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∆. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) 
 

� θέµα:  ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ  

ΣΤΟ Β΄ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 

 
(Την εργασία ενδείκνυται να την αναλάβει µια ολιγοµελής οµάδα µαθητών  

και θα µπορούσε να την παρουσιάσει στην τάξη πριν από τη διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων.) 

 
• Να µελετήσετε τη µυθιστορηµατική βιογραφία: Φρ. Γερµανού, �ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ 

ΒΕΛΟΥ∆Ο� (εκδ. Κάκτος) (*), έργο στο οποίο, καθώς αποκαλύπτεται η ζωή και 
αποκρυπτογραφείται η προσωπικότητα της Σοφίας Τρικούπη (κόρης του 
πρώτου πρωθυπουργού της ελεύθερης Ελλάδας, Σπυρίδωνος Τρικούπη, και 
αδελφής του Χαρίλαου Τρικούπη, ενός από τους πιο διακεκριµένους 
πολιτικούς της νεότερης Ελλάδας), σκιαγραφείται συγχρόνως η ελληνική 
πολιτική ζωή µεγάλου µέρους του 19ου αιώνα.  

• Όπως γνωρίζετε, στη µυθιστορηµατική βιογραφία �οι συγγραφείς, χωρίς να 
προδίδουν την αλήθεια, διαπλέκουν διακριτικά µε δηµιουργική φαντασία και 
αφηγηµατική χάρη, πραγµατικά και φανταστικά στοιχεία� (Έκφραση-Έκθεση 
για το Λύκειο, τ. Β΄, σ. 72). Έχοντας αυτό υπόψη σας και ξεχωρίζοντας όσα 
στοιχεία έπλασε η µυθοπλαστική φαντασία του συγγραφέα, κατά τη διάρκεια 
της µελέτης σας να κρατάτε σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς  σχετικά µε:   

α)  την υπόθεση της µυθιστορηµατικής βιογραφίας,  
β)  τα σηµαντικά γεγονότα που σηµαδεύουν την ελληνική πολιτική ζωή του 
19ου αιώνα,  

γ)  τα βιογραφικά στοιχεία των πολιτικών ανδρών που πρωταγωνιστούν.  

                                                           
(*)   Κατ� ανάλογο τρόπο µπορεί να σχεδιασθεί και να ανατεθεί ως Συνθετική ∆ηµιουργική Εργασία 

το έργο του Θανάση Πετσάλη-∆ιοµήδη Ελληνικός Όρθρος.  
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• Αφού ολοκληρώσετε τη µελέτη σας, να χρησιµοποιήσετε τις σηµειώσεις σας 
για να συνθέσετε:   α)  µια συνοπτική περίληψη του έργου,  

β) ένα σύντοµο αφηγηµατικό ιστορικό κείµενο, στο οποίο 
να εκθέτετε την Ιστορία της Ελλάδας κατά την περίοδο 
στην οποία αναφέρεται το έργο και έναν, συνοδευτικό 
της ιστορικής αφήγησής σας, χρονολογικό πίνακα,  

γ) τα βιογραφικά σηµειώµατα του Χαριλάου Τρικούπη και 
του Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη (∆εληγιάννη στο κείµενο).  

• Παράλληλα, να µελετήσετε τα αντίστοιχα κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας 
από το σχολικό σας βιβλίο, ενώ για περισσότερες πληροφορίες και 
αναλυτικότερη ενηµέρωσή σας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο του 
Απ. Βακαλόπουλου �Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204-1985� (εκδ. Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη, 1997) ή άλλο που εσείς διαθέτετε και θεωρείται έγκυρο.  

• Με βάση αυτή τη µελέτη σας για την ιστορική περίοδο που µας ενδιαφέρει και 
τις γνώσεις που αποκοµίσατε, να συντάξετε ένα κείµενο στο οποίο να κρίνετε 
σε ποιο βαθµό η µυθιστορηµατική βιογραφία �ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΒΕΛΟΥ∆Ο� 
ανταποκρίνεται στην ιστορική αλήθεια, µε κριτήρια:  

α)  την αντικειµενικότητα στην παρουσίαση των πολιτικών προσωπικοτήτων,  
β)  την ακρίβεια στην εξιστόρηση των γεγονότων τόσο της εσωτερικής όσο και 
της εξωτερικής πολιτικής,  

γ)  την πιστότητα στην απόδοση του κλίµατος της εποχής.  

• Να υποστηρίξετε τις απόψεις σας µε τα κατάλληλα επιχειρήµατα, 
χρησιµοποιώντας, όπου χρειάζεται, συγκεκριµένα στοιχεία τόσο από το έργο 
όσο και από την ιστορική βιβλιογραφία που χρησιµοποιήσατε.  

