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               Η ΚΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

   

      Διδακτικό Σενάριο 

 

Σκοπός 

 

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές  να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά 

μνημεία του τόπου τους,  να τα εξερευνήσουν κριτικά και να τα προσεγγίσουν 

βιωματικά, αναγνωρίζοντας και  εκτιμώντας  την πολιτιστική τους κληρονομιά. 

Εξάλλου, ένα σημαντικό στάδιο της γνωστικής και συναισθηματικής πορείας προς 

την ωριμότητα είναι η γνωριμία, η εξοικείωση και η συμφιλίωση με τον τόπο στον 

οποίο ζούμε. Ιδιαίτερα, μάλιστα, στη χώρα μας, για την οποία γράφει ο ποιητής ότι 

«η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο», τα θέματα της Τοπικής Ιστορίας συμβάλλουν στο 

άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και συνδέονται με την Περιβαλλοντική 

(γνωριμία του τόπου) και Διαπολιτισμική (γνωριμία άλλων λαών που πέρασαν από 

τον τόπο) εκπαίδευση. Στη διδακτική πρόταση / σενάριο που ακολουθεί, οι μαθητές 

θα έρθουν σε επαφή με την Κούλια  που βρίσκεται στον  νομό Ιωαννίνων.   

 

Το σενάριο περιλαμβάνει τα εξής μέρη:  

 

1. Συνοπτική πρόταση / παρουσίαση της ιδέας του σεναρίου.  

2. Στόχοι (γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, συναισθηματικοί).  

3. Εποπτικά μέσα.  

4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία.  

5. Πορεία διδασκαλίας (α. Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη. β. Επίσκεψη 

στο πεδίο. γ. Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη).  

6. Αξιολόγηση.  

7. Διαγραμματική παρουσίαση του σεναρίου μέσω ενός αραχνογράμματος 

(θεματικού δικτύου).  

8. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας. 

 

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο  

 

Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια αλλά και στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση κερδίζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο έδαφος με πολλές 
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και ποικίλες προτάσεις και αξιώσεις στη στοχοθεσία, στη μεθοδολογία και στις άλλες 

διαδικασίες πρόσκτησης του γνωστικού αντικειμένου και της δημιουργικής  

επεξεργασίας και αξιοποίησής της. Η παράλληλη και επίκαιρη παρεμβολή της 

τοπικής στην εθνική ιστορία όχι μόνο υποβοηθεί στην κατανόησή της, αλλά 

διαμορφώνει και προσφέρει ελκυστικό περιεχόμενο στα διαφέροντα των μαθητών 

των σχολείων στις επιμέρους περιοχές της πατρίδας μας. Οι επισκέψεις, εξάλλου, των 

μαθητών σε χώρους ιστορικού-πολιτιστικού χαρακτήρα είναι σύμφωνες με την 

αντίληψη που διαπνέει τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των 

μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. 

 

  *        *       * 

 

    Η Κούλια της Παραμυθιάς 

 

    Πληροφοριακό υλικό 

 

Τοποθεσία -  Ιστορικά στοιχεία 

 

Στους πρόποδες του κάστρου στα βορειοδυτικά της πόλης της Παραμυθιάς 

Θεσπρωτίας,  στη συνοικία Προνιάτικα, βρίσκεται η Κούλια (οχυρωματική 

κατοικία).  Η «Κούλια» στέκει σε περίοπτη θέση στον αστικό ιστό, σε ύψος περίπου 

380 μ.. Ένας ανηφορικός και στενός δρόμος ανάμεσα στις γειτονιές της Παραμυθιάς 

οδηγεί στο επιβλητικό πυργόσπιτο.  

