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Εισαγωγή: Σχεδιασµός -  Στόχοι – Ασφάλεια  

Στα ̟λαίσια των ̟ρογραµµάτων της «Περιβαλλοντικής Αγωγής και των Πολιτιστικών 

Θεµάτων», και του «Κοινωνικού Σχολείου» (υγεία, ̟οιότητας της ζωής των µαθητών και της 

σχολικής κοινότητας, ενεργό συµµετοχή µαθητών, εκ̟αιδευτικών, γονέων, 

̟ληροφόρηση, ολοκληρωµένη ̟ροσω̟ικότητα µαθητών, διαδίκτυο, αισθητική αγωγή), 

οι 16 µαθητές της Τάξης Ε2’ του σχολείου µας (α̟ό το σύνολο των 158 µαθητών του 3ου 

∆ηµοτικού), µε την ̟αιδαγωγική ευθύνη δυο εκ̟αιδευτικών, υλο̟οίησαν το 

εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα «Το Οικολογικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον το Φαράγγι των 

Μύλων» (Το Πρόγραµµα Ανάδειξης και Αναψυχής). Το ̟ρόγραµµα ̟εριλάµβανε την 

̟ροετοιµασία των µαθητών στην οργάνωση και διεξαγωγή βιωµατικών ε̟ισκέψεων στο 

Φαράγγι των Μύλων, σε συνεργασία µε τους Γονείς, την Αρχαιολογική Υ̟ηρεσία και την 

Υ̟ηρεσία Πράσινου του ∆ήµου Ρεθύµνης. Μας ̟ροβληµάτισε το γεγονός ότι α̟ό τους 

16 µαθητές µιας τυχαίας τάξης του σχολείου, ΚΑΝΕΝΑ ̟αιδί δεν είχε ε̟ισκεφτεί αυτό το 

̟ανέµορφο οικολογικό και ̟ολιτιστικό ̟ εριβάλλον το ο̟οίο α̟έχει ελάχιστα χιλιόµετρα 

α̟ό την ̟όλη του Ρεθύµνου, και α̟ό τους 158 µαθητές του σχολείου λιγότεροι α̟ό 10! 

Α̟ό το σχολείο η Τάξη Ε2’ ε̟ιλέχτηκε τυχαία και συµµετείχαν όλοι οι µαθητές/τριες. 

∆ώσαµε ̟ροτεραιότητα στην ̟αιδαγωγική δράση, µια και η εκ̟αιδευτική έρευνα τονίζει 

ότι η εκ̟αίδευση είναι ̟ερί̟ου 50% εκ̟αιδευτικό αντικείµενο/̟εριεχόµενο/α̟οτέλεσµα και 

50% εκ̟αιδευτική διαδικασία/συµµετοχή/συνεργασία/έκφραση. Κατά τη διάρκεια του 

εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος οι µαθητές ρωτήθηκαν ̟ολλές φορές µε ̟οιο τρό̟ο θα 

µ̟ορούσαν να οργανώσουν και να υλο̟οιήσουν τις ίδιες τεχνικές-διαδικασίες σ’ ένα 

εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα µε ένα άλλο εκ̟αιδευτικό αντικείµενο ̟.χ. «Η Φορτέτσα».  

Ένα α̟ό τα µεγαλύτερα ̟ροβλήµατα της ελληνικής εκ̟αίδευσης και του ελληνικού 

σχολείου α̟οτελεί η έλλειψη συστηµατικής ανάλυσης και οργάνωσης του εκ̟αιδευτικού 

έργου σε ε̟ιµέρους µαθησιακά βήµατα. Συχνά ε̟ικρατεί η αίσθηση ότι η καλή διάθεση 

όλων µας είναι αρκετή. Όµως µε ηθικο̟λασίες τα ̟αιδιά δεν µ̟ορούν να αναλύσουν, να 

κατανοήσουν, να εφαρµόσουν και να µάθουν να εκφράζουν µια αναλυτική ατοµική 

έκφραση οργανωµένη µέσα στην οµάδα. Συνεχώς λαµβάνουν αντιφατικά µηνύµατα, 

α̟ό την έλλειψη οργάνωσης στο διάλλειµα για να ̟άρουν το κολατσιό τους α̟ό το 

κυλικείο µέχρι την α̟οχώρηση τους α̟ό το σχολείο ̟ου γίνεται ακατάστατα, µ̟ορούµε 

να κοιτάξουµε και τον κόσµο των ενηλίκων ̟.χ. ̟ώς µοιράζεται ο λόγος στις συνελεύσεις 

των συλλόγων διδασκόντων στο ελληνικό σχολείο; Ποιος θα µιλήσει; Ποιος θα ακούσει; 

Ποιος θα ̟εριµένει τη σειρά του; Ποιο είναι το ατοµικό; Ποιο είναι το οµαδικό;  

Το εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα ̟αρείχε κίνητρα µάθησης στα ̟αιδιά ̟ου δυσκολεύονταν 

και των ο̟οίων ο ενθουσιασµός για συµµετοχή στις βιωµατικές δράσεις ξεχείλιζε. Όλα 
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έδειξαν έντονο ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στις δραστηριότητες µέσα και έξω α̟’ το 

σχολείο. Η δική µας ̟αρέµβαση αφορούσε στην οργάνωσή, την ο̟οία ̟ροσ̟αθήσαµε να 

ανα̟τύξουµε έχοντας ως κίνητρο το ̟ λούσιο ̟ ολιτισµικό και οικολογικό ̟ εριβάλλον της 

̟εριοχής του Ρεθύµνου σε συνεργασία και µε τη βοήθεια των γονέων και άλλων 

υ̟ηρεσιών. Η ̟ροσ̟άθεια µας εστιάστηκε να µάθουν ̟ώς να µαθαίνουν, να εκφράζονται 

ατοµικά, να συνεργάζονται οµαδικά! Πάντα υ̟ήρχαν ατοµικοί και οµαδικοί στόχοι. Α̟ό την 

αρχή του ̟ρογράµµατος και σε όλες τις φάσεις συµµετείχαν όλοι οι µαθητές, µόνο στη 

βιντεοσκό̟ηση δεν συµµετείχαν δυο µαθητές ̟ου δεν το ε̟ιθυµούσαν οι γονείς τους 

αλλά ̟αρευρίσκονταν στο χώρο της µελέτης. Η συµµετοχή των µαθητών άρχισε µε το 

σχεδιασµό και την α̟οστολή του έντυ̟ου για τη διεξαγωγή του εκ̟αιδευτικού 

̟ρογράµµατος ̟ου υ̟οβλήθηκε στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης στο 

Ρέθυµνο (βλ. ̟αράρτηµα 1).   

Οι συναντήσεις µας για το εκ̟αιδευτικό ̟ρογράµµατα άρχισαν τον Οκτώβριο του 2014, 

είχαν διάρκεια µια ώρα κάθε εβδοµάδα στα ̟λαίσια της ευέλικτης ζώνης. Η συµµέτοχη 

του εκ̟αιδευτικού του Τµήµατος Ένταξης αφορούσε στα κενά του ωρολογίου 

εκ̟αιδευτικού του ̟ρογράµµατος. Όταν ετοιµάζαµε εντατικές εργασίες ό̟ως ήταν οι 

ε̟ισκέψεις, οι ̟ροβολές οι συναντήσεις είχαν δίωρη διάρκεια κατά τη διάρκεια της 

εβδοµάδας. Την ̟αιδαγωγική ευθύνη του ̟ρογράµµατος είχαν ο εκ̟αιδευτικός της 

Τάξης Ε2’ και ο εκ̟αιδευτικός του Τµήµατος Ένταξης. Σε συνεργασία µε το σχολείο, το 

∆ιευθυντή και Υ̟οδιευθυντή, του Συνάδελφους εκ̟αιδευτικούς, τους Γονείς, την 

Αρχαιολογική Υ̟ηρεσία, την Υ̟ηρεσία Πράσινου και ένα ̟αραδοσιακό Εργαστήριο 

Φύλλου Κρούστας ̟ροετοιµάσαµε και υλο̟οιήσαµε µε τα ̟αιδιά εκ̟αιδευτικές 

ε̟ισκέψεις τις ο̟οίες κινηµατογραφήσαµε. Στην εκ̟όνηση του ̟ρογράµµατος µας 

εµ̟λούτισε και η ̟αρακολούθηση του διήµερου σεµιναρίου «Εισαγωγή στην 

Περιβαλλοντική Εκ̟αίδευση» ̟ ου οργάνωσε το Κ.Π.Ε. Ανωγείων µε τις υ̟εύθυνες σχολικών 

δραστηριοτήτων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας (28-29 Νοεµβρίου 2014), αλλά και 

άλλες ε̟ισκέψεις του σχολείου µας ό̟ως αυτή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο 

Ηράκλειο (8 ∆εκεµβρίου 2014).    

Έτσι το ̟ρόγραµµα εκτός α̟ό τη βιωµατική εκ̟αιδευτική ̟ροσέγγιση χρησιµο̟οίησε 

και την εκ̟αιδευτική ̟ροσέγγιση της ̟ολυτρο̟ικότητας (multimodality) η ο̟οία 

συνδυάζει ̟ολλα̟λά σύγχρονα µέσα µάθησης (κείµενα, φωτογραφία, βίντεο, ψηφιακά 

δεδοµένα κτλ.) και σηµειωτικούς τρό̟ους (modes). Τα δυο βίντεο ̟ου ετοιµάσαµε µέσα 

α̟ό την εκ̟αιδευτική διαδικασία ̟ροβλήθηκαν στον κινηµατογράφο Α̟όλλων στις 10 

∆εκεµβρίου 2014 (βλ. σχετικά δηµοσιεύµατα TV Creta, 2014; Αριστείδου, 2014). Ο 

κινηµατογράφος, η «µεγάλη οθόνη», ίσως είναι το κατά εξοχήν ̟ολυτρο̟ικό µέσο το 

ο̟οίο συνδυάζει όλες τις τέχνες. Περιλαµβάνει µουσικά, ηχητικά, ο̟τικά και 
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αφηγηµατικά στοιχεία, ̟ροκαλώντας την αίσθηση της ‘µαγείας’. Πολλά ̟αιδιά του 

σχολείου δεν είχαν ̟αρακολουθήσει ̟οτέ κινηµατογράφο, όταν σε ε̟ίσκεψη µας στη 

Σουηδία ̟ριν δέκα χρόνια αυτός είναι µέσα στο αναλυτικό εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα.  

Η ε̟ιµέρους θεµατολογία του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος ̟εριλάµβανε τη βιωµατική 

ε̟ίσκεψη στο το̟ικό ̟εριβάλλον/οικοσύστηµα, την ̟ροσω̟ική και συλλογική ευθύνη 

για τη διατήρηση του άµεσου ̟εριβάλλοντος, την αξιο̟οίηση των ελεύθερων χώρων, τις 

βιοτεχνολογικές εφαρµογές, τη διαχείριση/συντήρηση των φυσικών ̟όρων, το 

ανθρω̟ογενές ̟εριβάλλον, την ̟οιότητα ζωής, τη γνωριµία µε την τέχνη. Πιο 

συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια του σύνθετου ̟ρογράµµατος οι µαθητές είχαν την 

δυνατότητα να υλο̟οιήσουν ε̟ιµέρους στόχους ό̟ως:   

� να έρθουν σε ε̟αφή µε τις βιωµατικές ε̟ισκέψεις µε το οικολογικό και ̟ ολιτισµικό 

̟εριβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων, τέσσερα µόλις χιλιόµετρα α̟ό το Ρέθυµνο,  

� να εκφράσουν τις ατοµικές τους α̟όψεις ώστε να καλλιεργήσουν την ̟ροσω̟ική 

γνωστική, συναισθηµατική και ψυχοκοινωνική ανά̟τυξή τους, 

� να εργαστούν οµαδικά και έτσι να µάθουν να συνυ̟άρχουν και να δηµιουργούν 

µαζί µε τον άλλο, 

� να µάθουν ̟ώς γίνεται µια έρευνα για τα οικολογικά/̟ολιτιστικά ̟λαίσια (να 

µάθουν να οργανώνουν, σχεδιάζουν µια έρευνα, να κάνουν την ασφαλή έρευνα 

στο διαδίκτυο µε θεµατικές και λέξεις κλειδιά, µε βιβλιογραφικές ̟ηγές, βίντεο, 

φωτογραφίες, κείµενα, υ̟ηρεσίες, να κάνουν ε̟ιτό̟ου ̟αρατήρηση σε χώρους), 

� να έρθουν σε ε̟αφή µε ε̟ιστήµονες/εργαζόµενους α̟ό άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές 

υ̟ηρεσίες ό̟ως ήταν οι αρχαιολόγοι, οι ̟εριβαλλοντολόγοι, οι βιοτέχνες κτλ. 

� να µάθουν να γράφουν καλύτερα δοµηµένα κείµενα µια και η κινηµατογραφική 

ιστορία είναι ένα αφηγηµατικό κείµενο µέσα στο χώρο, χρόνο, µε 

̟ρόσω̟α/̟ρωταγωνιστές, σε δράση, αντί-δράση και  συναισθήµατα), 

� να έρθουν σε ε̟αφή µε δρώντα ̟ρόσω̟α, να βιώσουν χώρους και να α̟οκτήσουν 

εικόνες-µνήµες ̟ου θα γίνουν ̟ροσω̟ικά νοήµατα, 

� να κατανοήσουν τις βασικές αρχές σχεδιασµού µιας ̟εριβαλλοντικής µελέτης,  

� να εκφραστούν καλλιτεχνικά, 

� να γνωρίσουν τις βασικές αρχές για την κατασκευή της εικόνας και την έβδοµη 

τέχνη τον κινηµατογράφο.  

Για την ασφάλεια των µαθητών στον ανοιχτό χώρο, ̟ριν α̟ό το σχεδιασµό και την 

υ̟οβολή του σχεδίου του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος, στις αρχές Οκτωβρίου 2014, 

εκ̟αιδευτικός ̟ου συµµετείχε στο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα ε̟ισκέφτηκε το Φαράγγι 

των Μύλων συνοδεύοντας µικρότερα ̟αιδιά ηλικίας Νη̟ιαγωγείου/Α’ ∆ηµοτικού, 

̟ερ̟άτησαν στο µονο̟άτι ̟ου βελτιώνεται µε το ̟ρόγραµµα ανάδειξης και αναψυχής 
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του ∆ήµου Ρεθύµνης. Σε αυτή την ε̟ίσκεψη  δια̟ιστώθηκε (α) η ασφάλεια ̟ρόσβασης 

για τους µαθητές ̟ου θα συµµετέχουν στο ̟ρόγραµµα, και (β) η ευκολία στο ̟ερ̟άτηµα 

(βλ. ̟αράρτηµα 1).  

Τέλος η Πρόεδρος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας κ. Ν. Γουλανδρή, 

ε̟ισκέ̟τρια στο Φαράγγι των Μύλων στο Ρέθυµνο, και η κ. Φαλή Γ. Βογιατζάκη 

Πρόσεδρος του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύµνης, στον ̟ρόλογο τους στην 

αξιόλογη εργασία του συνάδελφου εκ̟αιδευτικού Μ. Μαραγκάκη (1998) µε µια άλλη 

οµάδα µαθητών, «Οι Νερόµυλοι του Ρεθύµνου», έδωσαν µια νότα και στο δικό µας 

εγχείρηµα: «Η έρευνα και καταγραφή των ̟ροβιοµηχανικών τεχνολογιών και των ̟αραγωγικών 

µεθόδων, µας ̟ροσφέρει ̟ολύτιµες ̟ληροφορίες για έναν κόσµο ̟ου λειτούργησε σε ισορρο̟ία µε 

τη φύση και σε µια ισόρρο̟η κοινωνική δοµή… Η µελέτη των Μύλων σηµαίνει σε εθνικό και το̟ικό 

ε̟ί̟εδο την υ̟οκίνησης της κοινής γνώµης, των το̟ικών και ε̟ιστηµονικών οργανώσεων και 

κυρίως της νεολαίας, να οριοθετήσουν «οικοτό̟ους» ̟ου θα συντηρήσουν και θα ̟ροστατεύουν τις 

µνήµες, τα ήθη και τη φυσική ισορρο̟ία του χώρου τους. Η Κρήτη µε το θαυµαστό φυσικό της 

̟λούτο σε βιο̟οικιλότητα ειδών, οικοτό̟ων και το̟ίων έχει ανάγκη ̟ροστασίας».     

 

Προτείνοντας τον όρο «σχολικό ντοκιµαντέρ»/«school documentary» 

Η εικόνα, όσο δηµοφιλής και αν είναι µε τη χρήση των ψηφιακών δεδοµένων, τα κινητά, 

το διαδίκτυο, τις ατοµικές ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές κτλ., έχει τους δικούς της 

κώδικες, ό̟ως τους δικούς τους κώδικες έχουν οι γλώσσες των µαθηµατικών και της 

γλώσσας. Η κατασκευή της εικόνας είναι µια σύνθετη διαδικασία. ∆εν υ̟άρχει 

εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα ̟ου να µην χρησιµο̟οιεί την εικόνα, δηλαδή φωτογραφίες ή 

και βίντεο, είτε κατά τη διάρκεια της υλο̟οίησης είτε κατά τη διάρκεια της ̟αρουσίασης. 

Εµείς θελήσαµε να ̟άµε ένα βήµα ̟αρα̟έρα µε τη δηµιουργία και ̟ροβολή στον 

κινηµατογράφο των λήψεων ̟ ου ετοιµάσαµε. Σε αυτό µας βοήθησαν τα τριετή µαθήµατα 

φωτογραφίας και τα µαθήµατα κινηµατογράφου για δυο χρόνια µε τον 

κινηµατογραφιστή κ. Θεόδωρο Θωµαδάκη, συνεργάτη του αείµνηστου Θεόδωρου 

Αγγελό̟ουλου. Η εικόνα είναι και αυτή ένας κώδικας ̟ου µαθαίνεται. Θα µ̟ορούσαµε 

να είχαµε ε̟ενδύσει ̟ερισσότερο στην εικόνα δραµατο̟οιώντας τις ο̟τικές µας ιστορίες 

ό̟ως είχαµε κάνει µια άλλη φορά µε την ̟ροετοιµασία της ταινίας «λουλούδια 

σ̟ασµένα». Αυτή τη φορά θελήσαµε να κρατήσουµε µια χρονική ισορρο̟ία αναµεσά 

στην εκ̟αιδευτική διαδικασία και την κατασκευή της εικόνας. Η ̟ροετοιµασία µιας 

ταινίας (σενάριο, ρε̟εράζ, storyboard, ενδυµατολογία, ρόλοι κτλ.) α̟αιτεί ̟ερισσότερο 

χρόνο, ως εναλλακτική εκ̟αιδευτική διαδικασία ̟ροτείνουµε τη δηµιουργία του 

«σχολικού ντοκιµαντέρ».        
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Στη γλώσσα του κινηµατογράφου το «ντοκιµαντέρ» είναι µια µυθιστορηµατική, 

κινηµατογραφική αφήγηση/ταινία ̟ου ̟ροορίζεται να τεκµηριώσει/document κά̟οια 

̟τυχή της ̟ραγµατικότητας. Το ντοκιµαντέρ είναι µια «̟ρακτική του κινηµατογράφου, µια 

κινηµατογραφική ̟αράδοση, και µέσο για την ̟ρόσληψη α̟ό το κοινό, η ο̟οία εξελίσσεται συνεχώς 

και χωρίς σαφή όρια». Πραγµατεύεται ιστορικά, ̟ ολιτικά, καλλιτεχνικά ή άλλα θέµατα, για 

την ̟αρουσίαση των ο̟οίων βασίζεται σε ̟ραγµατικά ̟εριστατικά και α̟οδεικτικά 

στοιχεία. Ο όρος «ντοκιµαντέρ»  α̟οδίδεται στον Τζον Γκρίερσον και χρησιµο̟οιήθηκε 

για ̟ρώτη φορά για να ̟εριγράψει την ταινία του Ρόµ̟ερτ Φλάχερτι, «Moana» (1926). 

Ο Γκρίερσον όρισε το ντοκιµαντέρ ως την «καλλιτεχνική ανα̟αράσταση της 

̟ραγµατικότητας». Η ιστορία του είδους ξεκινά ωστόσο α̟ό τα τέλη ̟ερί̟ου του 19ου 

αιώνα, όταν ̟ροβάλλονται οι ̟ρώτες ταινίες ̟ου σήµερα µ̟ορούν να καταχωρηθούν 

στα ντοκιµαντέρ. 

