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Α. Για περιπατητές… (Προεργασία) 

Α 1. Περπατήστε μέσα στην πόλη στην περιοχή της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου. Απέναντι από την 

εκκλησία υπάρχει μια προτομή. Διαβάστε την επιγραφή. Ποιος αποτυπώνεται; Βγάλτε μια δική σας 

φωτογραφία και αποθηκεύστε την με την ονομασία «προτομή» 

Α 2. Συνεχίστε το περπάτημα από την πλευρά της εκκλησίας. Σταματήστε στο νούμερο 11Α.Τι 

βρίσκεται εκεί; Παρατηρήστε στην δεξιά πλευρά του οικήματος μια επιγραφή. Καταγράψτε τι γράφει. 

Φωτογραφίστε την επιγραφή και ολόκληρο το διώροφο οίκημα και αποθηκεύστε τα αρχεία με την 

ονομασία «επιγραφή» και «οικία». 

Α 3. Κατευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου. Ζητήστε από το προσωπικό να σας ξεναγήσουν 

στη συλλογή Βλαχογιάννη. Φωτογραφίστε ό,τι σας εντυπωσιάζει και αποθηκεύστε με την ονομασία 

«συλλογή βιβλιοθήκης»  

Β. Για σερφάρισμα  (εναλλακτική προσέγγιση λόγω αδυναμίας εφαρμογής του Α) 

Δραστηριότητες  

Β1 ομάδα 

Στην εφαρμογή https://www.google.gr/maps/  κάντε αναζήτηση «Λεωφόρος Τζαβέλα 32, 

Ναύπακτος». 

Εντοπίστε με το  εργαλείο  street view την προτομή στην πλατεία απέναντι από την εκκλησία του 

Αγ. Δημητρίου, αναγνωρίστε το πρόσωπο από την επιγραφή, αποθηκεύστε ένα στιγμιότυπο με την 

ονομασία «προτομή» 

Β 2 ομάδα  

Στην εφαρμογή https://www.google.gr/maps/ κάντε αναζήτηση στη διεύθυνση «Παλαιοκώστας 

Λεωφόρος Τζαβέλα 11Α  Ναύπακτος» και παρατηρήστε στην δεξιά πλευρά του οικήματος μια 

επιγραφή. Αποθηκεύστε ένα στιγμιότυπο της επιγραφής και ολόκληρου του διώροφου οικήματος και 

με την ονομασία «επιγραφή» και «οικία». 

Β 3 ομάδα  

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://vivl-nafpakt.ait.sch.gr/index.php/2011-11-17-11-23-48  

περιηγηθείτε στη συλλογή του Γ. Βλαχογιάννη διαβάζοντας τα σχετικά κείμενα. Από την αριστερή 

μπάρα επιλέξτε τις ετικέτες «κιβώτια», «χάρτες» κτλ ώστε να δείτε τι περιέχει η συλλογή. 

Καταγράψτε τα στοιχεία που σας έκαναν εντύπωση σε ένα ppt (λογισμικό παρουσίασης) με 5-6 

διαφάνειες. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 25 λεπτά  

Γ. Παρουσίαση στην ολομέλεια (20 λεπτά) 

 Η κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα ευρήματά της στην ολομέλεια. Να δοθεί έμφαση στις εντυπώσεις 

της από αυτά που βρήκε και τα συναισθήματά της για όλη τη διαδικασία.  

• Με την παρατήρηση προσέξαμε ότι…. 

• Ο Βλαχογιάννης, που πήρε το προσωνύμιο Επαχτίτης, είναι οικείο πρόσωπο γιατί…. 

• Το πρόσωπο που είδαμε την προτομή του το θεωρούμε σημαντικό γιατί….. 
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