• Την εργασία σας θα την παρουσιάσετε στην τάξη και θα ήταν ενδιαφέρον να 
την πλαισιώσετε µε το ανάλογο εικαστικό υλικό, µε όποιο τρόπο νοµίζετε 
εσείς προσφορότερο. Από τα κείµενα που συνθέσατε να επιλέξετε ό,τι κρίνετε 
απαραίτητο, για να σχηµατίσουν οι συµµαθητές σας µια πλήρη εικόνα τόσο 
για το έργο όσο και για την εποχή στην οποία αναφέρεται.  

• Η εργασία σας, ανάλογα µε την ποιότητα και την πληρότητά της, µπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για µιαν εκδήλωση στο πλαίσιο του σχολείου, στην οποία 
να προσκληθεί σε διάλογο ο συγγραφέας του έργου.  
(Σχετικά µε τη συγγραφή κριτικής και την παρουσίαση ενός λογοτεχνικού έργου, τη 
σύνταξη βιογραφικών σηµειωµάτων, τη σύνθεση περίληψης και τον τρόπο µε τον 
οποίο κρατούµε σηµειώσεις να συµβουλευθείτε τα οικεία κεφάλαια από το βιβλίο σας 
�ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ�.) 
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� θέµα:  ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ,  

ΤΙΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ  
(Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ) 

 
 
�Για τους νεώτερους χρόνους, όπου οι άµεσες πηγές είναι πλούσιες, 
ποικίλες και πολύµορφες, η συµβολή των λογοτεχνικών έργων 
περιορίζεται κυρίως στην ανάπλαση του κοινωνικού πλαισίου, την 
προβολή των πνευµατικών ροπών, την εξακρίβωση του ψυχισµού του 
λαού�.  

Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές 
 
 

Λογοτεχνικά έργα που δηµιουργήθηκαν στο ιστορικό πλαίσιο του 19ου αιώνα, 
προσφέρουν πλούσιο υλικό για την προσέγγιση του κλίµατος της εποχής, των 
νοοτροπιών και των συλλογικών αντιλήψεων και µας βοηθούν να κατανοήσουµε 
και να ανασυνθέσουµε µια περίοδο που µας ενδιαφέρει.  
Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένα έργα της λογοτεχνίας του 19ου αιώνα που είναι 
δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενα Συνθετικών ∆ηµιουργικών Εργασιών:  
1)  την κωµωδία του ∆. Βυζάντιου �Βαβυλωνία�, όπου δίνεται µια γραφική εικόνα 
της επαναστατηµένης Ελλάδας των τελευταίων χρόνων. 

2)  το µυθιστόρηµα του Π. Καλλιγά �Θάνος Βλέκας�, όπου, καθώς παρουσιάζεται 
η περιπετειώδης ζωή δύο αδελφών µέσα στο χρονικό πλαίσιο της ελληνικής 
µετεπαναστατικής κοινωνίας, αναλύονται τα ήθη και τα αδιέξοδα της οθωνικής 
εποχής. 

3)  το µυθιστόρηµα του ∆. Βικέλα �Λουκής Λάρας�, όπου παρουσιάζεται ως 
αληθινή µια πλασµατική ιστορία µε στόχο να αποµακρυνθεί ο αναγνώστης 
από ένα ανεδαφικό ηρωικό πνεύµα, που οδηγεί τη χώρα σε δεινά, και να 
στραφεί σε δηµιουργικότερα και επωφελέστερα έργα.  

 
Η επιλογή ενός από τα έργα αυτά ή κάποιου άλλου θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
µια θεατρική παράσταση (π.χ. �Βαβυλωνία�), σε ατοµική εργασία µε περιεχόµενο 
την ανασύνθεση της κοινωνίας που αποτελεί το ιστορικό πλαίσιο δηµιουργίας του 
έργου (π.χ. �Θάνος Βλέκας�), σε οµαδική εργασία για τη διερεύνηση του θέµατος 
�η λογοτεχνία ως (έµµεση) πηγή της ιστορίας� (π.χ. �Λουκής Λάρας�) καθώς και 
σε διαθεµατικές εργασίες µε στόχο να εξετασθεί ένα έργο και από την πλευρά 
του µαθήµατος τη λογοτεχνίας (µε κριτήρια λογοτεχνικότητας) και από την 
πλευρά του µαθήµατος της ιστορίας (µε κριτήρια ιστορικά).  
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� θέµα:  Ο ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 
Να µελετήσετε το βιβλίο - ντοκουµέντο της Μ. Γεωργίου-Νίλσεν �Η Ελλάδα του 
Άντερσεν, από τα ηµερολόγια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν� (εκδ. Πατάκη, 1997) 
και να παρουσιάσετε στην τάξη µια εισήγηση µε θέµα:  