Πριν ̟ροχωρήσουµε στην ετυµολογική ανάλυση του όρου «ντοκιµαντέρ» η ο̟οία µας 

̟ροκάλεσε µια ευχάριστη έκ̟ληξη αφού µας α̟οκάλυψε µια ιδιαίτερη σχέση µε την 

εκ̟αίδευση, θα θέλαµε να γράψουµε δυο λόγια για την «ετυµολογία» των λέξεων ως µια 

εκ̟αιδευτική ̟ροσέγγιση και την ο̟οία ακολουθήσαµε κατά τη διάρκεια του 

εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος. Σε δυο σχετικά άρθρα, ο Καθηγητής Γλωσσολογίας του 

Πανε̟ιστηµίου Αθηνών κ. Γεώργιος Μ̟αµ̟ινιώτης, µας µιλάει για την «αλήθεια των 

λέξεων» και τη «διδασκαλία µέσα α̟ό τις λέξεις».  Η ετυµολογία των λέξεων δηλαδή η 

ιστορική και η ̟ολιτισµική τους γέννηση, η αρχική αλήθεια, η γνησιότητα των λέξεων 

διαδραµατίζουν ένα εξαιρετικά δυναµικό ρόλο µέσα στην ελληνική γλώσσα και τον 

ελληνικό ̟ολιτισµό. Ήταν τότε ̟ου οι αρχαίοι ̟ρόγονοι, µετά το µυθικό κόσµο του 

ιερατείου και της αυθεντίας, ανακάλυψαν τη δύναµη του δηµοκρατικού Λόγου και 

̟ροσ̟άθησαν µέσα α̟ό αυτόν και τη γλώσσα να ορίσουν το νέο κόσµο, γι’ αυτό η 

ελληνική γλώσσα ετυµολογείται ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο ή σε τέτοιο βαθµό σε άλλες 

γλώσσες. Αυτός ο γλωσσικός/̟ολιτιστικός κόσµος ε̟ηρέασε τη σύγχρονη δυτική σκέψη.  

«Ήδη α̟ό τον 1ο αιώνα ̟.Χ. ̟αραδίδεται (α̟ό τον ∆ιόδωρο τον Σικελιώτη) ότι έτυµον είναι «η 

αληθής σηµασία µιας λέξεως σύµφωνα µε την ̟ροέλευσή της». Η λέξη έτυµον ως όρος ̟ροέρχεται 

α̟ό το ε̟ίθετο έτυµος ̟ου σήµαινε «αληθής» και χρησιµο̟οιείται ήδη στον Όµηρο… ολόκληρη 

λοι̟όν η οικογένεια αυτών των λέξεων και ιδιαίτερα η λέξη έτυµον δηλώνουν την αναζήτηση τής 

αλήθειας των λέξεων, δηλαδή την ιχνηλάτηση τής ̟ροέλευσής τους, ̟ου ταυτίζεται µε τη σηµασία 

εκκίνησης ή ̟ροέλευσης τής λέξης, την ̟ρώτη ή αληθινή ή βασική ή ετυµολογική σηµασία. Η 

αναζήτηση τής αλήθειας των λέξεων, η ετυµολογία είναι ̟αράλληλα και µια ιστορική αναδροµή στις 

λέξεις, µια ιστορία των λέξεων» (Μ̟αµ̟ινιώτης, 2003).  

Εκτός όµως α̟ό τη διδασκαλία της γλώσσας και ταυτόχρονα του ̟ολιτισµού, η 

ετυµολογία των λέξεων ̟ροκαλεί το ενδιαφέρον των µαθλητών και ανα̟τύσσει την 
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ανάλυση και τη σύνθεση της σκέψης τους. «Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για να κάνεις ένα µάθηµα 

ενδιαφέρον είναι να κινήσεις την ̟εριέργεια των µαθητών και να τους βάλεις να σκεφθούν και να 

ανακαλύψουν α̟ό µόνοι τους - µε τη βοήθεια ̟άντοτε τού δασκάλου - τη γοητεία τής ετυµολογίας 

των λέξεων, τής αρχικής βασικής σηµασίας µιας λέξης και τους αρµούς ̟ου συνδέουν τις λέξεις 

µιας οικογένειας οµορρίζων, αφού οι λέξεις κάθε γλώσσας οργανώνονται και λειτουργούν γύρω α̟ό 

βασικούς ̟υρήνες µε συγκεκριµένη σηµασία και συγκεκριµένη µορφή… [για ̟αράδειγµα, ο 

µαθητής] ̟άντοτε µε τον δάσκαλο να καθοδηγεί και µε τα λεξικά ανοιχτά – να ανακαλύψει ότι το 

ρήµα δρώ έδωσε το δράµα και τη δράση, α̟' ό̟ου το δραστικός και το δραστήριος, ενώ ο ιωνικός 

τύ̟ος τού δρώ, ο τύ̟ος δραίνω έδωσε το αδρανής; Και ότι το δρω στα σύνθετά του (αντιδρώ, ε̟ιδρώ) 

έδωσε τόσες άλλες λέξεις αντίδραση, ε̟ίδραση, ̟ρόσφατα και ανάδραση. Και ότι οι ξένοι άντλησαν 

α̟ό το ίδιο ρήµα, για να ̟λάσουν δύο λέξεις, τα αγγλικά dramatic (1589) και drastic (1691), ̟ου 

ε̟έστρεψαν στην Ελληνική µε νέο σηµασιολογικό ̟εριεχόµενο (δραµατικές εξελίξεις - δραστική 

αντιµετώ̟ιση). Μή̟ως, λοι̟όν, η ̟ιο ̟αλιά ενασχόληση µε τη γλώσσα, η ετυµολογία, µ̟ορεί να 

α̟οδειχθεί µια ̟ολύ σύγχρονη και ̟ολύ α̟οτελεσµατική µέθοδος στο σχολείο για καλύτερη γνώση 

τής γλώσσας µας;" (Μ̟αµ̟ινιώτης, 2007) 

Ε̟ανερχόµαστε στην ετυµολογική ανάλυση του όρου «ντοκιµαντέρ» ο ο̟οίος 

χρησιµο̟οιείται στην αγγλική αλλά έχει τις α̟αρχές του στη λατινική γλώσσα. 

«Ντοκιµαντέρ» < α̟ό την αγγλική λέξη «documentary» ̟ροέρχεται α̟ό < το ε̟ίθετο στη γαλλική 

και (hence) το ουσιαστικό «documentaire < α̟ό τη λέξη «document» < λατινική «documentum» < 

α̟ό το ρήµα «doceō» ̟ου σηµαίνει «διδάσκω»/teach, «εκ̟αιδεύω», «̟ληροφορώ», «δίνω 

οδηγίες»/instruct, «λέω»/tell, «ενηµερώνω»/inform, «δείχνω»/show, «α̟οδεικνύω»/demonstrate» 

(Wiktionary).  

Το ντοκιµαντέρ λοι̟όν καταγράφει, διδάσκει, εκ̟αιδεύει, ̟ληροφορεί, ενηµερώνει, δείχνει και 

α̟οδεικνύει. Ως συνέχεια της ̟αρα̟άνω ετυµολογικής ανάλυσης θα ̟ροτείναµε τον όρο 

«σχολικό ντοκιµαντέρ»/«school documentary» για να ̟εριγράψοµε την εκ̟αιδευτική 

διαδικασία ̟ου ̟εριλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της δηµιουργίας του ντοκιµαντέρ, 

το ο̟οίο όµως αναδύεται/δηµιουργείται µέσα/και α̟ό την σχολική κοινότητα µε τη 

συνεργασία των µαθητών, των γονέων, των εκ̟αιδευτικών µε την ευρύτερη 

κοινότητα/κοινωνία. Σε σχετική έρευνα στις ηλεκτρονικές µηχανές αναζήτησης µε τον 

όρο «σχολικό ντοκιµαντέρ»/ή «school documentary» δεν υ̟άρχουν αναφορές εκτός α̟ό 

κά̟οια ελάχιστα βίντεο αλλά χωρίς καµία θεωρητική τεκµηρίωση/αναφορά.  

Το σχολικό ντοκιµαντέρ µ̟ορεί να α̟οτελέσει ένα καλό µέσο για ένα εκ̟αιδευτικό 

σχέδιο εργασίας/project, ̟ροκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών, συνθέτει ̟ολλα̟λές 

εξελισσόµενες διαδικασίες και εκ̟αιδεύει σχετικά µε την εικόνα. Οι αρχές του σχολικού 

ντοκιµαντέρ, µια νέα µορφή τέχνης, ̟ροσφέρουν τις δυνατότητες για την ̟αρατήρηση 

της ζωής µέσα α̟ό µια εντατική διαδικασία ̟ου ̟εριγράφουµε ̟αρακάτω. Είναι µια 
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δηµιουργική ε̟εξεργασία της ̟ραγµατικότητας ή και η ̟αρουσίαση της ζωής ό̟ως είναι. 

Περιλαµβάνει την ατοµική ά̟οψη, την οµαδική συνεργασία, ένα συγκεκριµένο µήνυµα, 

µαζί µε τα γεγονότα ̟ου ̟αρουσιάζει. Ένα σχολικό ντοκιµαντέρ είναι ένα κατεξοχήν 

̟ολυτρο̟ικό εκ̟αιδευτικό κείµενο. 

 

Βιωµατική Μάθηση ̟έρα α̟ό το «Σχολείο Βιβλίο»/«book school» 

Η ανάγκη για την ολό̟λευρη συνθηµατική, ψυχοκοινωνική και γνωστική ανά̟τυξη της 

̟ροσω̟ικότητας των ̟αιδιών εµφανίζεται ολοένα και ̟ιο έντονη στις µέρες µας. Οι 

δυσκολίες στη µάθηση, στην ε̟ικοινωνία και τα ̟ ροβλήµατα συµ̟εριφοράς συνηγορούν 

στην αναζήτηση και την εφαρµογή εναλλακτικών εκ̟αιδευτικών ̟ροσεγγίσεων. Η 

βιωµατική µάθηση έρχεται να αντι̟αρατεθεί στις ̟αραδοσιακές ̟αιδαγωγικές συνθήκες 

της στερεοτυ̟ικής τάξης του τυ̟ικού σχολείου ̟ου στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται 

µε τον όρο «σχολείο βιβλίο»/book school. Αντίθετα στη βιωµατική µάθηση οι µαθητές 

εµ̟λέκονται οι ίδιοι στην ̟ραγµατικότητα και δεν α̟οτελούν µόνο τους ακροατές των 

διδασκόντων. Η ενεργή συµµετοχή α̟οτελεί ένα α̟ό τα βασικά στοιχεία.  Αυτός ο τρό̟ος 

µάθησης συνδέεται µε σηµαντικά ρεύµατα της Ιστορίας της Παιδαγωγικής, ό̟ως: 

«learning by doing»/«µάθηση κάνοντας» του Dewey, τη «µάθηση µέσω της 

ανακάλυψης» του Bruner, τη «µέθοδο project» του Frey, την εκ̟αίδευση ικανοτήτων 

ζωής, τη δια βίου εκ̟αίδευση κλ̟.  

Η βιωµατική µάθηση ̟ροσφέρει τη δυνατότητα να βιώσουν οι µαθητές το θέµα ̟ου ερευνούν και 

ταυτόχρονα να βιώσουν µέσα στο ζωντανό θέµα την κατανόηση του εαυτού τους. Στις 

ανα̟τυγµένες κοινωνίες αυξάνεται το ̟οσοστό των µαθητών ̟ου αντιµετω̟ίζουν 

̟ροβλήµατα µάθησης, ψυχοκοινωνικής ανά̟τυξης και σχολικής ̟ροσαρµογής. 

Εµφανίζεται έντονη η ανάγκη για την εφαρµογή ̟αιδαγωγικών ̟ρακτικών ̟ου θα 

συµβάλλουν στην αντιµετώ̟ιση αυτών των ̟ροβληµάτων. ∆εν είναι τυχαίο ότι ακόµη 

και µεγάλες ̟ολυεθνικές εταιρείες α̟αιτούν α̟ό το ̟ροσω̟ικό τους να εµ̟λέκεται σε 

οργανωµένες βιωµατικές δραστηριότητες, ̟.χ. ̟ερνώντας όλοι οι εργαζόµενοι ένα 

σαββατοκύριακο σε µια κατασκήνωση µε κοινές α̟λές χειρωνακτικές δραστηριότητες, 

̟ροκειµένου να ξε̟ερνιούνται τα ό̟οια ̟ροβλήµατα στη συνεργασία τους και αυτά της 

ατοµικής έκφρασης.   

Η ανά̟τυξη δεξιοτήτων ̟ου συνδέονται µε την ε̟ικοινωνία και τις ανθρώ̟ινες σχέσεις 

συµβάλλουν στην ̟ροσω̟ική ανά̟τυξη των µαθητών αλλά και στην εξοµάλυνση των 

διαφορών µέσα στην τάξη. Η βιωµατική ̟ροσέγγιση ̟ροσφέρεται για την εφαρµογή 

̟ρογραµµάτων ̟ου έχουν ως στόχο την κοινωνική και συναισθηµατική ανά̟τυξη, την 

βελτίωση των δεξιοτήτων και την αλλαγή του ψυχοκοινωνικού ̟εριβάλλοντος των µαθητών. Σε 
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αυτές τις δράσεις η αλλαγή του εκ̟αιδευτικού ̟λαισίου έξω α̟ό το «σχολείο βιβλίο» 

είναι ζωτικής σηµασίας.  

Οι αρχές του βιώµατος καλλιεργούνται µε εν-συναίσθηση, σεβασµό, κατανόηση και 

αυθεντικότητα µε την έννοια ότι ο άλλος είναι σηµαντικός, αξιόλογος, ̟ολύτιµος και 

µοναδικός. Οι ενέργειες και τα ̟ιστεύω του άλλου σηµαίνουν κάτι γι’ αυτόν. 

Αυθεντικότητα σηµαίνει να εµ̟ιστευόµαστε αυτό ̟ου βλέ̟ουµε στον άλλο, να είµαστε 

ανοικτοί µε τους ανθρώ̟ους.  Αυτές οι αρχές ̟ροσφέρουν στους µαθητές ένα ̟λαίσιο 

α̟οδοχής, ενθάρρυνσης και ένα ασφαλή χώρο δοκιµής νέων δραστηριοτήτων, έκφρασης 

ευχάριστων ή και κατα̟ιεσµένων συναισθηµάτων. Η βιωµατική µάθηση µ̟ορεί να 

ακολουθεί µια σειρά ενεργειών: 

Στάδιο 1: Ενεργώ/ Βιώνω. Πρόκειται για µια σειρά δραστηριοτήτων – ̟αιχνίδια, 

συζητήσεις ̟ερι̟τώσεων, ̟αιχνίδι ρόλων, ανα̟αραστάσεις, ̟αρουσιάσεις. Η 

̟ληροφορία βγαίνει µέσα α̟ό την εµ̟ειρία. Στις ̟ροκαταρκτικές µας ασκήσεις µέσα και 

έξω α̟ό το σχολείο σε ένα φυσικό ̟εριβάλλον ε̟ιχειρήσαµε την ενεργο̟οίηση των 

µαθητών, την ανά̟τυξη της έννοιας της βιωµατικότητας και την ανά̟τυξη µέσα α̟ό την 

εµ̟ειρία  του ̟ροσω̟ικού νοήµατος. Μας έκανε εντύ̟ωση στην ̟ρώτη µας συνάντηση 

όταν ζητήσαµε α̟ό τα ̟αιδιά να µας ̟ου ̟οια α̟ό αυτά είχαν ε̟ισκεφτεί το 

̟αραδεισένιο οικολογικό το̟ίο των Μύλων, λίγα χιλιόµετρα α̟ό την ̟όλη του 

Ρεθύµνου, µας α̟άντησαν αρνητικά όλα τα ̟αιδιά. Ίσως κατά την εκ̟όνηση του 

βιωµατικού ̟ρογράµµατος το σηµαντικότερο µέρος ήταν η ε̟ίσκεψη αυτού του φυσικού 

χώρου γι’ αυτό και α̟οτελεί το ̟ρώτο α̟ό τα τρία µέρη του βίντεο για τους Μύλους, τα άλλα δύο 

είναι η ξενάγηση α̟ό τον αρχαιολόγο και τη γεω̟όνο. Η βιωµατική ̟ρωτοβουλία να το 

ε̟ισκεφτούµε, η ατοµική και οµαδική ̟αρουσία των ̟αιδιών µέσα στο χώρο, καθένα µε 

το σακίδιο του, µε τα συναισθήµατά του, την ενεργητική συµµετοχή του σώµατος µέσα 

στο φυσικό χώρο α̟οτελούσε ένα α̟ό τους βασικότερους στόχους του ̟ρογράµµατος. 

Στάδιο 2: Ανταλλάσσω εµ̟ειρίες. Σε αυτό το στάδιο οι συµµετέχοντες σύγκριναν τις 

εµ̟ειρίες τους. Προωθείται η συζήτηση σε µικρές οµάδες για να ε̟ιτευχθεί µεγαλύτερη 

συµµετοχή. Ταυτόχρονα µε την ατοµική έκφραση ̟αρακάτω δίνονται ̟αραδείγµατα 

οµαδικών δραστηριοτήτων. Ακόµη και αν το τελικό α̟οτέλεσµα δεν είναι η δικιά µου ̟ρόταση 

δεν ̟ειράζει, είχα συµµετοχή στη διαµόρφωσή της τελικής ̟ρότασης η ο̟οία ανήκει σε όλους µας. 

Στάδιο 3: Κατανοώ και ερµηνεύω. Οι συµµετέχοντες καλούνται να κατανοήσουν 

συναισθήµατα και εµ̟ειρίες των δύο ̟ροηγούµενων σταδίων. Η υ̟οκειµενικότητα ίσως να 

µην είναι µια τόσο δύσκολη έννοια µ̟ορεί να γίνει κατανοητή στα ̟αιδιά! 
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Στάδιο 4: Γενικεύω. Γενικεύονται οι αρχές και τα συµ̟εράσµατα ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό τα 

̟ροηγούµενα. Ο σχεδιασµός µιας ε̟ίσκεψης, ακόµη και της κινηµατογράφησης α̟αιτεί ένα 

σχέδιο δράσης, είναι µια σκηνοθετηµένη δραστηριότητα και µια δοµηµένη ε̟ί̟ονη καταγραφή.   

Στάδιο 5: Εφαρµόζω. Στο στάδιο αυτό γίνεται ο σχεδιασµός για την εφαρµογή της γνώσης 

̟ου έχει α̟οκτηθεί, ε̟ίσης ̟ αρέχεται ε̟ο̟τεία για το τι έχει εµ̟εδωθεί και σε ̟ οιο βαθµό 

οι αντιλήψεις έχουν αλλάξει ή τρο̟ο̟οιηθεί (βλ. ενδεικτικά Πουρκός, & Κατσαρού, 

2011). Μετά την ολοκλήρωση κάθε βιωµατικής ε̟ίσκεψης η ̟ροβολή των κινηµατογραφήσεων 

στην οµάδα ̟αρείχε τη δυνατότητα µετα-γνώσης σε όλους τους συµµετέχοντες αλλά και αργότερα 

µε την ̟ροβολή στον κινηµατογράφο το µοίρασµα σε µια µεγαλύτερη οµάδα, µε τους γονείς και τους 

φίλους όλων µας.  

Κοντά στις αρχές της βιωµατικής µάθησης βρίσκεται η τριµερής ταξινόµηση των στόχων 

του Bloom µε στόχους και διαδικασίες ό̟ως αναφέρονται στον ̟αρακάτω Πίνακα: 

 

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (κατά Bloom) – Ρήµατα 

 

 

Η Πολυτρο̟ικότητα στην Εκ̟αίδευση και ο Κινηµατογράφος 

Μια άλλη εκ̟αιδευτική ̟ροσέγγιση της ο̟οίας τις αρχές ̟ροσ̟αθήσαµε να 

εφαρµόσουµε ήταν αυτή της ̟ολυτρο̟ικότητας. Η ̟ολυτρο̟ική (multimodality) 

̟ροσέγγιση µάθησης συνδυάζει ̟ερισσότερους α̟ό ένα σηµειωτικούς τρό̟ους (modes) 

κατανόησης µε κείµενο, φωτογραφία και βίντεο (Kress & van Leeuwen, 1996, 2001, van 

Leeuwen, 1999) και µια ̟ολυγραµµατική (multiliteracy) ανάγνωση και ε̟ικοινωνία µε 

Γνωστικός τοµέας 
 
να ορίζουν 
να απαριθµούν 
να κατηγοριοποιούν 
να συγκρίνουν 
να επιλέγουν 
να κατατάσσουν 
να εξηγούν 
να συνθέτουν 
να ταξινοµούν 
να οργανώνουν 
να ελέγχουν 
να αποδεικνύουν 
 

Συναισθηµατικός τοµέας   
 
να υιοθετούν 
να αποδέχονται 
να εκτιµήσουν 
να υποστηρίζουν 
να προτιµούν 
να έχουν θετική στάση     
     απέναντι σε… 
να επιθυµούν να κάνουν 
να είναι πρόθυµοι να… 
να διερωτώνται 
 

Ψυχοκινητικός τοµέας  

να συνεργάζονται 
να χειρίζονται 
να εργάζονται... 
να κατασκευάζουν .. 
να είναι ικανοί να... 
να αποκτήσουν  
     επιδεξιότητα στο να... 
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εικονιστικά και γρα̟τά στοιχεία (Χατζησαββίδης, 2003α, 2003β, 2011). Η ̟ολυτρο̟ικότητα 

α̟οτελεί τη φυσική συνέχεια του σύγχρονου κόσµου στην εκ̟αίδευση µετά α̟ό τον µετα̟ολεµικό 

αλφαβητισµό και τον αναδυόµενο γραµµατισµό µεταγενέστερα. Η εικόνα, η φωτογραφία, το 

βίντεο, το ντοκιµαντέρ δεν είναι συµ̟ληρωµατικά ενός κειµένου, είναι τα ίδια κείµενα ανάγνωσης 

και µάθησης.  

