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«Λοιπόν εστιν Υμάς προνοηθήναι της ιδίας
αρχαιότητος και δόξης, ώ άνδρες Κυμαίοι.
Ου χρή διδαχθήναι περί των τοιούτων εκ
βιβλίων ουδέ υπό ανδρών, ει και φιλελλήνων,
όλως αλλοφύλων. Αύτη η γη η τρέφουσα υμάς
τετήρηκεν την αλήθειαν, βεβαιότερον πάντων
των βιβλίων και μαρτυρήσει τω ερωτήσαντι
φιλοσπούδως»

«Κυμαίοι, δεν χρειάζεται να προνοήσετε εσείς για τη
δική σας αρχαιότητα και δόξα.
Δεν είναι ανάγκη να διδαχθείτε για τέτοια θέματα
από βιβλία ούτε από ανθρώπους ολωσδιόλου ξένους,
ακόμη κι αν είναι φιλέλληνες. Αυτή η γη που σας
τρέφει έχει συντηρήσει την αλήθεια πιο αξιόπιστη
από τα βιβλία και θα την αποκαλύψει σ’ αυτόν που
θα αναρωτηθεί με ζήλο…]»
U. Von Wilamowitz: προς τον Γυμναστικό Σύλλογο
Κύμης, 1895

Χάρτης της Εύβοιας του Έλληνα ναυτικού και χαρτογράφου Antonio Millo
(Αντώνιος από τη Μήλο) που έζησε στη Βενετία στα τέλη του 16ου αιώνα
(1582-159 και σχεδίασε ναυτικούς χάρτες, πορτολάνους, άτλαντες και
νησολόγια
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Βάνα Δουληγέρη

« Ένας Πύργος στην αυλή μου- Ο ενετικός Πύργος Αυλωναρίου είναι και δικός σου»
Διδακτική πρόταση Τοπικής Ιστορίας

Β. Δουληγέρη

Η ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η παρούσα διδακτική πρόταση προέκυψε ως ιδέα από δύο επισκέψεις το καλοκαίρι
του 2021 στο Αυλωνάρι Εύβοιας, το οποίο δεν αποτελεί τόπο καταγωγής, είναι όμως
τόπος προικισμένος με ιστορικά μνημεία, ικανά να ανάψουν το ερευνητικό ενδιαφέρον
του επισκέπτη. Η ιδέα γεννήθηκε από τη διαπίστωση ότι ο Ενετικός Πύργος
Αυλωναρίου χωρίς να είναι εγκαταλελειμμένος δεν είναι όμως επαρκώς
προβεβλημένος, όσο άλλα μνημεία της περιοχής (τα θρυλικά κάστρα Potiri και Cuppa
που συνήθως μονοπωλούν το ενδιαφέρον). Η απόφαση υλοποίησης ενός σεναρίου
Τοπικής Ιστορίας ενισχύθηκε και από το εκπαιδευτικό παράπονο ότι η περιοχή
εντοπιότητας (Περιστέρι) δεν διαθέτει ανάλογους θησαυρούς υλικότητας της μνήμης,
που θα αξιοποιούνταν ως θρυαλλίδα μελέτης της Μεσαιωνικής Ιστορίας, διδακτικό
αντικείμενο που υπηρετείται στη Μέση Εκπαίδευση για 24 χρόνια. Ο Πύργος όμως σαν
ένα ζωντανό πέτρινο βιβλίο έδωσε την απάντηση: Όπως ένα βιβλίο δεν ανήκει στην
προθήκη του, αλλά σε όσους θελήσουν να το ξεφυλλίσουν, έτσι και ο Πύργος
Αυλωναρίου ανήκει σε όσους θελήσουν να τον γνωρίσουν: «Ο Πύργος Αυλωναρίου
είναι και δικός σου.»
οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης.
Οἳ δ’ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες
Χαλκίδα τ’ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ’ Ἱστίαιαν
Κήρινθόν τ’ ἔφαλον Δίου τ’ αἰπὺ πτολίεθρον,
οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ’ οἳ Στύρα ναιετάασκον,
τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευ’ Ἐλεφήνωρ ὄζος Ἄρηος
Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων.
τῷ δ’ ἅμ’ Ἄβαντες ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν κομόωντες
αἰχμηταὶ μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν μελίῃσι
θώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσι·
τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
Ιλιάδα, Β στ.535-545

Χάρτης της Εύβοιας του Ιταλού Γεωγράφου Tommaso Porcacchi 1620
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Β. Δουληγέρη

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ
Α1 Γνωστικό Αντικείμενο- Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Α2 Διδακτική- Θεωρητική Προσέγγιση
Α3 Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα - Διαθεματικότητα
Α4 Εκπαιδευτικό Πρόβλημα- Το Διερευνητικό Ερώτημα
Α5 Η επιλογή της Ιστορικής Περιόδου της Λατινοκρατίας
Α6 Λατινοκρατία / Φραγκοκρατία: Το πρόβλημα της ορολογίας

Β. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Β1 Η Λατινοκρατία στην Εύβοια- Μια σύνοψη
Β2.1 Ο Ενετικός Πύργος Αυλωναρίου
Β2.2Άλλα μεσαιωνικά μνημεία της περιοχής

Γ. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ
Γ1. Σκοπός και Ειδικοί Στόχοι
Γ2.Πλεονεκτήματα της διδακτικής πρότασης για το Γυμνάσιο

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Δ1 Η προπαρασκευή και η παρουσίαση της δραστηριότητας στους μαθητές
- προαπαιτούμενη γνώσηΔ2 Διάκριση ομάδων
Δ3 Εκτιμώμενη διάρκεια - προϊόντα που θα παραχθούν
Δ4 Λογισμικά που αξιοποιούνται
Δ5 Δυνατότητα τροποποίησης – Συναφείς Δραστηριότητες- Επανατροφοδότηση
Επέκταση σεναρίου- Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΤ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανατροφοδότηση- Ανανέωση στόχων μαθήματος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΈΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- Υποστηρικτικό υλικό
Α. Λογοτεχνικά αναγνώσματα για παιδιά με επίκεντρο το Μεσαίωνα και τη Λατινική
Κυριαρχία στην Ελλάδα
Β. Ιστορικά Θεματικά Παιχνίδια για τη Λατινοκρατία
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Β. Δουληγέρη

Α1 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ ΙΚΗ ΒΑΘ ΜΙΔ Α
Μεσαιωνική και Νεώτερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
– Ιστορία του Μεσαιωνικού Νεότερου Κόσμου Β Λυκείου Γενικής Παιδείας
Το διδακτικό αυτό σενάριο είναι μια ενδεικτική πρόταση για τη «Μεσαιωνική και
Νεώτερη Ιστορία» Β΄ Γυμνασίου και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μαθητές και
μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου. Αντιστοιχεί στο «Κεφάλαιο 4ο 2.2. Η περίοδος της
Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη». Με ελάχιστες τροποποιήσεις προσαρμόζεται και
στην «Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565 -1815»- Β' ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και στο «Κεφάλαιο 4ο Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΕΠΟΧΗ (1204-1453). Ο ΥΣΤΕΡΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ.
Εφαρμόζεται στο δεύτερο 4μηνο της σχολικής χρονιάς.
Η παρούσα διδακτική πρόταση λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας και θα μπορούσε να διδαχθεί δια ζώσης, αλλά και να
εισαχθεί στο πλαίσιο της ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία β’ Γυμνασίου, Λατινοκρατία,
Ενετοκρατία, Ενετικός Πύργος Αυλωναρίου, Εύβοια, Τοπική Ιστορία, Χώρος και Μνήμη,
Διδακτικό Σενάριο, Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Α2 Δ ΙΔΑΚΤΙΚΗ -Θ ΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η παρούσα διδακτική πρόταση βασίζεται στο «Δ.Ε.Π.Π.Σ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ». Αφορμάται από
το 4ο κεφάλαιο της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου. «II. ΟΙ
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ» και την ενότητα 4.2.2 Η
περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη. Ανταποκρίνεται απόλυτα στην
προτεινόμενη δραστηριότητα του κεφαλαίου: «Αναζητήστε και παρουσιάστε
κατάλοιπα της λατινικής παρουσίας (κάστρα, τοπωνύμια κ.ά.) στην περιοχή σας.»
Λαμβάνει υπόψη τους ενδεδειγμένους στόχους της διδασκαλίας της ενότητας: «Να
γνωρίσουν οι μαθητές τους λόγους που οδήγησαν τους Σταυροφόρους στην πολιορκία
της Κωνσταντινούπολης και να αξιολογήσουν τις συνέπειες της άλωσης.» Συμφωνεί,
επίσης, με τις Ενδεικτικές Δραστηριότητες: «Με τη βοήθεια ενός χάρτη οι μαθητές
εντοπίζουν τα λατινικά κράτη που δημιουργήθηκαν στα εδάφη της αυτοκρατορίας μετά
την κατάκτηση της Κων/λης από τους από τους Φράγκους» και τη δημιουργία σχεδίου
εργασίας που συμπεριλαμβάνει την συλλογή πληροφοριακού και φωτογραφικού
υλικού για τα κάστρα της περιοχής των μαθητών.
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« Ένας Πύργος στην αυλή μου- Ο ενετικός Πύργος Αυλωναρίου είναι και δικός σου»
Διδακτική πρόταση Τοπικής Ιστορίας

Β. Δουληγέρη

Εντάσσεται δε στη βασική στοχοθεσία του μαθήματος που θέτει ως ζητούμενο: «Να
αξιολογήσουν οι μαθητές τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν
το Βυζάντιο στην παρακμή και την πτώση. Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητικό
πνεύμα για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα ιστορικά γεγονότα. Να
κατανοήσουν το χαρακτήρα του πολιτισμού της ευρωπαϊκής Δύσης. Να σέβονται την
ετερότητα και να εκτιμούν τη συμβολή όλων των λαών στον πολιτισμό. Να κατανοήσουν
τις συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική
ανάπτυξη της Ευρώπης στους νεότερους χρόνους. Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις
ανθρωπιστικές αξίες» 1
Η πρόταση υιοθετεί
 τις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης (Βruner), σύμφωνα με τις οποίες η σταδιακή
ανακάλυψη των εσωτερικών δομών, νόμων και αρχών που διέπουν ένα γεγονός
λειτουργούν ως κίνητρο για το μαθητή και συμβάλλουν στην κατανόηση και την
αναγκαιότητα Ενεργής εμπλοκής ερευνητών- μαθητών σε όλα τα στάδια της
έρευνας Erickson 1986


τις βασικές αρχές της θεωρίας της Γνωστικής Ευελιξίας (Spiro, Feltovich, Jacobson
& Coulson, 1992), σύμφωνα με τις οποίες συστήνεται να αποτρέπεται ο μαθητής
από την αναπαραγωγή του νοήματος και να οδηγείται μέσω της δημιουργικής
δραστηριότητας να κατασκευάσει ο ίδιος το νόημα.



σύγχρονες θέσεις και προβληματισμούς της Παιδαγωγικής και Διδακτικής της
Ιστορίας («έρευνες στην Βρετανία (Shemilt, 1983), οι οποίες εστιάζουν στο πώς
κατανοούν και συλλογίζονται οι μαθητές σε σχέση με το παρελθόν όχι τόσο στο τι
γνωρίζουν, αναδεικνύοντας τη σημασία της καλλιέργειας της ιστορικής σκέψης μέσω
της διδασκαλίας2.» και «Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική δίνει έμφαση στη
διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία εστιάζει στην πορεία και εξέλιξη της μαθησιακής
διαδικασίας και όχι αποκλειστικά στο αποτέλεσμα αυτής (Tilstone, κ.α., 2000, Gipps,
1994)». 3

1

http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/124

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΣΕΡΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΈΡΚΥΝΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ–
2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Σύγχρονες απόψεις για τη σχολική ιστορική εκπαίδευση και το
παιδαγωγικό της πλαίσιο, ΤΕΥΧΟΣ 22 Ο , ΣΕΛ.4-18, 2021
3

Διαφοροποιημένη παιδαγωγική & Ενταξιακή εκπαίδευση: θεωρητικές επισημάνσεις,
προβληματισμοί και προοπτικές, Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου, Γεωργία
Παπασταυρινίδου, Λία Τσερμίδου, Αθηνά Χριστοπούλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, « Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης 2020, Τεύχος 6, σσ.
61-76»
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Λαμβάνει, επίσης, υπόψη τις προσεγγίσεις:


Τα πορίσματα της έρευνας: «Έκφραση ιστορικής σκέψης στο σχολείο και το μουσείο»
της Γ. Κουσερή, σύμφωνα με τα οποία «η έκφραση ιστορικής σκέψης ευνοείται από
διαδικασίες διερεύνησης του παρελθόντος που στηρίζονται στη χρήση ιστορικών
πηγών και δη υλικών καταλοίπων ως ιστορικών μαρτυριών του παρελθόντος. τα
ευρήματα έδειξαν ότι οι μαθητές στις περισσότερες απαντήσεις τους εμφανίζονται να
κατανοούν την ιστορική διάσταση των υλικών καταλοίπων που μελέτησαν, εφόσον
αναφέρθηκαν στο υλικό κατάλοιπο συνδέοντάς το με το ιστορικό του πλαίσιο με βάση
την ανάκληση και χρήση προϋπάρχουσας ιστορικής γνώσης ή τη χρήση σχετικής
πληροφορίας» 4



«Η μάθηση πρέπει να συνδέεται με τα βιώματα των μαθητών. Οι μαθησιακές
δραστηριότητες πρέπει να είναι “ζωντανές και ενδιαφέρουσες” 5



«Η νέα ιστορία και οι πρόσφατες ακόμα νεότερες εκδοχές της ανοίγουν σημαντικά και
τους ορίζοντες της σχολικής ιστορίας καθώς ανάγουν σε αντικείµενο της ιστορικής
αναζήτησης κάθε θέµα της συνολικής ζωής κατά το παρελθόν. Το ιστορικό τοπίο, το
σύνολο των µεταβολών που υπέστη το φυσικό τοπίο από τις άµεσες ή έµµεσες
ανθρώπινες παρεµβάσεις, οι καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, το σχολείο, η
οικογένεια, η τοπική επιχείρηση, η τοπική κοινότητα ως προς τα κοινωνικά,
δηµογραφικά, πολιτικά, οικονοµικά της χαρακτηριστικά αποτελούν νέους
προνομιακούς θεματικούς χώρους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων τοπικής
ιστορίας.» Μ. Ρεπούση, ∆ιδακτικές προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας, Ιστορικό
ερώτημα και ανάπτυξη σχεδίων εργασίας



«Η σπουδή της τοπικής Ιστορίας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες
όχι μόνο να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους μέσα από την επαφή τους με
ποικίλες ιστορικές πηγές , αλλά κυρίως να αφυπνίσουν την ερευνητική τους διάθεση και
να μυηθούν στην ιστορική μέθοδο»6.