Βρίσκεται στην βόρεια πλευρά της πόλης και σε ύψωμα και υπήρξε ένα από τα 

προπύργια του κάστρου της Παραμυθιάς καθώς και κατοικία του Αλί Πασά στην 

περίοδο της Τουρκοκρατίας κατά τα ταξίδια του στην περιοχή 

Ο Πύργος Κούλια της Παραμυθιάς, γνωστός και ως Κούλια των Μπονολάτων, 

χρονολογείται στο 2ο μισό του 18ου – αρχές 19ου αιώνα, συνιστά ένα από τα 

καλύτερα σωζόμενα δείγματα οχυρωματικής κατοικίας στη βορειοδυτική Ελλάδα, 

μοναδικό στην περιοχή της Θεσπρωτίας. Είναι ένας πύργος κτίσμα της εποχής των 

Ενετών, που χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως παρατηρητήριο και αμυντικό μέσο. 

Χτισμένος σε περίοπτο σημείο, εξασφάλιζε την δυνατότητα στον εκάστοτε ιδιοκτήτη 

να ελέγχει ολόκληρο τον κάμπο της Παραμυθιάς και τη γύρω περιοχή.   



3 

 

Η Κούλια Παραμυθιάς ανήκει στον τύπο της οχυρής πυργόμορφης κατοικίας και 

συνδέεται μορφολογικά και αρχιτεκτονικά κυρίως  με οχυρές κατοικίες που 

συναντάμε στην Ήπειρο και την Αλβανία, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, αλλά 

διατηρεί συγγένεια μορφολογική  και με πύργους- κατοικίες που συναντάμε από τη 

βυζαντινή εποχή μέχρι και το 19ο αι. σε αρκετές περιοχές του ελλαδικού χώρου, 

όπως στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, αλλά και σε πολλά μέρη της Βαλκανικής 

Χερσονήσου. 

Καθαρά αμυντικοί λόγοι επέβαλαν τη μορφή τους και χρησίμευαν για την ασφάλεια 

των αρχόντων και των γαιοκτημόνων σε περιπτώσεις επιθέσεων. Όπως και για τους 

πύργους των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, οι ίδιες συνθήκες στην 

τουρκοκρατία υπαγόρευσαν την κατασκευή μεγάλων οχυρωμένων κατοικιών, που 

ονομαζόντουσαν «κούλιες». Η λέξη «κούλια» εμφανίζεται στην Τουρκοκρατία και 

απαντάται σε άλλα μέρη ως «κουλές-γουλές» , προέρχεται απ’ την Τουρκική λέξη 

“KULE” , που σημαίνει πύργος, φρούριο και αποτελεί την ονομασία που φέρουν 

αυτά τα πυργόσπιτα. Ιδιαίτερη ανάγκη για αυτού του τύπου κατοικίας/φρουρίου 

υπήρχε κατά τον 18ο αιώνα για την προστασία των κατοίκων από τις επιδρομές των 

Σλάβων, των ληστών και των Γκέγκηδων (στίφη Αλβανών που κατά τη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας ακολουθούσαν τα Τούρκικα στρατεύματα, ληστεύοντας και 

καταστρέφοντας ότι απέμενε από το πέρασμα των Τούρκων.  Ιδιοκτήτες των 

πυργόσπιτων αυτών  φερόντουσαν Τούρκοι αλλά και Έλληνες. Η χρήση για τους 

Τούρκους αφορούσε την εξυπηρέτηση τοπικών διοικητικών ή στρατιωτικών 

αναγκών, αλλά υπήρξαν και κούλιες που ανήκαν σε ιδιώτες, ισχυρούς και πλούσιους 

Τούρκους τσιφλικάδες.  

Χτισμένη σε περίοπτο σημείο η Κούλια των Μπονολάτων εξασφάλιζε τη δυνατότητα 

στον εκάστοτε ιδιοκτήτη να ελέγχει ολόκληρο τον κάμπο της Παραμυθιάς και τη 

γύρω περιοχή.  Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας  χρησιμοποιήθηκε και σαν κατοικία 

από τον Αλή Πασά κατά τα ταξίδια του στην περιοχή. 

