποχή αυτή (5ος - 13ος αι.) στα scriptoria των Μονών, αναδείχθηκε 
η τέχνη της μικρογραφίας, που κοσμεί τους περγαμηνούς κώδικες με την υπογραφή 
επιδέξιων καλλιγράφων και ζωγράφων. 

Από τον 14ο αιώνα, τα ουμανιστικά μηνύματα που καλλιεργήθηκαν σε σπουδαία 
πνευματικά κέντρα της Ιταλίας, άλλαξαν και πάλι τον χαρακτήρα της βιβλιοθήκης: 
η κλασική παιδεία ενσωματώθηκε στη χριστιανική γραμματεία και η επανεκτίμηση 
του αρχαίου κόσμου εξελίχθηκε σε απαραίτητο καλλιεργήσιμο κήπο για κάθε 
πνευματικό άνθρωπο. Ηγεμόνες και βασιλείς, όπως και αξιωματούχοι της εκκλησίας, 
υποστήριξαν την ανέγερση σπουδαίων βιβλιοθηκών με δημόσιο χαρακτήρα 
σε μοναστηριακά κέντρα και ανάκτορα, τα οποία μάλιστα υπογράφουν μεγάλοι 
αρχιτέκτονες και γλύπτες της Αναγέννησης: ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Sansovino λόγου 
χάρη. 

* Όποιο σχολείο επιθυμεί, θα έχει τη δυνατότητα επίσκεψης στη «Βιβλιοθήκη του
Ιδρύματος Ωνάση – Συλλογή Κώστα Στάικου» ύστερα από συνεννόηση. 
Οι 1.500 τίτλοι της Συλλογής του Κώστα Στάικου αφορούν βιβλία που τυπώθηκαν 
από την εποχή της πρώιμης Αναγέννησης ώς τα χρόνια του ύστερου Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού. Πρόκειται για βιβλία επιστημονικά, εκδόσεις αρχαίων κλασικών, 
φιλοσοφικά, θεολογικά, λογικής, γραμματικής, γεωγραφίας κ.ά. μεταξύ των οποίων 
η πρώτη έκδοση της Νομαρχίας, παρά Ανωνίμου του Έλληνος.

Ισχύει και για τα δύο προγράμματα του Κωνσταντίνου Στάικου.

Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Γιώργος Σταϊνχάουερ, Αρχαιολόγος, Συγγραφέας

Μια σύντομη ιστορική και γεωγραφική εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής 
θέσης και της γεωμορφολογίας της χερσονήσου και της διαχρονικής σχέσης του 
Πειραιά με την Αθήνα.
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Στο πρώτο μέρος εξηγείται η σημασία της πρότασης του Θεμιστοκλέους για την 
οχύρωση του επινείου, που σηματοδότησε την ιστορική στροφή των Αθηνών στη 
θάλασσα. Αναλύεται η στρατηγική σημασία της οχύρωσης και η διπλή λειτουργία 
της πόλης ως ναυστάθμου του αθηναϊκού στόλου και ως εμπορικού κέντρου της 
Μεσογείου και εξηγείται η εξέλιξη της σε προμαχώνα της δημοκρατίας.

Το δεύτερο – και κεντρικό – μέρος του  προγράμματος  είναι αφιερωμένο στην 
πολεοδομική χάραξη και τα μνημεία του Πειραιά. Ο Πειραιάς, έργο του πατέρα 
της πολεοδομίας Ιππόδαμου, υπήρξε ένα πρότυπο πόλης. Εξηγούνται οι αρχές της 

ιπποδάμειας διαίρεσις του Πειραιώς, και περιγράφονται – με βάση τα σωζόμενα 
κατάλοιπά τους - τα μνημεία του ναυστάθμου και του εμπορίου, τα ιερά, το οδικό 
δίκτυο και η πειραϊκή κατοικία. Η αρχαιολογική περιγραφή διανθίζεται με κείμενα 
αναφερόμενα στις λατρείες, την καθημερινή ζωή, στις μεγάλες στιγμές της πόλης.

Το σύντομο τρίτο μέρος αποτελεί ουσιαστικά τον επίλογο στην ιστορία της πόλης. 
Δίνεται η αρχαιολογική εικόνα της (σύγχρονης με την παρακμή της Αθήνας) αλλαγής 
του χαρακτήρα του Πειραιώς με κύρια στάδια τη μακεδονική κατοχή του 3ου αι. 
π. Χ. και την αναγέννησή του ως του μικρού λιμανιού μιας μικρής, αν και ένδοξης 
αυτοκρατορικής πόλης.

	Προβολή διαφανειών των χώρων και των μνημείων της αρχαίας πόλης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Ε. Μ. Π. 

Στην αρχή υπενθυμίζεται ότι τα ελληνικά φύλα, ήδη από την προϊστορική εποχή, 
είχαν ροπή προς την Τεχνολογία. Είχαν θεό – Μηχανικό, τον Ήφαιστο και είχαν μια 
Μυθολογία γεμάτη από τεχνικά επιτεύγματα και αυτόματα.
Γίνεται κατόπιν αναφορά στην προηγμένη εγγειοβελτιωτική, οικοδομική και ναυπηγική 
Τεχνολογία των Μυκηναίων.

Ύστερα περιγράφεται η άνθηση της αρχαιοελληνικής Τεχνολογίας, μετά την επίδραση 
της νεογέννητης ελληνικής Επιστήμης: αναφέρονται έργα του Θαλή, του Ευπαλίνου, 
του Αρχύτα κ. ά.

Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στην κορύφωση της Τεχνολογίας κατά την Ελληνιστική 
εποχή, με τη Χημεία, την εφεύρεση ποικίλων αντλιών, την πραγμάτωση Αυτοματισμών, 
καθώς και την παραγωγή πολλών επιστημονικών οργάνων, το σπουδαιότερο των 
οποίων υπήρξε ο αναλογικός Υπολογιστής του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. 

ΠΩΣ ΚΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ‘Η ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου)  Ομάδα: 30 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Νίκος Μπελαβίλας, Δρ. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ

Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει περίπου 100.000 μηχανικούς. Ο αριθμός φαίνεται μεγάλος 
αλλά δεν είναι για μία σύγχρονη, παραγωγική και αναπτυγμένη χώρα, καθώς όλοι 
αυτοί σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και οργανώνουν τα εργοτάξια ή τη βιομηχανική 
παραγωγή για ό,τι κτίζεται ή λειτουργεί με μηχανικό τρόπο. 

Πόλεις, κτήρια, δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, 
πλοία, ναυπηγεία, μεταλλεία και ορυχεία, εργοστάσια, δίκτυα υποδομών ενέργειας και 
επικοινωνίας, μηχανές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Για να μπορούν να το κάνουν με 
επιτυχία εκπαιδεύονται. 

Οι σπουδές του μηχανικού δηλαδή ο σχεδιασμός, η οργάνωση της παραγωγής και 
η κατασκευή χώρου, δικτύων και μηχανών αλλά και η έρευνα, οι πειραματισμοί και 
οι καινοτομίες, καλύπτονται σήμερα από τα πολυτεχνεία και τις πολυτεχνικές σχολές 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Χανιά, το Βόλο, την Ξάνθη και αλλού. 

	Προβολή υλικού

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑξΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου)  Ομάδα: 30 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αριάδνη Βοζάνη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

«...μια εκπαίδευση που θα διαμορφώνει επαγγελματίες, οι οποίοι θα έχουν 
συγκροτημένες απόψεις για την αρχιτεκτονική, θα κατανοούν σε βάθος το κοινωνικό 
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πεδίο όπου θα κληθούν να δουλέψουν, θα έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες 
τεχνικές γνώσεις και θα έχουν οξύνει τις αισθήσεις και το πνεύμα, ώστε να μπορούν να 
ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις εξελίξεις των αρχιτεκτονικών ιδεών»

Από το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

H Αρχιτεκτονική, κορυφαία από τις επιστήμες του χώρου, αποτελεί μία από τις 
αρχαιότερες επιστήμες μαζί με τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Φιλοσοφία. 
Σήμερα έχει εξελιχθεί σε μία επιστήμη με δεκάδες ειδικεύσεις. Η αρχιτεκτονική σύνθεση 
μεγάλων και μικρών κτηρίων, ο αστικός σχεδιασμός των πόλεων και η αρχιτεκτονική 
τοπίου, η οργάνωση των εσωτερικών χώρων και οι αναστηλώσεις μνημείων, ιστορικών 
κτηρίων και συνόλων είναι οι πιο σημαντικές από αυτές. 

Με εργαλεία το σχέδιο και το χρώμα και με το βλέμμα στραμμένο στον άνθρωπο και 
τους τρόπους που «κατοικεί» τους διαφορετικούς τόπους και τις διαφορετικές εποχές, 
οι αρχιτέκτονες μελετούν προτάσεις με στόχο την εξυπηρέτηση αναγκών μέσα από 
την έντεχνη διαμόρφωση των χώρων που μας περιβάλλουν. 

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα είναι πολυδιάστατο και περιλαμβάνει 
την εμβάθυνση σε τομείς που αφορούν έμμεσα ή άμεσα την αρχιτεκτονική: από 
τα διαφορετικά ρεύματα της τέχνης, της θεωρίας και της φιλοσοφίας μέχρι την 
οικοδομική και την τεχνολογία των υλικών, με τα οποία κατασκευάζουμε τον χώρο, οι 
σπουδαστές οξύνουν το μυαλό και τις αισθήσεις για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
της συνθέτης αυτής περιοχής του ανθρωπίνου πνεύματος. 
 

	Προβολή υλικού 

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου  )Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Βαρώτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής Α.Π.Θ., Γλύπτης

«….Οι θέσεις των ανθρώπων στην πλατεία δεν είναι ποτέ σταθερές. Όπως σε όλες 
τις πόλεις, τα αντικείμενα και τα κτήρια τα βλέπεις εν κινήσει. Λίγες φορές σταματάς 
για να δεις κάτι προσεκτικά. Τα άτομα που παρατηρούν το γλυπτό το βλέπουν με 
δυο ταχύτητες, ανάλογα με το πού βρίσκονται στην πλατεία: στα πεζοδρόμια ή στα 
αυτοκίνητα. Δεν λειτουργεί μόνο ένας καθαρά οπτικός χώρος, αλλά και ένας χώρος 
αφής, μια αίσθηση αφής. Προσπάθησα να παίξω με το διφορούμενο ακόμη και όσο 
αφορά το φύλλο του γλυπτού. Εννοιολογικά πιστεύω πως η μεγαλύτερη πρόκληση 
συμβαίνει όταν το γλυπτό ξεπερνάει τα όρια της ύστατης στιγμής που ο αθλητής ( ή ο 
διαβάτης) κόβει το νήμα και αρχίζει να έχει μια σχέση με την πόλη….»

Κώστας Βαρώτσος, Δρομέας

«Η τέχνη δεν γνωρίζει όρια. Η τέχνη καταργεί τα σύνορα. Γιατί οι ιδέες υπερβαίνουν 
όρια και ξεπερνούν σύνορα».

Ματούλα Σκαλτσά, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Βαρώτσος: Ο Καλλιτέχνης των άυλων 
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ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Το βακτήριον της γεωμετρίας
Όργανα της φαντασίας
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Θανάσης Κουτρουβέλης, Αρχιτέκτων

«Μέσα σε αυτά τα 350 χρόνια της διαμόρφωσης του σύγχρονου ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, κοσμολογικές θεωρίες ήρθαν σε σύγκρουση, άκμασαν, ξεπεράστηκαν. 
Από τον Ηράκλειτο έως τον Πλάτωνα και από τον Πλάτωνα έως τον Ιησού διακρίνουμε 
αυτό που φτάνει ώς τις μέρες μας και που μας λέει περίπου το ίδιο, ότι εντός του 
κόσμου τούτου και με τα στοιχεία του κόσμου τούτου ανασυντίθεται ο άλλος κόσμος, 
ο «πέραν». Είναι αυτός ο κόσμος των γεωμετρικών αρχετύπων. Δεν ήταν οι Έλληνες 
αυτοί που ανακάλυψαν τη γεωμετρία και σίγουρα δεν ήταν αυτοί που σκέφτηκαν 
τον παράδεισο και την έκπτωση του ανθρώπου από αυτόν. Ήταν όμως αυτοί που 
θεώρησαν τον άνθρωπο ικανό να τον ξαναβρεί και αρετή την αέναη προσπάθεια της 
μορφοποίησης ενός τέλειου ιδανικού, ενός ιδανικού που πάντα διατήρησε στη μνήμη. 
Το μόρφωμα ήταν απόλυτα γεωμετρικό και οι δημιουργοί του είχαν τη δύναμη σαν 
έφηβοι να το αμφισβητήσουν».