4

Κουσερή, Γ., (2017) «Έκφραση ιστορικής σκέψης στο Σχολείο και το Μουσείο». Στο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» τεύχ. 162, ΣΕΛ 132
5

Σακκά, Β., (2016). «Το παρελθόν είναι μια ξένη χώρα – το ίδιο και η ελληνική σχολική
ιστορία» στο ΧΡΟΝΟΣ, τ. 33, 1/2016, http://chronosmag.eu/index.php/sl-s-plth-x-e-llsl-s.html
6

Παληκίδης, Α., (2010). «Διδακτική της Τοπικής Ιστορίας», Πρακτικά του σεμιναρίου Τοπικής
Ιστορίας, Δήμος Καβάλας 27-1/22-3 2010, Στοιχεία Ιστορίας του Νομού Καβάλας, (επιμέλεια:
Ν. Ρουδομέτωφ) Καβάλα: Εκδ. Δήμου Καβάλας
7

Βάνα Δουληγέρη

« Ένας Πύργος στην αυλή μου- Ο ενετικός Πύργος Αυλωναρίου είναι και δικός σου»
Διδακτική πρόταση Τοπικής Ιστορίας

Β. Δουληγέρη



«Ο ψυχικός σύνδεσμος με την ιδιαίτερη πατρίδα, τα υγιή και ευγενικά αισθήματα
προς αυτήν αποτελούν τη βάση της αγωγής από την οποία ξεκινά η συνολική γνώση
και η κατανόηση του ευρύτερου κόσμου.» 7



«Ο ορίζοντας των πηγών που προσφέρονται για την τοπική ιστορία και τον πλούτο

μέσα από τον οποίο ο διδάσκων και η διδάσκουσα σε συνεργασία µε τη σχολική
ομάδα μπορεί να επιλέξει ως πηγές του τοπίου: ερείπια, τόποι μνήμης,
Φωτογραφικές πηγές, Χάρτες: τοπογραφικοί, εμπορικοί, ναυτικοί, γεωφυσικοί,
πολιτικοί, αγροτικοί, λογοτεχνικά έργα, έργα τοπικών ιστοριογράφων » 8

Α3. ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΑ ΓΝΩΣΤ ΙΚ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΑ- Δ ΙΑΘ ΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διδακτική πρόταση σχεδιάστηκε, ώστε να καθοδηγήσει τους μαθητές να
εφαρμόσουν στο μάθημα της Ιστορίας γνώσεις, που αποκομίζουν από το μάθημα της
«Γεωλογίας και Γεωγραφίας, Β΄ Γυμνασίου» και ειδικότερα από το 2ο Μάθημα: «H
σημασία της σχετικής θέσης για τους ανθρώπους» Μάθημα 3ο και 4ο «Μελετώντας με
χάρτες τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο και το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης»,
καθώς και των μαθημάτων της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των Καλλιτεχνικών.
Μπορούν, ωστόσο, να αξιοποιηθούν διαθεματικά τα μαθήματα του φιλολογικού
κορμού, Νεοελληνική Γλώσσα και Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα,
το σύνολο της πρότασης αλλά και επιμέρους επιλεγμένα φύλλα εργασίας μπορούν να
στηριχτούν στον άξονα της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου, «Ενότητα 1η: (Από
τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα: Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμαπολιτισμό )» και τις προτεινόμενες δραστηριότητες παραγωγής λόγου του σχολικού
εγχειριδίου9, με την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός θα κινηθεί
ευέλικτα στο Ω.Π, καθώς η Λατινοκρατία διδάσκεται στο 2ο τετράμηνο. Επίσης, η
«αναζήτηση της Ιστορίας ενός τόπου» αντανακλάται και στα Κείμενα Νεοελληνικής
7

Ιωάννης Φύκαρης «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»: Σημασία- Δυνατότητες- Προοπτικές, Εισήγηση, Κατερίνη
12-12-2003
8
Μ. Ρεπούση, Διδακτικές προσεγγίσεις Τοπικής Ιστορίας
9
Στις δραστηριότητες παραγωγής λόγου του σχολικού εγχειριδίου προτείνονται οι ακόλουθες
συναφείς δραστηριότητες:
Α. Περιγράψτε στην τάξη ή στους συμμαθητές σας/ φίλους σας έναν τόπο (πόλη, περιοχή) της
Ελλάδας που έχετε επισκεφτεί. • Δώστε έμφαση σ' εκείνα τα στοιχεία του τόπου που σας
εντυπωσίασαν και σ' εκείνα που σας απογοήτευσαν (τεχνική της αντίθεσης).
Β. Ένας επισκέπτης-φιλοξενούμενος έρχεται στο σπίτι σας ή στην πόλη σας. Σας ζητά να του
παρουσιάσετε με απλό και σαφή τρόπο τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της περιοχής σας για να
τα επισκεφτεί στο λίγο χρόνο που διαθέτει (τεχνική της αιτιολόγησης).
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Λογοτεχνίας της Β΄ τάξης Γυμνασίου (Ενότητα 7 Η Ταξιδιωτικά κείμενα και ειδικότερα
στο αφήγημα «Μια Κυριακή στην Κνωσό», Νίκου Καζαντζάκη) , αφήγημα που θα
μπορούσε να είναι η αφορμή για το παρόν πρότζεκτ.
Επίσης, τα στοχευμένα φύλλα εργασίας- παραγωγής ιστορικού λόγου και ιστορικής
τεκμηρίωσης- Επιχειρηματολογίας είναι μια δραστηριότητα που συνδυάζεται άριστα με
την 9η Ενότητα Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου: «η επιχειρηματολογία σε άλλα
μαθήματα», η διδασκαλία της οποίας και συμπίπτει χρονικά με τη διδασκαλία της
επιλεγμένης Ενότητας της Λατινοκρατίας στη Μεσαιωνική Ιστορία.

Τοπική φορεσιά Κύμης 18ου αιώνα

9
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Α4 ΕΚΠ ΑΙΔ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ- ΤΟ Δ ΙΕΡ ΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Μπορεί κανείς να δει το καθημερινό και το οικείο με την περιέργεια ενός ξένου
Ιστορικού Περιηγητή; Έχουν τα μνημεία δική τους φωνή και εάν ναι, μπορούμε να
αφουγκραστούμε την φωνή του Μεσαιωνικού Πύργου; Έχουν οι ανήλικοι μαθητές και
οι μαθήτριες τη δυνατότητα να προστατεύσουν και να προβάλουν τα μνημεία του
τόπου τους; Τι μπορούν να κάνουν για την προστασία και ανάδειξη του Ενετικού
Πύργου;
Οι μαθητές ενός τμήματος καλούνται να διερευνήσουν τον «Ενετικό Πύργο
Αυλωναρίου» ως ιστορικό τεκμήριο διαδοχικών πολιτισμικών επιστρωματώσεων με
έμφαση στην Ενετοκρατία, υιοθετώντας τον διπλό ρόλο του ιστορικού ερευνητή, που
αναζητεί την αλήθεια αλλά και του ενεργού ανήλικου πολίτη, που εκτιμά τους
πολιτισμικούς θησαυρούς του τόπου του, διοχετεύει τα πορίσματα της έρευνάς του
στην τοπική κοινωνία, παρεμβαίνει δραστικά και βελτιωτικά στο περιβάλλον του και
κινητοποιεί τους τοπικούς φορείς για την ανάδειξη του μνημείου, προμηθεύοντάς την
παράλληλα με επιχειρήματα.
Η «φωνή» του μνημείου και όσα έχει να αποκαλύψει στους μικρούς/ές ερευνητές
/τριες είναι το όχημα, μέσω του οποίου θα προσεγγίσουν την Ιστορική Περίοδο της
Λατινοκρατίας, θα αναγνωρίσουν ορισμένα ίχνη της αμφίδρομης λατινικής επιρροής
στην περιοχή και θα διαπιστώσουν με βιωματικό τρόπο ότι η Ιστορία είναι μια
Επιστήμη ζώσα και δυναμική. Οι μαθητές/ τριες εργαζόμενοι είτε ατομικά είτε
ομαδοσυνεργατικά θα αποτυπώσουν τη δική τους ιστορική ματιά σε πραγματικό, όχι
θεωρητικό υλικό, και θα διαπιστώσουν ότι η δική τους ιστορική άποψη μπορεί να
ξεπεράσει τα στενά όρια του χωριού ή του νησιού και να διαδοθεί ως ιστορικό νόημα.

Το Αυλων ά ρι σε π αλ ιά Κ α ρτ - π ο στά λ τ ης Ε ύ βο ιας . Α ρχείο τ ο υ Φ ωτ ογ ρα φ ικο ύ Ι στ ο ρικο ύ Λα ο γ ραφ ικο ύ
Α ρχείο υ Α υλωνα ρίο υ . Π ηγ ή: Ι στ ολ ό γ ιο Δ. Σγ ο ύ ρο υ : Αυλων ά ρι - Φ ωτ ογ ραφ ικό Λ εύ κωμ α

Α5 Η επιλογή της Ιστορικής Περιόδου της Λατινοκρατίας
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Η Λατινοκρατία στον ελληνικό χώρο είναι μια αποσιωπημένη και ανεξερεύνητη
ιστορική περίοδος της Μεσαιωνικής Ιστορίας. Άλλοτε θυσιάζεται στο επίσημο ιστορικό
αφήγημα της αδιάσπαστης συνέχειας της ελληνικότητας, άλλοτε στο βωμό του
αναλυτικού προγράμματος, που επικεντρώνεται σε άλλες ξενικές κατακτήσεις του
ελληνικού χώρου (Ρωμαιοκρατία, Οθωμανοκρατία), με αποτέλεσμα στη σχολική
Ιστορία να παρουσιάζεται ελλειπτική και φασματική. Η Λατινική κατάκτηση, η
κατάλυση και ο διαμελισμός του Βυζαντινού κράτους, η Φεουδαρχία, η δημιουργία
λατινικών και ελληνικών κρατιδίων και η μερική ανασύσταση του Βυζαντίου συνθέτουν
ένα θολό τοπίο για τους μαθητές και -στην καλύτερη περίπτωση- αδιάφορο. Επιπλέον,
η συναίνεση του βυζαντινού πρίγκιπα Αλέξιου Αγγέλου στη λατινική κατάκτηση (γιου
του έκπτωτου Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ισαάκιου Β' Άγγελου) και τα πολιτικά,
θρησκευτικά και στρατιωτικά ανταλλάγματα που παραχώρησε στους Σταυροφόρους
και κυρίως ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των 2 διεκδικητών του βυζαντινού θρόνου,
Αλέξιου Γ' Άγγελου και Αλέξιου Δ' Άγγελου, δεν αναφέρονται ούτε στο εξεταζόμενο
κεφάλαιο της Λατινοκρατίας ούτε στο προηγούμενο: 4.2.1. «Οι σταυροφορίες και η
πρώτη άλωση της Πόλης».
Η μία ιστορική πηγή του σχολικού εγχειριδίου προβάλλει την επιθετικότητα των
Λατίνων έναντι του ντόπιου ελληνισμού. Πέρα όμως από την εύλογη σύγκρουση
κατακτητών – κατακτημένων, δεν γίνεται κανένας λόγος για την πολιτιστική ώσμωση,
τη δημιουργική συνάντηση δύο πολιτισμών με μακρά παράδοση, όπως αποτυπώθηκε
στην τέχνη, στην αρχιτεκτονική, στη ναοδομία, στην τοιχογραφία, στη Γλώσσα, στη
Μουσική, στην καθημερινή ζωή. Με εξαίρεση τη Λογοτεχνία «Τα μυθιστορήματα της
περιόδου αυτής καθρεφτίζουν τον κόσμο που διαμορφώνεται στην Ανατολή με την
εγκατάσταση των Φράγκων στις ελληνικές χώρες, έναν κόσμο που χωρίς να έχει πάψει
να έχει τα χαρακτηριστικά της παλιότερης βυζαντινής κοινωνίας μεταμορφώνεται ως
ένα βαθμό με τη φραγκική κατάκτηση και τις φραγκικές επιδράσεις». (Βυζαντινά
ιπποτικά μυθιστορήματα, επιμέλεια Εμμ. Κριαρά, εκδ. Βασ. Βιβλιοθήκη, τόμ. 2, σ. 14). 10
, οι μαθητές/ τριες της Μέσης Εκπαίδευσης δεν έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν
τον πολιτιστικό διάλογο ανάμεσα στους Έλληνες και τους Δυτικοευρωπαίους σε άλλους
τομείς της ανθρώπινης δράσης. Το μάθημα της Ιστορίας και ιδιαίτερα η Τοπική Ιστορία
μπορεί να καλύψει δημιουργικά αυτό το κενό μάθησης, επειδή προσφέρει την ευκαιρία
στους μαθητές να εμβαθύνουν στη συγκεκριμένη περίοδο μελετώντας ένα από τα
ιστορικά κατάλοιπα της πολυετούς παρουσίας Δυτικών εποίκων στον τόπο τους και
εξηγώντας αυτά που βλέπουν κάθε μέρα χωρίς όμως να τα γνωρίζουν.
Με αυτό το πνεύμα, λοιπόν, το διδακτικό αυτό σενάριο επιχειρεί να φωτίσει
αυτή την Ιστορική Περίοδο ιχνηλατώντας τις λατινικές επιρροές στην Αρχιτεκτονική,
στη ρυμοτομία του Αυλωναρίου, σε τραγούδια, χάρτες, συνταγές και Γλώσσα.
10