Μόλις το 1995 η Κούλια της Παραμυθιάς, απαλλοτριώθηκε από το υπουργείο 

Πολιτισμού.  Η αναστήλωσή της χρηματοδοτήθηκε σε πρώτη φάση από το Γ’ ΚΠΣ, 

ενώ οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με τη συμβολή 

του δήμου Σουλίου και είναι πλέον επισκέψιμη για το κοινό.  Η άλλοτε κατοικία-

οχυρό, ύστερα από 40 και πλέον χρόνια ξαναζεί και φιλοξενεί τη μόνιμη 

φωτογραφική έκθεση με θέμα «Η μνημειακή κληρονομιά της Θεσπρωτίας, από τους 

βυζαντινούς χρόνους μέχρι την ύστερη Τουρκοκρατία», την οποία διοργάνωσε η 8η 
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Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και περιλαμβάνει την παρουσίαση άλλων 

κατοικιών-οχυρών ανά την Ελλάδα.  

Μέσα από το φωτογραφικό υλικό ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τα βυζαντινά και 

μεταβυζαντινά μνημεία της Θεσπρωτίας. Πολλά δε από αυτά τα μνημεία βρίσκονται 

σε αρχαίες θέσεις γεγονός που υποδηλώνει τη διαχρονική κατοίκηση στη Θεσπρωτία. 

 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία 

 

Ο Πύργος Κούλια (των Μπονολάτων)  συνιστά οχυρή πυργόμορφη κατοικία 

(πυργόσπιτο). Ως τυπολογία τα πυργόσπιτα, είναι πολυόροφα κτίσματα συνήθως 

ορθογώνιας κάτοψης όχι πολύ μεγάλου εμβαδού, με σχεδόν τυφλό το ισόγειο, εκτός 

από τα ανοίγματα των πολεμίστρων, και ορθογώνια ανοίγματα στους πιο πάνω 

ορόφους. Είναι κατασκευασμένα  από πέτρες (με ιδιαίτερη φροντίδα στις γωνιακές)  

με συνδετικό στοιχείο το κορασάνι (φυσικό σκυροκονίαμα με ασβέστη). Η είσοδος 

στο οίκημα γινόταν από μικρή υπερυψωμένη πόρτα στην οποία είχαν πρόσβαση με 

ξύλινη κινητή σκάλα. Τα δάπεδα των ορόφων ήταν ξύλινα, ενώ οι οροφές 

καλύπτονταν με θόλους.  Η επικοινωνία μεταξύ των ορόφων γινόταν με ξύλινες 

σκάλες, που αρκετές φορές ήταν αφαιρούμενες, καθώς και καταπακτές. Έτσι λοιπόν 

δινόταν η δυνατότητα να αποµονωθεί τελείως ο ένας όροφος από τον άλλο, 

κλείνοντας το άνοιγµα της σκάλας µε καπάκια, τις «κλιβανές», που τις αµπάρωναν. 

Στο ισόγειο µάλιστα υπήρχε κρυφή καταπακτή, η «νεπαντή», που σφραγιζόταν µε 

παρόµοιο τρόπο, η οποία οδηγούσε στα  υπόγεια (τα λεγόμενα μπουντρούμια) στα 

οποία µπορούσαν να καταφύγουν οι ένοικοι του πύργου σε εσχάτη ανάγκη.  Εκεί  

υπήρχαν και Χαβούζες (μεγάλα βαρέλια, μέσα στα οποία μάζευαν βρόχινο νερό για 

τις δουλειές τους και για τις εργασίες των υφαντών σε καιρούς ξηρασίας). Γενική 

νόρμα ακόμη ήταν και η διάνοιξη λαγουμιών (υπόγειες μυστικές σήραγγες), για 

πιθανή διαφυγή ή επικοινωνία με τους έξω.    