Θανάσης Κουτρουβέλης

	Ο γεωμετρικός τρόπος σκέψης και μέτρησης σε αντίθεση με τον αλγεβρικό
	Η συμβολή της γεωμετρίας στην ανάπτυξη κάποιων θετικών επιστημών: 

ναυτιλία, αρχιτεκτονική, γραφιστικές τέχνες
	Η γεωμετρία του ανθρωπίνου σώματος
	Προβολή υλικού
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ελπίδα και μοναδικό μονοπάτι για αξιοκρατία, αποτελεσματική διοίκηση, καινοτομία, 
οργάνωση και βιώσιμη ανάπτυξη
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Βασίλης Κέφης, Επ. Καθηγητής Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 
Πανεπιστημίου

Σκοπός των εισηγήσεων της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η πληρέστερη 
παροχή συγκεκριμένων γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης στους αυριανούς 
ηγέτες της χώρας, οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τα ηνία της σε πολύ λίγα 
χρόνια. 

Τα σημερινά παιδιά με τον ριζοσπαστικό, καινοτόμο, και σε πολλές περιπτώσεις, 
ανατρεπτικό τρόπο σκέψης, θα αντικαταστήσουν πεπαλαιωμένες πρακτικές και 
ξεπερασμένες αντιλήψεις. Το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν σήμερα και το οποίο 
θέλουν να αλλάξουν, απαιτεί την ορμητικότητα που διαθέτουν σε συνδυασμό με την 
επιστημονική γνώση, τις εμπειρίες και την αναγκαιότητα για σύγχρονες, καινοτόμες 
τάσεις και προοπτικές σε θέματα Ηγεσίας, Διοίκησης (σε όλα τα πεδία δράσης και 
παρέμβασης, κυρίως στην Οικονομία και τις Επιχειρήσεις), Οργάνωσης και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. 

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για θέματα της 
σύγχρονης τεχνολογίας θα δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να 
κατανοήσουν καλύτερα τον σύγχρονο, δημιουργικό, καινούργιο κόσμο που ανοίγεται 
μπροστά τους-και αν δεν ισχύει αυτό, ας τον δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά-
μακριά από θεοποιήσεις ή οποιεσδήποτε παρεμβάσεις αποπροσανατολισμού, 
μακριά από διαφθορά, εγωπάθειες ή εγωισμούς. Είναι στα χέρια τους και στα χέρια 
των δασκάλων τους η αλλαγή μιας νοοτροπίας ξεπερασμένης και αντιπαραγωγικής. 

Ενδεικτικά οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν γνωστικά αντικείμενα 
που αφορούν τις λειτουργίες της διοίκησης, τους περιορισμούς στην άσκησή της, 
τη διαχείριση φήμης, τη διαχείριση γνώσης, την επιχειρηματική ηθική, την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, την αντίληψη και την αντιληπτική ικανότητα, την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας, τον ποιοτικό ηγέτη, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογία, το μάρκετινγκ, την κοινωνική ευημερία, την 
επιχειρηματική δραστηριότητα κ.ά.
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ΜΑθΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑθΗΤΕΣ ΟΛωΝ ΤωΝ ΤΑξΕωΝ 

ΛΥΚΕΙΟΥ
Εισηγητές:  Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας, Ιονίου 
  Πανεπιστήμιου, Κέρκυρα

 Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Λέκτορας Ιστορίας Ανατολικής και   
 Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 Κατερίνα Γαλάνη, Δρ. Πανεπιστημίου Οξφόρδης
 Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Δρ. Ιονίου Πανεπιστημίου
 Παναγιώτης Καπετανάκης, Δρ. Ιονίου Πανεπιστημίου

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄ 

To αντικείμενο του προγράμματος θα είναι η σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα 
και ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό χώρο της ναυτιλίας. Τα τελευταία 40 χρόνια οι 
Έλληνες κατέχουν τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, μεγαλύτερο από εκείνο των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Κίνας ή της Ιαπωνίας. Γιατί; 

Το πρόγραμμα θα αναζητήσει την άνοδο της ελληνικής ναυτιλίας από τον 18ο 
αιώνα, όταν την προεπαναστατική περίοδο οι ήρωες του ’21 ήταν θαλασσοδαρμένοι 
καπετάνιοι στις θαλάσσιες ρότες της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και του 
Ατλαντικού. Στην περίοδο του ελληνικού κράτους του 19ου αιώνα, οι καραβοκύρηδες 
που κατείχαν 2.500 μεγάλα ιστιοφόρα διαφέντευαν τις μεταφορές όλης της 
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας προς στα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης. Στον 
20ό και 21ο αιώνα η ναυτιλία των Ελλήνων είναι η μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου 
και πλέει σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς του κόσμου. Γιατί; 

Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα, και εντοπίζει 
τους λόγους ανάπτυξης, επέκτασης και επικράτησης της ελληνικής ναυτιλίας. Σκοπός 
του προγράμματος είναι να εξεταστεί η ιδιαιτερότητα της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά 
και η στενή σύνδεση και οικονομική εξάρτηση των Ελλήνων με τη θάλασσα και τις 
θαλάσσιες επιχειρήσεις.

	Προβολή υλικού

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄ 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα καταδειχθεί η σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας 
με τις ελληνικές κοινότητες της διασποράς από τον 18ο μέχρι και τον 20ό αιώνα. Το 
εμπόριο και η ναυτιλία ξεπέρασαν τα στενά όρια του ελλαδικού χώρου αξιοποιώντας 
τα επιχειρηματικά δίκτυα της ελληνικής διασποράς, που εξαπλώνονταν στα μεγάλα 
λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, φθάνοντας μέχρι τον 
Νέο Κόσμο και την Ινδία. Οι Έλληνες της Διασποράς, όπως οι αδελφοί Βαλλιάνοι, 
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Ράλλη, Ροδοκανάκη, Πετροκόκκινοι φθάνοντας μέχρι τον Ωνάση στον 20ό 
αιώνα, αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές στους τόπους όπου εγκαταστάθηκαν, 
αναπτύσσοντας μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. 
Στο πρόγραμμα θα δούμε πώς οι Έλληνες που ήταν εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, 
βρίσκονταν σε στενή επικοινωνία με τους ναυτότοπους του Ιονίου και του Αιγαίου, 
κρατώντας πάντα τη σύνδεση με την ιδιαίτερη τους πατρίδα, λειτουργώντας μεταξύ 
άλλων ως εμπορικοί αντιπρόσωποι στα μεγάλα λιμάνια του κόσμου, ναυλωτές 
πλοίων, επενδυτές στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του τόπου τους. Η οικονομική 
συνεργασία επισφραγιζόταν με επιγαμίες και άλλες κοινωνικές πρακτικές, που 
σφυρηλατούσαν ένα δίκτυο εμπιστοσύνης και κοινών συμφερόντων, μέσα από 
το οποίο διακινούνταν εμπορικές πληροφορίες και κεφάλαια απαραίτητα για την 
ναυτιλιακή δραστηριότητα. Τα δίκτυα αυτά συνένωναν τους Έλληνες της Διασποράς 
με τους Έλληνες του ελλαδικού χώρου. 

	Προβολή υλικού

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΑΥΤΟΤΟΠΟΙ
Τα νησιά με τη μεγάλη ναυτική παράδοση στο Αιγαίο και το Ιόνιο
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄ 

Όλα τα ελληνικά νησιά που είναι γεμάτα τουρίστες σήμερα, όπως η Μύκονος, η 
Σαντορίνη, η Σκιάθος, η Σκόπελος, οι Σπέτσες, η Ύδρα, η Χίος, τα Ψαρά, η Ιθάκη ή η 
Κεφαλονιά έχουν χτιστεί από τον μόχθο της θάλασσας. Παρά το μικρό τους μέγεθος 
και τους περιορισμένους φυσικούς πόρους, ήδη από τον 18ο αιώνα αποτελούσαν 
ναυτότοπους (ναυτικούς τόπους), που επικοινωνούσαν με τα μεγάλα λιμάνια της 
Μεσογείου και του Ατλαντικού, φέρνοντας γνώσεις και κεφάλαια στον ελληνικό 
χώρο. 

Στο πρόγραμμα θα δούμε πώς γύρω από τη θάλασσα περιστράφηκε όλη η οικονομική 
τους δραστηριότητα, από τη ναυπήγηση του πλοίου μέχρι την επάνδρωσή του, τη 
ναύλωση και την προώθηση των φορτίων. Το κάθε ένα από τα νησιά του Ιονίου 
και του Αιγαίου έχει τη δική του ναυτική παράδοση και ιδιαιτερότητα, την οποία 
και θα εξετάσουμε, αλλά όλα μαζί συναποτελούν τις «συνοικίες μιας διάσπαρτης 
ελληνικής θαλάσσιας πολιτείας». Τα νησιά βρίσκονταν σε επικοινωνία μεταξύ τους 
και συνεργάζονταν στενά, ανταλλάσσοντας επιχειρηματικές πρακτικές, κεφάλαια, 
προϊόντα και ανθρώπινο δυναμικό. 

Στο πρόγραμμα θα μελετήσουμε τους σπουδαιότερους ναυτοτόπους, δίνοντας 
έμφαση στην ανάδειξη πρώτα της ναυτιλίας του Ιονίου πελάγους στις αρχές του 
18ου αιώνα και στη συνέχεια του Αιγαίου, που τη διαδέχτηκε στα προεπαναστατικά 
χρόνια. Θα ακολουθήσουμε τα πλοία και τα φορτία τους στους θαλάσσιους 
προορισμούς τους αλλά ταυτόχρονα θα γνωρίσουμε και τις ναυτικές πολιτείες, απ’ 
όπου ξεκινούσαν, και τους καραβοκύρηδες. 

	Προβολή υλικού
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Προγραμματα αποκλειστικα για τους μαθητεσ
των α΄ & β΄ τάξεων λυκειου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑξΗ
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές:  Κώστας Αγγελάκος, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικών Τμ.
  Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

 Νατάσσα Μερκούρη, Φιλόλογος

Με απλό  τρόπο αλλά  μέσα σε  επιστημονικά και καλλιτεχνικά πλαίσια οι μαθητές θα  
μάθουν την πορεία παραγωγής και δημιουργίας ενός ιστορικού κινηματογραφικού 
αφιερώματος στο σχολείο τους*. 
Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η αναβάθμιση της ιστορικής παιδείας των 
μαθητών αλλά και η επαφή τους με την τέχνη του κινηματογράφου.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί και στο μάθημα της ερευνητικής 
εργασίας στο Λύκειο.

Στάδια του προγράμματος (θεωρία και εργαστήριο)

Στάδιο 1ο

Διασαφήνιση της βασικής ορολογίας του κινηματογράφου (ντεκουπάζ, το πλάνο, 
τα είδη και οι χρήσεις του, το σενάριο, η συγγραφή και η δομή του). Ενδεικτικά 
παραδείγματα.
Εξοικείωση με την κάμερα και τη λήψη πλάνων.

Στάδιο 2ο

Επιλογή του ιστορικού θέματος και χωρισμός σε ενότητες.
Αναζήτηση υλικού, πηγών και βιβλιογραφίας.
Σχεδιασμός και δομή της ταινίας.