Στο σύγχρονο κόσµο κατακλυζόµαστε α̟ό ̟ολλα̟λά/̟ολυτρο̟ικά ηχητικά, ο̟τικά, 

αφηγηµατικά, γραφικά, ̟ροφορικά, α̟τικά, χώρο-αντιλη̟τικά ̟εριβάλλοντα µε ̟ραγµατικά και 

υ̟οδηλούµενα µηνύµατα. Ένα σχέδιο εργασίας αλλά και ο κινηµατογράφος ο ο̟οίος 

συνδυάζει όλες τις τέχνες - εξού και η «έβδοµη» τέχνη δί̟λα στη γλυ̟τική, τη ζωγραφική, 

το χορό, την αρχιτεκτονική, τη µουσική και τη λογοτεχνία - συνιστούν ̟ολυτρο̟ικά 

εκ̟αιδευτικά µέσα, είναι η µάθηση µέσα α̟ό την κατανόηση και ταυτόχρονα τη 

δηµιουργία ενός ̟ολυτρο̟ικού κινηµατογραφικού κειµένου. Πιο συγκεκριµένα 

εµ̟λέκουν λίγο ή ̟ολύ τους µαθητές στη: (α) γρα̟τή γλώσσα, γραφή (̟ου αντι̟ροσω̟εύει 

το νόηµα για ένα άλλο άτοµο) και ανάγνωση (̟ου αντι̟ροσω̟εύει το νόηµα για τον 

εαυτό µας), είναι ο γραφικός χαρακτήρας, η τυ̟ωµένη σελίδα και η οθόνη, (β) ̟ροφορική 

γλώσσα, µια ζωντανή είτε µαγνητοσκο̟ηµένη οµιλία (̟ου αντι̟ροσω̟εύει το νόηµα για 

έναν άλλο), ακουστική κατανόηση (̟ου αντι̟ροσω̟εύει το νόηµα για τον εαυτό µας), (γ) 

ο̟τική ανα̟αράσταση, στατική ή κινούµενη εικόνα, γλυ̟τική, τέχνη (̟ου 

αντι̟ροσω̟εύουν το νόηµα για έναν άλλο), ο̟τική, εικόνα συγκλίνουσας ̟ροο̟τικής, 

σκηνή, ̟ροο̟τική (̟ου αντι̟ροσω̟εύει το νόηµα για τον εαυτό µας), (δ) ηχητική 

ανα̟αράσταση, µουσική, ̟εριρρέοντες ήχοι, θόρυβοι, ειδο̟οιήσεις (̟ου αντι̟ροσω̟εύουν 

το νόηµα για έναν άλλο), ακοή, ακουστική κατανόηση (̟ου αντι̟ροσω̟εύουν το νόηµα 

για τον εαυτό µας), (ε) α̟τικές ανα̟αραστάσεις, αφή, όσφρηση και γεύση, η δηµιουργία 

νοήµατος για τον εαυτό µας µέσα α̟ό σωµατικές αισθήσεις και συναισθήµατα ή 

ανα̟αραστάσεις των άλλων µέσα α̟ό την αφή, (στ’) µορφές α̟τικής ανα̟αράστασης, ό̟ως 

είναι η κιναισθησία, η φυσική ε̟αφή, οι αισθήσεις του δέρµατος (θέρµανση /ψύξη, υφή, 

̟ίεση), το κράτηµα, χειρισµός αντικειµένων, έργα τέχνης, το µαγείρεµα, τα αρώµατα, (ζ) 

σωµατική ανα̟αράσταση, οι κινήσεις των χεριών και των ώµων, εκφράσεις του ̟ροσώ̟ου, 

κινήσεις των µατιών και το βλέµµα, στάσεις του σώµατος, βάδισµα, ρούχα και µόδα, στυλ 

µαλλιών, ο χορός, η αλληλουχία δράσης, η ε̟ιλογή κατάλληλου χρόνου/συγχρονισµός, 

η συχνότητα, η τελετή και η ιεροτελεστία, η ανα̟αράσταση του εαυτού µας µε τη µορφή 

των συναισθηµάτων και των συγκινήσεων, και (η) χωρο-αντιλη̟τική ανα̟αράσταση, 

εγγύτητα, α̟όσταση, µορφο̟οίηση, δια̟ροσω̟ική α̟όσταση, αστικό και φυσικό το̟ίο. 

Αντίθετα όµως α̟ό τα ̟ολλα̟λά ̟ολυτρο̟ικά ̟εριβάλλοντα στα ο̟οία είµαστε 

εκτεθειµένοι, η Χοντολίδου (1999) ̟αρατηρεί ότι στο σχολείο αντικείµενο µελέτης 

α̟οτελεί µόνο το γλωσσικό σηµειωτικό σύστηµα και τα άλλα στοιχεία ό̟ως οι εικόνες 
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είναι συµ̟ληρωµατικά ως ̟ ρος το κείµενο. Ο γρα̟τός λόγος είναι το «̟ραγµατικό θέµα» 

και ό,τι άλλο υ̟άρχει στο σχολείο-βιβλίο φωτογραφίες, χάρτες, σχεδιαγράµµατα κ.τ.λ., 

χρησιµο̟οιούνται για να υ̟οστηρίξουν το ̟εριεχόµενο του γρα̟τού κειµένου. Ωστόσο 

η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη αµφισβητεί την κυριαρχία του γρα̟τού λόγου. Τα 

ψηφιακά δεδοµένα των φωτογραφικών µηχανών, των ατοµικών συσκευών βίντεο, του 

διαδικτύου, των ̟ροσω̟ικών ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών ταχυδροµείων, τα 

ηλεκτρονικά βιβλία, ακόµη η τηλεόραση (και ιδιαίτερα η ιδιωτική τηλεόραση) και η 

διαφήµιση καταρρί̟τουν την κυριαρχία του κλασικού γρα̟τού λόγου.  Στην αύξηση του 

ενδιαφέροντός µας για τα άλλα σηµειωτικά µέσα συνέβαλαν διάφοροι ε̟ιστηµονικοί 

χώροι, ό̟ως οι σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας, οι ο̟οίες άλλαξαν την αντίληψή µας 

για το κείµενο, λογοτεχνικό και µη. Τα κείµενα σήµερα γνωρίζουµε ̟ολύ καλά ̟ως είναι 

̟ολύσηµα και δεν α̟οτελούν τη φυλακή ενός και µόνον νοήµατος. Η ̟ολυσηµία είναι, 

εν µέρει, α̟οτέλεσµα και της ̟ολυτρο̟ικότητας του κειµένου. Ως κείµενο σήµερα η 

γλωσσολογία, οι θεωρίες της λογοτεχνίας αλλά και η εκ̟αιδευτική γλωσσολογία θεωρούν 

µία σύνθετη ̟οικιλία κοινωνικών καταστάσεων ή συµβάντων: γρα̟τά κείµενα και 

αφίσες, βίντεο και κινηµατογραφικές ταινίες, σχολικά µαθήµατα και ̟ολιτικοί λόγοι, 

θεατρικές ̟αραστάσεις κ.ά. 

Η έννοια της ̟ολυτρο̟ικότητας χρησιµο̟οιήθηκε για να αναγνωρίσουµε ότι τα 

µηνύµατα ενός κειµένου (λ.χ. σε σχολικό βιβλίο ή σε κινηµατογραφική ταινία) 

δοµούνται µε τη γλώσσα (γρα̟τή και ̟ροφορική), την εικόνα, τις κιναισθητικές ̟ράξεις 

(χειρονοµίες, κινήσεις, ̟όζες, χειρισµός αντικειµένων) κλ̟. Κάθε κείµενο, λοι̟όν, 

σύµφωνα µε τη θεωρία της ̟ολυτρο̟ικότητας είναι ένα ̟ολλα̟λό σύστηµα τρό̟ων. Οι 

εισηγητές του όρου της ̟ολυτρο̟ικότητας οι Kress & van Leeuwen (1996) θεωρούν την 

̟ολυτρο̟ικότητα όχι ένα ε̟ι̟λέον στοιχείο ̟ου ̟ρέ̟ει να ε̟ισυναφθεί στην ανάλυση της 

ε̟ικοινωνίας, αλλά ως ουσιαστική και θεµελιώδη ̟αράµετρο κάθε κειµένου. Το σχολείο οφείλει 

να ανοίξει τους ορίζοντές του στη συστηµατική ̟λέον διδασκαλία και ανάλυση των 

̟ολυτρο̟ικών κειµένων, ̟ροετοιµάζοντας έτσι τους/τις µαθητές/τριες του να 

κατανοούν την ̟ληθώρα των ̟ολυτρο̟ικών κειµένων ̟ου τους ̟εριβάλλει (τύ̟ος, 

τηλεόραση, βιντεοκλί̟, διαδίκτυο, κινηµατογράφος κλ̟). 

Ένα βήµα ̟αρα̟έρα συνιστά η ̟ροσ̟άθεια µας µαζί µε τους µαθητές να 

δοµήσουµε/κατασκευάσουµε, να κάνουµε λήψη, και να δηµιουργήσουµε ένα ̟ολυτρο̟ικό 

ο̟τικοακουστικό κείµενο. Το κάδρο, η εικόνα, το κείµενο κατασκευάζονται όχι σύµφωνα 

µόνο µε αυτά ̟ου βλέ̟ουµε αλλά και σύµφωνα µε αυτά ̟ου ήδη γνωρίζουµε. Αν για 

̟αράδειγµα οι Αρχαίοι Έλληνες ̟ίστευαν ότι στη θάλασσα βρίσκονταν ο Ποσειδώνας µε 

την τρίαινά του, φυσικά αυτό ε̟ηρέαζε τη ζωή τους και τα ταξίδια τους και 

αντανακλούσε όχι µόνο σε αυτό ̟ου έβλε̟αν µε τα µάτια τους αλλά και σε αυτό ̟ου ήδη 
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σκε̟τόταν/̟ίστευαν. Αν µέχρι το Μεσαίωνα οι άνθρω̟οι ̟ίστευαν ότι η γη βρίσκονταν 

στο κέντρο του ορισµένου ηλιακού µας συστήµατος αυτό ̟ροδιάγραφε ένα ρόλο για τον 

άνθρω̟ο, το θεό κτλ. Αυτό µας δείχνει και η ανασκό̟ηση της ιστορίας της τέχνης: 

«Συνειδητο̟οιήσαµε ̟ροοδευτικά, α̟ό εκείνο τον καιρό, ̟ ως δεν µ̟ορούµε να ξεχωρίσουµε µε τοµή 

καθαρή εκείνο ̟ου βλέ̟ουµε α̟ό κείνο ̟ ου ξέρουµε. Κά̟οιος ̟ ου γεννήθηκε τυφλός και ̟ου ανακτά 

αργότερα την όραση του, ̟ρέ̟ει να µάθει να βλέ̟ει. Με λίγη αυτο̟ειθαρχία και ̟αρατηρητικότητα 

µ̟ορούµε ν’ ανακαλύψουµε µόνοι µας ̟ως εκείνο ̟ου «βλέ̟ουµε», χρωµατίζεται αµετάκλητα και 

διαµορφώνεται α̟ό τη γνώση (ή την ιδέα) εκείνου ̟ου βλέ̟ουµε» (Gombrich, 1998: 562). 

Ακολουθεί η καταγραφή των εκ̟αιδευτικών ενεργειών και δράσεων η ο̟οία α̟οσκο̟εί 

στην ̟αρουσίαση, το µοίρασµα της γνώσης τόσο ως ̟εριεχόµενο όσο και ως διαδικασία. 

Η οργάνωση ̟ροσφέρει στην εκ̟αιδευτική διαδικασία τη δυνατότητα να εξελίσσεται. 

Συχνά στην ελληνική εκ̟αίδευση δεν α̟ουσιάζουν η δηµιουργικότητα και η φαντασία 

αλλά η οργάνωση. Η οργάνωση των κανόνων του ̟αιχνιδιού ̟ροσφέρει ά̟ειρες δυνατότητες 

δράσης ακόµη και την ανατρο̟ή των κανόνων, όµως η έλλειψη κανόνων δεν δηµιουργεί ̟αιχνίδι. 

Το βιωµατικό, ̟ολυτρο̟ικό εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα είναι µια σύνθετη διαδικασία 

καθώς εµ̟λέκει ̟ολλές όψεις, αλλά ταυτόχρονα µ̟ορεί να είναι α̟λό και ψυχαγωγικό 

σχέδιο δράσης όταν οργανώνεται βήµα. Η λε̟τοµερή και αναλυτική καταγραφή ̟ ου ακολουθεί 

α̟ευθύνεται τόσο σε εκ̟αιδευτικούς, όσο και σε γονείς και µαθητές, ώστε να κατανοήσουµε την 

εκ̟αίδευση όχι µόνο ως α̟οτέλεσµα αλλά και ως διαδικασία.    

 

Συνεύρεση Μαθητή και Οµάδας µέσα α̟ό µια Αναλυτική ∆ιαδικασία  

Α̟ό τις ̟ρώτες συναντήσεις ̟ροσ̟αθήσαµε να οργανώσουµε οµαδικές δραστηριότητες 

αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσουµε την αίσθηση κάθε ̟αιδιού ότι έχει τη δυνατότητα της 

ατοµικής έκφρασης. Αρκεί µε συντονισµό να βρίσκουµε τον κατάλληλο χρόνο για το 

ατοµικό και το οµαδικό. Τα άτοµα και η οµάδα έ̟ρε̟ε να συντονιστούν µέσα α̟ό µια 

δίκαιη, δηµοκρατική διαδικασία. Σε ̟ρο-ασκήσεις φτιάξαµε οµάδες µαθητών ανάλογα 

µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους, «τι σας αρέσει;» Προχωρήσαµε ̟αρα̟έρα και 

ανα̟τύξαµε τη µέθοδο της ε̟ιχειρηµατολογίας µέσα στην τάξη µεταξύ των διαφορετικών 

οµάδων «γιατί η δικιά σας ε̟ιλογή είναι η καλύτερη;» Θα εκφραστούµε αλλά θα ακούσουµε 

και την άλλη οµάδα/ά̟οψη. Κάθε οµάδα έ̟ρε̟ε µε ε̟ιχειρήµατα να υ̟οστηρίξει γιατί 

η ε̟ιλογή της ήταν η ̟ερισσότερο ενδιαφέρουσα, µια ̟όλη, µια χώρα, ένα µεταφορικό 

µέσο. Αυτό έγινε µε ̟ολλούς τρό̟ους ̟ροφορικά, γρα̟τά, µε ̟αιχνίδι και ελεύθερη 

κίνηση. Ακόµη µια ̟ιο ενδιαφέρουσα ̟αραλλαγή αυτής της άσκησης ήταν όταν δώσαµε 

σε κάθε οµάδα να υ̟οστηρίξει όχι αυτό ̟ου είχε ε̟ιλέξει αλλά το αντίθετο ̟ου είχε 



«Το Οικολογικό & Πολιτιστικό Περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων» (Πρόγραμμα Αναψυχής) 

[17] 

 

ε̟ιλέξει η άλλη οµάδα. Θα έ̟ρε̟ε σε αυτή την ̟ερί̟τωση να σκεφτούν διαφορετικά, ίσως 

και να µ̟ουν στη θέση των άλλων.  

Στη συνέχεια ̟εριορίσαµε τα ενδιαφέροντα τους σε ένα µόνο αντικείµενο. Κάθε ̟αιδί θα 

έ̟ρε̟ε να µιλήσει, να γράψει ή να ζωγραφίσει ̟.χ. «για το χρώµα ̟ου του αρέσει». 

Ταυτόχρονα ̟ροσ̟αθούµε να ανα̟τύξουµε την ικανότητα των µαθητών να διακρίνουν 

και να κατανοούν όχι µόνο την εξωτερική εικόνα αλλά και την αίσθηση ̟ου οι ίδιοι 

έχουµε για τα αντικείµενα και η ο̟οία µ̟ορεί να διαφέρει. Παρατηρούµε µέσα στην τάξη 

αντικείµενα και ̟ροσ̟αθούµε εκτός α̟ό την εικόνα να εκφράσουµε τα αισθήµατα ̟ου 

έχουµε για αυτά. Για ̟αράδειγµα για την ίδια εικόνα «ένας υ̟ολογιστής», ένας µαθητής 

µ̟ορεί να έχει µια ευχάριστη αίσθηση όταν τον κοιτάζει, «α τι ωραία θα ̟αρακολουθήσω µια 

ταινία, θα ̟αίξω ένα ̟αιχνίδι», ενώ ταυτόχρονα κά̟οιος άλλος ̟ου κοιτάζει την εικόνα του 

«υ̟ολογιστή» εκείνη τη στιγµή να έχει µια όχι και τόσο ευχάριστη αίσθηση κατά νου, 

«ωχ έχω να γράψω ένα µεγάλο κείµενο». 

Είναι µια άσκηση για την υ̟οκειµενικότητα, την ιδιαίτερη ̟ρόσληψη του καθενός µας, 

ζητήσαµε α̟ό όλα τα ̟αιδιά να µιλήσουν για το ίδιο αντικείµενο, µια καταφατική 

̟ρόταση ̟.χ. «Γιατί σας αρέσει το κίτρινο χρώµα». Τι ̟αράξενο όµως, τα ̟αιδιά κατάλαβαν 

̟ολύ εύκολα ότι η αφήγηση του καθενός/καθεµίας ακόµη και για το ίδιο αντικείµενο 

είναι διαφορετική. Σιγά σιγά ̟αρατηρούν τις λέξεις, την ένταση της φωνής, το ηχόχρωµα, 

τις εκφράσεις του ̟ροσώ̟ου, τις κινήσεις των χεριών, του σώµατος κτλ. Καθένας λέει κάτι 

διαφορετικό ακόµη και όταν µιλάµε για µια λέξη, µια έννοια, για το ̟ιο α̟λό ̟ράγµα. 

Μή̟ως λοι̟όν µιλώντας για το «κίτρινο χρώµα»/̟εριεχόµενο, ταυτόχρονα δεν µιλάει ο καθένας και 

η καθεµία για τον εαυτό του/της; Έγιναν και ̟αιχνίδια για τη δυναµική της οµάδας.    

Στις ε̟όµενες συναντήσεις εκτός α̟ό την οµαδική συνεργασία και την ατοµική έκφραση, 

̟άντα ̟ροσ̟αθούσαµε να ανα̟τύξουµε την αίσθηση της ασφάλειας για τις µετακινήσεις 

µας έξω α̟ό το σχολείο, αλλά και την ̟αρατήρηση και ̟ρόσληψη του κόσµου µέσα α̟ό τις 

διαφορετικές αισθήσεις µας και ως σύνολο. Η ̟ρόσληψη ̟αραστάσεων, η αίσθηση και το 

σύνολο δηµιουργούν ̟ροσω̟ικά νοήµατα για τον καθένα µας.  

Η ο̟τικοακουστική καταγραφή ̟ροσέφερε τη δυνατότητα για µεταγενέστερη ̟ροβολή 

στο σχολείο και στον κινηµατογράφο, µε νέες συζητήσεις, µε θέµατα την οµαδικότητα, 

την ατοµική έκφραση, την αυτοεικόνα, την ̟ αρατήρηση, τις αισθήσεις. Περ̟ατήσαµε έξω 

α̟ό το σχολείο σε δυάδες, σε γραµµή, στην άκρη του δρόµου, σταµατάµε και ̟ ροχωράµε, 

κάνουµε κύκλο. Προσ̟αθήσαµε να µυρίσουµε, να ακούσουµε, να ̟ιάσουµε, να 

ακουµ̟ήσουµε.    

Μια άλλη φορά, ̟ολύ σύντοµα κάνουµε ένα κύκλο κάτω α̟ό το µεγάλο δέντρο του 

σχολείου. Αυτή τη φορά ̟ροσ̟αθούµε να συγκεντρωθούµε στην αίσθηση της ακοής, στις 
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«ακουστικές εικόνες». Υλο̟οιούµε διαφορετικές ασκήσεις. Κλείνουµε τα µάτια και ακούµε. 

Ανοίγουµε τα µάτια και καθένας λέει αυτό ̟ου άκουσε ̟ροσ̟αθώντας να ̟ει κάτι ̟ου 

δεν έχει ει̟ωθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή. Ξανακλείνουµε τα µάτια και αναζητούµε νέους 

ήχους και ακουστικές εικόνες. Ανοίγουµε τα µάτια και συζητάµε. Την ε̟οµένη φορά 

̟ροσ̟αθούµε ̟άλι µε κλειστά µάτια να ακούσουµε οτιδή̟οτε άλλο εκτός α̟ό «εµάς» ή 

το δι̟λανό µας ή ένα µακρινό αυτοκίνητο. Είµαστε σε κύκλο όλη η τάξη. Ακούµε τα 

̟ουλιά, κλείνουµε τα µάτια, καθένας γυρνάει ̟ρος ένα ̟ουλί ̟ου ακούει και το δείχνει 

µε κλειστά µάτια. Ανοίγουµε τα µάτια και βλέ̟ουµε τις ακουστικές εικόνες ̟ου δείχνει 

καθένας µε το χέρι του! Η δική µας ̟αρέµβαση αφορά στο συντονισµό του ατοµικού µε 

το οµαδικό. 