Από την Εισαγωγή στα Ιπποτικά Μυθιστορήματα, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (Α΄ Λυκείου) Βιβλίο Μαθητή
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Αναμένεται στο τέλος το πέρασμα από τη θεωρία στη δράση: η διάχυση της γνώσης
που θα αποκτήσουν οι μαθητές/ τριες στην τοπική κοινωνία, η προβολή της ιστορικής
αξίας του τόπου τους και εν τέλει του τόπου όλων μας: «Ο Πύργος Αυλωναρίου είναι
και δικός σου».

Α6 Λ ΑΤΙΝΟ ΚΡΑΤΙΑ Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤ ΙΑ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Λατινοκρατία ή Φραγκοκρατία ονομάζεται η μακραίωνη ιστορική περίοδος της
Μεσαιωνικής Εποχής (από τον 12ο μέχρι τον 14ο αιώνα), κατά την οποία οι
Δυτικοευρωπαίοι, μετά την 4η Σταυροφορία11, κυριάρχησαν στη Βυζαντινή Ανατολή.
Κατά τον Πήτερ Λοκ, «Οι όροι ‘Φράγκος’ και ‘Λατίνος’ ήταν ελληνικοί όροι για τους
Δυτικούς και χρησιμοποιούνταν αδιακρίτως για Βουργούνδιους, Καταλανούς,
Καμπανούς, Φλωρεντινούς, Γενοβέζους, Ναβαραίους, Νορμανδούς και Βενετούς».12 Οι
Βυζαντινοί αρχικά ονόμαζαν «Φράγκους» και «Λατίνους» όλους τους μη Σλάβους
κατοίκους της Ευρώπης, τους εγκατεστημένους δυτικά και βόρεια των Βαλκανίων. Οι
όροι «Φράγκος» και «Λατίνος» χρησιμοποιούνταν ευρέως κατά την Υστεροβυζαντινή
περίοδο και ενώ αρχικά δήλωναν εθνική ταυτότητα, μετά το σχίσμα του 1054,
απέκτησαν υποτιμητική συνυποδήλωση και προσδιόριζαν όλους τους λαούς της
Δυτικής Ευρώπης, δίνοντας έμφαση στη θρησκευτική τους ιδιότητα. Αυτό που
«συγκροτούσε την κοινή τους ταυτότητα ήταν η πολιτισμική-θρησκευτική τους αρχή:
όλοι ήταν Λατίνοι, οπαδοί της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και αναγνώριζαν τον Πάπα
της Ρώμης ως ανώτατο θρησκευτικό και πνευματικό τους ηγέτη».13
Ο όρος «Φραγκοκρατία» καθιερώθηκε στην ελληνική βιβλιογραφία μετά τον Κάρολο
Χοπφ 14 στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και τον Ουίλιαμ Μίλλερ κατά το πρώτο μισό
του εικοστού αιώνα, και χρησιμοποιήθηκε ευρέως και από τον Κωνσταντίνο
Παπαρρηγόπουλο 15. Ωστόσο, κρίνεται σήμερα όρος περιοριστικός σχετικά με τον όρο
Λατινοκρατία, ευρύτερο από άποψη πολιτισμικό-θρησκευτικού περιεχομένου. 16 Τον
όρο «Λατινοκρατία» υιοθετεί και το σχολικό εγχειρίδιο της Μεσαιωνικής και Νεότερης
Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου και Λυκείου.

κατ΄ άλλους μετά την 3η Σταυροφορία με την κατάληψη της Κύπρου 1191
Πήτερ Λοκ, Οι Φράγκοι στο Αιγαίο 1204-1500, Συμβίωση και Διαχωρισμός, Εκδόσεις
Ενάλιος, 1998, Αθήνα, σελ. 429
13
Αλέξιος Σαββίδης, «Λατινοκρατία-Φραγκοκρατία μετά το 1204 μ.Χ. Όροι ταυτόσημοι; Ένα
βιβλιογραφικό δοκίμιο για τους πρώτους αιώνες των δυτικών κυριαρχιών στον ελλαδικό
χώρο», Βυζαντιακά, τομ.23 (2003),σελ.187
14
http://histsociety.web.auth.gr › Σαββίδης-2003
(Ανάκτηση: 21 Ιουλίου 21)
15
Αλέξιος Σαββίδης, ο.π. σελ.196-198
16
Αλέξιος Σαββίδης, ο.π. σελ.206
11
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Ανάλογα είναι τα προβλήματα χρονολόγησης της Περιόδου. Η Λατινοκρατία δεν
παρουσιάζει καθολικότητα και ενότητα, καθώς τα χρονολογικά όρια της έναρξης και
του τέλους της ποικίλλουν στον ελληνικό χώρο, όπως και οι ταυτότητες (έθνους,
καταγωγής, θρησκείας) των Λατίνων κατακτητών. Τόσο η χρονική αφετηρία όσο και ο
τερματισμός της έχουν απασχολήσει τους Ιστορικούς: Ορισμένοι Μελετητές ορίζουν
ως αφετηρία τα 1204, άλλοι προκρίνουν τα 1185, με την ίδρυση της Παλατινής
Κομητείας στα Ιόνια νησιά, ενώ άλλοι θεωρούν απαρχή της τα 1191, αναγνωρίζοντας
ως ορόσημο την λατινική κατάληψη της Κύπρου- βυζαντινής κτήσης, από τον Άγγλο
βασιλιά Ριχάρδο Λεοντόκαρδο 17. Αντίστοιχα, το τέλος της Λατινικής κατοχής του
ελληνικού χώρου από ορισμένους Ιστορικούς 18 τοποθετείται στα 1566, κατά την
οθωμανική κατάλυση του Δουκάτου του Αιγαίου ή ακόμα και στα 1669 (οθωμανική
κατάληψη Ενετικής Κρήτης).19 Όσο αφορά στο αντικείμενο της παρούσας εργασίας, η
Λατινοκρατία στην Εύβοια τερματίζεται στα 1470, όταν το νησί περιέρχεται σε
οθωμανική κατάληψη.
Στο σχολικό εγχειρίδιο, ωστόσο, επειδή η Λατινική κυριαρχία παρουσιάζεται
ελλειπτικά, δίνεται η εντύπωση στους μαθητές/ τριες ότι είναι μια περίοδος μόλις 57
ετών (από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204) έως την
επανάκτησή της (1261).
Για να υπερβεί το δίλημμα της ορολογίας η παρούσα εργασία και να είναι πιο εύχρηστη
από τους μαθητές, υιοθετεί τον όρο «Λατινοκρατία», που αφενός συμφωνεί και με τους
όρους -κλειδιά της σχετικής Ενότητας στο σχολικό εγχειρίδιο, και αφετέρου κρίνεται
αρτιότερος και συμπεριληπτικός
της ποικιλίας δυτικών κατακτητών
(Φράγκων/Βουργουνδών, Φλαμανδών, Γενουατών, Λομβαρδών, Βενετών, Καταλανών,
Φλωρεντινών, Ναβαρραίων, Ιπποτών Ναϊτών ή Ιωαννιτών). Γίνεται, επίσης, διάκριση
της περιόδου αδιαμφισβήτητης ενετικής κατοχής του ελληνικού χώρου:
«Ενετοκρατία».

Η ιστορία της Εύβοιας κατά την διάρκεια της κατοχής της από τους Λατίνους,
είναι το πιο περίπλοκο μέρος από την πολυδαίδαλη Ελληνική ιστορία εκείνης της εποχής

17

και την παράδοσή της στον Φράγκο Γουίδο Λουζινιάν (1192)
William Miller, Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα 1204-1566, 1908, Εκδόσεις Ελληνικά
Γράμματα, 1997 γ΄ Έκδοση
19 Σύμφωνα με άλλες ιστορικές προσεγγίσεις εκτιμάται ως ακρότατο όριο τερματισμού της
Λατινοκρατίας η Υποταγή της Δημοκρατίας της Βενετίας στον Μεγάλο Ναπολέοντα- (Συνθήκη
Καμποφόρμιο στα 1797).
18
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Edward Augustus Freeman20

Β. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Β1 Η ΛΑΤ ΙΝΟΚΡΑΤ ΙΑ ΣΤ ΗΝ ΕΥΒΟ ΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Στις 13 Απριλίου 1204 οι συμμετέχοντες στην Δ΄ Σταυροφορία, κυρίως Ενετοί,
Λομβαρδοί και Φράγκοι και σε συμφωνία με τον Αλέξιο Άγγελο, γιο του εκθρονισμένου
Αυτοκράτορα Ισαάκ Άγγελου κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη εγκαινιάζοντας τη
Λατινοκρατία στον ελληνικό χώρο. Επίσημη πράξη εγκαθίδρυσής της θεωρείται η
Διανομή των Εδαφών της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας (Partitio Terrarum Imperii
Romaniae), που προσυμφωνήθηκε πριν από την επίθεση και επικυρώθηκε αμέσως μετά
την κατάκτηση. H επίσημη πράξη διαμελισμού όριζε τη διανομή των λαφύρων,
σύμφωνα με προγενέστερη συμφωνία 21και ενέκρινε τη σύσταση 6μελούς επιτροπής
(3 Ενετοί και 3 Φράγκοι/ Λομβαρδοί και οι Γάλλοι) ως εκλογικού σώματος του νέου
Αυτοκράτορα μεταξύ των Λατίνων.
Η συμφωνία του 1204 προέβλεπε, επίσης, «τη συγκρότηση Επιτροπής διαμελισμού
από 24 μέλη (12 Βενετούς, 12 Φράγκους). Η επιτροπή αυτή θα μελετούσε τις εδαφικές
πλουτοπαραγωγικές πηγές της Αυτοκρατορίας και θα προέβαινε σε μια ευρεία τριμερή
διανομή εδαφών μεταξύ του Αυτοκράτορα, των Σταυροφόρων και των Ενετών με
αναλογία ¼ στον πρώτο και από 3/8 στα άλλα δύο μέρη» 22 προβλέποντας και την
αποκατάσταση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, Ισαάκιου Β' Άγγελου, στο θρόνο. Η
Βυζαντινή Αυτοκρατορία διαμελίστηκε σε δουκάτα, βαρονίες και άλλα λατινικά
κρατίδια και διαμοιράστηκε στον Λατίνο αυτοκράτορα, στους Ενετούς και στους
Φράγκους. Την ίδια περίοδο δημιουργούνται στον άλλοτε βυζαντινό χώρο τα ελληνικά
κρατίδια (Αυτοκρατορία της Νικαίας, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και το
Δεσποτάτο της Ηπείρου) .
Το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου δόθηκε στους Ενετούς μαζί με τα δικαιώματα
επί της Αίγινας, κ των λιμανιών των Ωρεών, της Χαλκίδας και της Καρύστου 23. Η Χαλκίδα
τούς παραχωρήθηκε τυπικά στην αρχή, έως ότου (1216), όπως περιγράφεται στη
συνέχεια, εκμεταλλεύτηκαν τις πολιτικές συγκυρίες και εδραίωσαν την κυριαρχία τους.
Οι Βενετοί κατάφεραν να θέσουν υπό τον απόλυτο οικονομικό και πολιτικό έλεγχό τους
όχι μόνο σημαντικά νησιά, αλλά και τμήματα λιμανιών, ακόμα και σε τυπικά φραγκικές
περιοχές και να κυριαρχήσουν στις πιο σημαντικές οδούς εμπορίου και ναυσιπλοΐας .
Αυτοκράτορας του ανατολικού κράτους ανακηρύχθηκε ο Κόμης Βαλδουίνος της
Φλάνδρας. Ο Μαρκήσιος Βονιφάτιος ο Μομφερατικός, από τα ηγετικά στελέχη της 4ης
20