Στάδιο 3ο

Επιλογή των τρόπων κάλυψης του θέματος, π.χ. μοντάζ φωτογραφιών με ταυτόχρονη 
αφήγηση, συνεντεύξεις και προσωπικές μαρτυρίες, μουσική επένδυση της ταινίας. 
Ενδεικτικά παραδείγματα.
Συγκέντρωση του υλικού που έχει παραχθεί.
Μοντάζ-Ολοκλήρωση του τεχνικού μέρους.

Στάδιο 4ο

Τρόπος παρουσίασης του ιστορικού αφιερώματος-διδακτική αξιοποίησή του στο 
σχολείο.
Συμμετοχή σε διαγωνισμό – συμμετοχή σε φεστιβάλ μαθητικής ταινίας.

* Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν τα αφιερώματα που θα δημιουργήσουν στον 
αντίστοιχο   πανελλήνιο διαγωνισμό που θα οργανώσει το 2013 το περιοδικό ΝΕΑ 
ΠΑΙΔΕΙΑ.
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ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΙΚΙΛΑ «ΚΕΙΜΕΝΑ» ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές:  Κώστας Αγγελάκος, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικών Παιδαγωγικών Τμ.
  Ιστορίας 
  Νατάσσα Μερκούρη, Φιλόλογος

Από την κριτική ανάγνωση των ιστοσελίδων στα   ποικίλα οπτικοακουστικά και άλλα  
κείμενα του Youtube,του Facebook και του Twitter.
Αξιοποίηση των κειμένων αυτών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Ψηφιακός 
Γραμματισμός).
Ένα διερευνητικό ταξίδι με τους μαθητές στον πολυδαίδαλο κόσμο των κειμένων 
του διαδικτύου με στόχο την καλλιέργεια ικανοτήτων κριτικής ανάγνωσης από τους 
μαθητές.

Στάδια του προγράμματος (θεωρία και εργαστήριο)

Στάδιο 1ο

Η ιστοσελίδα ως είδος κειμένου. 
Δημιουργική-κριτική ανάγνωση ιστοσελίδων με τους μαθητές.
Η ιστοσελίδα ως αφετηρία παραγωγής λόγου.

Στάδιο 2ο

Το You Tube στην τάξη-Αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης.
Κριτική ανάγνωση ενδεικτικών οπτικοακουστικών κειμένων από το You Tube με 
τους μαθητές.
Τα «κείμενα» του You Tube ως πηγές έκφρασης των ιδεών των μαθητών.

Στάδιο 3ο

Τα κοινωνικά δίκτυα ως φορείς επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων: Διαστάσεις και 
όρια.
Τα είδη των κειμένων στο Facebook και το Twitter. Από τη βιωματικότητα έως τον 
ανορθολογισμό.
Κριτική ανάγνωση κειμένων του Facebook και του Twitter από τους μαθητές. Ο λόγος 
των κοινωνικών δικτύων στη σχολική τάξη.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Ακρίβος, Συγγραφέας

Αναγνώσεις και αφηγήσεις για την κατανόηση της σχέσης Ιστορίας - Λογοτεχνίας 
από τους μαθητές στην τάξη, μέσα από πλευρές του λογοτεχνικού έργου ενός 
συγγραφέα, με αφορμή τα 90 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. 

Στάδιο 1ο

Ανίχνευση των ιστορικών και λογοτεχνικών γνώσεων των μαθητών γύρω από τη 
Σμύρνη και τη Μικρασιατική καταστροφή.
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Στάδιο 2ο

Αναγνώσεις λογοτεχνικών αφηγήσεων από τους μαθητές σχετικά με τη Σμύρνη και 
την ιστορία της, από το βιβλίο Σμύρνη: μια πόλη στη λογοτεχνία, εκδόσεις Μεταίχμιο.

Στάδιο 3ο

Συζήτηση με τους μαθητές για τη σχέση Ιστορίας και Λογοτεχνίας μέσα από την 
συγκριτική ανάλυση των ιστορικών γεγονότων και της λογοτεχνικής γραφής για τη 
Σμύρνη και τη Μικρασιατική καταστροφή.

Στάδιο 4ο

Ο λόγος του συγγραφέα.
Πώς γράφεται ένα μυθιστόρημα για τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και τη 
συγκεκριμένη γη, με βάση το μυθιστόρημα Καιρός για θαύματα, εκδόσεις Κέδρος.

Στάδιο 5ο

Οι μαθητές «καταθέτουν» τη δική τους προφορική ή γραπτή αφήγηση.

	Προβολή υλικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤα για μαθητες 
 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 1912 – 1991
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 120΄ 
Εισηγήτρια:  Τζίνα Καλογήρου, Αν. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της  
  Διδακτικής της, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών

 «Στην ποίηση αυτή ,λοιπόν ,από σιγά σιγά ,και χωρίς να το καταλάβω, έδωσα την ψυχή 
μου. Και χωρίς να είμαι βέβαιος ότι είμαι ποιητής ,ξέρω τώρα ότι δεν είμαι τίποτε άλλο»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με το έργο του 
κορυφαίου νεοέλληνα ποιητή. Μέσα από 
την ανάγνωση-ανάλυση επιλεγμένων 
ποιημάτων και την προβολή κατάλληλα 
σχεδιασμένου οπτικοακουστικού υλι-
κού, παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες, 
οι έννοιες-κλειδιά και τα κυρίαρχα 
πρόσωπα /σύμβολα της ποιητικής μυθ-
ο  λογίας του Νικηφόρου Βρεττάκου: 
η Αγάπη και η Ειρήνη, η Μητέρα, η 
Παναγία, ο Ταΰγετος, το Παιδί, ο Άνθρω-
πος ως θύμα των πολέμων ,ο Ρόμπερτ 
Οπενχάιμερ (ο κατασκευαστής της ατο-
μικής βόμβας),κ.ά.
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Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν βιωματικά τον ποιητή του εμβληματικού 
στίχου «αγαπώ άρα υπάρχω» και να εξοικειωθούν με τη δημιουργική ανάγνωση-
ερμηνευτική προσέγγιση των ποιημάτων του.

	Προβολή αρχειακού υλικού

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Α. Εισαγωγή στο θέατρο, θεατρική προσέγγιση της Ελένης του Ευριπίδη
(Γ΄ τάξη Γυμνασίου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 120΄

Β. Εισαγωγή στο θέατρο, θεατρική προσέγγιση της Αντιγόνης του Σοφοκλή
(Β΄ τάξη Λυκείου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 120΄

Γ. Από την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή ώς την «Ισμήνη» από την «Τέταρτη 
Διάσταση» του Γιάννη Ρίτσου
(Α΄, Β΄, Γ΄, τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 120΄
Εισηγητής: Πάνος Κυπαρίσσης, Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός 

Η τέχνη αποτελεί μια από τις τρεις συνιστώσες που μαζί με την πολιτική και τη 
φιλοσοφία οδηγούν στην ενσυνείδητη γνώση της ύπαρξής μας. Στο φως και στη 
σκοτεινότητα που τη διαπερνά.

Το θέατρο, τέχνη κοινοτική, καθρεφτίζει και ανακεφαλαιώνει φωτίζοντας τα της 
ζωής, τη σκληρή της πραγματικότητα.

Με στέρεη την πίστη στη δοτική του δυνατότητα, αφού ως τέχνη συγκινεί, παρηγορεί 
και διευρύνει τους πνευματικούς μας ορίζοντες, προτείνονται τρεις κύκλοι 
μαθημάτων εκ των οποίων οι δυο αφορούν στην εγκύκλια παιδεία και ο τρίτος σε 
μια γενικότερη θεώρηση του θεάτρου στη διαχρονικότητά του. 

ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
Αισχύλου «Πέρσες»: ο πολιτισμός του να αφουγκράζεσαι τον αντίπαλο
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Κάτια Γέρου, Ηθοποιός, Καθηγήτρια της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου 
Τέχνης

Με την καθοδήγηση της εισηγήτριας, οι μαθητές αναλαμβάνουν οι ίδιοι την 
εισαγωγή στο θέμα «δανείζοντας» τη φωνή τους στα αρχαία κείμενα, διαβάζοντας 
στους συμμαθητές τους επιλεγμένα αποσπάσματα μονολόγων και χορικών. Μέσα 
απ’ αυτήν την πρωτόλεια δραματοποιημένη ανάγνωση, τα παιδιά πλησιάζουν τα 
αρχαία κείμενα, κινητοποιούνται και παρακολουθούν από διαφορετική σκοπιά την 
προβολή των αποσπασμάτων από παραστάσεις αρχαίου δράματος που ακολουθεί. 

Οι Πέρσες του Αισχύλου πρωτο-ανέβηκαν, όταν οι πολεμιστές της ναυμαχίας της 
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Σαλαμίνας ζούσαν ακόμη κι έτσι ήταν στο κοινό αυτών των πρώτων παραστάσεων. 
Ο Αισχύλος, ξεδιπλώνοντας την πλοκή του έργου, στηλιτεύει τους επιθετικούς 
πολέμους και δικαιολογεί τους αμυντικούς. Παρ’ όλα αυτά, μέσα από τις δραματικές 
περιγραφές του πολέμου και την ονομαστική αναφορά στους πεσόντες, το αθηναϊκό 
κοινό, και κάθε κοινό έκτοτε, συγκλονισμένο συμπάσχει με τους ηττημένους, και 
αναλογίζεται τα δεινά του πολέμου και την αξία της ανθρώπινης ζωής και της ειρήνης. 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Γιούλη Πεζοπούλου, Φιλόλογος, Ηθοποιός, Δρ. Θεατρολογίας

Είναι μια κατάθεση εμπειριών και αναφέρεται στη θεατρική Ομάδα: των μαθητών 
του σχολείου που λειτουργεί μέσα στο «Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων» στον 
Αυλώνα. Πρόκειται για παιδιά που σε μια δύσκολη περίοδο της εφηβείας τους 
βρέθηκαν έγκλειστα στη φυλακή ανηλίκων. Η αναφορά γίνεται στην επιλογή της 
θεατρικής ομάδας, στα έργα που παρουσιάζονται, στην επιρροή που ασκεί το 
θέατρο στην ψυχολογία τους, στην πραγματοποίηση των κοινωνικών τους στόχων 
καθώς και στην αντιμετώπιση των πολλών δυσκολιών της καθημερινότητάς τους 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια παράσταση.

Θα προβληθούν αποσπάσματα από παραστάσεις και θα ακολουθήσει συζήτηση.

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 
Θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο για τη διαφορετικότητα και τον   ρατσισμό
(Γ΄ τάξη Γυμνασίου & Α΄, Β΄, Γ΄, τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Μάριος Κουκουναράς – Λιάγκης, Δρ. Θεολογίας, Εκπαιδευτικός, 
Δημοσιογράφος

Ένα εργαστήριο για μαθητές Γ΄ 
Γυμνασίου και όλων των τάξεων 
Λυκείων με θέμα τη διαφορετικότητα 
και τον ρατσισμό. Διαρκεί δύο 
διδακτικές ώρες και χρησιμοποιεί 
πρωτότυπο θεατρικό έργο και 
δραστηριότητες εκπαιδευτικού 
δράματος, οι οποίες συναρπάζουν 
τους νέους και αφήνουν μία 
ανεξίτηλη εμπειρία. Το θέμα μπορεί 
να συνδυασθεί με πολλές ενότητες 
διαφόρων μαθημάτων Γυμνασίου και 
Λυκείων καθώς και με προγράμματα 
και σχέδια εργασίας. Το πρόγραμμα συνδυάζεται με ειδικό υλικό δραστηριοτήτων, 
που παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί για να συνεχίσουν την επεξεργασία του 
θέματος στο σχολείο και στο πλαίσιο του μαθήματός τους, αν το επιθυμούν.
Το εργαστήριο ασχολείται με τη διαφορετικότητα στην κοινωνία και ειδικά τηv 
πολιτισμική – θρησκευτική διαφορετικότητα. 
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 Στόχοι του προγράμματος είναι:

	Να καλλιεργήσουμε την εξοικείωση με τη διαφορετικότητα στην κοινωνία 
μας (εθνικότητες, φυλές, γλώσσες, θρησκείες, συνήθειες, φύλα κ.λπ) και 
την αποδοχή του «άλλου» με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (ειδικές 
ανάγκες, ψυχιατρικά προβλήματα, εξωτερική εμφάνιση κ.λπ).

