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Α. ΟΙ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1) Ποια είναι τα δέκα μεγαλύτερα πολυεκατομμυριακά πολεοδομικά συγκροτήματα στις αρχές του 

21
ου

 αιώνα (2008); Πού κυμαίνονται οι πληθυσμοί τους;  
2) Τι εννοούμε με την παιδαγωγική έκφραση «το δικαίωμα στην πόλη»;  
3) «Μια πόλη κρύβει πάντα μια άλλη»: Πώς εκφράζεται αυτό κοινωνικά και διαθεματικά με το 

παράδειγμα των Συρρακιωτών της Πρέβεζας;  
4) «Η γεω-ιστορία της ελληνικής πόλης ως γεωπολιτική του ελληνικού κράτους»: Να γίνει επιλεκτική 

αναφορά των θέσεων αυτού του υπο-κεφαλαίου 
5) «Κράτος κατά άστεως...». Πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την έννοια;  
6) « …και χάρτης κατά πόλεως». Πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την έννοια;  
7) «Οι χώρες υπάρχουν μόνο στους χάρτες. Οι πόλεις υπάρχουν πραγματικά!» Τι γνωρίζετε περί 

Christaller και «γαλάζιας μπανάνας»;   
8) «Οι χώρες υπάρχουν μόνο στους χάρτες. Οι πόλεις υπάρχουν πραγματικά!» Τι γνωρίζετε περί 

Αλίκης στις πόλεις και Θεωρήματος του παπαγάλου; 
9) Πως αντιλαμβάνεστε τη Γεωιστορία; ΕΝΘΕΜΑ 1.1.(3). 
10) «Μήπως οι πόλεις είναι σπουδαιότερες από την ίδια τη Γη»; Να θεμελιωθεί το σχετικό ζήτημα και 

να γίνει μια διαθεματική έκθεσή του. 
11) Τι είναι οι έρευνες του Peter Taylor και κατά ποια έννοια αφορούν την ελληνική και αθηναϊκή 

πραγματικότητα; ΕΝΘΕΜΑ 1.1.(4). 
12) Τι είναι «ανταγωνιστική πόλη» ή «δημιουργική πόλη» (Μίμης Ανδρουλάκης, Μαρία Ρεντετζή, 

χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση) 
13) Η παγκόσμια οικονομία αλλάζει τη μορφή της πόλης: Κάνοντας την πόλη πρώτα «αυτοπία» και 

μετά «ατοπία»: Επισημάνετε διαθεματικά τα κυριότερα σημεία.   
14) Τι είναι η Μπίλιονβιλ; Επισημάνετε διαθεματικά τα κυριότερα σημεία και την σχέση με την Ελλάδα.  
15) Η πόλη ως αναπαράσταση : «Εν αρχή ην ο λόγος...». Για την «πόλη» ως λεκτική αναφορά.  
16) Η πόλη ως αναπαράσταση: «Μηνύματα κατ’ εικόνα της»: Peter Gould, Ψυχογεωγραφία, 

Bernadette Mérenne-Schoumaker 
17) Η γεωπολιτική ως πτυχή της γεωγραφίας. Να γίνουν επισημάνσεις. 
18) Αποκάλυψη της  κρυφής γεωπολιτικής  μέσα στη ελληνική κοινωνία και την εκπαίδευση. Να 

γίνουν επισημάνσεις. 
19) Μορφή και περιεχόμενο της διαθεματικής μεταρρύθμισης 2000-2008 
20) Η ψυχογεωγραφική προσέγγιση της πόλης ΕΝΘΕΜΑ 3.2.(1). 
21) Ποια στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν που αφορούν την περιγραφή του αστικού χώρου στα σχολικά 

εγχειρίδια;  
22) Να γίνουν πολεογραφικές επισημάνσεις σχετικές με την εικονογράφηση των ρωσικών σχολικών 

βιβλίων γεωγραφίας. 
23) Να γίνουν πολεογραφικές επισημάνσεις σχετικές με την εικονογράφηση των γερμανόφωνων σχολικών 

