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Δηαβάδνληαο Δηνλύζην Σνιωκό 

Γηα ηελ αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ή γεληθά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ-ηξηώλ 

 

 Εεηάκε από ηνπο καζεηέο-ηξηέο καο λα βξνπλ πνηήκαηα ηνπ Δ. Σνιωκνύ πνπ 

εκπλεύζηεθαλ από ζπνπδαία εζληθά γεγνλόηα θαη ήξσεο ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο. 

Κείκελα ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνύ ζηα ζρνιηθά βηβιία θαη ζην δηαδίθηπν:  

«Ζ θαηαζηξνθή ησλ Ψαξώλ» 

«Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» (από ην Β΄ ρεδίαζκα) 

«Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» 

«Ο Πόξθπξαο» 

«Ζ Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο» (θεθ. 3 θαη 4) 

«ην ζάλαην ηνπ Φόζθνινπ», «Ωδή ζηε ζειήλε» 

«Ο Κξεηηθόο» 

«Δηο Μάξθν Μπόηζαξε» από ηηο Ψεθίδεο ηνπ ΚΔΓ  

«Δηο ηνλ ζάλαηνλ ηνπ Λνξδ Μπάηξνλ» από ηηο Ψεθίδεο ηνπ ΚΔΓ  
 

ΖΜΔΗΩΖ: Ζ παξαπάλσ ιίζηα δελ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο/ζηηο καζήηξηεο αιιά 

απηνί-έο πξνηξέπνληαη λα αλαδεηήζνπλ κόλνη ηνπο ην πιηθό. πκβνπιεπηηθά, 

σζηόζν, κπνξνύκε λα δώζνπκε θάπνηεο νδεγίεο, όπσο:  

- Μπνξείηε λα ςάμεηε ζην πιήξεο ζώκα ησλ ειιελόγισζζσλ πνηεκάησλ ηνπ 

νισκνύ ζην ςεθηαθό πεξηβάιινλ ηεο Αλεκόζθαιαο (πκθξαζηηθνί Πίλαθεο 

Λέμεσλ γηα Μείδνλεο Νενέιιελεο Πνηεηέο) ησλ Ψεθίδσλ γηα ηελ ειιεληθή 

γιώζζα.  

- Αλαγλώζεηο ζνισκηθώλ πνηεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλζνινγία 

νισκνύ ζην πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνύ. 

- Ξεθπιιίζηε, αλ ζέιεηε, ηελ πξώηε ζπγθεληξσηηθή έθδνζε 

ησλ Δπξηζθνκέλσλ ηνπ νισκνύ πνπ επηκειήζεθε ν Ηάθσβνο Πνιπιάο ην 

1859 θαη θπθινθόξεζε ζηελ Κέξθπξα (ηππνγξαθείνλ Δξκήο Αλησλίνπ 

Σεξδάθε). Αλαδεηήζηε, ηέινο, άιιεο ζνισκηθέο εθδόζεηο ή θαη ςεθηαθά 

ηεθκήξηα γηα ηνλ πνηεηή ζηε κεραλή αλαδήηεζεο ειιεληθώλ ςεθηαθώλ 

βηβιηνζεθώλ Open Archives. 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/227/1668,5283/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/352/2376,9068/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1848,6010/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1848,6012/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1848,6011/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B125/626/4036,18106/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B125/626/4038,18172/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18785/
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/browse.html?text_id=237
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3387
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=47
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/f/e/d/metadata-70-0000200.tkl&do=147494.pdf&lang=en&pageno=1&pagestart=1&width=334.08%20pts&height=576.72%20pts&maxpage=525
http://openarchives.gr/


 Εεηάκε από ηα παηδηά, αθνύ επηιέμνπλ έλα πνίεκα από όζα εληνπίζνπλ ζην 

δηαδίθηπν ή/θαη ην βηβιίν ηνπο θαη ην δηαβάζνπλ, λα εηνηκάζνπλ πξνθνξηθή ή 

πνιπκεζηθή/πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα πνπ ζα πεξηιακβάλεη:  

- Αλάγλσζε νιόθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ πνηεηηθνύ θεηκέλνπ 

- Ηζηνξηθή αλαθνξά ζην γεγνλόο ή ην πξόζσπν γηα ην νπνίν γξάθηεθε.   

- Δπηινγή/απνκόλσζε  ιέμεσλ, θξάζεσλ, ζηίρσλ πνπ ηνπο άγγημε πεξηζζόηεξν 

θαη αηηηνιόγεζε ησλ επηινγώλ ηνπο.  

- Αλαθνξά ζην βαζηθό κήλπκα ή ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ πνηήκαηνο, θαηά ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο εξκελεία.  

- (Πξναηξεηηθά) Δύξεζε θαη πξνβνιή εηθόλσλ/video πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηερόκελν ηνπ πνηήκαηνο.  

 

Γηα ηε ζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ή δηα δώζεο δηδαζθαιία 

 

 Οη καζεηέο-ηξηεο έρνπλ έηνηκα ηα πνηήκαηα πνπ επέιεμαλ. Σα δηακνηξάδνληαη 

ζηελ νζόλε/βηληενπξνβνιέα ηεο αίζνπζαο κόλνη ηνπο-κόλεο ηνπο ή ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο, έρνληαο από πξηλ απνζεθεύζεη όια ηα επηιεγκέλα πνηήκαηα ηνπ 

νισκνύ κε εζληθό πεξηερόκελν ζε έλα αξρείν, πξνβάιιεη θάζε θνξά ην πνίεκα 

πνπ επεμεξγάζηεθε ν θάζε καζεηήο/ε καζήηξηα.  