	Να συμβάλλουμε στην κοινωνική μάθηση και ευαισθητοποίηση των νέων 
επάνω στη γνωριμία του «άλλου» και την κατανόηση του πώς νιώθει ο 
«άλλος» και πώς σκεφτόμαστε-νιώθουμε και αντιδρούμε εμείς εμπρός 
στον «άλλο», που είναι διαφορετικός από εμάς.

	Να δημιουργήσουμε την πεποίθηση ότι ο καθένας έχει το ίδιο δικαίωμα να 
θεωρεί ότι η θρησκεία του είναι η «αληθινή πίστη» και ότι οι άλλοι άνθρωποι 
δεν καθίστανται καθόλου διαφορετικοί ως ανθρώπινα όντα, όταν έχουν 
μια διαφορετική θρησκεία ή δεν έχουν καθόλου θρησκεία.

	Να βελτιώσουμε τη συναισθηματική έκφραση.
	Να συμβάλλουμε στην καλλιέργεια της φαντασίας και της γλωσσικής 

έκφρασης.
	Να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να 

συμμετάσχουν σε μια θεατρική δράση με παιδαγωγικά οφέλη μέσα στο 
σχολείο τους.

Στη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές επιχειρούν να διεισδύσουν στη ζωή 
ενός άλλου, να γνωρίσουν αυτόν και τα προβλήματά του, να αναζητήσουν τις αιτίες 
αυτών και τις πιθανές λύσεις τους και οπωσδήποτε να τοποθετηθούν απέναντι στην 
πραγματικότητα του ήρωα, αλλά και τη δική τους. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω χρησιμοποιούνται ποικίλες πολυτροπικές τεχνικές 
και δραστηριότητες του θεάτρου και του δράματος που ενεργοποιούν διαρκώς τα 
παιδιά τόσο ώστε να μην πιστεύουν ότι αυτό είναι απλώς ένα μάθημα.

Συνδυάζεται με τα μαθήματα της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, του project (σχέδια 
εργασίας), των Θρησκευτικών, της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής και πολιτικής 
αγωγής, Σχολικής Κοινωνικής Ζωής κ.ά.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
Αντιμετώπιση μέσα στη σχολική τάξη
Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 120΄ 
Υπεύθυνη Προγράμματος:  Κατερίνα Λασκαρίδου, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός
 
Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που πλήττει τόσο τους μαθητές 
δημοτικού, όσο και μαθητές γυμνασίου -λυκείου. Οι μαθητές, που γίνονται 
θύματα του εκφοβισμού κατ’ επανάληψη, βιώνουν πληθώρα ψυχολογικών, 
συναισθηματικών,ψυχοσωματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων. Για 
παράδειγμα άγχος και ανασφάλεια (Salmon, James & Smith, 1998), εκνευρισμό και 
νευρικότητα (Sharp, 1995), χαμηλή αυτοεκτίμηση (Boulton & Smith, 1994). Μελέτες 
δείχνουν ότι ο εκφοβισμός μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε δυσκολίες στην ενήλικη 
ζωή (Olweus, 1995, Rigby, 2003).



ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

39

Σκοπός του προγράμματος είναι να μάθουν οι μαθητές να αναγνωρίζουν τι είναι 
εκφοβισμός, καθώς και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 
ανταπεξέλθουν στις επιβλαβείς συνέπειές του.

Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: 

	Τι είναι ο εκφοβισμός; Περιγραφή των διαφορετικών μορφών που παίρνει 
ο εκφοβισμός όπως λεκτικός, σωματικός, ψυχολογικός, διαδικτυακός.

	Γιατί συμβαίνει; Συζήτηση γύρω από την προκατάληψη, τις διακρίσεις, την 
εκμετάλλευση εξουσίας και τη διαφορετικότητα και το πώς αυτή μπορεί 
μερικές φορές να οδηγήσει στη θυματοποιήση και τον εκφοβισμό.

	Συναισθήματα που μας προκαλεί και πώς να τα χειριστούμε. Συζήτηση με 
τους μαθητές για το συναισθηματικό και ψυχολογικό αντίκτυπο που έχει 
ο εκφοβισμός με σκοπό να αποκτήσουν δεξιότητες καλύτερης ρύθμισης 
των συναισθημάτων.

	Αντιμετώπιση: κατάλληλες και ακατάλληλες στρατηγικές. Συζήτηση και 
παιχνίδια ρόλων σχετικά με τις συνηθισμένες αντιδράσεις στον εκφοβισμό, 
με έμφαση στην κατάλληλη αντιμετώπιση.

	Διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού αυτοπεποίθησης. Ο εκφοβισμός 
επηρεάζει αρνητικά την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Η συζήτηση θα 
επικεντρωθεί στους τρόπους που μπορούμε να φροντίσουμε για την 
αυτοπεποίθησή μας, παρόλο τον εκφοβισμό. 

Θα ζητηθεί από τα παιδιά να αναγνωρίσουν θετικά στοιχεία για τον εαυτό τους, 
τους άλλους καθώς και να αναλογιστούν τις ανάγκες των μαθητών που έχουν πέσει 
θύματα εκφοβισμού .

	Προβολή υλικού
	Ασκήσεις ρόλων
	Φυλλάδια εργασίας

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ, ΣΗΜΕΡΑ, Ο ΘΕΟΣ;
Μια κοινωνιολογική και ιστορική ματιά του ρόλου των θρησκειών στον μοντέρνο 
κόσμο μας.
(Γ΄ τάξη Γυμνασίου & Α΄, Β΄, Γ΄, τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Μάριος Κουκουναράς – Λιάγκης, Δρ. Θεολογίας, Εκπαιδευτικός, 
Δημοσιογράφος

Στα χρόνια της θρησκευτικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στο σχολείο, πολλοί 
μαθητές αναρωτιούνται γιατί να κάνουν αυτό το μάθημα. Τονίζουν ότι η θρησκεία 
δεν παίζει ρόλο στη σύγχρονη ζωή και ακόμη περισσότερο στη δική τους. Όμως ο 
Θεός ή καλύτερα οι θρησκείες βρίσκονται πίσω από πολλές πράξεις και πρόσωπα, 
ακόμη κι εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Από τη Madonna στον Πρόεδρο των 
Η.Π.Α και από τον Αντώνη Κανάκη (Ράδιο Αρβύλα) στην Τρόικα και το Μνημόνιο της 
Ελλάδας. 

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 
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	Θα επιχειρήσουμε να ψάξουμε την απτή πραγματικότητα των ίδιων των 
μαθητών και συγχρόνως όλο τον κόσμο για να βρούμε πού κρύβεται ο 
Θεός ή καλύτερα οι θρησκείες σε μεγάλα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, 
πολιτιστικά γεγονότα, ζητήματα και προβλήματα της εποχής μας. 

	Θα προσεγγίσουμε διεπιστημονικά θέματα όπως την «επιστροφή των 
θρησκειών», τον διπολισμό Ανατολής και Δύσης, την τρομοκρατία και τον 
νεοφασισμό, τον φανατισμό στις θρησκείες (φονταμενταλισμό), τη σχέση 
Χριστιανισμού και καπιταλισμού κ. ά. 

	Θα αναρωτηθούμε αν στη ζωή μας, στη χώρα που ζούμε, στην Ευρώπη και 
στον κόσμο η θρησκεία καθορίζει τις συνθήκες και τις καταστάσεις ή έστω 
τις επηρεάζει.

	Θα αναλογιστούμε πόσο καλά χρειάζεται να ξέρουμε τις θρησκείες και τον 
πολιτισμό, που παράγουν, για να ερμηνεύουμε τελικά τα πράγματα και τα 
φαινόμενα που επηρεάζουν τη ζωή μας. 

	Φεύγοντας οι μαθητές θα έχουν κάποιες απαντήσεις για τη σύγχρονη 
πραγματικότητα και την ερμηνεία της με βάση τη βασική γνώση που μας 
προσφέρει η εκπαίδευση στο σχολείο.

Σκοπός μας είναι κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι μαθητές μέσα από video, 
εικόνες και δραστηριότητες να συμμετάσχουν ενεργά και να προκληθούν :

	Να προσεγγίσουν σύγχρονα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα 
και να επιχειρήσουν να τα ερμηνεύσουν. 

	Να σκεφθούν κριτικά και να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στην 
πραγματικότητα και πώς αυτή παρουσιάζεται από τα Μ.Μ.Ε.

	Να μάθουν ότι η μελέτη του κόσμου απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση 
των φαινομένων.

	Να αναγνωρίσουν τις θρησκευτικές ρίζες των φαινομένων και ζητημάτων 
του σύγχρονου κόσμου και της ζωής. 

	Να διερωτηθούν, να διαλεχθούν με τις απόψεις και τις στάσεις τους και να 
αποχωρήσουν κατά τι σοφότεροι!

Συνδυάζεται με μαθήματα όπως τα θρησκευτικά, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την 
ιστορία, την κοινωνιολογία, του project (σχέδια εργασίας)κ. ά.

ΣΜΥΡΝΗ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Ελένη Δικαίου, Συγγραφέας

Με σημείο αναφοράς τη Σμύρνη, πρωτεύουσα της Ιωνίας και με δεδομένο ότι 
ο Ιωνικός πολιτισμός συνόδεψε τους Έλληνες, οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις 
πατρογονικές εστίες τους κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Καταστροφής, το 
πρόγραμμα προτίθεται να ενώσει το «χθες» με το «σήμερα» και το «αύριο» μέσα από 
μια δίοδο επικοινωνίας η οποία παραμένει ανοιχτή, εφόσον ο Ιωνικός Πολιτισμός ως 
αγαθό διαχρονικό, δεν έχει περιορισμό τόπου ή χρόνου.

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της Καταστροφής και των διωγμών, τους οποίους 
υπέστησαν οι Έλληνες της Ανατολής, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον τρόπο 
με τον οποίο πέτυχαν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να μεγαλουργήσουν σε 
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πολλούς τομείς, εντάσσοντας το ρήμα «μεγαλουργήσουν» σε προτάσεις οι οποίες 
χαρακτηρίζουν τους επώνυμους, αλλά και τους ανώνυμους Μικρασιάτες .

Σκοπός του προγράμματος είναι όχι μόνο η μεταβίβαση της ιστορικής γνώσης , αλλά 
κυρίως η προβολή θετικών προτύπων και η καλλιέργεια ενός κλίματος δύναμης και 
αποφασιστικότητας στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Κυρίαρχο στοιχείο 
του προγράμματος είναι ο Άνθρωπος.
Είναι γνωστό άλλωστε πως στην Ιωνία από αρχαιοτάτων χρόνων, μεγαλύτερη αρετή 
στον άνθρωπο εθεωρείτο η ανθρωπιά του! 

Ταυτόχρονη προβολή οπτικοακουστικού υλικού

ΠΕΙΡΑΙΑΣ… ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΘΡΕΦΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕξΕΙΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Προνόη Θεολογίδου, Φιλόλογος

Είναι δύσκολο τις περισσότερες φορές για τους νεότερους να φανταστούν πώς ήταν 
τα μέρη που οι ίδιοι γνωρίζουν και περνούν καθημερινά, σε μιαν άλλη εποχή. 
Αυτή η συζήτηση με τους μαθητές, θα προσπαθήσει, με αφετηρία γνωστά τους 
τοπόσημα και τοπωνύμια του Πειραιά, να τους μεταφέρει σε περασμένες εποχές και 
να ιχνηλατήσει τις μεταμορφώσεις της πόλης. 