«Η Ιστορική Γεωγραφία της Ευρώπης », Edward Augustus Freeman, 1881
7 Μαρτίου 1204
22
Λοκ, Π., (1998). Οι Φράγκοι στο Αιγαίο 1204-1500, Τα σταυροφορικά κράτη του Βορείου
Αιγαίου, σελ. 91. Αθήνα: Ενάλιος
23
Λοκ, Π., ο.π. σελ. 94.
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Σταυροφορίας, ίδρυσε και ανέλαβε το βασίλειο Θεσσαλονίκης και τα περιβάλλοντα
εδάφη, απέκτησε24 περιοχές της Ηπείρου και παραχώρησε την Κρήτη στους Ενετούς.
Στη συνέχεια, επιδιώκοντας να ιδρύσει ένα αυτόνομο λομβαρδικό βασίλειο,
παραχώρησε φέουδα στον Όθωνα Ντε λα Ρος τη Βοιωτία και την Αττική και στον
Φλαμανδό Ζακ Ντ’ Αβένς την Εύβοια, με απώτερο σκοπό να καταστήσει τους
Βαρόνους βασσάλους (υποτελείς) του βασιλείου της Θεσσαλονίκης και έμμεσα να τους
θέσει κάτω από την επικυριαρχία του.
Ηγεμόνας της Εύβοιας αναγνωρίστηκε αρχικά (1205) ο Φλαμανδός Ζακ ντ΄ Αβεσνέ
(Jacques d’ Avesnes), ένας εκ των ηγετών των Σταυροφόρων. Μετά το θάνατό του στα
1208, το νησί περιήλθε στον πλήρη έλεγχο του Βονιφάτιου Μομφερατικού, ο οποίος
κρατώντας την επικυριαρχία της Εύβοιας για το (δικό του) βασίλειο της Θεσσαλονίκης,
εγκαθίδρυσε στην Εύβοια το ιδιότυπο καθεστώς της τριαρχίας, διαιρώντας την σε
τρία φέουδα / τιμάρια:
α. της Χαλκίδας, που περιλάμβανε την Κεντρική Εύβοια
β. των Ωρεών, που περιλάμβανε τη Β. Εύβοια
γ. της Καρύστου, που αποτελούσε τη Νότια Εύβοια
Τα τρία τιμάρια παραχωρήθηκαν αντίστοιχα σε Λομβαρδούς αριστοκράτες, τους
Γιλβέρτο ντα Βερόνα, Πεγκοράρο ντε Μερκανουόβο και Ραβάνο ντάλε Κανσέρι/
Κάρσερι. Οι τρεις Βαρόνοι ονομάζονταν τριτημόριοι (terzieri – tierciers) και τα τιμάριά
τους είχαν κοινό διοικητικό κέντρο τη Χαλκίδα. Μετά το θάνατο του Βονιφάτιου οι
τρίαρχοι ανεξαρτητοποιήθηκαν από το βασίλειο της Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε η
εκούσια αποχώρηση από την Εύβοια του Πεγκοράρο, ο θάνατος του Γιλβέρτο ντα
Βερόνα, συνθήκες που επέτρεψαν στον Ραβάνο Ντάλε Κανσέρι να απομείνει ο μόνος
Αυθέντης της νήσου. Θέλοντας να εδραιώσει τη θέση του εξασφαλίζοντας ενετική
στήριξη, πρότεινε (1209) στη Βενετία την επικυριαρχία της Εύβοιας, για την οποία οι
Ενετοί είχαν ήδη αξιώσεις και τυπικά τους είχε παραχωρηθεί από τη συνθήκη της
Ρωμανίας, χωρίς ωστόσο να έχουν τηρηθεί οι όροι. Οι Ενετοί, αν και έδιναν
προτεραιότητα στην κατοχή της Κρήτης, εποφθαλμιούσαν και την Εύβοια λόγω της
προνομιακής θέσης της για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα αλλά και για την άμυνα
εναντίον των επιθέσεων των Φράγκων, των Καταλανών και των Τούρκων πειρατών. Αν
και οι Ενετοί δεν ενδιαφέρονταν για την αγροτική πλουτοπαραγωγική μιας περιοχής, ο
αγροτικός πλούτος της Εύβοιας δεν ήταν ευκαταφρόνητος, λόγω της αξιόλογης
παραγωγής σίτου, λαδιού, κεριού, κρασιού, μελιού, μεταξιού. Η ενετική διείσδυση στην
Εύβοια ολοκληρώθηκε στα 1216 με το Θάνατο του Ραβάνο και επακολούθησε νέα
κατάτμηση του νησιού σε τριτημόρια 25 που δόθηκαν σε 6 ηγεμόνες (ανά ζεύγη), στην
πλειοψηφία τους Βενετούς.
Η Εύβοια, επί της ουσίας, περιήλθε αρχικά σε Λογγοβαρδική (Λομβαρδοκρατία: 1204/51216) και βαθμιαία σε πλήρη ενετική κυριαρχία (Ενετοκρατία:1216-1470). Η Λατινική
24

Με τη Σύμβαση της Αδριανούπολης μεταξύ Βονιφάτιου και Γαληνοτάτης Δημοκρατίας
(Αύγουστος 1204)
25 Η νέα διαίρεση έγινε από τον Βενετσιάνο βάϊλο, Πιέτρο Μπάρμπο: κάθε Ηγεμόνας είχε ένα
εκτημόριο.
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της κατάκτηση διήρκησε συνολικά 266 χρόνια από το 1205 έως το 1470 (Οθωμανική
κατάκτηση), με εξαίρεση δύο βραχύχρονα διαλείμματα ανακατάληψης του νησιού στο
2ο μισό του 13ου αιώνα (1272/1273 – 1296) από τον ιππότη Λικάριο, ο οποίος εν ονόματι
του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου οργάνωσε, σε συνεργασία με Γενοβέζους,
δύο εξεγέρσεις του ντόπιου ελληνισμού εναντίον των Λομβαρδών και των Ενετών,
κατορθώνοντας να κυριεύσει προσωρινά όλα τα κάστρα της Εύβοιας εκτός από τη
Χαλκίδα (1296).
Η Ιστορία της Εύβοιας, κατά τον John Bagnell Bury26, μετά τη Λατινική κατάκτηση και
μέχρι την Οθωμανική μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τρεις περιόδους:
i.

ii.
iii.

1205 – 1262: Οι Λομβαρδοί κυριαρχούν στην Εύβοια υπό την επικυριαρχία του
Πριγκιπάτου της Αχαΐας. Ωστόσο, η νήσος ανήκε πάντα στη σφαίρα
ενδιαφέροντος των Ενετών και από τα 1216 αναγνωρίζεται στη Χαλκίδα
επίσημα η κυριαρχία της και σταδιακά εδραιώνεται η θέση της στο νησί.
1262 – 1385: Η Εύβοια περνάει στον απόλυτο έλεγχο των Ενετών και η
επικυριαρχία του Πριγκιπάτου της Αχαΐας παραμένει τυπική.
1385 – 1470: Ενετοκρατία: Η Εύβοια περιέρχεται σε απόλυτη ενετική κατοχή.

Μουσείο Δυτικού Προμαχώνα στο Φρούριο Καράμπαμπα- Φωτογραφία: Προσωπική Συλλογή

Β2 Το Αυλωνάρι
Κατά την διάρκεια της Λατινοκρατίας, η περιοχή Αυλωναρίου αποτελούσε την
εκκλησιαστική έδρα της Επισκοπής «Αυλώνος», η οποία αναφέρεται στις επίσημες
ιστορικές πηγές ως «Avalona» ή «Abelonensem».Το 14ο αιώνα το Αυλωνάρι (Avlon)
καθίσταται αυτόνομο διοικητικό, στρατιωτικό και οικονομικό κέντρο της ευρύτερης
26

Μπιούρι, Τ. Μ., (1888).«The Lombards and Venetians in Euboia»
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περιοχής με έδρα του το οχυρό «Κούπα». Επικεφαλής είναι ο αξιωματούχος
Capitaneus Avalone, ο οποίος υπάγεται στο Βενετό βάιλο της Χαλκίδας. Προστατεύεται
δε από τα δύο ονομαστά κάστρα, Potiri και Cuppa, σε συνδυασμό με τους πύργους
της περιοχής, ανάμεσά τους και τον Πύργο Αυλωναρίου.

Η παλαιότερη φωτογραφία του Αυλωναρίου περ. 1923, Πηγή: «Το Ρόπτρο», Εκδ. Δημ .Σγούρου
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Β2.1. Ο ΠΥΡΓΟ Σ ΑΥΛΩΝ ΑΡ ΙΟΥ
ΟΧΥΡΟ- ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΤΗΡΙΟ- ΤΗ ΛΕΠ ΙΚΟ ΙΝΩ ΝΙΑ - ΦΡΥΚΤΩ ΡΙΑ 27 -ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ο Πύργος Αυλωναρίου, Αύγουστος 2021, Προσωπική Συλλογή

Ο επιβλητικός Μεσαιωνικός Πύργος δεσπόζει πάνω στο λόφο του αμφιθεατρικού
Αυλωναρίου και επιβλέπει μέχρι και σήμερα ένα μεγάλο τμήμα της Κεντροανατολικής
Εύβοιας. Ιστορικά τοποθετείται στην Υστεροβυζαντινή εποχή και συγκεκριμένα στον 14 ο
αιώνα, στην Περίοδο της Λατινοκρατίας.

27

Στη Βυζαντινή εποχή μέχρι την Ενετοκρατία οι φρυκτωρικοί Πύργοι ονομάζονταν
καμινοβίγλια ή χρησιμοποιύσαν τον όρο vigilarium< από το vigil ή vigilia που σημαίνει σκοπιάεπαγρύπνηση, που δήλωνε πάσης φύσεως πύργους-φυλάκια. Στην ελληνική γλώσσα
αναφέρονται φανόπυργοι, πρόβολοι, φυλάκια, πυργίσκοι ή απλώς Πύργοι και διακρίνονται από
τις Βίγλες.
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Όπως μαρτυρούν τα κατάλοιπα 14 τουλάχιστον πύργων 28, που σώζονται στα
υψηλότερα σημεία εκατέρωθεν του άξονα Κύμης – Αλιβερίου, ο Πύργος Αυλωναρίου
αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα
οργανωμένου αμυντικού και επικοινωνιακού
δικτύου, διακτινωμένου στην ευρύτερη περιοχή της Κ.Α Εύβοιας με κεντρικούς άξονες
το θρυλικό κάστρο Potiri στη νότια πλευρά του οικισμού29 και το περίφημο κάστρο
Cuppa (Κούπα)30. Έχοντας άμεση οπτική επαφή με τους γειτονικούς Πύργους (Πύργος
του Κοιλίου, Πύργος Κάστρου Potirι, Πύργος Τραχηλίου κ.λπ.) ο συγκεκριμένος Πύργος
εξασφάλιζε σφαιρική εποπτεία μεγάλης έκτασης και άρα είχε επικοινωνιακή, και
αμυντική οχυρωματική λειτουργία.
Σύμφωνα με σχετικές μελέτες31, η πρώτη κατασκευαστική φάση των πύργων αυτής της
ζώνης ανάγεται στη Μυκηναϊκή εποχή, περί το 1400 π.Χ. και συγκροτούσαν δίκτυο
φρυκτωρικών πύργων. Η ορεινή τους θέση εξασφάλιζε στους κατοίκους ένα είδος
άμεσης συνεννόησης σε καιρό κινδύνου. Με πυρσούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και
πυκνό καπνό την ημέρα διέδιδαν το μήνυμά τους σε μεγάλες αποστάσεις και σε
μηδενικό χρόνο. Μετά τη λατινική κατάκτηση της Εύβοιας, και ιδιαιτέρως κατά την
Ενετοκρατία, οι Πύργοι της περιοχής επανεκτιμήθηκαν ως σύστημα
αλληλοκαλυπτόμενων επικοινωνιακά οχυρώσεων και αναδομήθηκαν, για να
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες προστασίας από τους Οθωμανούς και τις πειρατικές
επιδρομές Φράγκων και Καταλανών.