Ο Πύργος Κούλια των Μπονολάτων, ακολουθώντας τη γενική τυπολογία, είναι 

πυργόσχημη πενταόροφη κατασκευή, εξωτερικών διαστάσεων 7,80 Χ 7,67μ. Έχει 

τετράγωνη κάτοψη και το ύψος της φθάνει τα 26μ. Στεγάζεται με θόλο στον 

τελευταίο όροφο που καλύπτεται με τετράρριχτη στέγη. Οι τοιχοποιίες της είναι 

δομημένες με ορθογωνισμένους ασβεστόλιθους και πωρόλιθους σε οριζόντια 

διάταξη, συνδεδεμένους με ισχυρό ασβεστοκονίαμα. Εσωτερικά οι τοίχοι είναι 

επιχρισμένοι. Ίχνη χρώματος σε αυτούς υποδηλώνουν ότι μπορεί να είχαν 
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διακοσμηθεί.  Η επικοινωνία των ορόφων γίνεται με ξύλινες κλίμακες. Το ισόγειο 

στεγάζεται με θόλο, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι διαχωρίζονται με ξύλινα πατώματα. Στο 

εσωτερικό του δεύτερου και του τρίτου ορόφου υπάρχουν εστίες (τζάκια), με 

οξυκόρυφες απολήξεις. 

Τα ανοίγματα στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο είναι μόνο τυφεκιοθυρίδες, ενώ 

στους τρεις ανώτερους ορόφους υπάρχουν παράθυρα, ορθογώνιου σχήματος, 

διαφόρων διαστάσεων. Στον τέταρτο όροφο και στις τέσσερις πλευρές του υπάρχουν 

καταχύστρες, από τις οποίες οι ιδιοκτήτες έριχναν καυτό λάδι, όταν δέχονταν 

επίθεση, τοποθετημένες στον άξονα των ανοιγμάτων, για την ενίσχυση του αμυντικού 

χαρακτήρα του οικοδομήματος. Δύο καπνοδόχοι εξέχουν από τη στέγη. Η κύρια 

είσοδος βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του δεύτερου ορόφου. Η πρόσβαση στο 

μνημείο γινόταν με ξύλινη ανασυρόμενη σκάλα. Μία δεύτερη είσοδος στο ισόγειο 

οδηγεί στην αυλή  του πύργου.  
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    Ι. Η Κούλια της Παραμυθιάς 

 

 

1. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης-Ιδέα του σεναρίου 

 

Βασικό θέμα του σεναρίου είναι η γνωριμία των μαθητών με την Κούλια που 

βρίσκεται στην Παραμυθιά. Τα στάδια υλοποίησης του σεναρίου είναι τα εξής: Κατά 

πρώτον, οι μαθητές, προκειμένου να κατανοήσουν τον πύργο, γίνεται η σχετική 

προετοιμασία από τον διδάσκοντα, σε επίπεδο τάξης. Αποκτούν, δηλαδή, κάποιες 

γενικές πληροφορίες για τον πύργο και τη χρήση του. Ακολουθούν, οι διδακτικές 

ενέργειες, κατά την επίσκεψή τους στον χώρο, όπου οι μαθητές προσεγγίζουν 

βιωματικά και εξερευνούν το τοπικό περιβάλλον. Το σενάριο ολοκληρώνεται με τις 

εμπεδωτικές ασκήσεις και άλλες δημιουργίες, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής 

τους και κατά την επιστροφή τους στην τάξη. 

 

2. Στόχοι  

  

Σε επίπεδο γνώσεων:  

 

 Να γνωρίσουν την Κούλια της Παραμυθιάς  

 Να τοποθετήσουν το μνημείο στο χώρο και το χρόνο 

 Να κατανοήσουν τη χρήση του μνημείου 

 Να συνδέσουν το μνημείο με την τοπική αλλά και γενική ιστορία 

 Να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση του μνημείου 

http://www.eoaesperia.org/index.php/esperia/article/viewFile/15/19.pdf
http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=koulia
http://www.mani.org.gr/showsection.php?sectionID=114
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 Να εξοικειωθούν με τον εσωτερικό χώρο του πυργόσπιτου  

 Να εξερευνήσουν το μνημείο μέσα από την επιτόπια επίσκεψη 

 

Σε επίπεδο στάσεων 

 

 Να καλλιεργήσουν την ιστορική σκέψη και συνείδηση μέσα από την Κούλια 

της Παραμυθιάς 

 Να εκτιμήσουν την προσφορά του μνημείου στο ιστορικό γίγνεσθαι του τόπου 

 Να αξιοποιήσουν την ομαδική συνεργασία 

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 

 Να κινητοποιήσουν τη σκέψη και τη φαντασία τους 

 Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση του μνημείου και την άντληση 

πληροφοριών από αυτό. 

 Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική μάθηση.  

 Να προσεγγίσουν δημιουργικά το μνημείο με κατευθυνόμενη αυτενέργεια.  

 Να εξοικειωθούν με τη διαχείριση πληροφοριών: παρατήρηση, περιγραφή, 

αναζήτηση, ταξινόμηση, παραβολή. 

 Να αντλήσουν πληροφορίες για το μνημείο μέσα από το διαδίκτυο  

 Να αναγνωρίσουν τη διαχρονική αξία του μνημείου 

 Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη 

 

 

3. Διδακτικά μέσα  

  Αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας υπολογιστής για 

κάθε ομάδα  

 Χάρτης της νεότερης Ελλάδας  

 Φύλλα εργασίας  

 Φωτογραφική μηχανή 

 Κόλλα 
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 Μέτρο 

  

4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία  

   

Διδακτική Μεθοδολογία: Ομαδοσυνεργατική,  Βιωματική -ανακαλυπτική μάθηση, 

Διαθεματική προσέγγιση  

Μέσα από μία αποκαλυπτική πορεία μάθησης  το σενάριο βασίζεται στην εργασία 

των μαθητών  σε ομάδες, στην ανατροφοδότηση με πληροφορίες και αξιολογικές 

κρίσεις που προέρχονται από τον εκπαιδευτικό αλλά και από την  ίδια την ομάδα. Τα 

παραπάνω προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας διδακτικής πράξης εστιασμένης στην 

ενεργητική συμμετοχή των μαθητών  

 

5. Πορεία διδασκαλίας  

  

1η Φάση: Ως αφόρμηση, δίνεται στους μαθητές ένα αίνιγμα, από το οποίο προκύπτει 

η λέξη πύργος. 

 

2η Φάση: Με βάση τη λέξη πύργος, ακολουθεί ο καταιγισμός ιδεών. Ο 

εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να διατυπώσουν τι γνωρίζουν για τους 

πύργους. Οι απόψεις των μαθητών καταγράφονται στο ιστόγραμμα και στη συνέχεια 

εμπλουτίζονται από τον εκπαιδευτικό. Οι ερωτήσεις αλλά και ο εμπλουτισμός είναι 

ενδεικτικά, με δυνατότητα αυτενέργειας από τον εκπαιδευτικό.  

 

Επέκταση 2ης Φάσης 

Ας δούμε κάποιους πολύ γνωστούς πύργους  

 

 

 

 

 

        

 

 

ο πύργος της 

Βαβέλ 

ο πύργος του 

Άιφελ 

ο Λευκός πύργος ο πύργος της 

Πίζας 
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Πού βρίσκονται οι παραπάνω πύργοι; Ας τους τοποθετήσουμε στο χάρτη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η Φάση: Με αφετηρία τη φωτογραφία του πύργου της Παραμυθιάς, οι μαθητές 

καλούνται να μαντέψουν το όνομά του, επιχειρώντας να βάλουν στη σωστή σειρά τα 

γράμματα που δίνονται. Η επαλήθευση του ονόματος γίνεται από τους μαθητές σε 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα και με τη βοήθεια του εννοιολογικού χάρτη που ακολουθεί 

αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο της λέξης. 

4η Φάση: Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν το πληροφοριακό κείμενο, που 

υποστηρίζεται από φωτογραφίες και σχεδιάγραμμα, και στη συνέχεια να 

συμπληρώσουν την άσκηση κατανόησης (παζλ). 