Η γεωγραφία του Πειραιά, η σημασία του λιμανιού, οι άνθρωποί του –ανώνυμοι και 
επώνυμοι- γεγονότα μικρά και μεγάλα που σημάδεψαν τη ζωή του θα αναδυθούν, 
για να γίνουν οδηγοί σε αυτήν την περιπλάνηση, μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα 
των Δ. Βουτυρά, Γ. Θεοτοκά, Κ. Μουρσελά, Λ. Νάκου, Δ. Σωτηρίου, Δ. Χαριτόπουλου, 
Ν. Καββαδία κ. ά.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄

Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν συγγραφέα και βιβλίο 
ή βιβλία της αρεσκείας τους, τα οποία μελετούν και στη συνέχεια σχολιάζουν και 
συζητούν με τον δημιουργό.

Θανάσης Βαλτινός, Εθισμός στη νικοτίνη, Το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη, 
Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60, Θα βρείτε τα οστά μου υπό βροχή
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Ελένη Γιαννακάκη, Περί ορέξεως και άλλων δεινών, Τα χερουβείμ της μοκέτας

Λένα Διβάνη, Προφανώς η Πηνελόπη ήταν ηλίθια και άλλες ελληνικές τραγωδίες

Μάρω Δούκα, Τα μαύρα λουστρίνια, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, Αθώοι και φταίχτες

Ιωάννα Καρυστιάνη, Μικρά Αγγλία, Κοστούμι στο χώμα, Σακιά

Μάνος Κοντολέων, 
Γυμνάσιο: Ανίσχυρος άγγελος, Οι δυο τους κι άλλοι δυο, Μια ιστορία του Φιοντόρ,
Λύκειο: Ανίσχυρος άγγελος, Γεύση πικραμύγδαλου, Η μάσκα στο φεγγάρι, Ροκ ρεφρέν 

Δημήτρης Μπουραντάς, Όλα σου τα ‘μαθα, μα ξέχασα μια λέξη, Επί σκηνής χωρίs 
πρόβα

Χρήστος Οικονόμου, Κάτι θα γίνει θα δεις

Ελένη Σαραντίτη, Η θυσία, Ο δρόμος της γοργόνας, Ο Κάβος του Αγίου Αγγέλου, 
Ποθητή, Χρόνια σαν την φωτιά

Έρση Σωτηροπούλου, Αχτίδα στο σκοτάδι, Ζιγκ – Ζαγκ στις νεραντζιές, Εύα

Πέτρος Τατσόπουλος, Η καλοσύνη των ξένων, Η καρδιά του κτήνους, Οι ανήλικοι

Έλενα Χουζούρη, Πατρίδα από βαμβάκι

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Πορείες παράλληλες ή πορείες ασύμπτωτες;
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Μαρία Αδαμοπούλου, Δημοσιογράφος, Παιδαγωγός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατευθύνουμε τους μαθητές να καταλάβουν ότι 
η τηλεόραση και το βιβλίο είναι συμπληρωματικές μορφές επικοινωνίας και να 
ανακαλύψουν τους συγγραφείς αλλά και τη χαρά του διαβάσματος, χωρίς διδακτισμό 
αλλά μέσα από την προβολή βίντεο, δικών τους εργασιών και ανταλλαγή απόψεων.

Στόχος είναι να οδηγηθούν σταδιακά σε δικά τους συμπεράσματα, τα οποία θα 
καταγραφούν σε ένα μικρό ερωτηματολόγιο στο τέλος του προγράμματος. 

	Εισήγηση για τη σχέση τηλεόρασης – βιβλίου με τη συμμετοχή των 
μαθητών ώστε να οδηγηθούν οι ίδιοι σε συμπεράσματα.

	Προβολή βίντεο με αποσπάσματα από εκπομπές που παρουσιάζουν βιβλία, 
φιλοξενούν συγγραφείς, καθώς και τηλεοπτικών σειρών που βασίστηκαν 
σε λογοτεχνικά κείμενα.

	Η συμβολή της ανάγνωσης βιβλίων στην προσωπικότητα προτρέποντας 
τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα μικρό ερωτηματολόγιο.

	Με αφορμή το βιβλίο αναφερόμαστε στη σημασία των Τεχνών, των 
Γραμμάτων στη ζωή μας γενικότερα. 

	Η προσωπική βιβλιοθήκη των μαθητών, τρόπος επιλογής βιβλίων.
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Μυτιληναίου, 
Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνική παραγωγός

Α΄ Ενότητα
Εισαγωγή στο Ραδιόφωνο
Παρουσίαση της ιστορίας του μέσου 
Παράλληλη προβολή εικόνων 
Ηχητική μετάδοση χαρακτηριστικών στιγμών ραδιοφωνικού «αέρα

Παρουσίαση του σημερινού ραδιοφωνικού τοπίου στη χώρα μας 
Η εξειδίκευση του ραδιοφώνου
Ενημερωτικοί, αθλητικοί σταθμοί
Μουσικοί σταθμοί: ξένο, κλασικό και ελληνικό ρεπερτόριο
Οι υπολογιστές, τα mp3 και το ίντερνετ
Τα playlists και η ελευθερία λόγου και μουσικών επιλογών.

Διάδραση με τους μαθητές 
Μέσα από μια σύντομη συζήτηση η εισηγήτρια προσπαθεί να καταλάβει 
ποια ραδιόφωνα ακούνε τα παιδιά και οι γονείς τους και γιατί. Τι τους 
αρέσει και τι τα απωθεί σε αυτά. Τέτοιου είδους «γκάλοπ» θα βοηθήσουν 
στο επόμενο στάδιο του σεμιναρίου αφού ουσιαστικά θα καθορίσουν το 
είδος ραδιοφώνου με το όποιο κάθε παιδί μπορεί, ενδεχομένως, να 
ασχοληθεί.

Β΄ Ενότητα
Μέσα στην αίθουσα οι μαθητές θα βρουν μικρά κείμενα ενημερωτικού, αθλητικού 
και μουσικού περιεχομένου. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους αλλά και με τις 
επιλογές που ήδη έχουν κάνει, τα παιδιά θα διαλέγουν ένα από αυτά τα κείμενα, 
θα το προετοιμάζουν και θα έχουν τη δυνατότητα να το εκφωνήσουν στο ειδικά 
διαμορφωμένο μικρό στούντιο των σεμιναρίων. 

Γ΄ Ενότητα
«On Air»
Όσοι μαθητές επιθυμούν παραλαμβάνουν το μικρόφωνο και κάνουν τις μικρές 
προσωπικές τους εκπομπές. Επιλέγουν 2 τραγούδια, γράφουν 2 μικρά συνδετικά 
κείμενα και τα εκφωνούν μπροστά στους συμμαθητές τους. 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕξΟ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Ανθή Γουρουντή, Μουσικός

Ένα μουσικό ταξίδι στα παράλια της Μεσογείου θάλασσας, στο σταυροδρόμι 
πολιτισμών ξεκινά…

	Πορτογαλικά φάδος 
	Ελληνικά Ρεμπέτικα
	Μουσική των Μικρασιατικών παραλίων 



44

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

	Σεφαραδίτικα 
	Μελωδίες της Βορείου Αφρικής.

Με αφήγηση, προβολή υλικού, animation και ένα Μουσικό Σταυρόλεξο θα 
ανοίξουμε το μαγικό σεντούκι με τις μουσικές των λαών της Μεσογείου.

ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ;
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Κώστας Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός

Σκοπός του Προγράμματος είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη σύγχρονη 
τέχνη. Ένα συναρπαστικό όσο και ετερόκλιτο ταξίδι στην εικαστική δημιουργία 
του 20ού και του 21ου αιώνα. Ο τρόπος που η τέχνη και η θεωρία της, επηρεάζει 
την καθημερινότητα μας μέσω της λαϊκής κουλτούρας. Η ζωγραφική, η τέχνη του 
δρόμου, οι εικαστικές εγκαταστάσεις, τα δρώμενα, τα video clip, το D.I.Y., η μουσική, 
το σινεμά ερασιτεχνικής αισθητικής, η τηλεόραση.

	Τι είναι η «μοντέρνα τέχνη», τι ο «μεταμοντερνισμός» και με ποιο τρόπο 
δημιουργούν οι σύγχρονοι εικαστικοί (και όχι μόνο) καλλιτέχνες;

	Τι είναι όλα αυτά τα κουτιά και τα παράξενα αντικείμενα στα μουσεία 
σύγχρονης τέχνης και στις γκαλερί;

	Μπορούμε να γράψουμε ποίημα με τους 140 χαρακτήρες του twitter;
	Είναι δοκίμια τα status updates στο Facebook;
	Ποιά είναι η καταγωγή των βίντεο της Lady Gaga;
	Είμαστε όλοι εν δυνάμει καλλιτέχνες και αν ναι, ο τρόπος για να γίνουμε, 

είναι μέσω των talent show μαγειρικής;
	Τελικά, «τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης»;
	Προβολή υλικού

ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΡΩΤΟΥΣΑΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑΜΕ ΟΤΙ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Κώστας Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός

Η φράση του James Warhol (ανιψιού του «πάπα» της Pop Art Andy Warhol) «Όταν μας 
ρωτούσαν ποιοι είμαστε, εμείς απαντούσαμε ότι είμαστε Βυζαντινοί» είναι η αφορμή 
για ένα μεγάλο ταξίδι από την τέχνη των βυζαντινών χρόνων έως σήμερα. 

Αλήθεια, η βυζαντινή τέχνη είναι μια νεκρή τέχνη; Σταματάει στις αγιογραφίες των 
εκκλησιών και στις ψαλμωδίες το βράδυ της Ανάστασης; Τι σχέση έχει με τα εικαστικά 
του 20ού αιώνα και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τη δημιουργικότητα των 
σημερινών καλλιτεχνών; Η πολυφωνική μουσική μπορεί να είναι έμπνευση για ένα 
από τα μεγαλύτερα heavy metal συγκροτήματα του πλανήτη; Είναι «βλάσφημο» να 
επικαλεστούμε τη σχέση ψαλτικής τέχνης με το σημερινό λαϊκό τραγούδι; Γιατί τελικά 
οι αγγλόφωνοι ονομάζουν τη Madonna και τον Michael Jackson, «Pop Icons» και όχι 
«Pop Images» αφού και οι δυο λέξεις (icon και image) στα ελληνικά σημαίνουν εικόνα;

Παράδοση δεν είναι η φολκλορική αναπαράσταση παλιών προτύπων, είναι αυτό 
που μας έχει παραδοθεί και βιώνουμε μαζί καθημερινά, αφού το έχουμε κάνει μέρος 
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της ζωής μας. Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει τον τρόπο, με τον οποίο 
ψήγματα της βυζαντινής παράδοσης, ενυπάρχουν στη σύγχρονη καλλιτεχνική 
δημιουργία και να ωθήσει τους μαθητές να τη γνωρίσουν.

Εικόνες της βυζαντινής αλλά και της δυτικής ζωγραφικής, βίντεο από ντοκιμαντέρ, 
μουσικά βίντεο κλίπ της σύγχρονης ελληνικής και ξένης μουσικής σκηνής, αλλά 
κυρίως ο ζωντανός διάλογος, θα είναι τα εργαλεία προκειμένου να γνωρίσουμε 
περισσότερο τη βυζαντινή τέχνη και να δούμε τις διαφορές της με τη «δυτική» θέαση 
των πραγμάτων. Να βρούμε τι ενώνει και τι χωρίζει μια βυζαντινή εικόνα και μια 
εικόνα ενός ζωγράφου της Αναγέννησης. Να αναρωτηθούμε αν η ζωγραφική του 
Ντα Βίντσι είναι πιο «αληθινή» από αυτή του Θεοφάνη από την Κρήτη και να μάθουμε 
αν ο τρόπος που έβλεπαν τον κόσμο οι βυζαντινοί, μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε 
αλλιώς την τέχνη και τη ζωή σήμερα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η μετάβαση από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό κοσμοείδωλο
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Σπύρος Τζόκας, Διδάκτωρ του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας»

Οι άνθρωποι πάντοτε βλέποντας τον ουρανό παρατηρούσαν μια σειρά από 
φυσικά φαινόμενα, τα οποία προσπάθησαν να τα κατανοήσουν και να εξηγήσουν 
με διαφορετικούς τρόπους. Για την ανθρώπινη αυτή δραστηριότητα, ο κάθε λαός 
δημιούργησε ένα δικό του τρόπο κατανόησης των φυσικών φαινομένων, ανάλογα με 
την εποχή, τον τόπο και τον πολιτισμό που ανέπτυσσε. Η παρουσίαση εστιάζει στην 
αλλαγή, σε αυτά που πιστεύουμε για τη φύση, μέσα από την ιστορία της μετατόπισης 
του κοσμοειδώλου που στο κέντρο του είχε τη Γη, και στη θέση του αποκαλύφθηκε 
ο Ήλιος. Μια συγκλονιστική αλλαγή σχετικά με κάτι που θεωρούμε αυτονόητο και 
διαισθητικά δύσκολο να το φανταστούμε. 