�Η όψη που παρουσιάζει η Ελλάδα και κυρίως η Αθήνα  

στα µάτια ενός Ευρωπαίου ελληνολάτρη περιηγητή κατά το 1841� 

 
 

� θέµα:  Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  

ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ  
 
Να συγκεντρώσετε, από ιστορικά λευκώµατα, φωτογραφίες δηµοσίων κτισµάτων 
(Βουλή, Πανεπιστήµιο, Αστεροσκοπείο, Ακαδηµία, Βιβλιοθήκη, Ζάππειο κ.ά.) και 
ιδιωτικών κτηρίων της Αθήνας που οικοδοµήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα σύµφωνα 
µε τα πρότυπα του νεοκλασικού ρυθµού.  

Με το υλικό αυτό να οργανώσετε µια έκθεση φωτογραφίας στην τάξη σας και να 
ετοιµάσετε µια µικρή εισήγηση για τους συµµαθητές σας, µε την οποία θα 
εξηγείτε:  •   τι είναι ο νεοκλασικισµός, πότε και πώς γεννήθηκε 

• γιατί τα κτήρια αυτά θεωρούνται νεοκλασικά 
• µε ποιες συνθήκες συνδέεται η διάδοση του νεοκλασικού ρυθµού 
στην Αθήνα 

• σε ποιους αρχιτέκτονες οφείλεται η διαµόρφωση της αρχιτεκτονικής 
φυσιογνωµίας της Αθήνας του 19ου αιώνα 

 
Επιλογή Βιβλιογραφίας:  
− Αθήνα 1818-1853. Έργα ∆ανών καλλιτεχνών, Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων, 

Αθήνα, 1985.  
− Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα, 1997, τ. ΙΓ΄, σσ. 519-528. 
− Μπίρης, Κ., Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1996.  
− Τραυλός, Ι., Πολεοδοµική εξέλιξις των Αθηνών από των προϊστορικών χρόνων µέχρι 

των αρχών του 19ου αιώνος, εκδ. Καπόν, Αθήνα, 21993.  
− Φιλιππίδης, ∆., Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1984.  
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� θέµα:  Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

 
�Όλη η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, 
όπως άλλωστε και όλων των βαλκανικών 
κρατών, απ� την εποχή της δηµιουργίας 
του ελληνικού βασιλείου ως τον πρώτο 
παγκόσµιο πόλεµο, δεν µπορεί να 
θεωρηθεί παρά σαν λεπτοµέρεια του 
Ανατολικού Ζητήµατος�. 
Ν. Σβορώνου, Επισκόπηση της Νεοελληνικής 

Ιστορίας, σ. 105 
 

 
Αφού προσδιορίσετε το περιεχόµενο του όρου �ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ�, να 
παρακολουθήσετε τις εκφάνσεις του κατά τον 19ο αιώνα και τη διαπλοκή του µε 
την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και να κρίνετε την άποψη που διατυπώνει ο 
ιστορικός. Για τη µελέτη σας θα στηριχθείτε καταρχάς στο σχολικό σας βιβλίο.  
 
 
Επιλογή Βιβλιογραφίας:  
− Driault, E., Το Ανατολικό ζήτηµα από τις αρχές του έως τη Συνθήκη των Σεβρών, εκδ. 

Κάτοπτρο, Αθήνα, 1997.  
− Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄ και Ι∆΄, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα, 1997. 
− Σβορώνος, Ν., Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα, 131992.  
− Χασιώτης, Ι., �Ανατολικό Ζήτηµα�, Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ,  

τ. 9, 1995, σσ. 43-48. 
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� θέµα:  1834, Η ΑΘΗΝΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
�Ανίσως φαντάσµατα αρχαιολογίας ή µυθολογίας έπρεπε να ληφθούν 
εις σκέψιν δια την ανέγερσιν των καθεδρών των Βασιλείων, αι Αθήναι 
βέβαια έπρεπε να προτιµηθούν εις την Ελλάδα. Αλλ� αι Κυβερνήσεις 
δεν συµβουλεύονται δια τα έργα-των ειµή τους πολιτικούς λόγους�. 

Εµµανουήλ Αντωνιάδης, εφηµ. �Αθηνά�, 27-5-1833 
 
�∆εν υπάρχουσιν όµως πλέον Αθήναι. Εις τον τόπον της ωραίας 
δηµοκρατίας (�) απλούται σήµερον πενιχρά πολίχνη, µαύρη εκ των 
καπνών, σιωπηλή ως φύλαξ των νεκρών µνηµείων, µε στενούς και 
ασυµµέτρους δροµίσκους�. 