βιβλίων γεωγραφίας. 
24) Παρατηρήσεις πολεογραφικού περιεχομένου για τα γερμανόφωνα εγχειρίδια γεωγραφίας κατ’ επιλογή.  
25) «Γεωγραφία»  του γαλλικού προγράμματος τελευταίων τάξεων δημοτικού. Να γίνουν πολεογραφικές 

επισημάνσεις (3.3.3.1. – μόνο Γ1). 
26) Να αναφέρετε μερικά πολεογραφικά «σχόλια και συμπεράσματα» (3.3.5.) για τα ξένα σχολικά βιβλία. 
27) Το λογότυπο του Carrefour. ΕΝΘΕΜΑ 3.2.(1). 
28) Σχολιάστε πολεογραφικά εν συντομία τα βιβλία της Συλλογής Κωστοπούλου.   
29) Η έννοια της πόλης ως συνειρμικό στοιχείο. Πόλεις που αναφέρονται και πόλεις που παραλείπονται. 

Έννοιες που αναδεικνύονται. 
30) Η έννοια μιας μητρόπολης ως συνειρμικό στοιχείο. Έννοιες που αναφέρονται και έννοιες που 

παραλείπονται. Συμπεράσματα. 
31) Το όνομα της πόλης. Uzès. Υμέλη. Σχήματα KӦHLER (Κέλερ). 
32) Σύγκριση Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Ιωάννου, ερωτηματολόγιο, συμπεράσματα. 



 

33) Περιγραφή και συμπεράσματα της διαδικασίας με την οποία ερευνήθηκε η αντίληψη που έχουν οι 
σπουδαστές για τη θέση της Μόσχας, της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον.   

34) Περιγραφή και συμπεράσματα της διαδικασίας με την οποία ερευνήθηκαν οι προτιμήσεις των μαθητών 
για μνημεία και κτίρια στις πόλεις.   

35) Η εικόνα της πόλης κατά Lynch. ΕΝΘΕΜΑ 4.8.(1). 
36) Ποια στοιχεία επισημάνθηκαν/αναζητούμε στις εργασίες περιγραφής της πόλης καταγωγής και 

διαμονής; (4.8.2.- 4.8.11.). Αναπτύξτε ένα από αυτά.  
37) Τι επισημαίνεται στις εικόνες 4.8.(1).- 4.8.(6);  
38) Οι έρευνες του Ρόμπερτ Λιβάιν για τις καλές και τις κακές πόλεις του κόσμου. 
39) Ποιοι είναι οι δέκα παράγοντες διαβίωσης και ποιότητας ζωής σε μια αμερικανική πόλη;  
40) Αναφέρετε την κατάταξη και τη βαθμολογία από δυο-τρεις αμερικανικές πόλεις καθώς και μερικούς 

από τους δέκα παράγοντες διαβίωσης και ποιότητας ζωής αυτές. Πίνακας 4.9.(1).   
41) Αναφέρετε την κατάταξη και τη βαθμολογία ως προς την εκπαίδευση από πέντε-έξι αμερικανικές 

πόλεις. Πίνακας 4.9.(1).  
42) Αξιολόγηση των παραγόντων ποιότητας ζωής στις αμερικανικές πόλεις και σχετικές παρατηρήσεις. 

Πίνακας 4.9.(2).  
43) Τι είναι ο χρονολογικός σχηματισμός της έννοιας της Ευρώπης στους έλληνες εφήβους; 
44) Η αντιδημοκρατική μας πόλη και η ελληνική κοινωνία (Πικιώνης, Burgel, Βατόπουλος, 

Τριανταφύλλου). 
45) Η εκρηκτική ανάπτυξη της Αθήνας ως αντικείμενο εσωτερικής γεωπολιτικής. 
46) Κατάταξη και ταξινόμηση των ελληνικών πόλεων: Ι. Ο αστικός χαρακτήρας.   
47) Κατάταξη και ταξινόμηση των ελληνικών πόλεων: Ι. Κοινωνικο-επαγγελματικές όψεις.   
48) Κατάταξη της Αθήνας στο παγκόσμιο στερέωμα των πόλεων.   