 

Κατιδεασµός – Ετυµολογία - Οργάνωση των ∆ράσεων 

 Σε αντίθεση µε άλλα εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα τα ο̟οία αναδυόταν µέσα α̟ό τις 

εµ̟ειρίες, τις λέξεις, τις ιδέες των ̟αιδιών, αυτή τη φορά είχαµε την υ̟οψία ότι το θέµα 

̟ου θέλαµε να ̟ροσεγγίσουµε ̟ ιθανότατα θα ήταν άγνωστο στα ̟ αιδιά. Τούτο γιατί στις 

̟ολλές ε̟ισκέψεις µας στο Φαράγγι των Μύλων δεν συναντούσαµε Έλληνες ε̟ισκέ̟τες 

σε αντίθεση µε ̟ολλούς ξένους. Αυτό όµως ήταν άλλος ένας λόγος για την εκ̟όνηση του 

̟ρογράµµατος, ήταν µια αναγκαιότητα. 

Μετά α̟ό τις εισαγωγικές ασκήσεις σε θέµατα οµαδικής συνεργασίας, ατοµικής 

έκφρασης, ανά̟τυξη της ̟αρατήρησης, ενδυνάµωση της οµάδας µε ̟αιχνίδια, αρχίσαµε 

το σχεδιασµό. Για την ε̟ιλογή των βιωµατικών εκ̟αιδευτικών ε̟ισκέψεων στην 

ευρύτερη ̟εριοχή του Ρεθύµνου γίνεται συζήτηση µε τα ̟αιδιά ώστε να σκεφτούν για 

την ̟ρωτοτυ̟ία, την αυθεντικότητα και την καινοτοµία ̟ου «κρύβει» ο Πολιτισµικός και 

Οικολογικός τό̟ος ̟ου ζουν. Οι ε̟ισκέψεις είναι η αφορµή/το ̟εριεχόµενο του ̟ρογράµµατος 

αλλά εξίσου σηµαντική είναι η µαθησιακή διαδικασία σε όλες τις φάσεις της υλο̟οίησής τους.  

Στον ̟ίνακα γράφουµε για τα ̟αιδιά τις έννοιες και τις αναλύουµε ετυµολογικά ό̟ως 

̟ροαναφέραµε και ̟αρα̟άνω: ̟ρωτότυ̟ος (̟ρώτος+ τύ̟ος <αρχαία ελληνική τύ̟ος, αρχικός 

τύ̟ος, δε µιµείται), αυθεντικός (αυθεντικός < αρχαία ελληνική αὐθεντικός, γνήσιος, κύριος 

του εαυτού του, ανοιχτός στη ζωή και στην ύ̟αρξη µου), καινοτόµος (καινός-τέµνω, 

νεωτερισµός). Γίνεται συζήτηση για αυτές τις έννοιες και ζητάµε α̟ό τα ̟αιδιά να 

σκεφτούν την ̟ρωτοτυ̟ία/µοναδικότητα, αυθεντικότητα/γνησιότητα, 

καινοτοµία/νεωτερικότητα  ̟ου έχουν στην ̟εριοχή στην ο̟οία ζουν.  

Ακολουθεί ατοµικός και στη συνέχεια οµαδικός κατιδεασµός («brainstorming»/«νοητική 

καταιγίδα»). ∆ίνουµε σε κάθε µαθητή/τρια µια λευκή κόλλα και του ζητάµε να γράψει 
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λέξεις κλειδιά για την ̟ρωτοτυ̟ία, την αυθεντικότητα και την καινοτοµία ̟ου έχει η 

̟εριοχή στην ο̟οία ζουν. «Τι το ιδιαίτερο έχει η ̟εριοχή του Ρεθύµνου ̟ου δεν συναντιέται σε 

κανένα άλλο µέρος στην Ελλάδα;» Τα ̟ αιδιά αναφέρθηκαν στη θάλασσα, στη Φορτέτσα αλλά 

κανένα στο Φαράγγι των Μύλων το ο̟οίο και δεν γνώριζαν. Ενηµερώνουµε τα ̟αιδιά 

για το «Φαράγγι των Μύλων» και µαζί ̟ροσ̟αθούµε να συµ̟ληρώσουµε το έντυ̟ο του 

σχεδίου υ̟οβολής του ̟ρογράµµατος ̟ρος την ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης 

Ρεθύµνου (βλ. ̟αράρτηµα 1). Γίνεται ̟ροβολή για όλη την τάξη µε ̟ροτζέκτορα του 

έντυ̟ου του σχεδίου υ̟οβολής και ̟ροσ̟αθούµε να εξηγήσουµε τη διαδικασία, τις 

λέξεις, τις έννοιες, τους στόχους και να το συµ̟ληρώνουµε µαζί. Τίτλος του 

εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος: «Το Οικολογικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον το Φαράγγι των 

Μύλων» (Το Πρόγραµµα Ανάδειξης και Αναψυχής). 

Ιδιαίτερη αναφορά κάναµε στην ετυµολογική ανάλυση των λέξεων. Μ̟ορεί οι µαθητές 

να µην έχουν ε̟ισκεφτεί το συγκεκριµένο µέρος αλλά σίγουρα έχουν ακούσει τις λέξεις 

«οικολογικό»/«οικολογία», «̟ολιτιστικό»/«̟ολιτισµός», «̟εριβάλλον», «φαράγγι», 

«µύλος». Με την ετυµολογία έγινε η σύνδεση των γνώσεων και των εµ̟ειριών των 

µαθητών µε το αντικείµενο, συµµετείχαν, α̟όκτησαν κίνητρα.  

Η λέξη «οικολογία» < ουσιαστικό, «οίκος»+»λόγος» < «οίκος» το σ̟ίτι, η εστία, το 

νοικοκυριό και «λόγος» η γλώσσα, η σκέψη, η λογική, η οµιλία < δηλαδή «οικολογία» 

σηµαίνει τη «µελέτη του φυσικού οίκου»/σ̟ιτιού µας. Το λεξικό Τεγό̟ουλου Φυτράκη 

αναφέρει ότι η οικολογία είναι «κλάδος της βιολογίας ̟ου µελετά τις σχέσεις των ζωικών 

οργανισµών και µεταξύ τους και µε το ̟εριβάλλον, και η µελέτη των σχέσεων µεταξύ ανθρω̟ίνων 

οµάδων ή ̟ληθυσµών και του φυσικού ̟εριβάλλοντος». Ε̟ίσης µε αφορµή αυτό το 

̟αράδειγµα γίνεται διασύνδεση και µε άλλους όρους ό̟ως «οικονοµία» (ο νόµος, τάξη 

στο σ̟ίτι µας, εστία) αλλά και ̟ολλές ανθρω̟ιστικές ε̟ιστήµες/ε̟αγγέλµατα ̟.χ. 

κοινωνιολογία/κοινωνιολόγος, γεωγραφία/γεωγράφος, ψυχολογία/ψυχολόγος κ.ά. 

Όσο σύνθετο και αν ακούγεται οι µαθητές δεν είχαν καµία δυσκολία να κατανοήσουν 

και να ̟ροσθέσουν τις δικές τους ̟αρατηρήσεις. 

Ακολούθησε η διάκριση των λέξεων «̟ολιτισµικός» ή «̟ολιτιστικός». Ποια α̟ό τις δυο 

θα βάζαµε στον τίτλο του εκ̟αιδευτικού µας ̟ρογράµµατος;  Το ε̟ίθετο «̟ολιτισµικός» 

αναφέρεται σε ό,τι έχει σχέση µε την κουλτούρα, µε την ̟νευµατική καλλιέργεια γενικά. 

̟.χ. τα ̟ολιτισµικά γνωρίσµατα ενός έθνους ̟ου α̟οτελούν σηµαντικά στοιχεία της 

ταυτότητάς µας. Το ε̟ίθετο «̟ολιτιστικός» αναφέρεται σε ό,τι έχει σχέση µε τον 

̟ολιτισµό, ό,τι υ̟ηρετεί και ̟ροωθεί την ανά̟τυξη του ̟ολιτισµού ό̟ως το Υ̟ουργείο 

Πολιτισµού. Το λεξικό του Μ̟αµ̟ινιώτη αναφέρει ότι «το ̟ολιτιστικός χρησιµο̟οιείται 

̟ερισσότερο για τον ̟ολιτισµό ως σύνολο δραστηριοτήτων, καθώς και για τη δήλωση του τεχνικού 

̟ολιτισµού, ενώ το ̟ολιτισµικός τείνει να δηλώσει ̟ερισσότερο την αφηρηµένη ̟λευρά του 
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̟ολιτισµού, καθώς και τον ̟ολιτισµό ως ̟νευµατική καλλιέργεια». Έτσι ε̟ιλέξαµε τον όρο 

«̟ολιτιστικό». 

Για τη λέξη «̟εριβάλλον», ότι µας ̟εριβάλει, το λεξικό Τεγό̟ουλου Φυτράκη αναφέρει 

«το σύνολο των συνθηκών στις ο̟οίες ζει και ανα̟τύσσεται ένας οργανισµός, η κοινωνία ό̟ου ζει 

κανείς, ο χώρος διαβίωσης». Είναι µεταφορικά ο κοινωνικός χώρος µέσα στον ο̟οίο ζει 

κανείς, το στενό ̟εριβάλλον, το σύνολο των οικείων ̟ροσώ̟ων ενός ανθρώ̟ου. Οι 

µαθητές µας µίλησαν για το δικό τους ̟εριβάλλον, την ̟ροστασία Παρόµοια ζητήσαµε 

α̟ό τα ̟αιδιά να µας ̟ουν ότι γνώριζαν για τι υ̟όλοι̟ες λέξεις κλειδιά «φαράγγι», 

«µύλοι», «̟ρόγραµµα», «ανάδειξη», αναψυχή», «διατήρηση», «συντήρηση».  

Ειδική αναφορά έγινε στην ασφάλεια των µαθητών. Ό̟ως ̟ροαναφέραµε ̟ριν α̟ό το 

σχεδιασµό και την έναρξη του ̟ ρογράµµατος, στις αρχές Οκτωβρίου 2014, εκ̟αιδευτικός 

̟ου συµµετέχει στο ̟ρόγραµµα ε̟ισκέφτηκε το Φαράγγι των Μύλων συνοδεύοντας 

µικρότερα ̟αιδιά. Σε αυτή την ε̟ίσκεψη  δια̟ιστώθηκε (α) η ασφάλεια ̟ρόσβασης για 

τους µαθητές ̟ου θα συµµετέχουν στο ̟ρόγραµµα και (β) η ευκολία στο ̟ερ̟άτηµα. Οι 

µαθητές µας βοήθησαν και ταυτόχρονα ενηµερώθηκαν για το σχεδιασµό του 

̟ρογράµµατος σε φάσεις, τους στόχους και τους συνεργάτες ̟ου θα αναζητούσαµε (βλ. 

̟αράρτηµα 1). Πιθανή συνεργασία µε την Αρχαιολογική Υ̟ηρεσία και τον αρχαιολόγο 

κ. Κώστα Για̟ιτζόγλου υ̟εύθυνος για τους µύλους και τις εκκλησίες στο Φαράγγι των 

Μύλων, και µε την υ̟εύθυνη της µελέτης της ανάδειξης του φαραγγιού α̟ό την 

Υ̟ηρεσία Πράσινου του ∆ήµου Ρεθύµνης, κ. Νικολέτα Γκολφινο̟ούλου. 

Ε̟ικοινωνήσαµε τηλεφωνικά και µε τους δυο ε̟ιστήµονες ̟ου δέχτηκαν να µας 

ξεναγήσουν την ηµέρα της ε̟ίσκεψης στο Φαράγγι των Μύλων, στο οικολογικό και 

̟ολιτιστικό ̟εριβάλλον. 

Στις ε̟όµενες συναντήσεις οργανώσαµε ε̟ιµέρους οµάδες εργασίες χωρίζοντας το 

̟ρόγραµµα σε τρία µέρη: (α) το Πολιτιστικό Περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων, (β) 

το Οικολογικό Περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων, και (γ) το Πρόγραµµα Ανάδειξης 

και Αναψυχής ̟ου υλο̟οιεί ο ∆ήµος Ρεθύµνου. Οι ε̟ιµέρους οµάδες συγκροτήθηκαν µε 

βάση την ευκολία ̟ ου θα µ̟ορούσαν να έχουν οι µαθητές σε α̟ογευµατινές συναντήσεις.  

Σε διαδοχικές συναντήσεις οι τρεις οµάδες θα έ̟ρε̟ε να ̟ροετοιµάσουν εργασίες στο 

σ̟ίτι και να τις ̟αρουσιάσουν µέσα στην τάξη σε όλα τα ̟αιδιά. Κάθε οµάδα είχε ως 

έναρξη τις λέξεις κλειδιά σε σχέση µε το θέµα τους: (α) «Φαράγγι των Μύλων-Πολιτιστικό 

Περιβάλλον», (β) «Φαράγγι των Μύλων-Οικολογικό Περιβάλλον», «Φαράγγι των 

Μύλων-Πρόγραµµα Ανάδειξης Αναψυχής». Ο ̟ίνακας της τάξης χωρίστηκε σε τρία 

µέρη ό̟ου ταυτόχρονα κάθε οµάδα αναλάµβανε ̟ρωτοβουλία να καταγράψει ότι 

θεωρούσε σηµαντικό και ταυτόχρονα γινόταν κοινό κτήµα όλης της τάξης.  
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Με βάση αυτή την ̟ρώτη καταγραφή αναζήτησαν στο σ̟ίτι τους σχετικές ̟ηγές, εικόνες, 

βιβλία τα ο̟οία έφεραν και µοιράστηκαν µε τους συµµαθητές τους στο σχολείο. Σε αυτή 

την φάση η έρευνα των ̟αιδιών ήταν αδόµητη. Τα ̟αιδιά ε̟έστρεψαν στο σχολείο 

αναφέροντας δυσκολίες και ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετώ̟ισαν, ̟ώς και ̟ου ερευνώ; 

Ακολούθησε ̟αρουσίαση α̟ό τους εκ̟αιδευτικούς ̟.χ. ̟ως θα µ̟ορούσαν να 

αναζητούσουν συστηµατικότερα ̟ληροφορίες µε τη σωστή και ασφαλή χρήση του 

διαδίκτυού. Η ̟ροετοιµασία κάθε ε̟ίσκεψης υλο̟οιούνταν µε τους µαθητές ως 

συµµετέχοντες, ενεργοί ερευνητές µε στόχους, δεν θα ήταν α̟ροετοίµαστες χωρίς στόχους 

εκδροµές. Παρουσιάσαµε στους µαθητές τις βασικές αρχές µιας εκ̟αιδευτικής έρευνας µέσα 

α̟ό τη βιβλιογραφία αλλά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, τις µηχανές αναζήτησης µε λέξεις 

κλειδιά και σε ε̟ιµέρους κατηγορίες: «ιστός» «κείµενα», «εικόνες», «βίντεο», «χάρτες». 

Έτσι ανέλαβαν να ̟ροετοιµάσουν ξανά στο σ̟ίτι τους ̟ιο αναλυτικά και στη συνέχεια 

̟αρουσίασαν µέσα στην τάξη το συνολικό υλικό ̟ου συγκέντρωσε κάθε οµάδα.  

Σε µια ενδιάµεση συνάντηση ενηµερώσαµε τους µαθητές για την καταγραφή των 

ε̟ισκέψεων µας µε βιντεοσκό̟ηση-κινηµατογράφηση, ένα α̟ό τα εργαλεία ̟ου θα 

χρησιµο̟οιούσαµε. Γίνεται µια σύντοµη ενηµέρωση για τα ψηφιακά δεδοµένα και τη 

διαχείρισή τους (βίντεο, φωτογραφία, διαδίκτυο, µηχανές αναζήτησης, ̟ροσω̟ικές 

ιστοσελίδες, εφαρµογές κτλ.). Γίνεται ̟αραλληλισµός µιας σκηνοθετηµένης ο̟τικής και µιας 

γρα̟τής ιστορίας/αφήγησης. ∆ίνονται ̟αραδείγµατα α̟ό γνωστά ̟αραµύθια ̟ου 
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̟ρότειναν οι µαθητές: «Η κοκκινοσκουφίτσα», «Οι ε̟τά Νάνοι», αλλά και α̟ό ταινίες ̟ου 

ανέφεραν. Γίνεται ανάλυση του χρόνου, του χώρου, των ̟ρωταγωνιστών, των ηρώων των 

ιστοριών, της ̟λοκής-δράσης, σύγκρουσης και της λύσης.  

Η δοµή ενός βίντεο/ταινίας µοιάζει µε τη δοµή ενός αφηγηµατικού κειµένου ̟ου έχει 

χρόνο (̟ότε;), χώρο (̟ού;), ̟ρόσω̟α – ρόλους (̟οιοι;), δράση – ̟ράξεις - αντίδραση (τι;), 

συναισθήµατα (̟ώς;). Κάναµε την αντι̟αραβολή/̟αραλληλισµό µιας 

ταινίας/βίντεο/ο̟τικής ιστορίας µε τη δοµή ενός αφηγηµατικού κειµένου στο σχολείο, 

µε ένα σκέφτοµαι και γράφω: «Για την καλύτερη ̟αραγωγή γρα̟τού λόγου  σε ε̟ί̟εδο κείµενου 

(και ̟ερίληψης) συστήνεται ̟ρώτα η ̟ροφορική ανά̟τυξη του θέµατος, µετά η καταγραφή σε ένα 

̟ρόχειρο των λέξεων-κλειδιών και τέλος η καλύτερη οργάνωση και δόµηση ακολουθώντας τα 

̟αρακάτω σηµεία καθένα α̟ό τα ο̟οία µ̟ορεί να γίνει µια ξεχωριστή ̟αράγραφος: 

1. Χρόνος (̟.χ. Την ̟ροηγούµενη εβδοµάδα, την Τετάρτη το ̟ρωί ̟ήγαµε εκδροµή µε το 

λεωφορείο). 2. Χώρος (Φύγαµε α̟ό το σχολείο µας και αρχίσαµε να ανεβαίνουµε στα βουνά. Μετά 

α̟ό σαράντα λε̟τά διασχίσαµε ένα φαράγγι και φτάσαµε στο Μοναστήρι του Αρκαδίου). 3. Πρόσω̟α 

(Στην εκδροµή ̟ήραµε µέρος όλα τα ̟αιδιά της Ε2’ Τάξης, 16 ̟αιδιά. Εγώ ήµουν ̟αρέα µε τους 

φίλους µου). 4. ∆ράση - Πράξεις (Περάσαµε την κεντρική είσοδο και µ̟ήκαµε στην αυλή του 

µοναστηριού. Μ̟ροστά µας ήταν η εκκλησία και οι µοναχοί µας ̟ροσκάλεσαν να µ̟ούµε µέσα. 

Ανάψαµε ένα κερί και ακούσαµε κά̟οιους θρησκευτικούς ύµνους. Στη συνέχεια ε̟ισκεφτήκαµε το 

Μουσείο του µοναστηριού. Εκεί είδαµε τα άµφια των µοναχών, κειµήλια της θρησκευτικής και 

ιστορικής ̟αράδοσης. Μετά ̟ήγαµε σε µια τεράστια αίθουσα ̟ου δεν είχε οροφή. Ο δάσκαλος µας 

µίλησε για την ανατίναξη του µοναστηριού το 1866 α̟ό τους ίδιους τους ε̟αναστάτες για να µην 

ατιµαστούν α̟ό τους Τούρκους. Έξω σε ένα δέντρο είδαµε καρφωµένα θραύσµατα α̟ό την έκρηξη). 

5. Συναισθήµατα (Πέρασα ̟ολύ όµορφα και θα ήθελα να ̟άω ξανά µαζί µε την οικογένειά µου)».  

Αντίστοιχα σε ένα ̟αραµύθι, σε ένα βίντεο ̟.χ. «τα τρία γουρουνάκια», υ̟άρχει ο χρόνος (µια φορά 

και ένα καιρό, ηµέρα κτλ.), ο χώρος (σε ένα δάσος, σε σ̟ίτια κτλ.), οι ̟ρωταγωνιστές (ο λύκος, τα 

τρία γουρουνάκια…), η δράση και η αντί-δραση (κατασκευή σ̟ιτιών, ξεγέλασµα, ̟ρόβληµα, λύση), 

ολοκλήρωση µε τα συναισθήµατα των ηρώων.  

Στις ̟ρώτες συναντήσεις ε̟ικεντρωθήκαµε ̟ερισσότερο στο Χώρο και τον Χρόνο των 

εκ̟αιδευτικών µας ε̟ισκέψεων. Σε αυτή τη συνάντηση αρχίσαµε να συζητάµε µε τα 

̟αιδιά για τα Πρόσω̟α/τους Ανθρώ̟ους/τους Ήρωες της ̟εριοχής των Μύλων. 