28 Γειτονικοί Πύργοι

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Κάστρα
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ενετικός Πύργος Αλιβερίου
Πύργος Ακρόπολης Δύστου
Πύργος Καδί
Πύργος Κήπων Εύβοιας
Πύργος Κοιλίου
Πύργος στο Άνω Κουρούνι
Πύργος Κουτουμουλά
Πύργος στα Θαρούνια
Πύργος στο Τραχήλι
Ελληνόπυργος Ζάρκων
Παλιόκαστρο Βιτάλων
Κάστρο Κούπα
Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κύμης
Κάστρο της Οκτωνιάς
Κάστρο Ποτίρι
Ριζόκαστρο

στη νότια απόληξη της κορυφογραμμής της Οχθωνιάς
στη Βρύση της περιοχής Κονιστρών
31
Κοίλιαρης, Δ. Γ., (2017). «Οι πύργοι της Κεντρικής Ανατολικής Εύβοιας και η αναμετάδοση του
μηνύματος της πτώσεως της Τροίας, 1184 π.Χ»
29
30
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με νεότερες μελέτες 32 υπάρχουν τεκμήρια ύπαρξης
και άλλου όμορου ενετικού Πύργου. Δεν αποκλείεται, επίσης, το ενδεχόμενο ο
συγκεκριμένος πύργος να προϋπήρχε του περιβάλλοντος οικισμού. Στην περιοχή
υπήρχε επίσης το ισχυρό κάστρο της Βαλλόνα (Αυλωνάρι), που κατακρημνίστηκε λόγω
ισχυρού σεισμού στα 1439.
Ενώ κατά τη Μεσαιωνική Περίοδο ο Πύργος Αυλωναρίου ήταν σε συνεχή χρήση, με το
τέλος της Λατινοκρατίας και την Οθωμανική κατοχή της Εύβοιας τον 16 ο αιώνα, η
αμυντική και επικοινωνιακή λειτουργία του Πύργου Αυλωναρίου καταργήθηκε. Κατά
την Οθωνική Περίοδο, χρησιμοποιήθηκε ως τόπος διαμονής Βαυαρών στρατιωτών, ενώ
σύμφωνα με μαρτυρίες τα νεότερα χρόνια 33 αξιοποιήθηκε ως δημοτικό γραφείο. Στο
μνημείο είναι ευδιάκριτες οι επιστρωματώσεις από διαφορετικές εθνικές και
θρησκευτικές ομάδες που έδρασαν στο χώρο, αν και η διεύρυνση των ανοιγμάτων της
Πύλης και η αρπαγή δομικών υλικών του αλλοίωσαν σε έναν βαθμό την αρχική όψη
του. Παρά τις διαδοχικές μετασκευές και αναδομήσεις του, παραμένει ένας από τους
πιο καλοδιατηρημένους Πύργους της νήσου.
Εκτός από την προφανή του λειτουργία ως παρατηρητηρίου, η αμυντική λειτουργία του
κτίσματος φανερώνεται από τον αρχιτεκτονικό δυτικό
τύπο της κατασκευής: κτίσμα με τετραγωνική κάτοψηόπως όλοι οι Πύργοι της Ευβοϊκής περιοχής- απουσία
διακοσμητικών στοιχείων,
πολεμίστρες τύπου
χελιδονουράς, ζεματίστρες (καταχύστρες), επάλξεις,
απουσία παραθύρων και στο εισόδου στο ισόγειο.
Διαρθρώνεται σε τέσσερις ορόφους, που επέτρεπαν
την άνοδο μέχρι τις επάλξεις, από τις οποίες γινόταν
χρήση πυροβόλων όπλων. Η είσοδος βρισκόταν για
λόγους ασφαλείας στη νότια πλευρά, στο επίπεδο του
πρώτου ορόφου, αρχιτεκτονικό στοιχείο δυτικού
τύπου, που εντοπίζεται σε όλη τη μεσαιωνική Εύβοια.
Η σημερινή είσοδος στο Ισόγειο αποτελεί νεότερο
32

Ο Νικόλαος Καράπας το 1955 στην εφημερίδα «Κύμη» γράφει: «Επί του υψηλοτέρου σημείου
του χωρίου υπήρχε ενετικός πύργος, όστις προ 50 ετών (1905) εκρημνίσθη και εκ των λίθων του
πύργου έγινε το πανύψηλον κωδωνοστάσιον». O Μονοδρυάτης Κ. Παπαναστασίου, γέρος προ
37 ετών έγραφε στο σημειωματάριό του: «… στο Μονόδρυ υπήρχε ο μεγαλύτερος ενετικός
πύργος, ήταν τελείως ανέπαφος… οι παππούδες μας ηθέλησαν να φιάξουν μια μεγάλη
εκκλησία…». Στην «Ιστορία εκπαιδευτικής περιφερείας Κύμης» αναφέρεται: «εις μεγας ενετικός
πύργος υψούτο παλαιότερον εις την κορυφήν του λόφου πλησίον του ναού της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου». Η θέση του ήταν πίσω από την εκκλησία προς το κοιμητήριο. Ο θυρεός, που έχει
εντοιχισθεί πάνω από το βυζαντινό θωράκιο που βρίσκεται και αυτό πανω από την είσοδο,
προέρχεται από τον πύργο. Έχει ανάγλυφη μορφή αγγέλου με ανοιχτές τις φτερούγες.» στο: «Οι
πύργοι της Κεντρικής Ανατολικής Εύβοιας και η αναμετάδοση του μηνύματος της πτώσεως της
Τροίας, 1184 π.Χ», Δημήτριος Γ. Κοίλιαρης 2017
33

Κωνσταντίνος Π. Σγούρος, Περιοδικό « Το Ρόπτρο»
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μετασχηματισμό της δομής του Πύργου (σήμερα κλειστή). Η πέτρινη οροφή του
ισογείου σώζεται ακέραια, καθώς και το αρχικό του ύψος 103 μέτρων.
Ο Πύργος είναι οικιστικά ενταγμένος στην κωμόπολη, μη περιφρουρημένος, και
γειτνιάζει με το Δημοτικό Κοιμητήριο και τον μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό του Αγίου
Νικολάου (περ. 1300). Σήμερα ο Πύργος είναι προσβάσιμος, αλλά σφραγισμένος- το
εσωτερικό του μη επισκέψιμο.

Η κεντρική Είσοδος του Πύργου, Αύγουστος 2021Φωτ: προσωπική συλλογή

Β2.2. Άλλα μεσαιωνικά μνημεία της περιοχής:
Το ίδιο το αρχιτεκτονικό προφίλ του Αυλωναρίου παραπέμπει στη Μεσαιωνική
Βυζαντινή εποχή. Εκτός αυτού, αξιόλογα μεσαιωνικά κατάλοιπα είναι:
Τα ναϊκά μνημεία: ο επισκοπικός ναός του Αγίου Δημητρίου (1304) στα Χάνια
Αυλωναρίου, του οποίου πρώτη οικοδομική φάση ανάγεται στην παλαιοχριστιανική
περίοδο, οι 7 σταυρεπίστεγοι ναοί, η Μεταμόρφωση στο Πυργί (1296), η Κοίμηση
Θεοτόκου (τέλη 13ου αι) και ο Άγιος Νικόλαος (1304) στον Οξύλιθο, η Αγία Θέκλα
(13ος-14ος αι), η Οδηγήτρια στις Σπηλιές Κονιστρών (1311), ο Άγιος Δημήτριος στο
Μακρυχώρι (1302-3) και τα καθολικά των Μονών Μάντζαρη και Λευκών. Επίσης δύο
μονόχωροι καμαροσκέπαστοι ναοί, ο Άγιος Νικόλαος παραπλεύρως του Ενετικού
Πύργου (περ. 1300) και η Αγία Άννα στον Οξύλιθο (μέσα 14ου αι).
Επίσης, έχουν εντοπιστεί Τείχη, ερείπια δεξαμενών, τμήμα μισογκρεμισμένου πύργου
στην ανατολική πλευρά του Αυλωναρίου και βέβαια τα περίφημα κάστρα Cuppa στη
«Βρύση» και Κάστρο Potiri, στα νοτιοδυτικά του όρους «Οκτωνιά». Εντός του κάστρου
Potiri σώζεται η βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας που ερημώθηκε κατά την
Φραγκοκρατία, αλλά λειτουργεί επετειακά στις μέρες μας.
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Κάστρο Ποτίρι

Η Βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας μέσα στο κάστρο Ποτίρι, Φωτογραφία Χρήστος Ποθητάκης
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Κι η πατρίδα μια τοιχογραφία μ' επιστρώσεις διαδοχικές φράγκικες ή σλαβικές
που αν τύχει και βαλθείς για να την αποκαταστήσεις πας αμέσως
φυλακή
και δίνεις λόγο
Σ' ένα πλήθος Εξουσίες
Γ. Σεφέρης, «Δώρο ασημένιο ποίημα»

Γ ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ
Γ1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔ ΙΚΟ Ι ΣΤΟΧΟΙ
Σκοπός: Να δουν οι μαθητές/ μαθήτριες την Ιστορία ως χαρούμενη επιστήμη
Να αναλάβουν την υιοθεσία του Πύργου
Ειδικοί στόχοι:

Για την Ιστορία
Επιδιώκεται οι μαθητές:
 Να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν την επιρροή που δέχτηκε ο ελληνισμός της
Εύβοιας από τους Δυτικοευρωπαίους Σταυροφόρους σε ορισμένους τομείς


Να ανακαλύψουν και να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία
ενός Μεσαιωνικού Πύργου και να τον διακρίνουν από άλλες παρόμοιες κατασκευές
(βίγλα, κάστρο)



Να δώσουν έμφαση «στον τρόπο που επικοινωνούν, δημιουργούν και
συναναστρέφονται οι άνθρωποι και όχι στις διαρκείς πολεμικές συγκρούσεις. Η
Τοπική Ιστορία παίζει μεγάλο ρόλο εδώ ως επαγωγικό εργαλείο για την ένταξη του
επιμέρους στο γενικό.34» (Βασιλική Σακκά)



Να κινούνται με μεγαλύτερη ευκολία στα Μεσαιωνικά χρόνια και να εντάξουν τον
Πύργο στο ιστορικό του πλαίσιο: «Βασικά θέματα της ιστορίας που διδάσκεται
στους μαθητές θα πρέπει να επιλεγούν για μελέτη σε βάθος, ενταγμένα σε έναν
χρονολογικό άξονα, τα οποία τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν σε γλώσσα
οικεία και εύληπτη και με αξιοποίηση του ιστορικού εργαστηρίου»35



Να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση και αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης
πολιτισμών προϋποθέτει τη πολυπρισματική και μακρόχρονη μελέτη όλων των
πτυχών της συλλογικής ζωής, (την Αρχιτεκτονική, τη ρυμοτομία του οικισμού, τη

Σακκά, Β., (2016). «Το παρελθόν είναι μια ξένη χώρα – το ίδιο και η ελληνική σχολική
ιστορία» στο ΧΡΟΝΟΣ, τ. 33, 1/2016
34

35

ο.π. Βασιλική Σακκά
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γεωγραφική θέση, τους θεσμούς, την οργάνωση, τη γλώσσα, την τέχνη, την
παραγωγή κ.λπ.)


Να επαληθεύσουν σε αυθεντικές καταστάσεις την πολυφωνικότητα και την ποικιλία
των ιστορικών πηγών και της ιστορικής ερμηνείας και να εξοικειωθούν με
μεθόδους επιλογής και κριτικής αξιολόγησής τους.



Να συλλάβουν διερευνητικά την ιδέα ότι η ιστορική Γεωγραφία συνεπικουρεί την
Ιστορία, καθώς οι δράσεις των ανθρώπων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη
γεωμορφολογία του τόπου και τα σταθερά γεωγραφικά δεδομένα μιας περιοχής.



Να καλλιεργήσουν δεξιότητες σύλληψης και έκφρασης διερευνητικών ερωτημάτων,
που θα μπορούσαν να απεγκλωβίσουν τη μάθηση από το ένα σχολικό βιβλίο και
κυρίως να στρέψουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε κάτι που πραγματικά τους
ενδιαφέρει.



Να «εκφράσουν ιστορικό λόγο (ιστορικούς, ερμηνευτικούς συλλογισμούς) για το τι
μπορεί να συνέβη στο παρελθόν μελετώντας υλικά κατάλοιπα ως ιστορικές
μαρτυρίες του παρελθόντος»36



Να εξοικειωθούν με κανόνες έγκυρης αναζήτησης και
πληροφοριών από έντυπες και διαδικτυακές πηγές.



Να εξασκηθούν στην απόσπαση πληροφοριών από ποικίλες ιστορικές πηγές
αλλά και της σύνθεσής τους σε μικροκείμενο, χτίζοντας δεξιότητες απαραίτητες
για τις απαιτήσεις του σχολικού μαθήματος της Ιστορίας στο λυκειακό επίπεδο.
Να μάθουν πώς και γιατί οφείλουμε να αναφέρουμε τις πηγές μας για όσα
γράφουμε και δημοσιεύουμε. 37



Να εκπαιδευτούν στην ιστορική τεκμηρίωση- επιχειρηματολογία, δραστηριότητα
που συνδυάζεται άριστα με την 9η Ενότητα Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου: «η
επιχειρηματολογία σε άλλα μαθήματα», η διδασκαλία της οποίας συμπίπτει και
χρονικά με τη διδασκαλία της επιλεγμένης Ενότητας στη Μεσαιωνική Ιστορία.