49) Τι σημαίνει να είσαι ξενόφοβος ή ξενόφιλος στην Ελλάδα; Μια πολιτική προσέγγιση.  
50) Η καταστροφή της Σμύρνης και η καταστροφή της ελληνικής πόλης. Θίξετε τις κυριότερες πλευρές.  
51) Η φανταστική και παιδαγωγική «reconquista» της Κωνσταντινούπολης. Θίξετε τις κυριότερες πλευρές.  
52) Οι πόλεις του Εύξεινου Πόντου 
53) Η Αλεξάνδρεια, ένα υπόδειγμα για τη μελέτη των «ελληνικών» πόλεων. Θίξετε τις κυριότερες πλευρές.  
54) Η Τουρκία ως «άλλος», οι σεισμοί του 1999 ως τιμωρία και η θέση του ελληνικού Τύπου.   
55) Ο σεισμός της Αθήνας και η σχετική συζήτηση. Το μικρό και η αποδοχή του στην κοινωνία.   
56) Η εθνική συζήτηση για την ανάληψη των ΟΑ από την Αθήνα, η σχετική έρευνα και η κριτική της. 
57) Η έλλειψη αρχιτεκτονικής ματιάς και η αναζήτησή της. Ποια ζητήματα θίγει στο άρθρο του ο 

καθηγητής Γιάννης Καλλίνικος; (6.4.5.). 
58) Πολεογραφία της μικρής πόλης: Η Πρέβεζα ως πρότυπο. Σχηματοποιήσεις και αντιπαραβολές 

(6.5.1.). 
59) Ομάδες πληθυσμού στην Πρέβεζα – Πίνακας σελ. 293. Περιληπτικά.   
60) Πρόσληψη της Ιστορίας της Πρέβεζας και της περιοχής. Ερμηνεία (από το ΕΝΘΕΜΑ 6.5.(2).).)  
61) Να αναφέρετε με επιλογή σας μερικά θεατρικά έργα στα οποία είναι φανερός ο πολεογραφικός 

χαρακτήρας, εξηγώντας σχετικά. 
62) «Σκηνές δρόμου» και «Δυτική αποβάθρα». Τι γνωρίζετε για τα πολεογραφικά αυτά θεατρικά έργα; 

63) «Κοπεγχάγη» και «QED ή τι απέδειξε ο κύριος Φέινμαν». Τι γνωρίζετε για τα πολεογραφικά αυτά 
θεατρικά έργα;  

64) «Ο εχθρός του λαού» και «Η επίσκεψη της γηραιάς». Τι γνωρίζετε για τα πολεογραφικά αυτά θεατρικά 

έργα;  
65) Πώς αναδεικνύεται κάποιος πολεογραφικός χαρακτήρας στο έργο «Ο θάνατος του εμποράκου» του 

Άρθουρ Μίλερ και «Η πόλη»  της Λούλας Αναγνωστάκη;  
66) Τι στοιχεία πολεογραφίας περιλαμβάνονται στο έργο του Σάιμον Στίβενς με τίτλο «Motortown»;  
67) Περιγράψτε σύντομα την εργασία με θέμα «Ο ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΘΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ».  
68) Περιγράψτε σύντομα την εργασία με θέμα «ΚΤΗΡΙΟ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ - Ιστορία, χρήση του και σχέση με 

τον Βόλο». 
69) Περιγράψτε σύντομα την εργασία με θέμα «Κατάρτιση σχολικού αναλυτικού προγράμματος 

πολεογραφίας». Παραδείγματα. 
70) Περιγράψτε σύντομα την εργασία με θέμα «Πολεογραφική προσέγγιση της ποίησης του Τάσου 

Λειβαδίτη». Παραδείγματα.  
71) Περιγράψτε σύντομα την εργασία με θέμα «Ανάλυση μιας κινηματογραφικής ταινίας με πολεογραφικό 

περιεχόμενο». Παραδείγματα. 
72) Εκθέσατε το περιεχόμενο των εργασιών σας αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη διδακτική πολεογραφική 

σημασία τους  
 



 

 

 

Β. Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
 

«Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΜΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΟΥ»    
Ποια είναι τα δέκα μεγαλύτερα πολυεκατομμυριακά πολεοδομικά συγκροτήματα στις αρχές του 21

ου
 

αιώνα (2008); Πού κυμαίνονται οι πληθυσμοί τους;  
Τι εννοούμε με την παιδαγωγική έκφραση «το δικαίωμα στην πόλη»;  
«Μια πόλη κρύβει πάντα μια άλλη»: Πώς εκφράζεται αυτό κοινωνικά και διαθεματικά με το παράδειγμα 

των Συρρακιωτών της Πρέβεζας;  
«Η γεω-ιστορία της ελληνικής πόλης ως γεωπολιτική του ελληνικού κράτους»: Να γίνει επιλεκτική 

αναφορά των θέσεων αυτού του υπο-κεφαλαίου. 
 