5η Φάση: Δίνεται εικονοποιημένο σχεδιάγραμμα με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

της Κούλιας. Ζητείται από τους μαθητές να αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες 

από αυτό και στη συνέχεια να συμπληρώσουν τις λέξεις που λείπουν από το 

πληροφοριακό κείμενο. Ακολουθεί άσκηση αξιολόγησης (σύγκριση δύο 

πυργοκατοικιών).  

6η Φάση: Οι μαθητές καλούνται να φανταστούν και να ζωγραφίσουν αντικείμενα 

του εσωτερικού των πυργοκατοικιών. Επιβεβαιώνουν τις απαντήσεις τους με την 

ανάγνωση του πληροφοριακού κειμένου και συμπληρώνουν την άσκηση 

αντιστοίχισης.  

 

Πύργος  
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7η Φάση: Δίνονται στους μαθητές αποσπάσματα κειμένων που πληροφορούν για τη 

σημερινή χρήση  

 

5.2. Επίσκεψη στο πεδίο  

 

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου 

καλούνται να εξερευνήσουν το πυργόσπιτο. Εξερευνούν, φωτογραφίζουν, 

αναλαμβάνουν το ρόλο ξεναγού, συμπληρώνουν φύλλα εργασίας. 

 

5.3. Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη 

 

Στη φάση αυτή ανακεφαλαιώνονται, μέσα από καίριες ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, 

οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την επίσκεψη στον πύργο, ώστε να κινητοποιείται 

δημιουργικά η διαδικασία της ανατροφοδότησης. Οι μαθητές υλοποιούν 

δημιουργικές εργασίες που εμπνεύστηκαν από την επίσκεψή τους. Αξιοποιούν το 

φωτογραφικό υλικό της επίσκεψης, ζωγραφίζουν μέρη του πυργόσπιτου, παίζουν 

παιχνίδι ρόλων, συντάσσουν ερωτηματολόγια. 

 

6. Αξιολόγηση 

 

Στη φάση αυτή ανακεφαλαιώνονται, μέσα από καίριες ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, 

οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την επίσκεψη στον πύργο , ώστε να κινητοποιείται 

δημιουργικά η διαδικασία της ανατροφοδότησης. Οι μαθητές υλοποιούν 

δημιουργικές εργασίες που εμπνεύστηκαν από την επίσκεψή τους, για παράδειγμα  

κατασκευάζουν κολλάζ αξιοποιώντας το φωτογραφικό υλικό της επίσκεψης ή 

παίζουν παιχνίδια ρόλων. 
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7. Διάγραμμα διδακτικού σεναρίου 
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8. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας 

 

Αίνιγμα: Πύργος 

 

Παζλ 

 

Βρίσκεται στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας 

 

Χτίστηκε το 18ο με 19ο αιώνα 

 

Χρησίμευε ως παρατηρητήριο και αμυντικό μέσο 

 

Χτίστηκε για να προφυλάσσει τους γαιοκτήμονες και άρχοντες της περιοχής από τους 

εχθρούς 

 

Άσκηση συμπλήρωσης κενών 

πύργου, 26, πέτρα, ισόγειο, είσοδος, πολεμίστρες, παράθυρα, καταχύστρες 

 

 

Σύγκριση δύο πύργων 

 

Ομοιότητες  

 

 Έχουν καταχύστρες 

 Έχουν πολεμίστρες 

 Έχουν μικρά παράθυρα 

 Είναι χτισμένα από πέτρα και ξύλο 

 

Διαφορές 

 Ο Πύργος της Μεσσηνίας έχει σκαλοπάτια που οδηγούν στην είσοδο ενώ η 

Κούλια έχει τυφλή είσοδο 

 Ο Πύργος της Μεσσηνίας δεν έχει στέγη σε αντίθεση με την Κούλια 

 Ο Πύργος της Μεσσηνίας έχει μεγάλη πόρτα στην είσοδο, ενώ η Κούλια έχει 

τυφλή είσοδο 
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