Στο πρόγραμμα αυτό παρουσιάζονται όψεις αυτής της αλλαγής, μέσα από την 
αφήγηση ιστοριών που ξεκινούν από την αρχαία ελληνική επιστήμη και κορυφώνονται 
στις απαρχές της επιστημονικής επανάστασης. Επιπλέον, αναδεικνύονται ζητήματα 
όπως: η σχέση θεωρίας – παρατήρησης – πειράματος – τεχνικής, η σχέση φιλοσοφίας 
– θρησκείας – επιστήμης, η σχέση κοινωνίας – πολιτισμού – οικονομίας – επιστήμης 
– τεχνικής. 

Η αξιοποίηση συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, όπως εικόνες, γκραβούρες, 
σχέδια, βίντεο κλ.π. επιχειρείται να συμβάλει εδώ με στόχο τη δια-θεματική οπτική 
του εν λόγω προγράμματος, κυρίως όμως να εξοικειώσει τους μαθητές σε πτυχές του 
επιστημονικού φαινομένου, οι οποίες αντιμετωπίζονται πολλές φορές ως δύσκολες ή 
και δυσνόητες κατά την εκπαιδευτική τους προσπέλαση. 

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Ζιακόπουλος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος, Συγγραφέας

Τα μετεωρολογικά φαινόμενα απασχολούν τον άνθρωπο από τότε που εμφανίστηκε 
στη γη και η αρχική του προσπάθεια εστιάστηκε στον έλεγχό τους με τη βοήθεια της 
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μαγείας ή κάποιας θεϊκής παρέμβασης. Όταν αντιλήφθηκε ότι οι μαγικοί τρόποι ήταν 
αναποτελεσματικοί και ότι οι διάφοροι θεοί ήταν απρόθυμοι να καταστρατηγούν 
συνεχώς προς όφελός του τους φυσικούς νόμους που (υποτίθεται) οι ίδιοι είχαν 
δημιουργήσει, αποφάσισε να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις. Έτσι ξεκίνησε η 
προσπάθεια της πρόγνωσης του καιρού που αποτελεί την πεμπτουσία της επιστήμης 
της Μετεωρολογίας.

Α΄ Ενότητα
Η απαρχή της Μετεωρολογίας με έμφαση στη συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων 
τόσο στη λεγόμενη επεξηγηματική Μετεωρολογία όσο και στην πρακτική πρόγνωση 
του καιρού.

Β΄ Ενότητα
Η ανάπτυξη της Μετεωρολογίας τους νεότερους χρόνους που στηρίχθηκε κατά 
κύριο λόγο στην επινόηση των μετεωρολογικών οργάνων και στην ανάπτυξη των 
συγγενών προς αυτή επιστημών.

Γ΄ Ενότητα
Σύγχρονοι τρόποι πρόγνωσης του καιρού και κυρίως την αριθμητική πρόγνωση, 
δηλαδή την πρόγνωση του καιρού με την επίλυση μαθηματικών εξισώσεων-νόμων 
οι οποίοι περιγράφουν την ατμοσφαιρική λειτουργία. 

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ H.M.S. PERSEUS
Ομάδα: 60 - 100 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητές:  Κώστας Θωκταρίδης, Δύτης
  Ρένα Γιατροπούλου, Δημοσιογράφος

Τον  Δεκέμβριο του 1941, το    βρετανικό υποβρύχιο H.M.S. PERSEUS βυθίζεται 
νότια της Κεφαλονιάς, μετά από πρόσκρουση  σε ιταλική νάρκη, παρασύροντας 
στον  βυθό του Ιονίου τους 61 αξιωματικούς και ναύτες που επέβαιναν σε αυτό. Ο 
θερμαστής John Capes καταφέρνει να απεγκλωβιστεί από το βυθισμένο υποβρύχιο, 
πραγματοποιώντας μία διαφυγή μοναδική στα ναυτικά χρονικά και να κολυμπήσει 
μέχρι την Κεφαλονιά. Οι γενναίοι κάτοικοι του νησιού γίνονται οι φύλακες άγγελοί 
του επί 18 μήνες, ώς τη στιγμή που ο θρυλικός Καπετάν Μιλτιάδης Χούμας τον 
μεταφέρει με το καΐκι του στην Τουρκία.

Τον Δεκέμβριο του 1997,    η ομάδα υποβρυχίων ερευνών του Κώστα Θωκταρίδη 
εντοπίζει το H.M.S. PERSEUS σε βάθος -52 μέτρων και φέρνει για πρώτη φορά στο 
φως εικόνες από το εντυπωσιακό ναυάγιο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα 
υποβρύχια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Η υποβρύχια έρευνα φωτίζει άγνωστες πτυχές 
της συγκλονιστικής ιστορίας του  H.M.S. PERSEUS και επιβεβαιώνει την απίστευτη 
απόδραση του John Capes που ήταν αντικείμενο αμφισβήτησης από πολλούς λόγω 
των ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε.

	Προβολή ντοκιμαντέρ. 
	Συζήτηση σχετικά με την υποβρύχια έρευνα αλλά και τη διείσδυση 

στο εσωτερικό του βυθισμένου υποβρυχίου με παράλληλη προβολή 
φωτογραφικού υλικού.
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ΤΑξΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Νίκος Μπένος – Πάλμερ, Γλύπτης

Η γνωριμία των μαθητών με ένα σύμβολο και συγχρόνως με ένα εργαλείο της 
ναυτιλίας.
Τα πέτρινα κτήρια των φάρων, μας οδηγούν να δούμε τη ναυτική δραστηριότητα στα 
ελληνικά νερά και την πορεία των ραγδαίων εξελίξεων μιας ολόκληρης εποχής, ώς τις 
μέρες μας.
Μέσα από πλούσιο και ποικίλο οπτικό υλικό και λόγο, απλώνεται όλη η ιστορία των 
Φάρων στην Ελλάδα.
Ένα ταξίδι στις θάλασσες της Ελλάδας, ένα ταξίδι σε σημαίνοντα σημεία στην Ελλάδα, 
ένα ταξίδι στο φως που καθοδηγεί.

Προβολή ντοκιμαντέρ
	Ιστορική αναδρομή
	Δημιουργία Φαρικού Δικτύου
	Περιγραφή κτηρίων
	Τεχνολογία
	Φαροφύλακες
	Παρόν – χρήση – χρησιμότητα
	Συμβολισμοί
	Ευκαιρίες μέσω Φάρων
	Ζωή στον Φάρο
	Ανθρώπινες ιστορίες στους Φάρους
	Συζήτηση

ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΓΗ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 120΄
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, Εκπαιδευτικός
Video Art: Παναγιώτης Κούνδουρος

Από τα πολύ παλιά χρόνια ο άνθρωπος αναζητούσε απαντήσεις σε ερωτήματα που 
αφορούσαν τη ΓΗ, τον πλανήτη που κατοικεί. Για παράδειγμα: πώς δημιουργήθηκε, 
ή πώς άραγε θα πεθάνει, ή, γιατί αυτή μόνη από τους γνωστούς πλανήτες φιλοξενεί 
το φαινόμενο της ζωής; Και άλλα, πιο πρακτικά, όπως : μπορούν να προβλεφθούν οι 
σεισμοί και οι εκρήξεις των ηφαιστείων; Για πόσα χρόνια θα επαρκεί το πετρέλαιο 
και τα διάφορα ορυκτά, ώστε να μπορεί η σημερινή καταναλωτική κοινωνία μας να 
κοιμάται ήσυχη;

Σήμερα πολλοί επιστήμονες αρχίζουν να χρησιμοποιούν μια νέα προσέγγιση, 
γνωστή ως επιστήμη των συστημάτων της Γης, η οποία αντιμετωπίζει το σύνολο της 
Γης ως σύστημα αφ’ εαυτού του, το οποίο εξελίσσεται σαν αποτέλεσμα της θετικής 
και αρνητικής ανάδρασης μεταξύ των συστατικών του συστημάτων (γεωλογικές 
δομές, υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα και κλίμα, βιόσφαιρα κ.λπ.). Προσεγγίζουν δηλαδή 
τον πλανήτη σαν ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο, σαν ένα διαστημόπλοιο, «Το 
διαστημόπλοιο ΓΗ». 

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές, 
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τη λειτουργία των συστημάτων της γης, την αλληλεπίδραση τους, αλλά και να 
απομυθοποιήσουν φαινόμενα όπως αυτό των σεισμών. Επίσης να κατανοήσουν, 
ότι οι πόροι που μας παρέχει η Γη έχουν ημερομηνία λήξης, ώστε επιβάλλεται να 
υιοθετήσουν συμπεριφορές αντίθετες με τον υπερκαταναλωτισμό που χαρακτηρίζει 
τη σημερινή εποχή. 

Η μαθησιακή διαδικασία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα, απομακρύνεται από 
την παραδοσιακή προσέγγιση, με τη χρήση – προβολή μικρών ταινιών video art, τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί ειδικά για το πρόγραμμα αυτό. 

Τα βίντεο αυτά προσεγγίζουν τα επιστημονικά θέματα, καθώς και τα ζητήματα 
προστασίας του περιβάλλοντος, με εύληπτο και συναισθηματικά διεγερτικό τρόπο, 
ώστε οι μαθητές να παρακολουθούν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χρήση του διαδραστικού προγράμματος της 
ΝΑΣΑ, περιήγησης του ηλιακού συστήματος. 

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΒΑΘΥ ΜΠΛΕ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 120΄
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, Εκπαιδευτικός

Η Ελλάδα από τους προϊστορικούς χρόνους έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη θάλασσα. 
Τόσο τα φυσικά, όσο και τα πολιτισμικά της χαρακτηριστικά, έχουν διαμορφωθεί 
από την πολύμορφη διαχρονική επίδραση του υδάτινου περιβάλλοντος. Οι βασικές 
συνιστώσες μιας στρατηγικής επιβίωσης της ελληνικότητας, διαμορφώνονται σήμερα 
κυρίως από τη θάλασσα, είτε μέσω της ναυτιλίας, είτε μέσω του τουρισμού, είτε μέσω 
της προστασίας του θαλάσσιου φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, που έχει στόχο τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς 
των μελλοντικών πολιτών, εμπλέκεται καθοριστικά στη στρατηγική αυτή και 
συνεπώς διεθνώς τοποθετείται στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας, τόσο από τους 
διακρατικούς οργανισμούς, όσο και τις εκπαιδευτικές πολιτικές των κυβερνήσεων 
των μεγάλων κρατών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποκτά ιδιαίτερη αξία η λειτουργία του Ναυτικού 
Μουσείου του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» στον Πειραιά. Το Μουσείο 
περιλαμβάνει τη ναυτική συλλογή του Ιδρύματος (παλαιά και σπάνια βιβλία, σπάνιους 
χάρτες, φυσικά θαλάσσια ευρήματα, πίνακες και έργα τέχνης, τη Συλλογή Νέλσον, 
τη συλλογή ναυτικών οργάνων, κοκάλινα ομοιώματα ιστιοφόρων του 18ου και 19ου 
αιώνα, scrimshaws, φαρικά αντικείμενα κ.λπ.).