αποδελτίωσης

36

Κουσερή, Γ., (2017), «Έκφραση ιστορικής σκέψης στο Σχολείο και το Μουσείο», στη Νέα
Παιδεία, τεύχ. 162, σ. 115-138, Αθήνα
37

«Ειδικότερα η χρήση των κατάλληλων ιστορικών πηγών στην εκπαίδευση, συμβάλλει στην
απομάκρυνση από τις παραδοσιακές πρακτικές της αφηγηματικής παρουσίασης της ιστορικής
ύλης και υποβοηθά στην αντιμετώπιση της ανίας και της παθητικότητας που προκαλεί ο
αφηγηματικός μονόλογος του εκπαιδευτικού και των σχολικών εγχειριδίων” Β. Σακκά, στο: «Η
θέση της ιστορίας στο σχολείο και πώς θα την αλλάξουμε», ΧΡΟΝΟΣ, 10-11- 2015
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Να αποβάλουν την εδραιωμένη αντίληψη ότι η Ιστορία, επειδή βλέπει προς το
παρελθόν, είναι μια νεκρή επιστήμη, που δεν σχετίζεται με τη ζωή τους και να
αναπτύξουν ιστορική συνείδηση38



Να χαρούν το σχολικό μάθημα της Ιστορίας, βλέποντας στην πράξη ότι δεν απαιτεί
απομνημόνευση γεγονότων, χρονολογιών, ονομάτων και πιστή αναπαραγωγή μίας
και αδιαμφισβήτητης ερμηνείας, αλλά χρειάζεται τη δική τους ελεύθερη κρίση και
τη φαντασία τους.



Με αφετηρία τον Ενετικό Πύργο να παρεκκλίνουν από τη γραμμική ανάπτυξη της
ιστορικής αφήγησης του σχολικού εγχειριδίου, να διατρέξουν ελεύθερα τον
ιστορικό χρόνο και χώρο και τελικά να επανασημασιοδοτήσουν το μνημείο και να
το κάνουν αληθινό κτήμα τους.

Για την Ενσυναίσθηση- Επικοινωνία και συνεργασία με τους άλλους


Να προσεγγίσουν το πρόβλημα της προσπελασιμότητας/ προσβασιμότητας των
μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για έναν ξένο επισκέπτη και για άτομα με
αναπηρίες39 και να αναλαμβάνουν και στο μέλλον ανάλογες πρωτοβουλίες για την
προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στη γνώση (το διδακτικό σενάριο προβλέπει
τη δημιουργία αρχαιολογικής πινακίδας για βλέποντες και μη βλέποντες).



Να κατανοήσουν γιατί η Γενική Ιστορία δεν μπορεί να αναδείξει την τοπική αλλά
εξίσου σημαντική Ιστορία και να εκτιμήσουν τους ποικίλους τρόπους διάσωσης της
ιστορικής κληρονομιάς, στους οποίους δραστηριοποιούνται μέλη της Κοινότητάς
τους και πιθανόν και της οικογένειάς τους (Μουσεία, Πολιτιστικοί Σύλλογοι,
Ιδιωτικές πρωτοβουλίες, Εκδόσεις, Αρθρογραφία κ.λπ.). Να έρθουν σε επικοινωνία
με τους Φορείς αυτούς, να γνωρίσουν το έργο τους και -γιατί όχι;- να συμμετέχουν.

38

«Η ιστορία θα πρέπει να μετακινηθεί πέρα από το επίπεδο της γνωστικής προσέγγισης
(ιστορία=γνώση, απομνημόνευση) και τις έννοιες πρώτου επιπέδου (τι, ποιος, πού, πότε, γιατί;),
σε εκείνο των σύνθετων ερωτημάτων, της απορίας, της κατανόησης της προέλευσης των
ερμηνειών και της ηθικής τους διάστασης (Ιστορική Συνείδηση: η κατανόηση ότι διαφορετικές
ερμηνείες του παρελθόντος αναπτύσσουν ή δομούν μία διαφορετική σύλληψη του παρόντος
και διαμορφώνουν διαφορετικές προοπτικές για το μέλλον).ο.π. Β. Σακκά
39

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται «να δομήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον ευνοϊκό για
την κατανόηση της Ιστορίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης. Μέσα σ’ αυτό το
πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να δει τον κόσμο από τη θέση του άλλου και
αντίστοιχα να κατανοήσει πώς εκείνος θα έβλεπε τα πράγματα» (Beauty and the Philosopher,
D . Shemilt, 1984).
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Ν’ αναπτύξουν πρωτοβουλία και να αναπτύξουν διάλογο με τις παλιότερες γενιές,
γονείς, παππούδες40 καθώς θα πρέπει να συλλέξουν υλικό για την έρευνά τους
ερχόμενοι σ’ επαφή με τους τοπικούς φορείς με την επισημότητα και την οργάνωση
που απαιτεί μια μαθητική ιστορική έρευνα.



Να ανακαλύψουν εναλλακτικούς τρόπους προστασίας και ανάδειξης του
πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, υλοποιήσιμους μέσα από τον μαθητικό ρόλο
ενός ανήλικου πολίτη Έτσι, μπορούν να καταστήσουν τον τόπο τους πιο ελκυστικό
προς τον αναπτυσσόμενο «Ιστορικό Τουρισμό» δίνοντας στον επίσημο ή ανεπίσημο
ιστορικό περιηγητή τις δέουσες πληροφορίες, ώστε να κάνει απολαυστική
ανάγνωση του μνημείου, συμβάλλοντας στην αύξηση του τουριστικού
ενδιαφέροντος για τον τόπο τους. (Πολιτιστικός τουρισμός)

Για την ένταξή τους στο δυναμικό της τάξης


Μαθητές που μένουν αμέτοχοι και παθητικοί να βρουν τη θέση τους στο δυναμικό
της ομάδας. Να μπορούν να αλληλοεπιδρούν και να αναπτύσσουν διάλογο στην
τάξη με επίκεντρο ένα σημαντικό ζήτημα.



Να ενθαρρυνθούν προς την ανάπτυξη δημόσιου λόγου χωρίς φόβο και αυτόνομα
και εντός συνεργατικού κύκλου και εντός τάξης και εκτός (το διδακτικό σενάριο
περιλαμβάνει τη σύνταξη άρθρου για τη σύγχρονη διαχείριση των ενετικών
Πύργων)



Να εμπλακούν σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης. Η διδακτική πρόταση
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη και συμπλήρωση από τους μαθητές φύλλου
αυτοαξιολόγησης.

Για τη Γλώσσα


Να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου με ποικίλα γραμματειακά είδη: «Σύνταξη
Άρθρου», «Ημερολόγιο», «Ανάλυση πολυτροπικού κειμένου, χάρτη- δορυφορικής
εικόνας, οικόσημου», «Σύνταξη διαλογικού κειμένου».



Να διαπιστώσουν ότι η Γλώσσα ενσωματώνει 41 τις ιστορικές επιρροές και αποτελεί
ιστορική πηγή αντικειμενική και αποκαλυπτική ως προς τις σχέσεις που ανέπτυξε

40

Η τοπική Ιστορία θέτει ως στόχο τη «Διαμόρφωση υπεύθυνης και ενεργού σχέσης με όσα
συμβαίνουν στην τοπική κοινωνία. Κοινωνικοποίηση μέσα από την επίγνωση της ιστορικής
μνήμης του τόπου. Γεφύρωση του χάσματος με τις προηγούμενες γενιές» Α. Παληκίδης, «Γιατί
να διδάξουμε τοπική Ιστορία»
41
Θεωρία και Ιστορία της ελληνικής Γλώσσης: 1.1 H ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ A.Φ. Xριστίδης 2001 «Έτσι, η νεότερη ελληνική γλώσσα δανείστηκε δραστικά στη νεότερη ιστορία
της από την τουρκική, την ιταλική (κυρίως από τη βενετσιάνικη διάλεκτο), τις γειτονικές
σλαβικές γλώσσες, τη γαλλική, την αγγλική. Δανείστηκε επίσης –εν είδει «εσωτερικού
26
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μια γλωσσική- εθνική κοινότητα ανθρώπων με μια άλλη. 42 Να παρατηρήσουν ότι
τα ανθρωπωνύμια, τοπωνύμια, οδωνύμια, αποκαλύπτουν πολλές πληροφορίες για
το περιβάλλον του και το ιστορικό παρελθόν του.43


Να συνειδητοποιήσουν, τέλος, ότι η Γλώσσα εκτός από ιστορική πηγή είναι και το
βασικό εργαλείο ανάλυσης και αποκωδικοποίησης γραπτών πηγών και όταν την
κατέχει κανείς σε βάθος, μπορεί να ελέγξει σε έναν βαθμό τις προθέσεις, την
αξιοπιστία, τις προκαταλήψεις, τους σκοπούς των συντακτών ενός κειμένου και
μιας ιστορικής αφήγησης (Φύλλο εργασίας: μελέτης βενετσιάνικου θρήνου)

Για τους Γραμματισμούς


Να εγκλιματιστούν στο –συνήθως
άγνωστο στους εφήβους- μαθησιακό
περιβάλλον του διαδικτύου, ώστε να μπορούν να διακρίνουν -σε ικανοποιητικό για
την ηλικία τους επίπεδο- επιστημονικές ιστοσελίδες και έντυπα από άλλες
ερασιτεχνικού, παραφιλολογικού ή παραπλανητικού
χαρακτήρα και να
αποφεύγουν διαδικτυακές κακοτοπιές.



Να χαρούν τις δυνατότητες που προσφέρουν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για
την έρευνα και δημιουργική παρουσίαση της γνώσης (λογισμικά -προγράμματα
δημιουργίας εικαστικού έργου, χρονογραμμής, χαρτών, γραφικής σχεδίασης και να
τα χειρίζονται με ευχέρεια. Και πολύ περισσότερο, να τους δοθεί η ευκαιρία να
κάνουν τις δικές τους προτάσεις για ψηφιακά μέσα, που συχνά κατέχουν, αλλά δεν
χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικό σκοπό.



Να εξερευνήσουν σύγχρονα μέσα πολλαπλής αναπαράστασης της πληροφορίας
(google earth) και σχεδιαστικά λογισμικά photoshop – ζωγραφικής- για τη
δημιουργίας αφίσα, Γραμματοσήμου, Αρχαιολογικής πινακίδας.



Ν’ ασκηθούν στην παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου. Να αναπτύξουν δεξιότητες
καταγραφής, ταξινόμησης και επεξεργασίας των ιστορικών πληροφοριών με
αντίστοιχα ηλεκτρονικά εργαλεία, καθώς επίσης και παρουσίασης ενός ιστορικού
θέματος.

δανεισμού»– και από τις αρχαιότερες φάσεις της, ιδίως κατά τον 19ο αιώνα, στην πορεία για
τη διαμόρφωση της εθνικής γλώσσας του νεότευκτου νεοελληνικού εθνικού κράτους. Oι
δανεισμοί αυτοί δεν περιορίστηκαν στο λεξιλόγιο, αλλά επηρέασαν ολόκληρο το σώμα της
γλώσσας
(μορφολογία,
σύνταξη,
σημασία).»
https://www.greeklanguage.gr/greekLang/studies/guide/thema_a1/index.html (Ανάκτηση: 22/7/21)
42

«H πιο προφανής όψη της συνάντησης της γλώσσας με την ιστορία είναι, βέβαια, ο γλωσσικός
δανεισμός, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ γλωσσών λόγω ιστορικών συγκυριών.»
43
«Η Ιστορία μέσα και έξω από το σχολείο». Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης
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Γ2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ ΙΔ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ


«Η φυσική αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα, εντονότερη στην ελληνική περιφέρεια από
ό,τι στα μεγάλα αστικά κέντρα και η αναζήτηση ταυτότητας στην εφηβική ηλικία είναι
εύφλεκτες, μπορούν να πυροδοτήσουν το ενδιαφέρον για την ανακάλυψη της ιστορίας
του τόπου τους» Άγγελος Παληκίδης, «Η τοπική ιστορία στο σχολείο» 44



Οι μαθητές γυμνασίου ωφελεί να απελευθερωθούν από τη γεγονοτολογική
παρουσίαση της σχολικής Ιστορίας, και να μετακινηθούν από μία «θερμή» για την
ηλικία τους περιοχή, (ο τόπος μου) προς μία ψυχρή, (η Ιστορική περίοδος), χωρίς το
μάθημα να γίνει ανιαρό και πληκτικό.



Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν, όσο νωρίτερα γίνεται, την αναγκαία σκευή ελέγχου
και αξιοποίησης πληροφοριών και να μην πέφτουν θύμα εύκολης παραπληροφόρησης,
και την εξοικείωση με τις ιστορικές πηγές. Στην επόμενη βαθμίδα, το εξεταστικό και
ανταγωνιστικό Λύκειο ως προθάλαμος του Πανεπιστημίου, δεν αφήνει χώρο και χρόνο
για ανακαλυπτική μάθηση.



Τα παιδιά αυτής της ηλικίας ενδέχεται να δελεαστούν από διασκεδαστικές,
εξατομικευμένες, δραστηριότητες ανάλογα με τα πεδία ενδιαφέροντός τους (π.χ.
Γεωγραφία, Σχέδιο- Ζωγραφική, Συγγραφή, Πολιτική, Οικονομία κ.λπ.), πάντα σε
συνάρτηση με το ερευνώμενο ιστορικό μνημείο και την εποχή του.



Στο Γυμνάσιο υπάρχει ο χρόνος και η ευελιξία να χαρούν τα παιδιά άμεσα (σε 2-3
εβδομάδες, ανάλογα με τα επιλεγμένα φύλλα εργασίας) τους καρπούς της ατομικής
και συλλογικής εργασίας. Έτσι, προβλέπεται επαρκής χρόνος ανατροφοδότησης μέσα
στην τρέχουσα σχολική χρονιά, ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να
επαναπροσδιορίσουν στόχους, να διατυπώσουν νέα ερευνητικά ερωτήματα ή να
αποφασίσουν να εμβαθύνουν περισσότερο στο αντικείμενο της έρευνάς τους.