Παρουσιάσαµε στα ̟αιδιά βιβλία α̟ό τη ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη και υλικό α̟ό το 

διαδίκτυο. Όµως η σύνθετη αρχιτεκτονική λειτουργία των µύλων (ο εσωτερικός και 

εξωτερικός µηχανισµός τους) και η έλλειψη σχετικών ̟αραστάσεων, µας οδήγησαν να 

φτιάξουµε ένα βίντεο ώστε οι µαθητές να δουν όσα µελετούσαµε. Το ανεβάσαµε στο 

διαδίκτυο ώστε να είναι ̟ροσβάσιµο σε όλους (βλ. «Νερόµυλοι – Τρίτο ∆ηµοτικό 

Σχολείο», στο σύνδεσµο: http://youtu.be/ccitMU0jbCQ βίντεο διάρκειας 12’ λε̟τών).  
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Πιο συγκεκριµένα, το βίντεο α̟οτέλεσε εκ̟αιδευτικό υλικό για την υδροκίνηση στις ̟ ρο-

βιοµηχανικές κοινωνίες. Παρουσίασε στα ̟αιδιά εφαρµογές ό̟ως τους χειρόµυλους, 

τους ανεµόµυλους, τους µ̟αρουτόµυλους, τα βυρσοδεψία, τις νεροτριβές, το Μουσείο 

Υδροκίνησης της ∆ηµητσάνας, και τέλος τους νερόµυλους, την ̟λήρη λειτουργία ενός 

νερόµυλου µε ανάλυση για τη φτερωτή (εξωτερικός µηχανισµός), τις µυλό̟ετρες και τη 

σκάφη (εσωτερικός µηχανισµός) και το αλεύρι (̟ροϊόν). Τέλος αναφέρονται ̟ροσ̟άθειες 

αναστύλωσης νερόµυλων σε το̟ικό ε̟ί̟εδο στο Σ̟ήλι, και ̟ροτείνονται εύκολες 

κατασκευές για µαθητές. Οι εννοιολογικές θεµατικές αφορούν στο το̟ικό ̟εριβάλλον, το 

το̟ικό οικοσύστηµα, την ̟ροσω̟ική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης του 

̟ράσινου στο άµεσο ̟εριβάλλον, τους ελεύθερους χώρους, την αξιο̟οίηση, ψυχαγωγία, 

τις βιοτεχνολογικές εφαρµογές, τη διαχείριση φυσικών ̟όρων, το ανθρω̟ογενές 

̟εριβάλλον, την ̟οιότητα ζωής, τη γνωριµία µε την τέχνη. Ακολούθησε 

συζήτηση/ανάλυση µε τους µαθητές, και η ̟αρακίνηση να ‘οραµατιστούν’ κατά την 

ε̟ίσκεψη µας στα ερεί̟ια των νερόµυλων τη λειτουργία τους.  

Έως τώρα εργαζόµασταν ̟ άνω σε ευρύτερους στόχους, ένα γενικό ̟ λάνο ̟ ου αναλύουµε 

σε διαδοχικές συναντήσεις. Πάντα όµως µετά α̟ό τη γενική το̟οθέτηση ε̟ανερχόµαστε σε 

συγκριµένο διδακτικό στόχο, στις ̟ρώτες συναντήσεις για τη συνεργασία της οµάδας και την 

ατοµική έκφραση, το χώρο και το χρόνο των ε̟ισκέψεων, στις ε̟όµενες συναντήσεις για τα 

̟ρόσω̟α/κατοίκους της ̟εριοχής, τις δράσεις τους α̟ό το ̟αρελθόν έως σήµερα. Όλο το 

̟ροηγούµενο υλικό µαζί µε το υλικό ̟ου έφεραν οι τρεις οµάδες θα έ̟ρε̟ε να 

αξιο̟οιηθεί κατά την ε̟ίσκεψη µας στο Φαράγγι των Μύλων και στις συναντήσεις µας 

µε τους ̟ροσκεκληµένους ε̟ιστήµονες. Παρακάτω ̟αραθέτουµε µερικές α̟ό τις 

̟ληροφορίες/σηµειώσεις ̟ου εντό̟ισαν οι µαθητές στις τρεις οµάδες εργασίας. 
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Οµάδα Α: Το Πολιτιστικό Περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων 
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Οµάδα Β: Το Οικολογικό Περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων 
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Οµάδα Γ: Το Πρόγραµµα Ανάδειξης και Αναψυχής στο Φαράγγι των Μύλων 
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Όταν κάθε οµάδα ̟αρουσίαζε το υλικό ̟ου είχε ερευνήσει και συγκεντρώσει στην τάξη, 

ταυτόχρονα ̟ροσ̟αθούσαµε να κάνουµε µια α̟οδελτίωση, καταγραφή των λέξεων 

κλειδιών αυτών των κειµένων-σηµειώσεων στον ̟ίνακα. Ε̟ίσης ένας µαθητής ή 

µαθήτρια α̟ό κάθε οµάδα κρατούσε σηµειώσεις για την οµάδα τους.  

 

Α̟οδελτίωση των ̟ληροφοριών των τριών οµάδων 
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Σηµειώσεις των τριών οµάδων  
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Οι βιβλιογραφικές ̟ηγές έ̟ρε̟ε να γίνουν ερωτήσεις στην ε̟ίσκεψη. Οι ερωτήσεις θα 

α̟ευθύνονταν στον αρχαιολόγο για τα ̟ολιτιστικά θέµατα (Οµάδα Α) και στη γεω̟όνο 

για τα θέµατα οικολογίας και το ̟ρόγραµµα συντήρησης (Οµάδα Β και Οµάδα Γ). Κάθε 

µαθητής/τρια ανέλαβε να κάνει µια ερώτηση, ό̟ως καταγράφεται και στο σχολικό 

ντοκιµαντέρ ̟ου ετοιµάσαµε «Το Φαράγγι των Μύλων». 

 

 

Ερωτήσεις Οµάδα Α 
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Ερωτήσεις Οµάδα Β 

 

Ερωτήσεις Οµάδα Γ 
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Η ̟ροετοιµασία των ε̟ισκέψεων ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου του 2014, θέλαµε να 

ε̟ισκεφτούµε το Φαράγγι των Μύλων ̟ριν έρθει ο χειµώνας και η ̟ρόσβαση ίσως ήταν 

δυσκολότερη. Η χρονική ̟ροετοιµασία αφορούσε ταυτόχρονα στην εκ̟αιδευτική 

διαδικασία µε τους µαθητές, όσο και στην ε̟ίλυση µιας σειράς ̟ρακτικών θεµάτων ό̟ως 

ήταν η ε̟ικοινωνία µας µε την Αρχαιολογική Υ̟ηρεσία, την Υ̟ηρεσία Πράσινου του 

∆ήµου Ρεθύµνου. Η αρχαιολογική υ̟ηρεσία µας ζήτησε σχετική αίτηση την ο̟οία 

ετοιµάσαµε: «Σε συνέχεια της τηλεφωνικής µας ε̟ικοινωνίας σχετικά µε την υλο̟οίηση του 

εκ̟αιδευτικού µας ̟ρογράµµατος: «Το Οικολογικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον στο Φαράγγι των 

Μύλων», σας ̟αρακαλούµε την Παρασκευή 13 Νοεµβρίου 2014 το ̟ρωί στις 8:30 να ενηµερώσετε 

τους 16 ε̟ισκέ̟τες-µαθητές µας στους Μύλους για τους νερόµυλους/εκκλησίες στο Φαράγγι των 

Μύλων. Θα ακολουθήσει ενηµέρωση α̟ό την Υ̟ηρεσία Πράσινου του ∆ήµου Ρεθύµνης α̟ό την 

υ̟εύθυνη γεω̟όνο, για το οικολογικό ̟εριβάλλον και το ̟ρόγραµµα συντήρησης µονο̟άτια, 

γεφύρια. Η ε̟ίσκεψη των µαθητών θα βιντεοσκο̟ηθεί για εκ̟αιδευτικούς/ενηµερωτικούς σκο̟ούς, 

µας ̟ροκαλεί εντύ̟ωση το γεγονός ότι κανένας α̟ό τους 16 µαθητές της Ε’ Τάξης ̟ου τυχαία 

συµµετέχουν δεν έχει ε̟ισκεφτεί αυτό τον αξιόλογο και τόσο κοντινό στην ̟όλη χώρο. Ελ̟ίζουµε 

ότι µε τη δική σας υ̟οστήριξη θα τον ̟ροσεγγίσουµε ̟ληρέστερα, θα ενηµερώσουµε, θα 

ερευνήσουµε, θα µάθουµε…» (βλ. ̟αράρτηµα 2). 

Για όλες τις ̟αρα̟άνω διαδικασίες είχαµε ζητήσει α̟ό τους συµµετέχοντες µαθητές να 

ενηµερώνουν τους γονείς τους, να ζητούν τη βοήθειά τους και να µοιράζονται µαζί τους. 

Πριν α̟ό την υλο̟οίηση της εκ̟αιδευτικής ε̟ίσκεψης στείλαµε ενηµερωτικό σηµείωµα 

στους γονείς, µαζί µε δυο υ̟εύθυνες δηλώσεις: (α) για τη συµµέτοχη τους ̟αιδιού τους 

στην ε̟ίσκεψη/εκδροµή, και (β) ξεχωριστά για τη συµµετοχή του ̟αιδιού τους στην 

κινηµατογράφηση ̟ου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου µας ή σε άλλη 

εκ̟αιδευτική ιστοσελίδα (βλ. ̟αράρτηµα 3). Όλοι οι µαθητές ̟ήραν τη σχετική άδεια 

εκτός α̟ό δυο, οι ο̟οίοι όµως συµµετείχαν κανονικά στο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα. Το 

καινοτόµο ̟ρόγραµµα είχε ̟ολλές άγνωστες και σύνθετες αλλά ̟άντα ενδιαφέρουσες 

̟τυχές για όλους εµάς, µαθητές και εκ̟αιδευτικούς ̟ου το υλο̟οιήσαµε.  

 

Η Υδροκίνηση στις Προ-βιοµηχανικές κοινωνίες: ο Μύλος είναι ο Άνθρω̟ος και η 

Κτίση ο Μυλότο̟ος 

Ο άγνωστος λαϊκός τεχνίτης αναφέρει «… η ̟όλις είναι το σύµβολον της κοινωνίας. Η 

ύ̟αιθρος είναι το σύµβολο της αγά̟ης και της φροντίδας του Θεού για τον άνθρω̟ο… αλλά η 

̟ληρότης της εις χαρά και σοφία δεν έγινε κτίσµα του ανθρώ̟ου…. Η ανθρώ̟ινη κοινωνία και η 

ωραιότητα της φύσης ̟ρέ̟ει να α̟ολαµβάνονται µαζί…» (Μουζάκης, 2008, σελ. 31). Η 

εκµετάλλευση του νερού, του αέρα, της γης και τα γεννήµατα της στην ̟ροβιοµηχανική 

κοινωνία εκφράζει την ̟αραδοχή στις κοσµικές δυνάµεις και τα γήινα υλικά. Η 
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̟αραδοσιακή αρχιτεκτονική συνθέτει τα στοιχεία. Τα τέσσερα θεµέλια στοιχεία 

συγκροτούν το µοντέλο ̟άνω στο ο̟οίο χτίζει ο άνθρω̟ος. Αυτή η αντίληψη 

καταγράφεται στα νοµικά έγγραφα του Βυζαντίου: «Τεσσάρων όντων στοιχείων, ̟υρός, 

αέρος, ύδατος, γης, α̟ό δη τούτων αµφισβητήσεις τοις ανθρώ̟οις εγγίνονται». Και ο Γεωργικός 

Νόµος των Ισαύρων τον 8ο αιώνα, ορίζει το ̟ λαίσιο για την εγκατάσταση των νερόµυλων 

εις «τό̟ον ε̟ιτήδειον εις εργαστήριον µύλου» (σελ. 86). Είναι η ισορρο̟ία του ανθρώ̟ου (Μύλος) 

µε την κτίση (Μυλότο̟ος). Αυτή την αξία της ισορρο̟ίας του ανθρώ̟ου µε τη φύση 

αναζητήσαµε και στο εκ̟αιδευτικό µας ̟ρόγραµµα.    

Το φυσικό στοιχείο «̟οτάµι» έλαβε γεω̟ολιτική, στρατιωτική, οικονοµική σηµασία και 

έγινε αντικείµενο λατρείας α̟ό τον άνθρω̟ο. Η ύ̟αρξη τροχών µε ξύλινα φτερά για την 

̟αραγωγή αλευριού ̟εριγράφεται στον κώδικα Χαµουραµ̟ί. Όµως ̟ρώτος ο Στράβων 

(64 ̟.Χ.-19 µ.Χ.) ανέφερε «µηχανές αλέσµατος µε την κινητήρια δύναµη του νερού τους 

«υδραλέτες» στα Κάβειρα». Αναφορές υ̟άρχουν και σε αραβικά και ρωµαϊκά χειρόγραφα. 

Ένας α̟ό τους ̟ ρώτους καταγεγραµµένους νερόµυλους στην Ελλάδα ανασκάφτηκε στην 

Αρχαία Αγορά στην Αθήνα µεταξύ 450-480 µ.Χ.  

Οι κατασκευές και οι ε̟ινοήσεις ό̟ως οι µοχλοί, οι σφήνες, ο τροχός, το αλέτρι, η 

καλλιέργεια και η α̟οθήκευση τροφών ώθησαν τις κοινωνίες, οι ̟ληθυσµοί αυξήθηκαν 

και έκαναν ε̟ιτακτική την ανάγκη για την καθηµερινή ̟αραγωγή αλευριού. Οι νερόµυλοι 

(οι ανεµόµυλοι κτλ.) διαδοθήκαν για την κάλυψη των µεγάλων καταναλωτικών 

σιτιστικών αναγκών. Ένα α̟ό τα µεγαλύτερα συστήµατα υδροτροχών φτιάχτηκε α̟ό 

τους Ρωµαίους στην ̟όλη Αρλ της Γαλλίας το 300 µ.Χ. Το νερό α̟ό το υδραγωγείο 

̟ερνώντας α̟ό ένα σύστηµα δεκαέξι υδροτροχών ̟ου συγκροτούσαν µια τεράστια 

µηχανή, άλεθε κάθε µέρα ̟οσότητα σιτηρών ώστε να ̟αραχθεί αλεύρι για να τραφούν 

12.000 άνθρω̟οι (Εξέλιξη των Ε̟ιστηµών και της Τεχνολογίας, 2005).  

Α̟ό τον 11ο αιώνα χτίζονταν νέες ̟όλεις µε ανα̟όσ̟αστο στοιχείο τους νερόµυλους σε 

σηµεία στρατηγικής σηµασίας. Στα ε̟ί̟εδα µεγάλα ̟λωτά ̟οτάµια της κεντρικής 

Ευρώ̟ης οι νερόµυλοι διαθέτουν τεράστιους τροχούς, ενώ στην ανατολή και στον 

ελλαδικό χώρο ανα̟τύσσεται ένας άλλος τύ̟ος νερόµυλου µε µικρότερη φτερωτή για τα 

ορµητικά ρυάκια και ̟οτάµια ̟ου κατεβαίνουν α̟ό τα βουνά.  

Στη βυζαντινή αγροτική κοινωνία ορίζεται το «χωρίον», µια ξεχωριστή γεωγραφική - 

το̟ογραφική ενότητα µε συγκεκριµένα όρια µέσα στην ο̟οία οι αγρότες καλλιεργούν. 

Οι µύλοι αναγνωρίζονται ως ̟ρωταρχικά ̟αραγωγικά µέσα της ̟ρωτογενούς 

οικονοµίας και φορολογούνται κατ’ α̟οκο̟ή, είτε ως κτίριο, είτε ανάλογα µε τον αριθµό 

των µυλό̟ετρων. Την ε̟ανάσταση του 1821 στο ελλαδικό χώρο όλοι σχεδόν οι µύλοι 
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ε̟ιτάχτηκαν η καταλήφθηκαν ως εθνικά κτήµατα στην υ̟ηρεσία του κράτους 

(Μουζάκης, 2008).  

Η κατασκευή του νερόµυλου, α̟οτελεί το α̟οκορύφωµα της λαϊκής αρχιτεκτονικής, βλ. 

στα ̟αρακάτω σχεδιαγράµµατα. Ε̟ίσης̟εριγράφεται αναλυτικά στη βιβλιογραφία. 

Προαναφέραµε ότι για την καλύτερη κατανόηση για τους µαθητές, ετοιµάσαµε ένα 

σχετικό βίντεο ̟ου τους ̟ροβάλαµε, ήταν ένα ταξίδι µε τη µηχανή του χρόνου στις ̟ρο-

βιοµηχανικές κοινωνίες (βλ. «Νερόµυλοι – Τρίτο ∆ηµοτικό Σχολείο», στο σύνδεσµο: 

http://youtu.be/ccitMU0jbCQ). Σε αυτό το εκ̟αιδευτικό βίντεο οι ̟αρακάτω 

̟ληροφορίες ‘ζωντάνεψαν’.  
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Σχεδιαγράµµατα Μαραγκάκη (1996) «Οι Νερόµυλοι του Ρεθύµνου»   
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Οι νερόµυλοι χρησιµο̟οιούνταν εκατοντάδες χρόνια για το άλεσµα σιτηρών, ενώ 

σήµερα χρησιµο̟οιούνται κυρίως ηλεκτρικοί µύλοι, στην Ελλάδα βρίσκουµε όµως 

ακόµη µύλους ̟ου εξακολουθούν να λειτουργούν. Ο νερόµυλος είναι η ̟ρώτη µηχανή 

̟αραγωγής έργου ̟ου κατασκεύασε ο άνθρω̟ος µε τη χρήση φυσικής, ή̟ιας και 

ανανεώσιµης ̟ηγής ενέργειας. Με τη δύναµη ̟ου δηµιουργεί η ̟τώση του νερού α̟ό ψηλά 

ή η ροή του και µε τη βοήθεια του τροχού, εφεύρεση ̟ου άλλαξε την ανθρώ̟ινη ιστορία, 

κινήθηκαν α̟λές και στη συνέχεια ̟ολύ̟λοκες µηχανές, ̟ου κάλυψαν τις ̟ερισσότερες 

ανάγκες των ̟ροβιοµηχανικών κοινωνιών, αντικαθιστώντας στις ̟ρώιµες µηχανές την 

ανθρώ̟ινη ή ζωική δύναµη (χειρόµυλοι και ζωόµυλοι), κινητήριες δυνάµεις ̟ ριν το νερό 

και τον αέρα. Ο µηχανισµός του νερόµυλου συγκροτείται α̟ό δύο µέρη: το «κινητικό», 

̟ου το α̟οτελούν η φτερωτή και τα εξαρτήµατά της, και το «αλεστικό», ̟ου 

̟εριλαµβάνει τις µυλό̟ετρες µε τα εξαρτήµατα λειτουργίας. Οι µυλό̟ετρες ̟ ροέρχονταν 

συνήθως α̟ό τη Μήλο και την Κίµωλο, ε̟ειδή σε αυτά τα µέρη τα εδάφη είναι 

ηφαιστειογενή. Η ̟οιότητά τους είναι άριστη, και γι’ αυτό ήταν ακριβότερες.  

«Ο νερόµυλος ε̟ιγραµµατικά συγκροτείται α̟ό τη «δέση», το «µυλαύλακο», τη «µυλοκρέµαση» µε 

τον ̟ύργο «υδατό̟τωσης» α̟ό ό̟ου το νερό δια µέσου του ̟ροσαγωγού έ̟εφτε στο άνοιγµα του 

κτιστού ̟ύργου, ή το «βαγένι», κά̟οτε ξύλινο ή µεταλλικό, α̟ό ό̟ου οδηγούταν εξερχόµενο α̟ό το 

«σιφούνι», στη «φτερωτή» και µετέδιδε κίνηση στο µηχανισµό άλεσης. Το "εργαστήρι», ο χώρος 

ό̟ου βρίσκεται ο αλεστικός µηχανισµός, κατά κανόνα σε ενιαίο δωµάτιο µε την α̟οθήκη ό̟ου 

το̟οθετούνται τα γεννήµατα, αλλά και τα αλέσµατα και το χώρο αναµονής των ̟ελατών. Τον 

υ̟όγειο χώρο, το «ζουριό», ο ο̟οίος στεγάζει τη «φτερωτή», ̟αλιότερα ξύλινη και αργότερα 

µεταλλική, διάµεσου του ο̟οίου το νερό ε̟ανέρχεται στον ̟οταµό και τέλος, το κρεββάτι για την 

ολιγόωρη ανά̟αυση του µυλωνά δι̟λά σε µικρό τζάκι. Συχνά, σε α̟οµακρυσµένες θέσεις και κατά 

κανόνα στον ̟ρώτο όροφο, κτίζεται και το «µυλόσ̟ιτο»… Κά̟οτε, ένας ιδιαίτερος χώρος, ̟ολύ 

κοντά στο µύλο, διαµορφώνεται για την εγκατάσταση της «νεροτριβής» ή «ντριστέλας» η ο̟οία έχει 

τη δική της ανεξάρτητη ̟αροχή» (Μουζάκης, 2008, σελ. 59). Με τις ερωτήσεις ̟ου 

̟ροετοιµάσαµε µε συστηµατική ανάλυση µε τους µαθητές µας, τα ̟αιδιά µ̟ορούσαν να 

σταθούν α̟έναντι στον υ̟εύθυνο για τους νερόµυλους αρχαιολόγο και να του 

υ̟οβάλουν ερωτήσεις για τη λειτουργία τους.   