Η δυνατότητα να αξιοποιηθεί το υλικό των συλλογών σε ένα μουσειοπαιδαγωγικό 
πρόγραμμα, διαμορφώνει νέες σοβαρές δυνατότητες για βιωματική προσέγγιση 
των μαθητών με τη θάλασσα, και συνεπώς μας δίδει τη δυνατότητα για μια ιδιαίτερα 
αποτελεσματική παιδαγωγική διαδικασία. 
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Ένα πρόγραμμα με επίκεντρο τις συλλογές του Μουσείου θα έχει σαν αποτέλεσμα, 
τα εκθέματα να μην αποτελούν μόνο αντικείμενο ολιγόλεπτης παρατήρησης των 
επισκεπτών, αλλά ουσιαστικής εμβάθυνσης, φαντασιακής αναβίωσης και αναπόλησης 
της ιστορικής συγκυρίας κατασκευής του εκθέματος, καθώς και αποθησαύρισης 
γνώσεων.

Το σχέδιο που παρουσιάζεται, είναι βασισμένο στο ήδη υλοποιούμενο παιδαγωγικό 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα, εμπλουτισμένο με βιωματικές δραστηριότητες που 
έχουν σχεδιαστεί με αφετηρία τα εκθέματα του Μουσείου. Έχει στόχο την αλλαγή της 
«συμπεριφοράς», προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική μεταβολή στο μοντέλο του 
«αξιακού υποβάθρου» των μαθητών, που αναφέρεται στην προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Προσεγγίζει ολιστικά τις έννοιες των αιτίων και των αποτελεσμάτων 
του πολιτισμικού – περιβαλλοντικού – οικονομικού συμπλέγματος που καθορίζει 
διαχρονικά τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα, επιδιώκοντας την κατανόησή 
του μέσα από μια εποικοδομητική, παιδαγωγική διαδικασία.

Διδακτικές  Μέθοδοι
Προβολή παρουσίασης διαφανειών και χρήση βίντεο 
Προτάσεις (και διάθεση σχετικού υλικού) για δραστηριότητες, μέσα από φύλλα 
εργασίας, χάρτες, φύλλα δεδομένων κ.λπ. 
Συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον, για τη 
σχέση Ελλάδας και ναυτιλίας, για τη ζωή των ναυτικών, για τη σχέση οικονομίας και 
θάλασσας κ.λπ. 
Αξιολόγηση του προγράμματος

Δομή Προγράμματος
Εισαγωγική παρουσίαση με προβολή διαφανειών για τη θεωρητική προσέγγιση του 
θέματος.

Συγκέντρωση των μαθητών, συζήτηση και δημιουργία δυο ομάδων. 

Ξενάγηση των μαθητών στις αίθουσες.

Παιδαγωγικές βιωματικές δραστηριότητες ανά ομάδα σχετικές με τα εκθέματα των 
συλλογών.

Α’ Ομάδα: 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ- ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΝΕΛΣΟΝ-ΠΟΛΕΜΟΙ –ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ»

Β’ Ομάδα: 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ»

Συζήτηση – Παρουσίαση- Αξιολόγηση προγράμματος. Συμμετέχουν όλες οι ομάδες.
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Προγραμματα αποκλειστικα 
για μαθητεσ γυμνασιου

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ… ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
(Β΄ Γυμνασίου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ανάπτυξη και κατά κύριο λόγο η διάδοση της Παιδείας στο Βυζάντιο, αποτελεί 
αναμφίβολα στοιχείο της Βυζαντινής Οικουμενικότητας. Επιβάλλεται να λεχθεί από 
την αρχή ότι το Βυζάντιο δεν γνώρισε μια δική του Παιδεία, ούτε έδωσε «Βυζαντινές» 
κατευθυντήριες γραμμές, την οποία Παιδεία, με την ευρεία έννοια του όρου 
προσέφερε.

Η ελληνιστική και ρωμαϊκή του κληρονομιά συντέλεσαν ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα 
που κληρονόμησε, να συνεχιστεί ευλαβικά ώς την Άλωση με μια συγκεκριμένη δομή: 
ένα στοιχειώδες σχολείο που θα διδάξει τα πρώτα γράμματα στο παιδί, και ένα μέσο 
όπου ο κύριος κορμός μαθημάτων ακουμπούσε στην κλασική αρχαιότητα.

Η Ανώτατη Παιδεία προσφερόταν μόνο στις μεγάλες πόλεις και ήταν συνδεδεμένη 
κατά κύριο λόγο με πρωτοβουλίες Αυτοκρατόρων ή Αξιωματούχων.
Χωρίς αμφιβολία η εκπαιδευτική διαδικασία είναι τμήμα του Βυζαντινού Πολιτισμού, 
για τον οποίο ο όρος «συνέχεια» έχει ουσιαστικότατο περιεχόμενο. 

ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ;
Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί
Ομάδα: 25 μαθητών, διάρκεια 120΄ 
Εισηγητής: Μάνος Κοντολέων, Συγγραφέας

Ανάλυση των τεχνικών δημιουργίας μιας ιστορίας (τριτοπρόσωπη ή πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση, γραμμική ή κυκλική αφήγηση, χαρακτήρες, ιστορικός και μυθιστορηματικός 
χρόνος κ.ά.).
Παρουσίαση και ανάλυση θέματος.
Συγγραφή εκ μέρους των μαθητών μιας μικρής ιστορίας βασισμένης πάνω στο θέμα.
Σχολιασμός των ιστοριών.

Στόχοι του Προγράμματος 
Η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στους μαθητές μέσα από την εξερεύνηση των 
τεχνικών αφήγησης.
Η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών σε τομείς γραπτής έκφρασης και ανάλυσης 
κοινωνικών και άλλων συνθηκών.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ… ΧΙΛΙΕΣ ΛΕξΕΙΣ
Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας

Ερμηνεία φωτογραφιών από τον καθημερινό τύπο και εικόνων από διαφημιστικές 
καταχωρήσεις.  Σημειολογία της εικόνας: τι λέει μια εικόνα, σε ποιον το λέει και πώς 



ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

51

το λέει. Πετυχημένο και αποτυχημένο μήνυμα. Σχολιασμός και διαφορετικές οπτικές 
ανάγνωσης της εικόνας.

ΜΑΥΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 1 – 5 Απριλίου 2013
Ομάδα: 40 – 80 μαθητές, διάρκεια 120΄ 
Εισηγητές: Εύη Γεροκώστα, Αφηγήτρια, Εμψυχώτρια, Φίλιππος Μανδηλαράς, 
Συγγραφέας, Χριστίνα Μπρέμπου, Ενδυματολόγος, Σκηνογράφος, Δικαίος 
Χατζηπλής, Παιδαγωγός, Γραφίστας

Οι μαθητές παρακολουθούν μια σύντομη εισαγωγή που θα αναφέρεται στις 
πρωτότυπες εκδοχές σκοτεινών ιστοριών από την ελληνική και ευρωπαϊκή προφορική 
παράδοση. 

Ακολουθεί η αφήγηση ενός μέρους κάποιας από αυτές τις ιστορίες (π.χ. Σταχτομπούτα) 
και στη συνέχεια οι εισηγητές, κρατώντας το χιούμορ ως βασικό εργαλείο ώστε να 
ομαλοποιείται η σκληρότητα των παραμυθιών, θα φέρουν τους μαθητές κοντά στην 
πρωταρχική λαϊκή απόδοση των ιστοριών, καλώντας τους να διαμορφώσουν με τους 
δικούς τους όρους τη συνέχεια της ιστορίας. Έτσι θα συμμετάσχουν ουσιαστικά στην 
υλοποίηση μιας παράστασης που θα στηθεί εκείνη την ώρα με κουστούμια, σκηνικά, 
κίνηση και λόγο.
 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑξΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 70΄ 
Εισηγήτρια: Εύη Γεροκώστα, Εμψυχώτρια, Αφηγήτρια

Ένας μονόφθαλμος δράκος και μια ωραία κοιμωμένη, δυο ποιητές της ζωής και του 
χαρτιού, ένας ελέφαντας και μια πεταλούδα, ένα παιδί κι ένα δέντρο, μια πέτρα κι ένα 
χέρι, ένας άνθρωπος κι ένας παράξενος εισβολέας στο σβέρκο του, μια γυναίκα και 
ένας παππούς και το εγγόνι του, ένας άνθρωπος και το χρυσό μυαλό του...

Ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της λογοτεχνίας που δίνει την ευκαιρία στους 
έφηβους μαθητές να γνωρίσουν πεζογράφους και ποιητές με έναν εναλλακτικό τρόπο, 
μέσα από την αφήγηση, ένα ιδιαίτερο είδος ψυχαγωγίας, που αφορά τόσο παιδιά όσο 
εφήβους και ενήλικες. 

Ο Όσκαρ Ουάιλντ συναντά τον Δημήτρη Μίγγα, ο Αλφόνς Ντοντέ τον Αργύρη Χιόνη, ο 
Σελ Σιλβερστάιν τον Κωστή Γκιμοσούλη, ο Ε.Ε. Κάμμινγκς τον Λουδοβίκο των Ανωγείων, 
η Ανιές ντε Λεστράντ τον Λευκάδιο Χερν...
Ένα κοινό στοιχείο συνδέει όλους αυτούς τους συγγραφείς διαφορετικών εποχών και 
ρευμάτων: οι παραμυθογραμμένες ιστορίες. Κι ανάμεσα σ’ αυτές τις ιστορίες, ένα κοινό 
θέμα: ζευγάρια ερωτικά, φιλικά, συγγενικά, ζευγάρια που ποτέ δεν θα ζευγαρώσουν, 
κάθε είδους ζευγάρια, ανόμοια μεταξύ τους, όλα όμως παράξενα, μαγικά, απρόβλεπτα. 
Οι ιστορίες παρουσιάζονται με τη μορφή αφήγησης. Τα κείμενα έχουν προσαρμοστεί 
ώστε να εξυπηρετούν την προφορικότητα, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνονται η δομή και 
το ύφος του κάθε συγγραφέα. 
Πριν από κάθε ιστορία, θα δίνονται συνοπτικά πληροφορίες για τη ζωή και το έργο 
κάθε δημιουργού. 
Ποιήματα και αποσπάσματα της λογοτεχνίας, που θα αποκαλύπτονται με τη βοήθεια 
των μαθητών, θα λειτουργούν ως «γέφυρες» ανάμεσα στις ιστορίες. 
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Ο ΓΥΜΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΒΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ
Αριστοφάνη «Όρνιθες», «Πλούτος»
Φ. Γ. Λόρκα «Τα μάγια της πεταλούδας»
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄ - 120΄
Εισηγήτρια: Χριστίνα Μπρέμπου, Ενδυματολόγος, Σκηνογράφος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας 
των μαθητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με το θέατρο. Οι μαθητές συμμετέχουν 
στη δημιουργία των σκηνικών και των κουστουμιών μιας θεατρικής παράστασης και 
μαθαίνουν να δημιουργούν εικόνες και κατασκευές μέσα από ακουστικά ερεθίσματα. 
(θεατρικό κείμενο/παραμύθι)

	Αφήγηση ιστορίας
	Επιλογή σκηνής του έργου
	Κατασκευή σκηνικού
	Κατασκευή κουστουμιών
	Γκαρνταρόμπα θεάτρου

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οι μαθητές:
	Εξοικειώνονται με την έννοια της ομαδικής δουλειάς για την ολοκλήρωση 

ενός κοινού στόχου, μαθαίνουν για τις εφαρμογές της ζωγραφικής, της 
ραπτικής, της εσωτερικής αρχιτεκτονικής μέσα στο θέατρο. 

	Λειτουργούν με φαντασία και δημιουργικότητα.
	Πειραματίζονται με διάφορα υλικά, φυσικά, ανακυκλώσιμα ή υλικά που 

θεωρούν άχρηστα.
	Πειραματίζονται με χρώματα και τεχνικές.