(1.1.) Η ΠΟΛΗ, ΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΤΕΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ; 
«Κράτος κατά άστεως...». Πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την έννοια;  
« …και χάρτης κατά πόλεως». Πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την έννοια;  
«Οι χώρες υπάρχουν μόνο στους χάρτες. Οι πόλεις υπάρχουν πραγματικά!» Τι γνωρίζετε περί 

Christaller και «γαλάζιας μπανάνας»;   
«Οι χώρες υπάρχουν μόνο στους χάρτες. Οι πόλεις υπάρχουν πραγματικά!» Τι γνωρίζετε περί Αλίκης 

στις πόλεις και Θεωρήματος του παπαγάλου; 
Πως αντιλαμβάνεστε τη Γεωιστορία; ΕΝΘΕΜΑ 1.1.(3). 
«Μήπως οι πόλεις είναι σπουδαιότερες από την ίδια τη Γη»; Να θεμελιωθεί το σχετικό ζήτημα και να 

γίνει μια διαθεματική έκθεσή του. 
Τι είναι οι έρευνες του Peter Taylor και κατά ποια έννοια αφορούν την ελληνική και αθηναϊκή 

πραγματικότητα; ΕΝΘΕΜΑ 1.1.(4). 
 

(1.2.) Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Τι είναι «ανταγωνιστική πόλη» ή «δημιουργική πόλη» (Μίμης Ανδρουλάκης, Μαρία Ρεντετζή, 

χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση) 
Η παγκόσμια οικονομία αλλάζει τη μορφή της πόλης: Κάνοντας την πόλη πρώτα «αυτοπία» και μετά 

«ατοπία»: Επισημάνετε διαθεματικά τα κυριότερα σημεία.   
Τι είναι η Μπίλιονβιλ; Επισημάνετε διαθεματικά τα κυριότερα σημεία και την σχέση με την Ελλάδα. 
  

(1.3.) Η ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ   
Η πόλη ως αναπαράσταση : «Εν αρχή ην ο λόγος...». Για την «πόλη» ως λεκτική αναφορά.  
Η πόλη ως αναπαράσταση: «Μηνύματα κατ’ εικόνα της»: Peter Gould, Ψυχογεωγραφία, Bernadette 

Mérenne-Schoumaker. 
 

(1.4.) Η ΑΚΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Η γεωπολιτική ως πτυχή της γεωγραφίας. Να γίνουν επισημάνσεις. 
Αποκάλυψη της  κρυφής γεωπολιτικής  μέσα στη ελληνική κοινωνία και την εκπαίδευση. Να γίνουν 

επισημάνσεις. 
 

(2.1.) ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΡΥΘΜΟΙ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Μορφή και περιεχόμενο της διαθεματικής μεταρρύθμισης 2000-2008. 
 

(3.2.) Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ 
Η ψυχογεωγραφική προσέγγιση της πόλης ΕΝΘΕΜΑ 3.2.(1). 
Ποια στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν που αφορούν την περιγραφή του αστικού χώρου στα σχολικά 

εγχειρίδια; 
  

(3.3.) Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ: Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ 

ΣΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
Να γίνουν πολεογραφικές επισημάνσεις σχετικές με την εικονογράφηση των ρωσικών σχολικών βιβλίων 

γεωγραφίας. 
Να γίνουν πολεογραφικές επισημάνσεις σχετικές με την εικονογράφηση των γερμανόφωνων σχολικών 

βιβλίων γεωγραφίας. 