Είναι σημαντικό να αναδειχθεί η σημασία άλλων μαθησιακών αντικειμένων του
γυμνασίου, Γεωγραφίας, Καλλιτεχνικών, Πληροφορικής, που συχνά απαξιώνονται και
θεωρούνται από τους μικρούς μαθητές δευτερεύοντα.



Είναι σημαντικό οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν από μικρή ηλικία ότι η αμφιβολία,
στην οποία συνειδητά υπεισέρχεται και δοκιμάζεται ο ιστορικός επιστήμονας, είναι μια
δημιουργική, γοητευτική μαθησιακή διαδικασία και όχι επίφοβη κατάσταση, που
πρέπει να τους τρομάζει και να τους αποθαρρύνει.

44

https://www.slideshare.net/despkaps/ss-47040064
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Θυρεός της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η προαπαιτούμενη γνώση
Η προπαρασκευή και η παρουσίαση της δραστηριότητας στους μαθητές
Διάκριση ομάδων
Εκτιμώμενη διάρκεια- Προϊόντα που θα παραχθούν
Αξιοποίηση των ΤΠΕ -WEB 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Δυνατότητα τροποποίησης- Επέκταση

Δ1 Η προαπαιτούμενη γνώση
Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι μαθητές έχουν συμμετάσχει σε ένα
διερευνητικό ερωτηματολόγιο που ελέγχει μαθησιακά κενά από προηγούμενα έτη,
χωρίς βαθμολογικές κυρώσεις. Έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί προβλήματα στην
κατανόηση του ιστορικού χρόνου Οι μαθητές συνήθως δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν
εποχές, περιόδους και να αντιστοιχίσουν αιώνες σε χρόνια, ακόμη και να
τοποθετήσουν γεγονότα στην π.Χ. και μ. Χ εποχή. Έχει γίνει σύζευξη της Αρχαίας
Ιστορίας με τη Μεσαιωνική και οι μαθητές καλούνται συστηματικά να πλοηγηθούν στο
χρόνο με ανάλογες ασκήσεις.
Μεθοδικά γίνεται προσπάθεια να εισαγάγονται στις βασικές έννοιες και περιόδους της
Αρχαίας Μεσαιωνικής και Νεότερης εποχής από τα πρώτα μαθήματα και επανέρχονται
περιοδικά στις έννοιες αυτές.
Από τα πρώτα μαθήματα επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με τη διάκριση
πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και την ανάλογη επεξεργασία τους.
Αξιοποιούνται ποικίλες πηγές στο μάθημα, ανάγνωση χάρτη, ανάγνωση νομίσματος,
εικόνας κ.λπ. ανάλογα με την ηλικία τους και το επίπεδο της τάξης.
Έχει διδαχτεί η ενότητα Λατινοκρατία με τη διαδραστική παρουσίαση που
επισυνάπτεται στη διδακτική αυτή πρόταση.
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Δ2 Η παρουσίαση της δραστηριότητας
Η συμμετοχή στο παρόν πρότζεκτ ωφελεί να ορίζεται ως προαιρετική, ώστε να μην
συνδεθεί με την βαθμολογική αξιολόγηση στο μάθημα, κάτι που συνήθως αποθαρρύνει
τους μαθητές.
Η εμπειρία δείχνει ότι ελάχιστοι/ες μένουν τελικά ασυγκίνητοι από την ευκαιρία να
δημιουργήσουν κάτι όλοι μαζί, ελεύθερα και αυτοπροαίρετα, αν τους υποδειχθούν
διακριτικά τρόποι συμμετοχής, ταιριαστοί στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες της ηλικίας
τους. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αποφεύγουν την απομνημόνευση και να
εκφράζουν τις απορίες τους, ακόμη και την αδιαφορία τους για κάποιο κεφάλαιο, ώστε
σταδιακά να εκφράσουν αυτό που οι ίδιοι θέλουν να μάθουν από τη σχολική Ιστορία
και όχι αυτό που η Σχολική Ιστορία ζητάει από αυτούς. Με αυτό το σκεπτικό
εκπονήθηκε και η παρούσα πρόταση.

Δ3 Διάκριση ομάδων
Ο/ Η εκπαιδευτικός μπορεί να ορίσει υποομάδες του τμήματος ως ο μόνος που
γνωρίζει τις κλίσεις και μπορεί να ανιχνεύσει τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Επειδή,
όμως, κατά την εκπόνηση ενός συλλογικού προγράμματος μάθησης, συμβαίνει τα
παιδιά να ξεδιπλώνουν δεξιότητες και ενδιαφέροντα που δεν προβλέφθηκαν και είναι
πιο λειτουργικό να μην μετακινούνται από ομάδα σε ομάδα, ανάλογα με αυτή τη
δραστηριότητα που τους ελκύει περισσότερο κάθε φορά, επομένως, προτείνεται το
τμήμα να συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας. Κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες
απευθύνονται σε όλους και τα φύλλα εργασίας είναι κοινά. Ωστόσο, σε ορισμένα
φύλλα εργασίας, ενώ η στοχοθεσία παραμένει ίδια προβλέπεται
επιλογή
δραστηριοτήτων από τους μαθητές.
Έτσι, έχουν εποπτεία και μερίδιο όλοι/ες σε όλη τη διαδικασία της έρευνας και δεν
γνωρίζουν μόνο το αποτέλεσμά της κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας. Αυτό που
πρωτίστως είναι μέλημα του σχεδιασμού αυτού είναι η εξοικείωση με τα επιστημονικά
ιστορικά εργαλεία- μεθοδολογία της Ιστορίας και η κινητοποίηση των παιδιών και
δευτερευόντως τα πορίσματα ο καρπός της έρευνας.
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Δ4 Εκτιμώμενη διάρκεια- Προϊόντα που θα παραχθούν
Το πρότζεκτ μπορεί να ολοκληρωθεί σε 6 ώρες, με την προϋπόθεση ότι ορισμένες
δραστηριότητες και η σχετική έρευνα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα και
απογεύματα και κατά τρόπο ασύγχρονο και στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης. Υπάρχει,
βέβαια, η δυνατότητα επιλογής των δραστηριοτήτων, που κεντρίζουν περισσότερο το
ενδιαφέρον του συγκεκριμένου τμήματος. Στο σχολικό χώρο είτε δια ζώσης είτε εξ
αποστάσεως μπορεί η ολομέλεια της τάξης να αναπτύσσει διάλογο, να μελετά τα
πορίσματα ερευνών, να συζητά επί των φύλλων εργασίας και να παρουσιάζει τα
προϊόντα των μαθητικών εργασιών, που ζητούνται στις προτεινόμενες δραστηριότητες:








Δίγλωσση Αρχαιολογική Πινακίδα για βλέποντες και μη βλέποντες
Ευρωπαϊκό Γραμματόσημο με θέμα τον Ενετικό Πύργο
Φανταστικός Διάλογος Πωλητή Ενετικού Πύργου και μαθητών
Φανταστικός Διάλογος Βαυαρών στρατιωτών και μαθητών
Έλεγχος του τοπόσημου του Ενετικού Πύργου στο google earth και πιθανή
διόρθωσή του
Φωτογραφίες και Βίντεο των μαθητών από τον Αρχαιολογικό χώρο
Μαθητικά Άρθρα για την ιδιωτική εκμετάλλευση αρχαιολογικών μνημείων

Δ5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ -WEB 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Εύχρηστα και δωρεάν εργαλεία, λογισμικά και θεματικές πύλες που αξιοποιούνται στο
σενάριο:
1.
Αρχαιολογική Πινακίδα : Postermywall,
2.
Αρχαιολογική Πινακίδα για μη βλέποντες: RoboBraille
3.
Google earth Greece
4.
http://www.tuxpaint.org/?lang=el_GR (εγκαθίσταται δωρεάν σε όλους
τους υπολογιστές κάθε σχολείου)
5.
Archimedes
6.
Blender
7.
Padlet
8.
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
9.
Καστρολόγος
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Δ6 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΣΗΣ – ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση του πρότζεκτ, προτείνεται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες
εκπαιδευτικές δράσεις που θα πλαισιώσουν τη διδασκαλία και τις δραστηριότητες που
έχουν προηγηθεί:

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 Επίσκεψη στη μόνιμη έκθεση μεσαιωνικών γλυπτών, που φιλοξενείται στη
Χαλκίδα στο Μουσείο Καραμπαμπά της Χαλκίδας στο δυτικό προμαχώνα του
ομώνυμου κάστρου. Ανάμεσα στα εκθέματα οικόσημα Ενετών αξιωματούχων,
ανάγλυφα από αρχιτεκτονικό διάκοσμο ναϊκών και κοσμικών κτηρίων,
επιγραφές, ταφικά ανάγλυφα και θυρεούς από τα τελευταία χρόνια της
Λατινοκρατίας στην Εύβοια.
 Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Αυλωναρίου
 ΓΑΚ, Αρχεία Ν. Εύβοιας, όπου πραγματοποιούνται ποικίλα εκπαιδευτικά
προγράμματα με την ίδια θεματική: Γνωρλιζω ένα μνημείο: Κριεζώτειο,
Αναζητώνατς τη χαμένη Πόλη κ.ά.
 Ψηφιακή Έκθεση
ΕΦ.Α. Ευβοίας

Φράγκοι, Ενετοί και Καταλανοί στην Κεντρική Ελλάδα της

Επέκταση του σεναρίου
 Οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν την υπάρχουσα κατάσταση
προβασιμότητας και ανάδειξης των μνημείων (καθαριότητας- πληροφόρησης
των επισκεπτών- Έλεγχος της πρόσβασης των ΑΜΕΑ) που είναι δάσπαρτα στον
τόπο τους και να αναπτύξουν καλές πρακτικές για την προώθηση του τόπου
τους : δημιουργία και τοποθέτηση αρχαιολογικής πινακίδας και σε άλλους
χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος
 Οι μαθητές μπορούν να διοργανώσουν έκθεση στο σχολείο τους με τις
αρχαιολογικές πινακίδες που δημιούργησαν και τα γραμματόσημα με θέμα τον
Πύργο που φιλοτέχνησαν.
 Το μαθητικό φωτογραφικό υλικό των μαθητών μπορούν να γίνουν αποτελέσουν
το υλικό ενός έντυπου ή ηλεκτρονικού (e-book) μαθητικού Αρχαιολογικού
Λευκώματος με θέμα τον Πύργο Αυλωναρίου ή να σχεδιάσουν και να τυπώσουν
με σύγχρονα μέσα το δικό τους τουριστικό οδηγό έντυπο και ηλεκτρονικό και
να τον διαθέσουν στην Τοπική Αρχή.
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 Όλη η έρευνα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο των μαθητών μπορούν να
αποτελέσουν την πρώτη ύλη δημιουργίας μαθητικού Ιστορικού Ντοκιμαντέρ
και να συμμετάσχουν στον 6 ο διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ που
διοργανώνει το επιστημονικό περιοδικό Νέα Παιδεία
 Οι μαθητές μπορούν να ιδρύσουν έναν ιστορικό περιπατητικό μαθητικό
Σύλλογο «Οι Εξερευνητές των Ιστορικών μνημείων» και να εξερευνούν μνημεία
του νησιού.45
 Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ζωντανή επαφή με έναν τόπο
Ιστορικού ενδιαφέροντος. Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής όμως (πανδημίες,
οικονομική στενότητα, απόσταση , ακραία φυσικά φαινόμενα, ακόμη και οι
πρόσφατες πυρκαγιές στο νησί) απέδειξαν ότι ένα ψηφιακό μουσείο μέσω της
εικονικής πραγματικότητας μπορεί κάνει την ιστορική εμπειρία κοινό κτήμα.
Οι μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μπορούν να δημιουργήσουν ένα
εικονικό μουσείο, με φωτογραφίες- εκθέματα όλα τα ιστορικά μνημεία της
περιοχής τους ή όλους τους Πύργους της Εύβοιας. Σύγχρονα δωρεάν λογισμικά
(Artsteps) προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα.