Thomas Abbet-Grasset, Α³ ωΑθ΅ναι τβ 1834 
 

�Αυτό δεν είναι αι ιοστεφείς και περίφηµαι Αθήναι. Αυτό είναι µονάχα 
ένας θεόρατος σωρός ερείπια, µία άµορφη, οµοιόµορφη γκριζωπή 
µάζα στάχτης και σκόνης, απ� όπου ξεπροβάλλουν µια ντουζίνα 
φοίνικες και κυπαρίσσια, τα µόνα που αντιστέκονται στην καθολική 
ερήµωση. Αν το Θησείο, δεξιά στον δρόµο-σου, αν το Κάστρο µε τα 
ερείπιά-του δεν το επιβεβαίωναν, πολύ δύσκολα θα πίστευες πως 
βρίσκεσαι στην Αθήνα�. 

Λουδοβίκος Ρος, Αναµνήσεις και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα 
 
 
 

 
 

Η Αθήνα στα 1835. Λιθογραφία εποχής. 
(πηγή: Κ. Μπίρη, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1996, σ. 9) 
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• Να παρουσιάσετε µέσα από εικαστικές πηγές και γραπτές µαρτυρίες (π.χ. 
περιγραφές ξένων ταξιδιωτών) την εικόνα της Αθήνας γύρω στον Απρίλη του 
1834, οπότε οι Τούρκοι εγκαταλείπουν την πόλη. 

 
• Να αναλύσετε τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή της ως πρωτεύουσας 
του ελληνικού κράτους, εξετάζοντας:  
α) την πρακτική σκοπιµότητα της επιλογής (π.χ. τη γεωγραφική θέση της 
πόλης, τη φυσιογνωµία κατά τα προεπαναστατικά χρόνια, τον ρόλο της 
στην επανάσταση, την κατάσταση στην οποία βρισκόταν µετά την 
απελευθέρωση) 

β)  το βάρος του ονόµατος:   
�το όνοµα Αθήναι αρκεί από µόνο του,  
για να ξαναχτίσει την Αθήνα�  

Λέο φον Κλέντσε 

γ) τους πολιτικούς, κυρίως, λόγους και τις γενικότερες επιλογές των 
Βαυαρών. Λάβετε υπόψη σας ποια ήταν, σε αντίστιξη η στάση του 
Καποδίστρια:  

�Όσες φορές κάποιος από το περιβάλλον του Κυβερνήτη ανέφερε από 
απροσεξία το όνοµα Αθήνα, έβλεπε κανείς αρρωστηµένες συσπάσεις των 
χαρακτηριστικών του:  
-  Τι µου κοπανάτε πάντα, ξεσπούσε, για Αθήνα; ∆εν είναι τάχα µια πόλη 
όπως οι άλλες;� 

Λουδοβίκος Ρος 
 
• Από την προτίµηση του Όθωνα να συναγάγετε συµπεράσµατα σχετικά µε την 
αντίληψη που επικράτησε για το µέλλον του νεαρού κράτους και τον 
πολιτισµικό προσανατολισµό του νέου ελληνισµού.  

 
• Να κρίνετε την επιτυχία της επιλογής στηριζόµενοι σε γραπτές µαρτυρίες της 
εποχής:  

�Ευθύς ως εγνώσθη ότι ενταύθα θα µεταφερθεί η πρωτεύουσα, εκανονίσθη 
δε και το ζήτηµα των κτηµάτων των αποχωρησάντων Οθωµανών, ευθύς 
ανεφύησαν επί του κλασικού εδάφους πολυάριθµοι οικίσκοι και κτήµατα 
διεχωρίσθησαν, και οδοί εχαράχθησαν, και σχετική-τις κίνησις και ζωή 
βασιλεύει. Από των ετοιµορρόπων βράχων των αποτελούντων την 
Ακρόπολιν εξόρµησαν σειραί όλαι οικιών και εν γένει οικοδοµηµάτων, και 
τα πλοιάρια καθ� εκάστην µεταφέρουσιν εις Πειραιά µετανάστας αφ� όλων 
των επαρχιών της Ελλάδος, όπως καταλάβωσιν εγκαίρως θέσιν εις την 
νέαν πρωτεύουσαν�.  

Thomas Abbet-Grasset 
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• Να αναφερθείτε στις αλλαγές που συντελέστηκαν τα επόµενα χρόνια, τόσο 
στο δοµηµένο περιβάλλον της Αθήνας όσο και στους ίδιους τους ανθρώπους, 
παρουσιάζοντας το ανάλογο εικαστικό υλικό.  
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