Στην Κρήτη κατά τη Βενετοκρατία στο ̟λαίσιο της γεωργικής ̟ολιτικής της 

«σιτάρκειας», δηλαδή της στρατηγικής αυτονοµίας σε αλεύρι την ̟ερίοδο των 

α̟οκλεισµών, δηµιουργήσαν «µυλοοικισµούς» µε σκο̟ό την ε̟αρκή τροφοδοσία του 

̟ληθυσµού. Ως τις αρχές του 20ου αιώνα λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης µε τους 

ντιζελοκινητήρες και τον ηλεκτρισµό οι Μύλοι εγκαταλείφθηκαν για να λειτουργήσουν 

ξανά στα χρόνια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου για λίγο και µετά να εγκαταλειφθούν 

οριστικά (Τζουανάκης, 1998). Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια ̟ροσ̟άθεια ̟ολιτισµικής 

αναστύλωσης των Μυλών.  Αυτός ήταν ένας ολόκληρος ̟ολιτισµός µε τις αξίες του, ό̟ως 
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µας ε̟ισήµανε κατά την ξενάγηση ο αρχαιολόγος κ. Κώστας Για̟ιτζόγλου, ήταν «ο 

Πολιτισµός των Μύλων», εξού και «µυλολογία», «µυλοθεσά», «µυλότο̟ος», «µυλοκό̟ι», 

«µυλό̟ετρα», «µυλαύλακο», «µυλόσ̟ιτο», «µυλωνάς», «µυλωνιάτικα», κτλ.  Μετά την 

ε̟ανάσταση του 1821 στα όρια του τότε ελληνικού κράτους βρέθηκαν 6.000 νερόµυλοι, 

α̟ό τους ο̟οίους 5.500 ̟εριήλθαν στο δηµόσιο, κατά τα ¾ καταστραµµένοι. Στην Ελλάδα 

ο αριθµός των νερόµυλων α̟ό τους ο̟οίους σώζονται ίχνη ξε̟ερνά τις 20.000. Βρίσκονται εκεί 

και µας υ̟ενθυµίζουν ένα κόσµο ̟ου λειτούργησε σε ισορρο̟ία µε τη φύση. Μας καλούν  να 

οριοθετήσουµε «οικοτό̟ους» ̟ου θα συντηρήσουν και θα ̟ροστατεύουν τις µνήµες, τα ήθη και τη 

φυσική ισορρο̟ία του χώρου, η Κρήτη µε το θαυµαστό φυσικό της ̟λούτο σε βιο̟οικιλότητα ειδών, 

οικοτό̟ων και το̟ίων έχει ανάγκη ̟ροστασίας, αυτές οι αξίες µ̟ορούν να καλλιεργηθούν.  

 

Το Φαράγγι των Μύλων: Ένας Οικολογικός και Πολιτιστικός Παράδεισος δί̟λα µας 

Μόλις τέσσερα χιλιόµετρα δί̟λα α̟ό την ̟όλη του Ρεθύµνου…  

Ο σχηµατισµός της χαράδρας των Μύλων οφείλεται στις τεκτονικές κινήσεις ̟ου 

δηµιούργησαν τα ρήγµατα στο ασβεστολιθικό έδαφος, και σε δεύτερο στάδιο α̟ό τη 

διάβρωση τους α̟ό το νερό. Σιγά σιγά σχηµατίστηκε και ο χείµαρρος των Μύλων µε 

̟λούσιες ̟ηγές του Αγίου Αντωνίου, των Πέντε Παρθένων κτλ., και οι δύο κοντά στον 

εγκαταλειµµένο οικισµό των Μύλων. Αυτή είναι και η µοναδική κοιλάδα στη γύρω 

̟εριοχή µε τρεχούµενο νερό κατά τη διάρκεια του έτους. Εξαιτίας των κλιµατολογικών 

και εδαφικών ιδιαιτεροτήτων συντίθεται ένα ευνοϊκό ̟αραδεισένιο οικοσύστηµα. Το 

φαράγγι ανάµεσα στους λόφους «Περιστερέ» και «Πούλη», είναι µια ζωντανή µαρτυρία 

της αρµονικής σχέσης του ανθρώ̟ου µε το ̟ εριβάλλον µέσα σε µια ̟ υκνή βλάστηση. Εκεί 

θελήσαµε να βρεθούµε µε τα ̟αιδιά. Το οικολογικό και το ̟ολιτιστικό ̟εριβάλλον 

α̟οτέλεσαν µια βιωµατική ε̟αφή και µια ̟ρώιµη ερευνητική µατιά για τα ̟αιδιά.    

Η χλωρίδα ̟εριλαµβάνει αυτοφυή, δασικά, φαρµακευτικά, αρωµατικά, ανθοκοµικά 

φυτά. Ο ̟εριηγητής του 1918 Π.Θ.Κουνιάκης γράφει: «Κάτω α̟ό µια αφάνταστης οµορφιάς 

φυσική καλύ̟τρα η γόνιµη γη οργά. Πηγαία νερά ̟ου αναβλύζουν α̟ό τη βάση ̟ανύψηλου βράχου 

ρέουν στην κατωφέρεια και αρδεύουν τους ο̟ωρώνες, τους ανθόκη̟ους και τους λαχανόκη̟ους α̟’ 

τη µια κι α̟’ την άλλη ̟λευρά ή ενώνονται και σχηµατίζουν ̟ραγµατικούς καταρράκτες…». 

Σήµερα οι καλλιέργειες είναι εγκαταλειµµένες, όµως τα ο̟ωροφόρα δέντρα, τα κλήµατα 

εξακολουθούν να ωριµάζουν τα φρούτα τους ανάµεσα στις αγριάδες.  

Εδώ δηµιουργείται µια φυτοκοινωνία α̟ό αγιόκληµα, αγκάθι, τριφύλλι, αγριελιά, αθάνατο, 

ακόνιζά, ανωνίδα, αζόγυρο, ασφεντυλιά, αγούδουρα, αγριοκυ̟άρισσο, αστιβίδα, αλάβανο, ατρίβολο, 

αστύρακα, ασφένταοµο, αχινό̟οδα, ασ̟άλαθο, βάτο, βρούβα, δρυ, θύµο, κισσό, καρυδιά, λεµονιά, 
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µανταρινιά, µυρτιά, χαρου̟ιά, ̟ικροδάφνη, ̟α̟αρούνα, ̟λάτανο, ̟ορτοκαλιά, ̟ρίνο, ̟εύκη, σκίνο, 

σ̟άρτο, φασκόµηλο, φραγκοσυκιά, φλόµο, φτέρη, κ.ά., και ̟ολλά φρούτα και λαχανικά λωτό, 

µουσµουλιά, αχλαδιά, αµυγδαλιά, καρυδιά, ροδάκινά, µηλιά, ο̟ωροφόρα, εσ̟εριδοειδή κ.ά. 

Εξαιτίας της ιδιοµορφίας του φαραγγιού κατοικεί και ένας ̟λούσιος αριθµός ζώων ό̟ως 

µικρά θηλαστικά (άρκαλος/ασβός, σκαντζόχοιρος, ζουρίδα, νυφίτσα, λαγός, ̟οντικός, νυχτερίδα, 

αιγο̟ρόβατα), ορινιθο̟ανίδα (γεράκι, άγριο ̟εριστέρι, κοτσύφι, µ̟εκάτσα, ορτύκι, τσίχλα, 

σ̟ουργίτι, ζυγαρδέλι, ̟οταµίδα, τρυγόνι, τσαλα̟ετεινός, ̟έρδικα, γκιώνης) έντοµα (µέλισσα, 

σφίγγα, µ̟ούµ̟ουρας, κουνού̟ι, αράχνη, µυρµήγκι, τζιτζίκι, ̟ασχαλιά) ερ̟ετά (φίδι, κολυσαύρα, 

λιακόνι, χέλι, νερόφιδο, σκουλήκι).  

Ο εγκαταλειµµένος οικισµός των Μύλων χωρίζεται σε δυο οικισµούς τους «Πάνω Μύλους» 

(κοντά στο σύγχρονο οικισµό Μύλοι) και τους «Κάτω Μύλους» (κοντά στο σύγχρονο 

οικισµό Ξηρό χωριό). Εµείς ε̟ισκεφτήκαµε και τους δυο οικισµούς, τους Πάνω Μύλους 

µε τον αρχαιολόγο, κ. Κώστα Για̟ιτζόγλου, και τους Κάτω Μύλους ως τους καταρράχτες 

µε τη γεω̟όνο κ. Νικολέτα Γκολφινο̟ούλου.  

Η ιστορία των Μύλων ̟ιθανότατα αρχίζει το Μεσαίωνα µε σηµαντική λειτουργία την 

τροφοδοσία της ̟όλης και της Φορτέτσας µε αλεύρι για το ψωµί και τα αρτοσκευάσµατα. 

Οι ̟ρώτοι κάτοικοι του φαραγγιού ̟ιθανότατα ήταν υ̟όδουλοι εγκατεστηµένοι µε τη 

βία α̟ό τους Βένετούς για να κτίσουν τους µύλους. Στην α̟ογραφή του 1583 ̟ολλοί 

άνδρες χωρίς οικογένειες υ̟ηρετούσαν ως µυλωνάδες. Αιτία της λειτουργίας τους ήταν 

η γεωργική ̟ολιτική των Ενετών η «σιτάρκεια» για την ανεξάρτητη ̟αραγωγή και 

µετα̟οίηση του σιταριού, έργο στρατηγικής σηµασίας για την ανεξαρτησία σε ̟ερίοδο 

α̟οκλεισµών του νησιού α̟ό εχθρικούς στόλους. Αυτή την ̟ερίοδο η ̟εριοχή 

α̟οκαλείται «Καµηλάρι» ως φέουδο των Καµηλάρι.  

Αργότερα ε̟ί Τουρκοκρατίας ο οικισµός α̟οκαλούνταν «∆εϊµενλού» ή «∆εϊµενλίκ», 

δηλαδή µύλοι-µυλότο̟ος. Το 1856 οι κάτοικοι µόλις ̟ου διασώθηκαν α̟ό ένα 

καταστροφικό σεισµό. Το 1881 οι χριστιανικές οικογένειές ̟ου κατοικούσαν στους Πάνω 

µύλους έφτανα στους 133 κάτοικους, 64 άνδρες και 69 γυναίκες. Οι Τούρκοι ̟ ροτιµούσαν 

τα ̟ιο εύφορα χωράφια χαµηλά στο φαράγγι ό̟ου έφταναν και ̟ερισσότερα νερά, στον 

οικισµό Κάτω Μύλοι κατοικούσαν 43 άνθρω̟οι, 25 άνδρες και 28 γυναίκες.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσε κατά ̟εριόδους στους Μύλους µονοθέσιο δηµοτικό 

σχολείο ̟ου στεγαζόταν στο σ̟ίτι του ∆ρυγιαννάκη! Αριθµούσε 20 ̟αιδιά µε δασκάλες 

εκ ̟εριτρο̟ής την κ. Λαγουδάκη, την κ. Μουρτζανού και την κ. Χριστοφοράκη-

Τρουλλινού. Μέσα στο φαράγγι υ̟άρχουν και ̟ολλές εκκλησιές (Άγιος Αντώνιος, Τίµιος 

Σταυρός, Άγιος Ιωάννης, Αγίες Πέντε Παρθένες, Αγίας Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, 

Παναγία του Χαλεβή).  
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Στη διάρκεια της γερµανικής κατοχής ε̟αναλειτούργησαν εντονότερα 10 νερόµυλοι 

λόγω έλλειψης καυσίµων των ντιζελοκίνητων µύλων της ̟όλης. Μυλωνιανοί α̟ό την 

Αθήνα της κατοχής του φόβου και της ̟είνας ε̟έστρεψαν στο χωριό τους.  Το 1963 το 

Υ̟ουργείο Κοινωνικών Υ̟ηρεσιών µετά α̟ό έκθεση γεωλόγου α̟οφάσισε τη µεταφορά 

του οικισµού λόγω κατακρηµνίσεων. Το 1972 ̟αραδόθηκαν οι νέες οικίες και 

ταυτόχρονα εγκαταλείφθηκαν υ̟οχρεωτικά οι δύο οικισµοί, Πάνω και Κάτω Μύλοι. 

 

Σχεδιαγράµµατα Μαραγκάκη (1996) «Οι Νερόµυλοι του Ρεθύµνου»   

 



«Το Οικολογικό & Πολιτιστικό Περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων» (Πρόγραμμα Αναψυχής) 

[41] 

 

Οι νερόµυλοι άλεθαν ρεβίθια, φασόλια, κουκιά, ταγί, κριθάρι, σιτάρι (τύ̟ους ροβάκι, 

µαυραθέρας, κα̟έλι, λεβέντη, µαρτάκης), καλαµ̟όκι, χαρού̟ια ακόµη και ̟ατάτες. Η 

̟ροετοιµασία του αλέσµατος ̟.χ. του σιταριού, είχε ένα κύκλο εργασιών, τον ο̟οίο 

̟ρολάβαµε στα ̟αιδικά µας χρόνια. Το καθάρισµα α̟ό τις ̟έτρες του αλωνιού, το ̟λύσιµο 

και το στέγνωµα στον ήλιο. Μετά το άλεσµα το αλεύρι φυλάσσονταν σε ειδικά τσουβάλια 

τα ο̟οία µάλιστα σε ̟ολλές ̟εριοχές της Κρήτης ήταν µέρος της ̟ροίκας της νύφης ό̟ως 

και της µάνας µου (∆.Κ.).  

Η άλεση των σιτηρών α̟οτέλεσε βασικό µοχλό ανά̟τυξης στους ̟ολιτισµούς των 

κοινωνιών. Η τροφή µε υψηλή ενέργεια σηµατοδότησε την ανά̟τυξη σττις η̟είρους. 

Στην Κεντρική Αµερική και στα ̟εδινά της Νοτιάς Αµερικής σηµαντικό ρόλο έ̟αιξε το 

καλαµ̟όκι, στις Άνδεις οι ̟ατάτες, ενώ την ίδια ̟ερίοδο η Ευρώ̟η βρισκόταν ένα βήµα 

µ̟ροστά µε την καλλιέργεια των σιτηρών σε συνδυασµό µε τη λί̟ανση α̟ό τα ζώα. 

Μετά τη ρωµαϊκή χρήση και την εξά̟λωση των µύλων στο Βυζάντιο και στον ελλαδικό 

χώρο ̟ολλά ̟οτάµια και στην Κρήτη ονοµάστηκαν «µυλο̟όταµοι». Α̟αραίτητη ήταν η 

κατασκευή ενός αύλακα νερού ο ο̟οίος τροφοδοτούσε τον ένα µύλο µετά τον άλλο. 

Προκειµένου να εξυ̟ηρετούνται οι αγρότες και οι µυλωνάδες οι φεουδάρχες ρέκτορες 

ρύθµιζαν τη χρήση του νερού. Η αναλογία ήταν ̟ άντα ̟ ρος όφελος των µυλωνάδων ̟ου 

ε̟ιβεβαιώνει τη σηµαντικότατα των µύλων. Στο φαράγγι των µύλων τη ∆ευτέρα και την 

Τέταρτη ̟ότιζαν οι καλλιεργητές. Οι µύλοι δούλευαν µέρα και νύχτα. Η κατασκευή δε 

του µύλου στο εσωτερικό και το εξωτερικό α̟οτέλεσε το α̟οκορύφωµα της λαϊκής 

αρχιτεκτονικής.  

Τη ̟ροβιοµηχανική ̟ερίοδο οι αρτο̟οιοί και οι µεγαλο-µ̟ακάληδες ̟ροµηθεύονταν το 

σιτάρι α̟ό τους σιτέµ̟ορους και ο µυλωνάς τους ε̟έστρεφε το αλεύρι αντί χρηµατικής 

αµοιβής. Οι µικροί καλλιεργητές ̟λήρωναν σε αλεύρι, το «ξάγι» ̟ου ήταν το 1/10 του 

µουζουριού/αλέσµατος.  

Η ηµερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο σε αλεύρι ήταν ̟ερί̟ου 330 γραµµάρια. Οι 27 

µύλοι στο Φαράγγι των Μύλων ̟ ου δούλευαν ε̟ί 24ωρο και 320 ηµέρες το χρόνο, άλεθαν 

1.800 τόνους σιτάρι ̟ου κάλυ̟τε τις ανάγκες των 15.000 κατοίκων της ̟εριοχής. Οι µύλοι 

̟ου ήταν στην αρχή του αύλακα είχαν λιγότερο νερό και δύναµη ορµής και άλεθαν 

λιγότερα κιλά, ενώ ̟ρος το τέλος του αύλακα χαµηλότερα στο φαράγγι η 

̟αραγωγικότητα δι̟λασιαζόταν. Στην αρχή του φαραγγιού οι µύλοι άλεθαν 130 κιλά το 

εικοσιτετράωρο, ενώ χαµηλότερα ̟.χ. ο µύλος του Μ̟αόνη αναφέρεται ότι άλεθε µισό 

τόνο σιτάρι το ηµερονύκτιο! Συχνά κοντά στους µύλους λειτουργούσαν και οι 

ρασοφάµ̟ρικες ό̟ου έφτιαχναν τα «ράσα» (α̟ό τη λατινική «rasum» ̟ου σηµαίνει λείο 
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µη χνουδωτό ύφασµα) ή τα έ̟λεναν. Τα ράσα ήταν µάλλινα βαριά ̟ανωφόρια 

αδιαβροχο̟οιηµένα (Μαραγκάκης, 1996). 

Η µοναδικότητα του Φαραγγιού των Μύλων έγκειται σε µια σειρά ̟ λεονεκτηµάτων: στην 

εγγύτητα του στην ̟όλη του Ρεθύµνου µόλις 4 χιλιόµετρα α̟ό τα Μισσίρια, στην 

ενδιαφέρουσα γεωλογική ̟εριοχή, στην οικολογική του οµορφιά, στην ισορρο̟ία του 

ανθρώ̟ου µε τη φύση, στο αναλλοίωτο οικολογικό και ̟ολιτισµικό ̟εριβάλλον, στη 

δυνατότητα µελέτης και ανά̟τυξης αξίων α̟ό τοµείς ό̟ως είναι η λαογραφία, η 

οικολογία, η αρχιτεκτονική, ο οικολογικός τουρισµός, η αρχαιολογία, είναι η ̟ ολιτιστική 

και οικολογική κληρονοµιά µας.  

Σε όλη τη διάρκεια του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος εκτός α̟ό την καταγραφή των 

υλικών-µέσων-τεχνικών, εκτός α̟ό το διάλογο της ύλης µε τον άνθρω̟ο, αναζητήθηκαν 

ηθικά ̟αραδείγµατα και αξίες, ό̟ως ο σεβασµός στην χειρωνακτική εργασία των 

̟αλαιοτέρων γενεών: «Λέµε, και τό δια̟ιστώνουµε κάθε µέρα, ὅτι ζοῦµε σ’ ἕνα χάος ἠθικό. Κι 

αὐτό, τή στιγµή ̟ού ̟οτέ ἄλλοτε ἡ κατανοµή τῶν στοιχείων τῆς ὑλικῆς µας ὕ̟αρξης δέν ἔγινε µέ 

τόσο σύστηµα, τόση στρατιωτική θά ἔλεγα τάξη, τόσον ἀδυσώ̟ητο ἔλεγχο. Ἡ ἀντίφαση εἶναι 

διδακτική. Ὅταν σέ δύο σκέλη τό ἕνα ὑ̟ερτροφεῖ, τό ἄλλο ἀτροφεῖ. Μία ἀξιέ̟αινη ρο̟ή νά 

συνενωθοῦν σέ ἑνιαία µονάδα οἱ λαοί τῆς Εὐρώ̟ης, ̟ροσκό̟τει σήµερα στήν ἀδυναµία νά 

συµ̟έσουν τά ἀτροφικά καί τά ὑ̟ερτροφικά σκέλη τοῦ ̟ολιτισµοῦ µας. Οἱ ἀξίες µας οὔτε αὐτές δέν 

ἀ̟οτελοῦν µία γλώσσα κοινή» (Οδυσσέας Ελύτης, α̟όσ̟ασµα α̟ό την οµιλία του στην 

α̟ονοµή του Νόµ̟ελ).  

Ο σεβασµός στη χειρωνακτική εργασία τον ο̟οίο αισθανθήκαµε µέσα στο φαράγγι των 

Μύλων µας έδωσε το έναυσµα για µια δεύτερη α̟ρογραµµάτιστη στον αρχικό σχεδιασµό 

ε̟ίσκεψη, στο ̟ αραδοσιακό εργαστήριο φύλλου κρούστας, ώστε να δούµε α̟ό κοντά µια 

«χειρο̟οίητη» χρήση του αλευριού ̟ου έβγαινε στο Φαράγγι των Μύλων. Ένα α̟ό τα 

̟αραδοσιακά χειρωνακτικά ε̟αγγέλµατα ̟ου χάνονται (∆αφέρµος, 2008). 