Το οικόσημο των Ντάλε Κάρτσερι

45

Υποδειγματική περίπτωση είναι ο εκδρομικός σύλλογος «Εξερευνηταί των Αγνώστων χωρών
της Αττικής» που δημιούργησε ο ιστοριοδίφης Δημ. Καμπούρογλου και συμμετείχαν ο Αλ.
Πάλλης, ο Περ. Γιαννόπουλος, ο Γρ. Ξενόπουλος κ.ά.
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Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών έπεται ως φυσικό επακόλουθο της ενεργοποίησής
τους και δεν είναι αυτοσκοπός. Οι μαθητές γνωρίζουν εξαρχής ότι η συμμετοχή είναι
προαιρετική. Ο διδακτικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη
«Στο παιδαγωγικό πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας σήμερα εντάσσεται και η
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης των μαθητών η οποία επιτυγχάνεται τόσο μέσα από
την κατάκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων όσο και στάσεων για το αντικείμενο της
ιστορίας. Όσον αφορά τις μεταγνωστικές δεξιότητες αναμένεται οι μαθητές να
σκέφτονται πώς να σκέφτονται στο μάθημα της Ιστορίας και έτσι να
αυτοαξιολογούνται, ώστε να αναπτυχθούν ως αυτόνομοι μανθάνοντες» (Chapman et
al., 2012, σ. 17). 46
Υπό αυτό το πρίσμα, επομένως, η παρούσα διδακτική πρόταση εστιάζει τη
δραστηριοποίηση μαθητών, που συνήθως αποσύρονται από το σχολικό μάθημα και
ανταμείβει πρωτίστως την αλλαγή στάσης απέναντι στην Ιστορία και την ένταξη στο
δυναμικό της τάξης. Χωρίς να παραγνωρίζει την υπερπροσπάθεια και ανταπόκριση των
μαθητών με υψηλές επιδόσεις, η αξιολόγηση δίνει θετικό πρόσημο στη συμμετοχή, την
ανάληψη πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργατικότητας.
Επιπλέον, κρίνονται θετικά :
α. η επιτυχία ιστορικής τεκμηρίωσης των απόψεων/υποθέσεων στα φύλλα
εργασίας, η απόσπαση πληροφοριών από ποικίλες ιστορικές πηγές και η σύνθεσή
τους σε μικροκείμενο, σύμφωνα με την τάξη τους.
β. η ιστορική εγκυρότητα στην αναζήτηση και η αποδελτίωσή τους
γ. οι πρωτότυπες ιδέες των μαθητών για τα μέσα διάχυσης της ιστορικής γνώσης
στην τοπική κοινωνία· η εφηβική φαντασία μπορεί να τροποποιήσει ευχάριστα τον
διδακτικό προγραμματισμό.
δ. οι προτάσεις των μαθητών για αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, που συχνά
φαίνεται να αποτελεί προϋπάρχουσα γνώση, χρήσιμη και στον εκπαιδευτικό (συχνά
οι μαθητές μας είναι αυτοί που μας συστήνουν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία
κατάλληλα για διδακτική αξιοποίηση)

46

Κουσερή, Γ., (2021). «Σύγχρονες απόψεις για τη σχολική ιστορική εκπαίδευση και το
παιδαγωγικό της πλαίσιο», στο Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων,
τ. 22, σ. 4-18 στο https://www.erkyna.gr (Ανάκτηση: 19 Ιουνίου 2021)
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Αυτοαξιολόγηση
Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί ένα επιπλέον γνωστικό κτήμα του μαθητή και μια ευκαιρία
να αποτιμήσει με τα δικά του κριτήρια το όφελος που αποκόμισε από την εργασία του.
Με αυτό το πνεύμα προτείνεται να συντάξουν οι ίδιοι οι μαθητές με τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού και να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης
επικεντρωμένο σε 4 σημεία:
α. αν και κατά πόσο αισθάνονται ότι απέκτησαν στέρεες γνώσεις για την περίοδο της
Λατινοκρατίας,
β. αν γεφυρώθηκε το διδακτικό κενό μεταξύ της πρώτης Άλωσης του Βυζαντίου από
τους Λατίνους και της δεύτερης από τους Οθωμανούς,
γ. αν μέσω της έρευνας γνώρισαν καλύτερα την ιστορία του τόπου τους και τέλος
δ. αν βελτίωσαν τη γραπτή τεκμηρίωση των υποθέσεων/ κρίσεων τους στην
επεξεργασία ιστορικών πηγών.
Η δε αποτελεσματικότητα της διδακτικής πρότασης αξιολογείται επιτυχής, αν
καταφέρει να λειτουργήσει ως αφορμή ανατροφοδότησης, σύλληψης και υλοποίησης
ενός νέου ερευνητικού πρότζεκτ, που πιθανόν προκύψει από τους ίδιους τους μαθητές
π.χ. Ο Πύργος Αυλωναρίου στη Νεότερη Ιστορία, η Οθωνική περίοδος. 47

«Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου τοπικής ιστορίας οι χώροι εντοπισµού των πηγών
διευρύνονται και οι πηγές, όπως αποδεικνύει η ε µπειρία
από την υλοποίηση
προγραµµάτων τοπικής ιστορίας, πολλαπλασιάζονται. Η εργασία αυτή διευρύνεται όσο
καλλιεργείται και αναπτύσσεται η ικανότητα των παιδιών να αυτοπροσδιορίζονται σε
σχέση µε το ιστορικό τοπίο, να παρατηρούν το τοπίο και το ανθρωπογενές περιβάλλον ως
ιστορικό, να ανακαλύπτουν την ιστορικότητά τους». Μαρία Ρεπούση, Διδακτικές
προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας- Ιστορικό ερώτημα και ανάπτυξη σχεδίων εργασίας
47
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Δραστηριότητες και φύλλα εργασίας
(Ακολουθήστε τον υπερσύνδεσμο)

Η τελευταία Δραστηριότητα:
Ανατροφοδότηση- Ανανέωση στόχων μαθήματος
1. Σημειώνω τι άλλο σχετικό θα ήθελα να γνωρίζω ή ερευνήσω, γιατί μου κινεί το
ενδιαφέρον ή γιατί το θεωρώ σημαντικό, για να έχω πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
……………………………………………………………………………………………………………………………
.

2. Βρήκαμε επιρροές των Ενετών στη γλώσσα μας. Γράφω στους κύκλους σε ποιους
άλλους τομείς της ζωής θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε επιρροές από τους
Ενετούς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- Υποστηρικτικό υλικό

Α. Λογοτεχνικά αναγνώσματα για τα παιδιά με επίκεντρο το Μεσαίωνα
και τη Λατινική Κυριαρχία στην Ελλάδα







«Μια φορά κι έναν καιρό εκεί στην Εύβοια, Η τοπική Ιστορία της Εύβοιας και Σκύρου
σαν παραμύθι» του Καλέμη Δ. Αλέξανδρου, Ευβοϊκές εκδόσεις Κίνητρο,12/2019
« Ερωτόκριτος» του Βιτζέντζου Κορνάρου
«Οι Έμποροι των Εθνών μυθιστόρημα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
«Πριγικιπέσσα Ιζαμπώ » του Άγγελου Τερζάκη
«Εμείς και οι Φράγκοι» του Νίκου Τσιφόρου
«Το Κάστρο της Ωριάς» των Παντελή Σταματελόπουλου, Μαρίας Ηλιοπούλου.

Β. Θεματικά Παιχνίδια
 Εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι Μυζηθράς, παιχνίδι σε μια καστροπολιτεία,
ΥΠ.ΠΟ./Δ.Β.Μ.Μ.-5η Ε.Β.Α.,Αθήνα 2001
 Περισσότερα παιχνίδια εδώ
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8&ved=2ahUKEwjopmjjM3zAhUGQ_EDHXqmD1YQFnoECAMQAQ&url=http%3A%2F%F
www.pischools.gr%2Fdownload%2Fprograms%2FOloimero%2Foloimero_03_05%2F9_k
aterinis%2Fkaraiskos.doc&usg=AOvVaw1VeNu1b7crKT_7-tiHhdvw
(Ανάκτηση: 10 Αυγούστου 2021)
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Φαράντου, Χ., (1980). «Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές Εκκλησίες στις περιοχές των
χωριών Αλιβέρι… Αχλαδερή της Ν. Εύβοιας», Α.Ε.Μ., ΚΓ΄, σ. 368.
Φωτογραφικό Ιστορικό Λαογραφικό Αρχείο Αυλωναρίου,2009
Χατζηδάκης Μ., (2005). Μυστράς. Η μεσαιωνική πολιτεία και το κάστρο: Πλήρης οδηγός
των παλατιών, των εκκλησιών και του κάστρου, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών
Xριστίδης, Φ. (2001). Θεωρία και Ιστορία της ελληνικής Γλώσσης: 1.1 H ΦΥΣΗ ΤΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ:
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ
A.,
στο
https://www.greeklanguage.gr/greekLang/studies/guide/thema_a1/index.html (Ανάκτηση: 22 Ιουλίου
2021
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2. Ηλεκτρονικές Πηγές: Kόμβοι- Ιστότοποι- Θεματικά Ιστολόγια

«Neograeca Medii Aevi»
ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ-THESAURISMATA Περιοδικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Σπουδών (Πρόσβαση στο Βενετοκρατούμενος Ελληνικός χώρος)
Τριάδα Εύβοιας, Ο άνθρωπος, ο Τόπος και η Ιστορία του, Οι ενετικοί Πύργοι
«Δημώδης γραμματεία» («Γεωργακάς»): Ανθολόγιο, εισαγωγές, βιβλιογραφία.
http://georgakas.lit.auth.gr/dimodis/index.php?option=com_content&view=article&id=7
&Itemid=189
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ – Ιστορίαι- Βυζαντινά Κείμενα:
Παχυμέρης: https://byzantium.gr/keimena/pachymeris.php,
Ακροπολίτης: https://byzantium.gr/keimena/akropolitis.php
Square history: Οι Ενετοί και οι Λομβαρδοί στην Εύβοια, 1 ο – 6ο μέρος
Ελληνική Πολιτική Ιστορία - Εύβοια
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ- Βενετοκρατία
http://ecastles.culture.gr/
ΕΦ.Α. Ευβοίας: Εύβοια-Βοιωτία-Σκύρος με αφετηρία το Βυζάντιο
https://www.medievalroutes.gr/el/ekpaideysi/online-paihnidia/
https://www.medievalroutes.gr/el/sylloges/antikeimena/3064_el/
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κύμης
Ευρωπαικό κέντρο Βυζαντινών Μνημείων
https://el.travelogues.gr/ Χάρτες Μεσαιωνικής Εύβοιας
Επιμόρφωση Β' Επιπέδου 2014 ΠΕ 70, «Πώς σας φαίνεται, παιδιά, η Εύβοια; "Μαθαίνω
τους χάρτες και την Εύβοια"»
Αυλωνάρι- Εικονική πραγματικότητα
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Science Wiki -Φραγκοκρατία
Παραδοσιακά τραγούδια- Συλλογή Δόμνα Σαμίου, Αχλαδερή.
https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.shows&id=270
Γνωρίστε την Ελλάδα – Η Μουσική Παράδοση της Εύβοιας- Βενετοκρατία.
https://www.gnoristetinellada.gr/paradosi/mousiki/3871-eyvoia-i-mousiki-sto-deyteromegalytero-nisi-tis-elladas
Επιτομή λεξικού Εμμανουήλ Κριαρά, http://www.greeklanguage.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/index.html
Ηλεκτρονικά Περιοδικά « ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ», . (Πρόσβαση από: Εταιρεία Έρευνας των
Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση )
http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/index.html
Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο
http://byzmettyhes.gr/
www.hellenichistory.gr/
Ελληνικός Πολιτισμός-Χάρτες
http://www.fhw.gr/chronos/gr/byzantium.html
https://www.davidrumsey.com/
Καστρολόγος
http://ecastles.culture.gr/architektonike
Κόμβος Οδυσσέας, Πύλη ελληνικού Πολιτισμού στο διαδίκτυο
Μπαλάσκας Νίκος, (Ποίηση, Δοκίμια αισθητικής, Δοκίμια στοχασμού, Ιστορία,
Μεταγλωττίσεις, ), Ιστορία της Μεσαιωνικής Ελλάδας : Φραγκοκρατική Περίοδος 12041566 μ.Χ.
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη
Προσπέλασις – για την προσβασιμότητα των Μνημείων και Αρχαιολογικών χώρων
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www.english-heritage.org.uk
Μουσείο Μπενάκη: Η ελληνική Ιστορία- Υστεροβυζαντινή περίοδος: Το Βυζάντιο και η
Δύση μετά τη Δ' Σταυροφορία
Εξερευνώντας την καστροπολιτεία του Μυστρά - βοήθημα για τον εκπαιδευτικό
(Ανάκτηση: 14 Ιουλίου 2021)
Αρχειομνήμων -Archives of Euboea
Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Εύβοιας
Εργαστήριο Ζωγραφικής Αυλωναρίου
L’ Italia in Grecia -versioneitaliana. Blogspot. Com
Treccani-Ηλεκτρονική Ιταλική Εγκυκλοπαίδεια
Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια- Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτικής Αθηνών
Μηχανή του Χρόνου
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού- Φραγκοκρατία
Αργολική Βιβλιοθήκη -Ιστορία της Βενετίας
https://venetocrazia.wordpress.com/
Tο Αυλωνάρι από ψηλά
Aυλωνάρι παλιές φωτογραφίες
Στοιχεία λαογραφίας Αυλωναρίου
Λαογραφικό Μουσείο Σταμάτη Χρυσοστάλη -Αυλωνάρι
Μεσαιωνικό Αυλωνάρι
http://gastronomion.blogspot.com/2013/11/blog-post_2356.html
http://gefseis-evias.blogspot.com/2012/12/blog-post_13.html
Περιοδικό «Το Ρόπτρο», Δ. & Κ. Σγούρου
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http://renaissanceitaly.net/mygarb/c1500Ven.htm
Raremaps
www.pi-schools.gr/programs/depps, (Ανάκτηση: 9 Ιουνίου 2021).
Πανδέκτης- Ψηφιακός Θησαυρός Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού- Αρχείο Εραλδικών
Μνημείων του Ελλαδικού Χώρου

Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
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