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
(Α΄, Β΄ τάξεις Γυμνασίου) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγητής: Δικαίος Χατζηπλής, Παιδαγωγός, Γραφίστας

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση, γνωριμία και αξιολόγηση μεθόδων 
επικοινωνίας που εφαρμόζονται στην εποχή μας (εποχή της εικόνας), ώστε οι μαθητές 
να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα πολλαπλά και μπερδεμένα 
μηνύματα που λαμβάνει ο σύγχρονος άνθρωπος και στην πορεία να τα αξιολογούν.

Δομή Προγράμματος
	Παιχνίδια ομαδοποίησης 
	Χωρισμός ομάδων
	Παιχνίδια επικοινωνίας
	Ορισμός και τρόποι επικοινωνίας μέσω της μαιευτικής μεθόδου
	Οπτική επικοινωνία
	Προβολή εικόνων, παράθεση πληροφοριών με βιωματικές παρεμβάσεις
	Εποχή της εικόνας
	Πόλη (εικόνες και μηνύματα πόλης)
	Παγκοσμιοποιημένα σύμβολα επικοινωνίας
	Βωβός Κινηματογράφος, Video, Εικόνες Τηλεόρασης κ. ά.
	Διαφήμιση
	Παιχνίδια επικοινωνίας
	Παιχνίδια με λέξεις ελληνικές που έχουν δανειστεί ξένες γλώσσες
	Η ίδια εικόνα διαφορετικές λεζάντες
	Παιχνίδια με σύμβολα – Δημιουργήστε το δικό σας μήνυμα
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	Γλώσσα του Σώματος, παντομίμα
	Σχεδιασμός λογοτύπου
	Σχεδιασμός με τυπογραφικά στοιχεία 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ(fAIR TRADE)
Τι μεσολαβεί από το χωράφι στο πιάτο μας;
(Α΄, Β΄ τάξεις Γυμνασίου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αγγελική Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, MSc, Επιστημονικός 
συνεργάτης Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό, να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές γύρω από τη 
φιλοσοφία του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου (Fair Trade) και γενικότερα να θέσει 
προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της ποσότητας και ποιότητας των τροφίμων 
και της διαδικασίας παραγωγής, μεταφοράς και διανομής τους. 

Μέσα από έναν καταιγισμό φωτογραφιών, μέσα από βίντεο και δημιουργική 
συζήτηση, οι μαθητές κατανοούν πώς οι έννοιες της έμπρακτης αλληλεγγύης, της 
εμπιστοσύνης, της συμμετοχής, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και το 
περιβάλλον, δοκιμάζονται στην πράξη. Μπαίνουν οι ίδιοι στον ρόλο του παραγωγού 
και του εμπόρου και βιώνουν τη διαδικασία της ισότιμης διαπραγμάτευσης, της 
συλλογικής προσπάθειας και της δίκαιης ανταμοιβής για την κοπιαστική δουλειά 
τους.

	Πώς και γιατί αγοράζουμε ένα διατροφικό προϊόν;
	Ποιοί και γιατί επηρεάζουν τη διατροφή μας;
	Παιχνίδι ρόλων – δραματοποίηση
	Δραστηριότητες
	Προβολή υλικού

ΟΣΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΑΤΙ
Εισαγωγικές έννοιες βιολογίας με τη βοήθεια μικροσκοπίου
Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Λίλυ Ιακωβίδου – Αλευρά, Βιολόγος

Το πρόγραμμα ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή, από την αρχαιότητα ώς την 
κατασκευή του πρώτου μικροσκοπίου. Τι πίστευαν οι άνθρωποι για όσα δεν 
μπορούσαν να δουν και πώς προσπαθούσαν να τα εξηγήσουν. 
Η κατασκευή μικροσκοπίου και η εξέλιξή του, από απλό οπτικό σε στερεοσκοπικό 
και ηλεκτρονικό. Εφαρμογές του μικροσκοπίου και οι ορίζοντες που άνοιξε στο 
χώρο της επιστήμης. Στη σημερινή εποχή, οι μαθητές των γυμνασίων, μαθαίνουν για 
τα επιστημονικά όργανα μέσα από τα βιβλία τους, δεν έχουν όμως την ευκαιρία να 
έρθουν σε επαφή μ’ αυτά. Στο πρόγραμμα «όσα δεν βλέπει το ανθρώπινο μάτι», θα 
έχουν μια περιήγηση στα όργανα: μεγεθυντικό φακό, ένα μικρό παλιό μικροσκόπιο 
και ένα σύγχρονο μικροσκόπιο.

Μέσα από ένα σημαντικό αριθμό ψηφιακών φωτογραφιών, και μέσω μικροσκοπικής 
παρατήρησης των αντίστοιχων παρασκευασμάτων, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία 
να ξεναγηθούν σε διάφορους μικρόκοσμους: θα δουν μικροοργανισμούς που
σχετίζονται με τη μετάδοση ασθενειών (παθογόνα για τον άνθρωπο και τα ζώα, 
όπως στρεπτόκοκκο, πνευμονιόκοκκο και ψευδομονάδα) αλλά και περιβαλλοντικά 
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μικρόβια που συχνά είναι και ωφέλιμα για τον άνθρωπο (ζακχαρομύκητες κρασιού και 
λακτοβάκιλλοι τυριού) και τα φυτά (αζωτοδεσμευτικά βακτήρια). Θα εξοικειωθούν 
με κύτταρα αναπαραγωγικού συστήματος του ανθρώπου (σπερματοζωάρια, ωάρια) 
και των φυτών (γυρεόκοκκοι), ή τομές αναπαραγωγικών οργάνων φυτών (ωοθήκη 
άνθους). Τέλος θα δουν δείγματα από τομές ιστών του ανθρώπου (επιδερμικός, μυϊκός) 
και φυτών (στόματα επιδερμίδας φύλλου, αδένες αιθέριων ελαίων, ηθμαγγειωδών 
δεσμίδων).

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΑϊΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 22 – 26 Οκτωβρίου 2012
Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Μιμή Πετροπούλου, Χαράκτρια, Ζωγράφος

Η συμβολή του Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού είναι λιγότερο γνωστή στο ευρύτερο 
κοινό, παρά το γεγονός ότι ήταν εφάμιλλη της Εποποιίας του αλβανικού μετώπου 
που έγραψε ο Ελληνικός Στρατός. Όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα παρουσιάζονται 
τεκμηριωμένα μέσα από πίνακες Νεοελλήνων ζωγράφων.

	Προβολές πινάκων, εξιστόρηση του γεγονότος που απεικονίζουν, ανάλυση 
της τεχνοτροπίας τους.

	Παρουσίαση και ανάλυση λαϊκών εικόνων και της επίδρασή τους στο κοινό, 
οι οποίες αποτελούσαν τον τρόπο ενημέρωσης, μαζί με τον Τύπο, και 
εμψύχωσης του λαού.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 18 – 22 Μαρτίου 2013
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Μαρία Ευθυμίου, Αν. Καθηγήτρια Νεώτερης Ιστορίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών

	Οργάνωση του στρατού και του στόλου
	Σύνθεση των σωμάτων πολέμου 
	Πολιτικά ζητήματα της Επανάστασης
	Φιλελληνισμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821  
25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 18 – 22 Μαρτίου 2013
Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Αιμιλία Καραλή, δ.φ., Συγγραφέας
 «Η μόνη ουτοπία είναι το τρίτο φτερό» (Θ. Αγγελόπουλος, Η σκόνη του χρόνου)

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον μεγάλο 
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καλλιτέχνη της ουτοπίας, δηλαδή της πίστης στην απελευθέρωση των θετικών 
δυνατοτήτων του ανθρώπου. Εξάλλου, η εθνική επανάσταση της 25ης Μαρτίου, είναι 
αποτέλεσμα της πίστης στη μεγάλη ουτοπία που οδήγησε σε μια νέα πραγματικότητα: 
την απαλλαγή της Ελλάδας από τα γιγάντια τεράστια ξένα βήματα. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να συνδεθεί το ιστορικό παρόν με το ιστορικό παρελθόν 
γιατί οι ομοιότητές τους είναι σχεδόν τρομακτικές. Μετά το μεγάλο έπος ήρθε θαρρείς η 
μεγάλη εκδίκηση: δάνεια, χρεωκοπία, επιτήρηση από τους ξένους, περιφρόνηση προς 
τους αγωνιστές και τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης, ταπείνωση και εξαθλίωση 
των αγωνιστών για την απελευθέρωση του έθνους μας.

Στην αφήγηση αξιοποιούνται αυθεντικά κείμενα των αγωνιστών του 1821, κυρίως του 
Μακρυγιάννη, και συνδέονται με αντίστοιχα γεγονότα της σύγχρονης εποχής. Δομικά 
της στοιχεία αποτελούν ο λόγος του Δ. Σολωμού, Α. Κάλβου, του Πέρσυ Σέλλεϋ, 
του Ο. Ελύτη, του Γ. Ρίτσου, της Κατερίνας Γώγου, του Θόδωρου Αγγελόπουλου. 
Ενσωματώνεται επίσης οπτικοακουστικό υλικό που συσχετίζει την Επανάσταση 
του 1821 με τις άλλες μεγάλες Εθνικές Επαναστάσεις της εποχής, το χρονολόγιο 
της Επανάστασης και των μετέπειτα γεγονότων. Σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση 
αποτελεί επίσης το εικαστικό υλικό με πίνακες του Ελ Γκρέκο, του Λ. Ντα Βίντσι, του Π. 
Ζωγράφου, του Ντελακρουά, του Ν. Εγγονόπουλου, κ.ά. Ιδιαίτερο ρόλο έχει επίσης η 
μουσική του Σούμπερτ, του Θεοδωράκη, του Μορρικόνε, της Καραΐνδρου, κ. ά.

Ξανασκύβοντας στην ιστορία μπορούμε να δούμε πώς τα αδύνατα μπορούν να γίνουν 
δυνατά αλλά και τα δυνατά πώς μπορούν να καταντήσουν αδύναμα. Μελετώντας την 
ιστορία όμως γνωρίζουμε πως η πίστη στη δύναμη της ελευθερίας είναι η μοναδική 
λύση, αν θέλουμε να διατηρηθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

	Προβολή υλικού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 18 – 22 Μαρτίου 2013
Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια 90΄ 
Εισηγήτρια: Μιμή Πετροπούλου, Χαράκτρια, Ζωγράφος

 Το ’21 μέσα από τη ζωγραφική φιλελλήνων Γάλλων ζωγράφων : Ευγένιος Ντελακρουά 
(1798-1863), Λουί Ντιπρέ (1789-1837), Φρανσουά-Εμιλ ντε Λανσάκ (1803-1890), 
Λουί Ζοζεφ Τουσεν Ροσινιόν (1781-1850), Αρί Σεφέρ (1795-1858), Αλεξάντρ-Εβαρίστ 
Φραγκονάρ (1780-1850) και άλλοι σημαντικοί ζωγράφοι.

	Ζωγράφοι - Περιηγητές στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα.
	Το κίνημα του φιλελληνισμού και ο ρομαντισμός στη ζωγραφική.
	Προβολές έργων ζωγραφικής με θέματα εμπνευσμένα από τον αγώνα των 

Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους.
	Ανάλυση των έργων.
	Ο ρόλος που έπαιξαν οι πίνακες αυτοί στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης 

στην Ευρώπη.
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Βλέποντας με το μυαλό και όχι 
μόνο με τα μάτια

Η Βενετία των Ε λλήνων, 
Η Ε λλάδα των Βενετών
Παραγωγη προφορικού 
και γραπτου κειμενου
γ λωσσα και ποιηση, η 
ταυτοτητα του νεοελληνι σμου 
μεσα από το εντυπο βιβ λιο, η 
βιβ λιοθηκη από τον αρχαιο 
ελληνικο κοσμο εωσ την 
αναγεννησηω, εισαγωγη στην 
αρχαια ελληνικη τεχνολογια, 
αρχιτεκτονικη μεταξυ 
τεχνηςκαι επιστημης,

www.imago.com.gr