 

Ε̟ίσκεψη στο Φαράγγι των Μύλων – Ξεναγήσεις α̟ό τον Αρχαιολόγο κ. Κώστα 

Για̟ιτζόγλου και τη Γεω̟όνο κ. Νικολέτα Γκολφινο̟ούλου  

Τόσο η βιωµατική ε̟ίσκεψη των µαθητών µας στους Μύλους, όσο και η δοµηµένη 

διερεύνηση τους µέσα σ’ αυτό το σ̟άνιο οικολογικό και ̟ολιτιστικό ̟εριβάλλον µε τη 

βοήθεια του αρχαιολόγου κ. Κ. Για̟ιτζόγλου και της γεω̟όνου κ. Ν. Γκολφινο̟ούλου, 

καταγράφηκαν σε ένα βίντεο σε τρία µέρη. Εφαρµόζοντας τις αρχές της ̟ολυτρο̟ικής 

̟ροσέγγισης δεν θα θέλαµε να ε̟αναλάβουµε το ίδιο λάθος, δηλαδή να κάνουµε αυτό το 

γρα̟τό κείµενο το «̟ραγµατικό θέµα» και την ο̟τικοακουστική καταγραφή και 
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αφήγηση υ̟οστηρικτικό υλικό. Αντίθετα θα καλούσαµε τους αναγνώστες να 

̟αρακολουθήσουν και να κάνουν την ανάγνωση αυτής της καταγραφής, διαθέσιµη στο 

διαδίκτυο µε τον τίτλο: «Το Φαράγγι των Μύλων – Σχολικό Ντοκιµαντέρ-Τρίτο ∆ηµοτικό 

Σχολείο Ρεθύµνου», ή α̟ευθείας στο σύνδεσµο  http://youtu.be/nlH7Sw0V8OU , διάρκεια 

25’ λε̟τά).  

 



«Το Οικολογικό & Πολιτιστικό Περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων» (Πρόγραμμα Αναψυχής) 

[44] 

 

 
Α̟ό την ε̟ίσκεψη στο Φαράγγι των Μύλων  

Η ε̟ίσκεψη σε αυτό το σ̟άνιο ̟εριβάλλον δείχνει το δρόµο για την εκ̟αίδευση και το 

σχολείο για µια ανε̟τυγµένη οικολογική εκ̟αιδευτική συνείδηση. Θα ̟ρέ̟ει όµως να τη 

δηµιουργήσουµε, να την ε̟ιλέξουµε, να την αναδείξουµε, να την αφήσουµε στις 

εµ̟ειρίες των ̟αιδιών. Κατεβήκαµε στο βάθος του φαραγγιού, ακούσαµε χίλιους ήχους, 

µυρίσαµε το φθινό̟ωρο, ̟ληµυρίσαµε α̟ό τα νερά του, αγγίξαµε τη φύση. Μας δίδαξε. 

Το Φαράγγι των Μύλων ̟ροσφέρει όλες τις δυνατότητες σε ό̟οιο σχολείο ενδιαφερθεί, 

ώστε να ανα̟τύξει την οικολογική συνείδηση των µαθητών µε την ενεργή συµµετοχή της 

ευρύτερης κοινότητας. Αυτό το σχολείο θα µ̟ορούσε να ενταχθεί στο ̟ρόγραµµα 

«Οικολογικά Σχολεία» για τη σταδιακή εφαρµογή των αρχών της αειφορίας στη σχολική 

̟ραγµατικότητα (Φλογαΐτη, 2006; 2008; ∆ασκαλάκης, 2010; Κουτάντος, 2014).  

Το ‘σχολείο βιβλίο’ θα µ̟ορούσε να αλλάξει µόνο όταν η φύση α̟οτελέσει εκ̟αιδευτική 

µας ε̟ιλογή, ε̟ιθυµώντας και αναδεικνύοντας εκείνες τις αξίες ̟ ου θα την αντανακλούν: 

«Μια µέρα το ̟αρελθόν µας θα µας αιφνιδιάσει µε τη δύναµη της ε̟ικαιρότητάς του. ∆ε θα ‘χει 

αλλάξει εκείνο αλλά το µυαλό µας. Ένα ψήλωµα νοητό, ̟ου θα χρειαστεί να το ξανανεβούµε για να 

εκτιµήσουµε σωστά τις διαστάσεις των ̟ραγµάτων γύρω µας… Τότε µόνον θα καθαρίσει το το̟ίο, 

για να φανούν οι σταθερές ̟ου το συνέχουν. Οι άνθρω̟οι θα ̟άψουν να ‘ναι α̟λώς φορείς ηθών 

και εθίµων, και οι θάλασσες ανάµεσα στους άγριους βράχους θ’ α̟οκτήσουν την ̟ροέκταση την 
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ηθική ̟ου θέλησε ο συγγραφέας, δοκιµάζοντας να συνθέσει τα φυσικά στοιχεία µε τον τρό̟ο ̟ου θα 

το έκανε για ένα ιδεόγραµµα» (Ελύτης, 1995, σελ. 62). Οι µαθητές µας µετά α̟ό τη βιωµατική 

οικολογική και ̟ ολιτιστική εµ̟ειρία ζωγράφισαν και έγραψαν. Παρακάτω ̟ αραθέτουµε 

ορισµένες α̟ό τις ζωγραφιές-κείµενα των µαθητών (̟ερισσότερα βλ. ̟αράρτηµα 4): 
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Αφηγηµατικές εντυ̟ώσεις των µαθητών µετά α̟ό την ε̟ίσκεψη στους Μύλους 

 

Μετά το Φαράγγι των Μύλων… η ε̟ίσκεψη στο ̟αραδοσιακό εργαστήριο Φύλλου 

Κρούστας της Οικ. Γεωργίου Χατζη̟αράσχου 

Ο αρχικός σχεδιασµός του εκ̟αιδευτικού µας ̟ρογράµµατος ̟εριλάµβανε δυο 

ε̟ισκέψεις στο Φαράγγι των Μύλων. Οι αναλυτικές και εντατικές εργασίες 

̟ροετοιµασίας της ε̟ίσκεψης, οι ε̟ιστηµονικές ξεναγήσεις αλλά και η µελέτη της 

βιβλιογραφίας µας ̟ ροέτρεψαν αντί να κάνουµε µια δεύτερη ε̟ίσκεψη την άνοιξη στους 

Μύλους, να ε̟ισκεφτούµε ένα ̟ αραδοσιακό χώρο χρήσης του αλευριού ̟ ου ̟ αράγονταν 

α̟ό τους νερόµυλους. Στη µελέτη του Μαραγκάκη (1996) «Οι νερόµυλοι του Ρεθύµνου» 

υ̟ήρχε φωτογραφία α̟ό το εργαστήριο φύλλου κρούστας της Οικ. Γεωργίου 

Χατζη̟αράσχου το ο̟οίο και τελικά ε̟ισκεφτήκαµε. Ήταν η συνέχεια του εκ̟αιδευτικού 

µας ̟ρογράµµατος α̟ό το οικολογικό ̟εριβάλλον σε αρµονία µε το ̟ολιτιστικό 

̟εριβάλλον, α̟ό τη χρήση των νερόµυλων και την υδροκίνηση στις ̟ροβιοµηχανικές 

κοινωνίες στη χρήση του ̟αραγόµενου αλευριού και τη χειρωνακτική εργασία.   
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Στις κοινωνίες ̟ριν α̟ό τις µηχανές, δηλαδή στις ̟ρο-βιοµηχανικές κοινωνίες, ο 

άνθρω̟ος χρησιµο̟οιούσε τα χέρια του, τη χειρωνακτική εργασία και τη δύναµη του 

νερού. Έκανε χρήση της υδροκίνησης στους µύλους, τις νεροτριβές, τα βυρσοδεψία, τους 

µ̟αρουτόµυλους και αλλού. Αλήθεια ̟οια ήταν η συνέχεια α̟ό το φαράγγι των µύλων; 

Που ̟ήγαινε το αλεύρι ̟ου ̟αρήγαγαν α̟ό την άλεση των σιτηρών;  

Το ̟λάθουν τα χέρια του κ. Γιώργο α̟ό το 1946 µέχρι σήµερα, 68 έτη, τα χέρια της 

γυναίκας του της κ. Κατερίνας, του γιου τους του κ. Παρασκευά. Είναι τα χέρια ̟ου «δεν 

µ̟ορούν να ανταγωνιστούν τις µηχανές», ό̟ως µας εί̟ε στην κινηµατογραφική 

καταγραφή ο κ. Γιώρος Χατζη̟αράσχος. Είναι τα χέρια του κάµατου, του µόχθου, ό̟ως 

είδαµε να τα έχει ζωγραφίσει ο ζωγράφος του Εκουαδόρ Οσβάλντο Γκουαγιασάµιν 

(1919-1999) στο οµώνυµο έργο του las manos/«τα χέρια». Τα χέρια καταγγέλλουν τη βία 

του 20ου αιώνα, είναι τα χέρια της καρδιάς, της φροντίδας, της ευτυχίας.  

 

 

Οσβάλντο Γκουαγιασάµιν (1919-1999), las manos/«τα χέρια». 

Στην Ελλάδα µας το εί̟ε ο Θανάση Βέγγος: «Έ̟ρε̟ε να γεράσω αγόρι µου, για να µάθω τι 

είναι ΕΥΤΥΧΙΑ! Τελικά ευτυχία είναι ένα ζευγάρι χέρια, δύο χέρια ΣΦΙΧΤΑ δεµένα… Αυτά ̟ου 

θα σε αγκαλιάσουν, θα σε κρατήσουν, θα σε κοιµήσουν, θα σε ̟ερι̟οιηθούν, θα σου µαγειρέψουν, θα 

σε χαϊδέψουν και στο τέλος θα σου κλείσουν τα µάτια...Τα ̟ολλά χέρια α̟λά σε κατσιάζουν. Είναι 

α̟λά χάσιµο χρόνου.. Θα το δεις και εσύ όσο µεγαλώνεις...».  
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Για την ̟ροετοιµασία της ε̟ίσκεψης ακολουθήσαµε την ̟αρα̟άνω αναλυτική 

διαδικασία για την ε̟ίσκεψη στο φαράγγι των µύλων, στο τέλος της ο̟οίας οι µαθητές 

ετοίµασαν κά̟οιες ερωτήσεις ̟ου θα τους ε̟έτρε̟αν να συνοµιλήσουν και να 

µοιραστούν τις εµ̟ειρίες της Οικ. Χατζη̟αράσχου. Μερικές α̟ό αυτές τις ερωτήσεις: 

• Πώς αρχίσατε αυτή την εργασία;  

• Με ̟οια υλικά φτιάχνεται τη ζύµη; 

• Ποια η διαφορά της µηχανο̟οιηµένης α̟ό τη χειρωνακτική εργασία; 

• ∆εν κουράζεστε; Τα χέρια σας έχουν κά̟οια ̟ροβλήµατα;  

• Τόσα χρόνια την ίδια δουλειά δεν βαρεθήκατε;  

• Που ̟ουλάτε το φύλλο κρούστας; Ποιες χρήσεις έχει;  
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Και η δεύτερη ε̟ίσκεψη στο εργαστήριο Χατζη̟αράσχου κινηµατογραφήθηκε. Στο τέλος 

φτιάξαµε ένα δεύτερο σχολικό ντοκιµαντέρ µε τον τίτλο «Τα Χέρια - Τρίτο ∆ηµοτικό 

Σχολείο». Το βίντεο διάρκειας 21’ λε̟τών, είναι διαθέσιµο στο σύνδεσµο: 

http://youtu.be/PbP_n_0LyQc Την πανέµορφη µουσική επένδυση και στα δυο βίντεο µας έκανε 

αφιλοκερδώς ο µουσικοσυνθέτης Μιχάλης Ανδριτσόπουλος.  

 

Προβολή δυο Σχολικών Ντοκιµαντέρ στον Κινηµατογράφο Α̟όλλων 

Τα δυο βίντεο ̟ου ετοιµάσαµε µέσα α̟ό την εκ̟αιδευτική διαδικασία ̟ροβλήθηκαν 

στον κινηµατογράφο Α̟όλλων στις 10 ∆εκεµβρίου 2014 (βλ. σχετικά δηµοσιεύµατα TV 

Creta, 2014; Αριστείδου, 2014. Ο κινηµατογράφος, η «µεγάλη οθόνη», ίσως είναι το κατά 

εξοχήν ̟ολυτρο̟ικό µέσο το ο̟οίο συνδυάζει όλες τις τέχνες. Περιλαµβάνει µουσικά, 

ηχητικά, ο̟τικά και αφηγηµατικά στοιχεία, ̟ροκαλώντας την αίσθηση της ‘µαγείας’. 

Πολλά ̟αιδιά του σχολείου δεν είχαν ̟αρακολουθήσει ̟οτέ κινηµατογράφο, ενώ σε 

ε̟ίσκεψη µας στη Σουηδία ̟ριν δέκα χρόνια αυτός είναι µέσα στο αναλυτικό 

εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα.  
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Στον κινηµατογράφο Α̟όλλων, 10 ∆εκεµβρίου 2014 

 

Την ε̟όµενη ηµέρα α̟ό την ̟ροβολή ζητήσαµε α̟ό τους µαθητές αλλά και τους γονείς 

τους να γράψουν «̟ώς αισθάνθηκαν ̟ριν και κατά τη διάρκεια της ̟ροβολής στον 

κινηµατογράφο;» Παρακάτω µερικές α̟ό τις εντυ̟ώσεις, τις εµ̟ειρίες, τις α̟όψεις, τα 
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συναισθήµατα των µαθητών και των γονέων τους, ̟ερισσότερα στο ̟αράρτηµα 5. 
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Τα ̟αιδιά για την ̟ροβολή στον κινηµατογράφο  
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Οι γονείς για την ̟ροβολή στον κινηµατογράφο  
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Α̟ολογισµός – Παραδοσιακά/Έντεχνα Τραγούδια και Κινούµενα Σχέδια για τους 

Μύλους 

Το εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα «Το Οικολογικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον το Φαράγγι των 

Μύλων» (Το Πρόγραµµα Ανάδειξης και Αναψυχής) συνεχίστηκε και µετά α̟ό την 

κινηµατογραφική ̟ροβολή εµ̟λουτίζοντας και εµβαθύνοντας ̟ερισσότερο στην 

οικολογία, στον ̟ολιτισµό, στις αξίες. Σε ε̟όµενες συναντήσεις ̟αρακολουθήσαµε µε τα 

̟αιδιά κινούµενα σχέδια για τους Μύλους, τους Μυλωνάδες. Σε άλλες ακούσαµε 

τραγούδια για τον «Πολιτισµό των Μύλων». Τα ̟αιδιά αναζήτησαν µε λέξεις-κλειδιά 

σχετικά τραγούδια ώστε να µάθουν και τη χρήση των νέων τεχνολογιών ̟ερισσότερων. 

Εντο̟ίσαµε και ακούσαµε µικρασιάτικα, η̟ειρώτικα, λαϊκά, νησιώτικα, κλασσικά και 

µοντέρνα έντεχνα τραγούδια. Η ιστορία των νερόµυλων είναι άρρηκτα δεµένη µε την 

ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Οι στίχοι των τραγουδιών, µερικά α̟ό τα ο̟οία 

̟αραθέτουµε ̟αρακάτω, ήταν µια ιστορική, οικολογική, λαογραφική, καλλιτεχνική 

διαδροµή µέσα στην ο̟οία ̟εριηγηθήκαµε:     

«Ο Μυλωνάς»  

Αµάν !, Αµάν ! Μυλωνά, 

Γιάβρουµ, Κούζουµ Μυλωνά, 

Αµάν !, Αµάν ! Μυλωνά, Κάνε Μου Τη Χάρη, 

Να Μ’(ου) Αλέσεις Μάτια Μου, Το Σιτάρι, 

Να Στ’(ο) Αλέσω, ∆ε(ν) Μ̟ορώ,  

Μάτια Μου, Να Σε (Ε)'χαρώ, 

Τρίβε, Τρίβε Χάλασε, Το Λιθάρι, 

Αµάν !, Αµάν ! Μυλωνά, 

Κούζουµ, Γιάβρουµ Μυλωνά, 

Άλεσ’(έ) Το, Να Με (Ε)'χαρείς  

Κι Ό,τι Θέλεις, Θα Το (Έ)'βρεις 

Κι Ό,τι Θέλεις Θα Το (Έ)'βρεις, Αχ !, Μανάρι, 

Σου Το Εί̟α, ∆ε(ν) Μ̟ορώ,  

Τσού̟ρα Μου, Να Σε (Ε)'χαρώ, 
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Σήµερα, Ο Μύλος Ντι̟, ∆ε(ν) Λειτουργ(ά)ει, 

- Χάλασε Ο Μύλος, Θέλει ... Βορονώφ !!! 

( Φωνή : Περ̟ινιάδης Στυλιανός Ή  

Στελλάκης Ή Στελλάκι ) 

Αµάν !, Αµάν !, Μην Το Λες, 

Αµάν !, Αµάν ! Κι Ό,τι Θε(λει)ς, 

Άλεσ’(έ) Το Αχ !, Να Χαρείς  

Κι Α̟ό (Ε)'µένα, Ό,τι Ποθείς, 

Αµάν !, Αµάν !, Μυλωνά Μου, Θα Το (Έ)'βρεις, 

Αµάν !, Αµάν !, Μ’(ε) Έκαψες, 

Αµάν !, Αµάν !, Μ’(ε) Έλιωσες, 

Θα Στ’(ο) Αλέσω, Μάτια Μου, Πάρ’(ε) Και Την Καρδούλα Μου, 

Να Κι Ο Μύλος, Χάρισµα Σου, Αµάν !, Τσού̟ρα Μου._ 

- Γεια Σου, Στελλάκη … Γεια Σου !!! 

 (https://www.youtube.com/watch?v=pud5lIgEMwg  

Φωνή : Περ̟ινιάδης Στυλιανός και Παγανά Άννα  

Σύνθεση: Σέµσης ∆ηµήτρης, Αθήνα / 1934) 

 

«Ο Μύλος» 

Γυρίζει, Ο Γερόµυλος Κι Αλέθει Το Σιτάρι, 

Πα'(ει) Η Κον(τ)ύλω Γι'(α) Άλεσµα, Με Σκέρτσο Και Καµάρι, 

Κυρ'(ιε) Μυλωνά, Κυρ'(ιε) Μυλωνά Πόσο, Το Άλεσµά Σου, 

Για (Ε)'σένα, Τζάµ̟α Κούκλα Μου Κι Ο Μύλος, Χαρισµά Σου, 

Η Μυλό̟ετρα, Γυρίζει  



«Το Οικολογικό & Πολιτιστικό Περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων» (Πρόγραμμα Αναψυχής) 

[65] 

 

Κι Η Κον(τ)ύλω, Χαχανίζει 

{Και Αλέ, Αλέθει Ο Μύλος, 

Το Σιτάρι, Της Κοντύλως,} ( ∆ις ) 

Αλέθει Ο Μύλος Κι Ο Βοριάς Σηκώνει Τη Ποδιά Της  

Κι Ο Μυλωνάς Τρελαίνεται, Με Τα Καµώµατά Της, 

Κυρ'(ιε) Μυλωνά, Κυρ'(ιε) Μυλωνά Έχεις, Λεβέντη Μύλο, 

Μοιάζει, Με Τον Αφέντη Του, Πανέµορφη Κοντύλω, 

Η Μυλό̟ετρα, Γυρίζει  

Κι Η Κον(τ)ύλω, Χαχανίζει 

{Και Αλέ, Αλέθει Ο Μύλος, 

Το Σιτάρι, Της Κοντύλως,} ( ∆ις ) 

Κυρ'(ιε) Μυλωνά, Κυρ'(ιε) Μυλωνά Πόσο, Το Άλεσµά Σου, 

Για (Ε)'σένα, Τζάµ̟α Κούκλα Μου Κι Ο Μύλος, Χαρισµά Σου, 

Η Μυλό̟ετρα, Γυρίζει  

Κι Η Κον(τ)ύλω, Χαχανίζει 

{Και Αλέ, Αλέθει Ο Μύλος, 

Το Σιτάρι, Της Κοντύλως 

(https://www.youtube.com/watch?v=5QW97nbFfs4  

Ερµηνεία: Λύδια Γιώτα  

Σύνθεση & Στίχοι: Πετσάς Πάνος, 1958) 

 

«Μ̟άρµ̟α µυλωνά» 

https://www.youtube.com/watch?v=GwS0TuHZQuE  

 «Αντώνης Κυρίτσης Τα Η̟ειρώτικα», 2001) 
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«Ο Μυλωνάς» 

Λεβέντη µυλωνά ασίκη 

κουβαρντά 

ότι κι αν έχω σου τα 

χαρίζω ν' αλέσεις τ' άλεσµα 

δεν έχουµε καιρό δεν 

ήρθε το νερό 

̟άρε κορίτσι µου τ'  

άλεσµα σου κι άντε στο καλό 

τώρα έχουµε καιρό τώρα' 

ήρθε το νερό 

̟άρε κορίτσι µου 

τ' άλεσµα σου κι έλα κάτσε εδώ. 

αλλάζαµε φιλιά αµέτρητα 

̟ολλά και µες το µύλο σαν 

τρυγονάκια τα δυο ζευγαράκια. 