 

Παρατηρήσεις πολεογραφικού περιεχομένου για τα γερμανόφωνα εγχειρίδια γεωγραφίας κατ’ επιλογή.  
«Γεωγραφία»  του γαλλικού προγράμματος τελευταίων τάξεων δημοτικού. Να γίνουν πολεογραφικές 

επισημάνσεις (3.3.3.1. – μόνο Γ1). 
Να αναφέρετε μερικά πολεογραφικά «σχόλια και συμπεράσματα» (3.3.5.) για τα ξένα σχολικά βιβλία. 
Το λογότυπο του Carrefour. ΕΝΘΕΜΑ 3.2.(1). 
 

3.4. Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ  
Σχολιάστε πολεογραφικά εν συντομία τα βιβλία της Συλλογής Κωστοπούλου.   

 

(4.)  
Η έννοια της πόλης ως συνειρμικό στοιχείο. Πόλεις που αναφέρονται και πόλεις που παραλείπονται. 

Έννοιες που αναδεικνύονται. 
Η έννοια μιας μητρόπολης ως συνειρμικό στοιχείο. Έννοιες που αναφέρονται και έννοιες που 

παραλείπονται. Συμπεράσματα. 
Το όνομα της πόλης. Uzès. Υμέλη. Σχήματα KӦHLER (Κέλερ). 
Σύγκριση Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Ιωάννου, ερωτηματολόγιο, συμπεράσματα. 
Περιγραφή και συμπεράσματα της διαδικασίας με την οποία ερευνήθηκε η αντίληψη που έχουν οι 

σπουδαστές για τη θέση της Μόσχας, της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον.   
Περιγραφή και συμπεράσματα της διαδικασίας με την οποία ερευνήθηκαν οι προτιμήσεις των μαθητών για 

μνημεία και κτίρια στις πόλεις.   
Η εικόνα της πόλης κατά Lynch. ΕΝΘΕΜΑ 4.8.(1). 
Ποια στοιχεία επισημάνθηκαν/αναζητούμε στις εργασίες περιγραφής της πόλης καταγωγής και διαμονής; 

(4.8.2.- 4.8.11.). Αναπτύξτε ένα από αυτά.  
Τι επισημαίνεται στις εικόνες 4.8.(1).- 4.8.(6);  
Οι έρευνες του Ρόμπερτ Λιβάιν για τις καλές και τις κακές πόλεις του κόσμου. 
Ποιοι είναι οι δέκα παράγοντες διαβίωσης και ποιότητας ζωής σε μια αμερικανική πόλη;  
Αναφέρετε την κατάταξη και τη βαθμολογία από δυο-τρεις αμερικανικές πόλεις καθώς και μερικούς από 

τους δέκα παράγοντες διαβίωσης και ποιότητας ζωής αυτές. Πίνακας 4.9.(1).   
Αναφέρετε την κατάταξη και τη βαθμολογία ως προς την εκπαίδευση από πέντε-έξι αμερικανικές πόλεις. 

Πίνακας 4.9.(1).  
Αξιολόγηση των παραγόντων ποιότητας ζωής στις αμερικανικές πόλεις και σχετικές παρατηρήσεις. Πίνακας 

4.9.(2). 
  

(5.1.) ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΝΑ ΜΕΙΖΟΝ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Τι είναι ο χρονολογικός σχηματισμός της έννοιας της Ευρώπης στους έλληνες εφήβους; 
Η αντιδημοκρατική μας πόλη και η ελληνική κοινωνία (Πικιώνης, Burgel, Βατόπουλος, Τριανταφύλλου). 
Η εκρηκτική ανάπτυξη της Αθήνας ως αντικείμενο εσωτερικής γεωπολιτικής. 
 

(5.2.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ 
Κατάταξη και ταξινόμηση των ελληνικών πόλεων: Ι. Ο αστικός χαρακτήρας.   
Κατάταξη και ταξινόμηση των ελληνικών πόλεων: Ι. Κοινωνικο-επαγγελματικές όψεις.   
Κατάταξη της Αθήνας στο παγκόσμιο στερέωμα των πόλεων. 
   

(5.4.) ΚΟΣΜΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ... ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
Τι σημαίνει να είσαι ξενόφοβος ή ξενόφιλος στην Ελλάδα; Μια πολιτική προσέγγιση. 

