Δράσεις Φιλαναγνωσίας
 Βηβιίν: Οη παξαθάησ δξάζεηο θηιαλαγλσζίαο ηζρύνπλ γηα ηα βηβιία ηεο
ζπγγξαθέσο: «Από δρσ παλιά κι από πέηρα», «Τη νύτηα ποσ γύριζε ο τρόνος»
 Σπγγξαθέαο: Ννέι Μπάμεξ
 Ηιηθίεο καζεηώλ: Β θαη Γ ηάμεηο Λπθείνπ, ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο
 Δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 45-50 ιεπηά (1 δηδαθηηθή ώξα).
 Υιηθά θαη εμνπιηζκόο πνπ είλαη απαξαίηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθδήιωζεο:
Γελ ζα ρξεηαζηεί ηίπνηα. Καηά ηελ εθδήισζε ζα δεηεζεί από καζεηέο λα
δηαβάζνπλ θσλαρηά κηθξά απνζπάζκαηα από βηβιία. Αλάκεζα ζε απηά, από
ηελ Κύροσ Ανάβαζη ηνπ Ξελνθώληνο θη από ηελ Οδύζζεια θαη ηελ Ιλιάδα.
 Τη πξνεηνηκαζία ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ νη καζεηέο πξηλ ηελ εθδήιωζε;
Κακία. Ούηε είλαη πξνϋπόζεζε λα έρνπλ δηαβάζεη ηα βηβιία κνπ.
 Πεξηγξαθή πιάλνπ εθδήιωζεο:
1) Τν ζέκα είλαη: «Οη αλαθνξέο ζηελ Ιζηνξία έρνπλ ζέζε ζε έλα κπζηζηόξεκα
ζύγρξνλν;» Η εθδήισζε έρεη ηε κνξθή εηζήγεζεο.
2) Τη είλαη ην ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα θαη ζε ηη δηαθέξεη από έλα ζύγρξνλν
κπζηζηόξεκα κε ηζηνξηθέο αλαθνξέο. Έλαο εύθνινο ηξόπνο λα ηα δηαρσξίδνπλ νη
καζεηέο.
3) Τν λνεξό παξειζόλ ηεο δσήο ηνπ ήξσα ελόο βηβιίνπ. «Ξεθξέκαζηνη» θαη
«αιεζηλνί» ήξσεο βηβιίσλ. Η έλλνηα ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο.
4) Ιζηνξία θαη πξνζσπηθή ηζηνξία. Όηαλ γηα ηνπο ζθνπνύο ελόο βηβιίνπ
αλαθαηεύνληαη. Τερληθή αλύςσζεο ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνύ ήξσα. Δπίζεο, πξόζζεηε
αμία ζηε ινγνηερληθή αμία ηνπ βηβιίνπ. Η «ρξσκαηηθή παιέηα» ελόο κπζηζηνξήκαηνο
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θαη πώο επεξεάδεηαη από ηα ζθνηεηλά, θσηεηλά θιπ ρξώκαηα ηνπ παξειζόληνο ζην
νπνίν αλαθέξεηαη.
5) Αιεζηλά γεγνλόηα (ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα) θαη αιεζνθαλή γεγνλόηα (κπζηζηνξία). Η
ζπρλή εξώηεζε αλαγλσζηώλ «έρεη ζπκβεί ζη’ αιήζεηα;». Γείγκα.
6) Η αξρέγνλε αλάγθε ηεο αθήγεζεο. Παξάδεηγκα, ε αθήγεζε/απεηθόληζε ζηα
ηνηρώκαηα ζπειαίνπ ελόο θπλεγηνύ πνπ ζπλέβε ηελ παιαηνιηζηθή επνρή.
7) Οη πξνζσπηθέο καο εκπεηξίεο = ε δηθή καο ηζηνξία. Τν πιηθό ηνπ ζπγγξαθέα.
8) Οη ζπιινγηθέο/θνηλσληθέο εκπεηξίεο σο πιηθό κπζηζηνξίαο. Παξάδεηγκα: Η
Καηαζηξνθή ηεο Σκύξλεο ην 1922 ζε ζεκεξηλά ινγνηερληθά έξγα.
9) Λνγνηερληθό βηβιίν: ςπραγσγία + γλώζε. Τν θέξδνο ηνπ αλαγλώζηε. Τέξςε θαη
ζθέςε.
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