(https://www.youtube.com/watch?v=z-o0eOB4_f0  

Ερµηνεία: Γιάννης Πάριος 

Μουσική – Στίχοι: Γ. Κοντό̟ουλος) 

 

«Γύρνα φτερωτή του µύλου» 

Γύρνα, φτερωτή του µύλου, 

να ̟εράσει το νερό˙ 
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µέριασε, θολό ̟οτάµι, 

να ‘ρθει το συµ̟εθεριό 

Έβγα στ’ άσ̟ρο µου µ̟αλκόνι, 

Φεγγαράκι µου χρυσό 

Τραγουδάνε τα νιoγάµ̟ρια 

Και ̟ερνάει τον ̟οταµό˙ 

Λάµ̟ει στο χορτάρι η ̟άχνη, 

Φτάνει το συµ̟εθεριό 

Μέλι θα γιοµίσει τώρα 

Κάθε µύγδαλο ̟ικρό 

(https://www.youtube.com/watch?v=Oacrocphpmw  

Φωνή: Μανόλης Μητσιάς 

Α̟' τον "Ματωµένο Γάµο" του Federico Garcia Lorca,  Blood Wedding, 1932)  

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος, Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις)  

 

«Γύρνα, Φτερωτή Του Μύλου»  

(https://www.youtube.com/watch?v=EFfPj8VeqYc  

∆ιασκευή: Κ.Βήτα 

Φωνή: Γιώργος Ρωµανός, From The Album: Μάνος Χατζιδάκις-Κ.Βήτα Transformations) 

 

Πλούσια είναι η συλλογή και των κινούµενων σχεδίων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

για τους Μύλους και τους µυλωνάδες, µερικά α̟ό τα ο̟οία ̟αρακολουθήσαµε ό̟ως:  

 

«Αδελφοί Γκριµ - Ο Μυλωνάς και το Ξωτικό» (διάρκεια 25’ λε̟τά) 

https://www.youtube.com/watch?v=lly9YnW-8Ws  
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«Εναλλακτικός Κύκλος Ο Μυλωνάς και ο Γάιδαρος» (Μύθοι του Αισώ̟ου) 

https://www.youtube.com/watch?v=qCpIRUBJGfU  

 

«Ο Μυλωνάς και ο Γάτος του» (Μύθοι του Αισιώ̟ου) 

https://www.youtube.com/watch?v=23FDHGnfmzQ  

 

Ολοκληρώνουµε την λε̟τοµερή ανασκό̟ηση του εκ̟αιδευτικού µας ̟ρογράµµατος µε 

τη δια̟ίστωση της εκ̟αιδευτικής έρευνας ότι τόσο η εκ̟αιδευτική διαδικασία όσο και το 

εκ̟αιδευτικό αντικείµενο είναι εξίσου σηµαντικά στη µάθηση. Η αναλυτική 

̟ροετοιµασία και διαδικασία ̟ου ακολουθήσαµε µέσα α̟ό την ο̟οία ̟ροσ̟αθήσαµε να 

βοηθήσουµε τους µαθητές να µάθουν ̟ώς να µαθαίνουν, µαζί µε το ενδιαφέρον 

εκ̟αιδευτικό αντικείµενο, ̟ιστεύουµε ότι κάλυψε τους στόχους του ̟ρογράµµατος. Η 

εκ̟αίδευση δεν σταµατά, θα µ̟ορούσε να ανα̟τύξει και άλλες ̟τυχές.  

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος δεν αντιµετω̟ίσαµε 

σοβαρά ̟ροβλήµατα. Ωστόσο η α̟οσ̟ασµατικότητα του ελληνικού σχολείου ̟ου 

αδυνατεί ακόµη και σήµερα να βάλει στο κέντρο της δυναµικής του το 

εκ̟αιδευτικό/µαθησιακό έργο µας α̟έτρεψε αυτή τη φορά να δραµατο̟οιήσουµε το 

ντοκιµαντέρ ό̟ως είχαµε κάνει στο δηµοτικό σχολείο των Αρµένων µε τα «λουλούδια 

σ̟ασµένα». Συνεχώς ο χρόνος διασ̟άται σε άσχετες µε το εκ̟αιδευτικό έργο ενέργειες 

ό̟ως ̟οιος θα κλείσει την ̟όρτα του σχολείου το ̟ρωί, το κυλικείο, ̟οιος/̟οια 

µαθητής/µαθήτρια θα ̟άρει τη σηµαία, τις αλλε̟άλληλες σχολικές γιορτές ως 

α̟οτέλεσµα ̟αρά ως εκ̟αιδευτική διαδικασία και βέβαια το «σχολείο βιβλίο» ό̟ου όλα 

̟εριστρέφονται ̟αραδοσιακά γύρω του. Θα θέλαµε να διασχίσουµε το φαράγγι ό̟ως 

ήταν ο αρχικός σχεδιασµός α̟ό τους Μύλους ως το Ξηρό Χωριό αλλά µε δυο ξεναγήσεις 

δεν έµεινε χρόνος.  

Τα δυο ντοκιµαντέρ µέσω του Συλλόγου των Γονέων κοινο̟οιήθηκαν στους γονείς του 

σχολείου. Ε̟ίσης µ̟ορούν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου και στην 

ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης Ρεθύµνου. Μέρος των 

κινηµατογραφηµένων ε̟ισκέψεων ̟ροβλήθηκε στην καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου. 

Το εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα ήταν ένα όµορφο και δηµιουργικό ταξίδι για όλους µας! Ευχαριστούµε 

τους µαθητές του σχολείου και ιδιαίτερα την Τάξη Ε2, τους συνάδελφους εκ̟αιδευτικούς, 
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τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων, την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τον 

αρχαιολόγο κ. Κωνσταντίνο Για̟ιτζόγλου, το ∆ήµο Ρεθύµνης, την Υ̟ηρεσία Πράσινου 

και τη γεω̟όνο κ. Νικολέτα Γκολφινο̟ούλου, το Εργαστήριο Φύλλου Κρούστας της 

Οικ. Γεωργίου Χατζη̟αράσχου, τη σύζυγο του κ. Κατερίνα Χατζη̟αράσχου, το γιο 

τους Παρασκευά Χατζη̟αράσχο, το µουσικοσυνθέτη κ. Μιχάλη Ανδριτσό̟ουλο για 

την εξαιρετική και συγκινητική µουσική ̟ου ε̟ένδυσε τα δυο ντοκιµαντέρ, τον κ. Θωµά 

Καφάτο και Λυκούργο Καφάτο για τη φιλοξενία στον κινηµατογράφο Α̟όλλων, το 

Φώτο Ρέθυµνο για το σχεδιασµό και την εκτύ̟ωση της αφίσας. Τους ευχαριστούµε όλους 

και όλες θερµά για την εθελοντική τους συνεισφορά. 

Οι 16 µαθητές/τριες ̟ου έλαβαν µέρος  

Οι υ̟εύθυνοι εκ̟αιδευτικοί του ̟ρογράµµατος  

∆ρ ∆ηµήτριος Κουτάντος                                                Παντελής Γιαννουλάκης 
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Α. Γενική κατηγορία (μια επιλογή ανά τίτλο προγράμματος) 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΝΑΙ  

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΝΑΙ  
 

Β. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 
ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ (ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) 
 

Γ. Ειδική θεματολογία σύμφωνη με τον τίτλο του προγράμματος (θα την αναζητήσετε στην 

επισυναπτόμενη εγκύκλιο του ΣΕΠΕΔ – Παράρτημα 3, σσ. 19 – 24)   

Τοπικό Περιβάλλον, το τοπικό οικοσύστημα, η προσωπική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης 

του πράσινου στο άμεσο περιβάλλον, Ελεύθεροι χώροι-Αξιοποίηση, ψυχαγωγία, Βιοτεχνολογικές 

Εφαρμογές και Περιβάλλον,  

Διαχείριση Φυσικών Πόρων, ανθρωπογενές περιβάλλον, ποιότητα ζωής, γνωριμία με την τέχνη.   
 

Γ. Εντάσσεται στο πλαίσιο… (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

 

του Κοινωνικού σχολείου  ΝΑΙ  

του Σχολικού εκφοβισμού   

της Φιλαναγνωσίας   

της Ευέλικτης Ζώνης ως ΝΑΙ 

 

Δ. Συμμετέχετε σε:  
 

Δίκτυο Τίτλος δικτύου: ΟΧΙ  
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Φορέας που το προτείνει: 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα 
Τίτλος: ΟΧΙ 

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: 
 

Αρ. Πράξης  Ημερομηνία 
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ΤΩΝ ΣΕ 
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ΝΑ ΕΤΗ 
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BIRMINGHAM  

     

     

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

ΤΑΞΗ: Ε’  ΤΜΗΜΑ/ΤΑ: Ε2’  ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΑΙ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ : 16  ΑΓΟΡΙΑ:   10 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 6 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΒΑΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΔΙΑΧΥΣΗ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

2 μήνες     3 μήνες    4 μήνες   5 μήνες    6 μήνες   Περισσότερο  

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα µε αναφορά των υποθεµάτων και σύντοµη σκιαγράφηση της 

βασικής δοµής του προγράµµατος ανα µήνα 

Πριν από το σχεδιασµό και την έναρξη του προγράµµατος, στις αρχές Οκτωβρίου 2014, 

εκπαιδευτικός που συµµετέχει στο πρόγραµµα επισκέφτηκε Φαράγγι των Μύλων συνοδεύοντας 
µικρότερα παιδιά ηλικίας Νηπιαγωγείου και Α’ ∆ηµοτικού, περπάτησαν στο µονοπάτι που 
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συντηρήθηκε από το πρόγραµµα συντήρησης του ∆ήµου Ρεθύµνης. Σε αυτή την επίσκεψη  
διαπιστώθηκε (α) η ασφάλεια πρόσβασης για τους µαθητές που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα και 
(β) η ευκολία στο περπάτηµα. Ως εκπαιδευτικοί µας προβληµατίζει το γεγονός ότι σε ερώτηση στο 
Ε2 πόσα παιδιά έχουν επισκεφτεί το χώρο των Μύλων απάντησαν αρνητικά, κανένα.       
 

1ος ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
2ος ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
3ος ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΟΜΑ∆ΙΚΗ 

4ος ΚΑΛΕΣΜΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΥ/ΠΕΡΙΒΒΑΝΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5ος ΕΡΕΥΝΑ, ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΗΧΟ-ΕΙΚΟΝΑ, 

6ος 

ΜΗΝΑΣ 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ 

ΕΠΟΧΗ 7ΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

Ενδεικτικοί στόχοι:  

� Να έρθουν σε επαφή µε βιωµατικές επισκέψεις στο οικολογικό και πολιτισµικό 

περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων, 4 χιλιόµετρα από το Ρέθυµνο  

� Να εκφράσουν τις ατοµικές τους απόψεις ώστε να καλλιεργήσουν την προσωπική 

γνωστική, συναισθηµατική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους, 

� Να εργαστούν οµαδικά και έτσι να µάθουν να συνυπάρχουν και να δηµιουργούν µαζί µε 

τον άλλο, 

� Να µάθουν πώς γίνεται µια έρευνα για τα οικολογικά/πολιτιστικά πλαίσια (να µάθουν να 

οργανώνουν, σχεδιάζουν µια έρευνα, ασφαλή έρευνα στο διαδίκτυο µε θεµατικές και 

λέξεις κλειδιά, µε βιβλιογραφικές πηγές, µε βίντεο, φωτογραφίες, κείµενα, υπηρεσίες, να 

κάνουν επιτόπου παρατήρηση σε χώρους), 

� Να έρθουν σε επαφή µε επιστήµονες από άλλες υπηρεσίες όπως αρχαιολόγους, 

περιβαλλοντολόγους κτλ. 

� Να εκφραστούν καλλιτεχνικά, 

� Να γράφουν καλύτερα δοµηµένα κείµενα (χώρος, χρόνος, πρόσωπα, δράση, αντί-δράση,  

συναισθήµατα), 

� Να έρθουν σε επαφή µε δρώντα πρόσωπα, να βιώσουν χώρους και να αποκτήσουν 

εικόνες-µνήµες που θα γίνονται προσωπικά νοήµατα, 

� Να ενηµερωθούν από επιστήµονες για το οικολογικό/πολιτισµικό περιβάλλον, να 

κατανοήσουν οι µαθητές τις βασικές αρχές σχεδιασµού µιας µελέτης,  

� Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές για την κατασκευή της εικόνας και την έβδοµη τέχνη 
(κινηµατογράφο). 
 

Προβλεπόµενες συνεργασίες µε φορείς:  

Με την Αρχαιολογική υπηρεσία και τον αρχαιολόγο κ. Κώστα Γιαπιτζόγλου υπεύθυνος για 

τους µύλους και τις εκκλησίες του φαραγγιού, µε την Υπεύθυνη της µελέτης συντήρησης του 

φαραγγιού στην Υπηρεσία Πράσινου του ∆ήµου Ρεθύµνης, κ. Νικολέτα Γκολφινοπούλου. 

Επικοινωνήσαµε τηλεφωνικά και µε τους δυο επιστήµονες που δέχτηκαν να µας ξεναγήσουν 

την ηµέρα της επίσκεψης στο Φαράγγι των Μύλων στο οικολογικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον. 

Πεδία σύνδεσης µε τα προγράµµατα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειµένων: 
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Με τη γλώσσα (δοµή κειµένου, έκφραση), µε την (τοπική) Ιστορία, τη Μελέτη 

περιβάλλοντος (οικολογία) 

 

Αριθµός προβλεπόµενων επισκέψεων:  2  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράµµατος µαζί µε το έντυπο υποβάλλεται και 

αντίγραφο της πράξης του συλλόγου 

ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

         Α/Α Ο ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ       ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ 

 

 

∆Ρ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Προς την 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, τηλ. 28310-29088, 6957008442 

Ρέθυμνο 7-11-2014 

 

Θέμα: «Ενημέρωση για το πολιτιστικό περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων» 

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού μας 

προγράμματος: «Το Οικολογικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων», σας 

παρακαλούμε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2014 το πρωί στις 8:30 να ενημερώσετε τους 16 επισκέπτες-

μαθητές μας στους Μύλους για τους νερόμυλους/εκκλησίες στο Φαράγγι των Μύλων. Θα ακολουθήσει 

ενημέρωση από την Υπηρεσία Πράσινου του Δήμου Ρεθύμνης από την υπεύθυνη γεωπόνο, για το 

οικολογικό περιβάλλον και το πρόγραμμα συντήρησης μονοπάτια, γεφύρια κτλ. Η επίσκεψη των 

μαθητών θα βιντεοσκοπηθεί για εκπαιδευτικούς/ενημερωτικούς σκοπούς, μας προκαλεί εντύπωση το 

γεγονός ότι κανένας από τους 16 μαθητές της Ε’ Τάξης που τυχαία συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν έχει 

επισκεφτεί αυτό τον αξιόλογο και τόσο κοντινό στην πόλη χώρο. Ελπίζουμε ότι με τη δική σας υποστήριξη 

θα τον προσεγγίσουμε πληρέστερα, θα τους ενημερώσουμε, θα ερευνήσουμε, θα μάθουμε, όπως και τις 

προηγούμενες φορές με τα Δημοτικά σχολεία των Αρμένων για το υστερομινωικό νεκροταφείο σε 

συνεργασία με τον κ. Γ. Τζεδάκι και την κ. Ε. Γαβριλάκη αλλά και το σχολείο του Πλακιά για την 

αρχαιολογική αναστύλωση στο Μοναστήρι του Πρέβελη. Σας ευχαριστούμε, όπως και όλο το προσωπικό 

σας. 

Με εκτίμηση,  

 

 

Ο Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου 

α/α ο Υποδιευθυντής  

 

 

Γεώργιος Ασπρούλης 

 

 

 

Οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί του 

προγράμματος 

 

 

Παντελής Γιαννουλάκης 

 

 

Δρ Δημήτριος Κουτάντος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

Ρέθυµνο 10-11-2013 

Αξιότιµοι και Αγαπητοί Γονείς, 

Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσουµε ότι τα παιδιά σας, το τµήµα Ε2 του σχολείου 

µας, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης θα υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα: «Το 

Οικολογικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον στο Φαράγγι των Μύλων (Το Πρόγραµµα ∆ιατήρησης)». 

Η εφαρµογή του θα γίνει µε ευθύνη δυο εκπαιδευτικών του σχολείου (του εκπαιδευτικού της Ε2’ 

τάξης και του τµήµατος ένταξης) σε συνεργασία µε την Αρχαιολογική υπηρεσία και την Υπηρεσία 

Πράσινου του ∆ήµου Ρεθύµνης. Η θεµατολογία περιλαµβάνει τη βιωµατική επίσκεψη στο τοπικό 

περιβάλλον/οικοσύστηµα, την προσωπική και συλλογική ευθύνη για τη διατήρηση του άµεσου 

περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων, τις βιοτεχνολογικές εφαρµογές, τη 

διαχείριση/συντήρηση των φυσικών πόρων, το ανθρωπογενές περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, τη 

γνωριµία µε την τέχνη. Οι επιµέρους στόχοι αφορούν:  

� στην επαφή µε βιωµατικές επισκέψεις µε το οικολογικό/πολιτισµικό περιβάλλον στο Φαράγγι 

των Μύλων, 4 χιλιόµετρα από το Ρέθυµνο  

� στην ατοµική έκφραση ώστε οι µαθητές να καλλιεργήσουν την προσωπική γνωστική, 

συναισθηµατική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους, 

� στην οµαδική συνεργασία ώστε µάθουν να συνυπάρχουν και να δηµιουργούν µαζί, 

� στην έρευνα για τα οικολογικά/πολιτιστικά πλαίσια (να µάθουν να οργανώνουν, σχεδιάζουν 

µια έρευνα, ασφαλή έρευνα στο διαδίκτυο, βιβλιογραφικές πηγές, βίντεο, φωτογραφίες, 

κείµενα, υπηρεσίες, επιτόπου παρατήρηση σε χώρους), 

� στην επαφή µε δρώντα πρόσωπα, βίωση χώρων ώστε να αποκτήσουν εικόνες-µνήµες που θα 

γίνονται προσωπικά νοήµατα, 

� στην επαφή µε επιστήµονες όπως αρχαιολόγους, περιβαλλοντολόγους κτλ. 

� στην καλλιτεχνική έκφραση, στη γνωριµία µε τις βασικές αρχές στην κατασκευή της εικόνας 

και την έβδοµη τέχνη/κινηµατογράφο,  

� και στην συγγραφή καλύτερων δοµηµένων κείµενων (χώρος, χρόνος, πρόσωπα, δράση, αντί-

δράση,  συναισθήµατα). 

Σας ευχαριστούµε για τη συµµετοχή των παιδιών σας. Σας επισυνάπτουµε δυο υπεύθυνες 

δηλώσεις που αφορούν στην διεξαγωγή του, σας παρακαλούµε να τις υπογράψετε και να 

επιστραφούν στο σχολείο. Με εκτίµηση, 

Οι Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του προγράµµατος 

Παντελής Γιαννουλάκης    ∆ηµήτριος Κουτάντος  
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ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η___________________________________________________ 

Κηδεµόνας του/της  ____________________________________________________________ 

µαθητή/τριάς της Ε2’ Τάξης του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ρεθύµνου  

ΕΠΙΤΡΕΠΩ/∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ (κυκλώστε ανάλογα) τη συµµετοχή του παιδιού µου στην 

εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Φαράγγι των Μύλων», συνοδεία δυο εκπαιδευτικών του σχολείου, 

την Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014, ώρα 8:00 το πρωί έως 1:30 το µεσηµέρι. Στην επίσκεψη θα 

ξεναγηθούν από τον υπεύθυνο αρχαιολόγο για το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής δηλαδή 

τους νερόµυλους και τις εκκλησίες, κ. Κ. Γιαπιτζόγλου. Επίσης θα ακολουθήσει δεύτερη 

ξενάγηση για το οικολογικό περιβάλλον και το πρόγραµµα διατήρησης από την υπεύθυνη της 

µελέτης, γεωπόνο του ∆ήµου της Υπηρεσίας Πράσινου κ. Ν. Γκολφινοπούλου. Το κόστος για τη 

µετάβαση και επιστροφή µε λεωφορείο είναι 5 Ευρώ. Τα παιδιά σας θα χρειαστούν να φορούν 

άνετα ρούχα για περπάτηµα, αθλητικά παπούτσια και σε ένα σακίδιο πλάτης να έχουν ένα 

µπουκάλι νερού µε ένα µικρό πρόγευµα ή ένα σάντουιτς. Επιλέξαµε αυτή την ηµέρα γιατί η 

πρόβλεψη του καιρού είναι καλή. Σας παρακαλούµε πολύ την Παρασκευή τα παιδιά σας να 

βρίσκονται στο χώρο τους σχολείου στις 8:00 το πρωί ακριβώς, όποια καθυστέρηση θα µας 

δυσκολέψει στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος µε τις δυο ξεναγήσεις από τον 

αρχαιολόγο και τη γεωπόνο που γενναιόδωρα δέχτηκαν να µας βοηθήσουν.      

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η___________________________________________________ 

Κηδεµόνας του/της  ____________________________________________________________ 

µαθητή/τριάς της Ε2’ Τάξης του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ρεθύµνου  

ΕΠΙΤΡΕΠΩ/∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ (κυκλώστε ανάλογα) τη συµµετοχή του παιδιού µου στην 

καταγραφή της εκπαιδευτικής επίσκεψης µε βίντεο στο «Φαράγγι των Μύλων» στις 14 Νοεµβρίου 

2014. Η καταγραφή θα γίνει από συνοδεύοντα εκπαιδευτικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα 

παιδιά σας έχουν προετοιµάσει υλικό ώστε να συνοµιλήσουν  µε τους δυο επιστήµονες, το τελικό 

αποτέλεσµα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου/ή σε εκπαιδευτική σελίδα για ενηµέρωση 

αλλά και ως ανάµνηση/συµµετοχή του παιδιού σας στο πρόγραµµα.  
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Τα ̟αιδιά για την ̟ροβολή στον κινηµατογράφο  
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Οι γονείς για την ̟ροβολή στον κινηµατογράφο  

 