  
(5.5.) Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Η καταστροφή της Σμύρνης και η καταστροφή της ελληνικής πόλης. Θίξετε τις κυριότερες πλευρές.  
Η φανταστική και παιδαγωγική «reconquista» της Κωνσταντινούπολης. Θίξετε τις κυριότερες πλευρές.  
Οι πόλεις του Εύξεινου Πόντου 
Η Αλεξάνδρεια, ένα υπόδειγμα για τη μελέτη των «ελληνικών» πόλεων. Θίξετε τις κυριότερες πλευρές. 
  

(5.6.) Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ  Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΑΛΛΟΥ» 
Η Τουρκία ως «άλλος», οι σεισμοί του 1999 ως τιμωρία και η θέση του ελληνικού Τύπου. 
   

(5.7.) ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ;  



 

Ο σεισμός της Αθήνας και η σχετική συζήτηση. Το μικρό και η αποδοχή του στην κοινωνία. 
   

(5.8.) ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004 
Η εθνική συζήτηση για την ανάληψη των ΟΑ από την Αθήνα, η σχετική έρευνα και η κριτική της. 
 

(6.) 
Η έλλειψη αρχιτεκτονικής ματιάς και η αναζήτησή της. Ποια ζητήματα θίγει στο άρθρο του ο καθηγητής 
Γιάννης Καλλίνικος; (6.4.5.). 
 

(6.5.) ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΩΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ 

ΜΙΚΡΗΣ ΠΟΛΗΣ 
Πολεογραφία της μικρής πόλης: Η Πρέβεζα ως πρότυπο. Σχηματοποιήσεις και αντιπαραβολές (6.5.1.). 
Ομάδες πληθυσμού στην Πρέβεζα – Πίνακας σελ. 293. Περιληπτικά.   
Πρόσληψη της Ιστορίας της Πρέβεζας και της περιοχής. Ερμηνεία (από το ΕΝΘΕΜΑ 6.5.(2).).)  
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (http://geander.com/anakoin.html) 
 

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΠΟΛΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. 
Να αναφέρετε με επιλογή σας μερικά θεατρικά έργα στα οποία είναι φανερός ο πολεογραφικός 

χαρακτήρας, εξηγώντας σχετικά. 
«Σκηνές δρόμου» και «Δυτική αποβάθρα». Τι γνωρίζετε για τα πολεογραφικά αυτά θεατρικά έργα; 
«Κοπεγχάγη» και «QED ή τι απέδειξε ο κύριος Φέινμαν». Τι γνωρίζετε για τα πολεογραφικά αυτά θεατρικά 

έργα;  
«Ο εχθρός του λαού» και «Η επίσκεψη της γηραιάς». Τι γνωρίζετε για τα πολεογραφικά αυτά θεατρικά 

έργα;  
Πώς αναδεικνύεται κάποιος πολεογραφικός χαρακτήρας στο έργο «Ο θάνατος του εμποράκου» του 

Άρθουρ Μίλερ και «Η πόλη»  της Λούλας Αναγνωστάκη;  
Τι στοιχεία πολεογραφίας περιλαμβάνονται στο έργο του Σάιμον Στίβενς με τίτλο «Motortown»;  
 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΣ 
Περιγράψτε σύντομα την εργασία με θέμα «Ο ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΘΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ».  
Περιγράψτε σύντομα την εργασία με θέμα «ΚΤΗΡΙΟ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ - Ιστορία, χρήση του και σχέση με τον 

Βόλο». 
Περιγράψτε σύντομα την εργασία με θέμα «Κατάρτιση σχολικού αναλυτικού προγράμματος 

πολεογραφίας». Παραδείγματα. 
Περιγράψτε σύντομα την εργασία με θέμα «Πολεογραφική προσέγγιση της ποίησης του Τάσου Λειβαδίτη». 

Παραδείγματα.  
Περιγράψτε σύντομα την εργασία με θέμα «Ανάλυση μιας κινηματογραφικής ταινίας με πολεογραφικό 
περιεχόμενο». Παραδείγματα. 
Εκθέστε το περιεχόμενο των δικών σας (δύο) εργασιών αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη διδακτική 

πολεογραφική σημασία τους  
 

Διδάσκων: Γιάννης Ρέντζος 

http://geander.com/anakoin.html