 Οη καζεηέο/ηξηεο ζε ξόιν παξνπζηαζηώλ κηιάλε ζηελ νινκέιεηα γηα ηα νισκηθά 

πνηήκαηα πνπ δηάιεμαλ πάλσ ζηνπο άμνλεο πνπ ηέζεθαλ.  

 ην ηέινο ησλ παξνπζηάζεσλ ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζέηεη ην εξώηεκα ‘Γηαηί ν Γ. 

νισκόο ζεσξήζεθε θαη ζεσξείηαη ν εζληθόο πνηεηήο ησλ Διιήλσλ;’  

 

Παξαηήξεζε: Ζ αλακελόκελε απάληεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζπλδέεηαη κάιινλ κε 

ηνλ Δζληθό Ύκλν θαη ηελ εζληθή έκπλεπζε πνιιώλ πνηεκάησλ ηνπ, κεξηθά από ηα 

νπνία παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο καζεηέο/ηξηεο. ε απηό ην ζεκείν, ινηπόλ, ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηε γιώζζα ησλ πνηεκάησλ πνπ αλαγλώζηεθαλ: 

α) εμεγεί ηε ζρέζε ηεο κε ηελ παξάδνζε ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ β) ηνλίδεη ην 

ζπνπδαίν επίηεπγκα ηνπ νισκνύ λα αμηνπνηήζεη ηελ ηαπεηλή γιώζζα ηνπ ιανύ γηα 

ηε ζύλζεζε πςεινύ επηπέδνπ πνίεζεο, θαζώο ήηαλ ν πξώηνο πνπ θαιιηέξγεζε 

ζπζηεκαηηθά ηε δεκνηηθή γιώζζα θαη άλνημε ηνλ δξόκν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο 

ζηε ινγνηερλία.  

Σεκείωζε: ε δξαζηεξηόηεηα δελ ζηνρεύεη ζηε δηεμνδηθή αλάιπζε-εξκελεία ελόο 

πνηεηηθνύ θεηκέλνπ, αιιά ζηελ επξύηεξε εμνηθείσζε ή επαλαγλσξηκία (αλ έρεη 

δηδαρζεί ν νισκόο) κε ην έξγν ηνπ πνηεηή. Μπνξεί λα γίλεη επίζεο πξνζαξκνγή ηνπ 

δηδαθηηθνύ  ζρεδηαζκνύ γηα άιιν πνηεηή/πνηεηέο-ηξηεο , π.ρ. Κ. Π. Καβάθε κε 

θξηηήξην αλαδήηεζεο π.ρ. ηα ηζηνξηθά ηνπ πνηήκαηα ή γπλαίθεο-πνηήηξηεο θ.ν.θ 

 

 



Μαζαίλνληαο γηα ηελ Ειιεληζηηθή επνρή  

 

Γηα ηελ αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ή γεληθά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ-ηξηώλ 

 

Εεηάκε από ηνπο καζεηέο-ηξηεο λα παξαθνινπζήζνπλ ην αθόινπζν βίληεν ηνπ 

Μνπζείνπ Μπελάθε ζηε δηθηπαθή πύιε YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=6NRMPYR3k6U, λα ζπκβνπιεπηνύλ ην θείκελν 

θαη ηνπο ράξηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα: 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_002.html?

prev=true θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ παξαθάησ πίλαθα βαζηθώλ 

πιεξνθνξηώλ γηα ηελ Διιεληζηηθή Δπνρή.  

 

 

πκβαηηθά, ε Διιεληζηηθή επνρή δηαξθεί: 

Αξρίδεη κεηά ην ζάλαην πνηνπ; 

Σειεηώλεη κε πνηα λαπκαρία; 

 

Από…………….…έσο ……………….. 

 

Μέρξη πνπ έθηαζαλ νη θαηαθηήζεηο ηνπ 

Μ. Αιεμάλδξνπ;  

 

 

 

Οη δηάδνρνί ηνπ εγεκόλεπαλ πνηεο 

πεξηνρέο θπξίσο;  

 

 

 

Πνηεο νη ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο-θέληξα 

ηνπ ειιεληζηηθνύ πνιηηηζκνύ; 

 

 

Ση ζεκαίλεη ν όξνο ζξεζθεπηηθόο 

‘ζπγθξεηηζκόο’. Να απαληήζεηε αθνύ 

ιάβεηε ππόςε ην απόζπαζκα-πεγή πνπ 

αθνινπζεί. 

 

 

Γξάςηε 3 πξνηάζεηο πνπ λα εθθξάδνπλ 

ό,ηη ζπκβαίλεη κε ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο 

ηέρλεο ζηα ειιεληζηηθά ρξόληα.  

 

 

 

ην ύςνο πνηνπ ειιεληθνύ λεζηνύ 

βξίζθεηαη ε Πέξγακνο ζην ράξηε (ζηελ 

πιεπξά ηεο Μ.Αζίαο); πνηα δπλαζηεία 

δηνηθεί ηελ Πέξγακν κέρξη πόηε;  

 

 

 

Ζ Κιενπάηξα ήηαλ απόγνλνο ησλ…. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NRMPYR3k6U
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_002.html?prev=true
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_002.html?prev=true
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_002.html?prev=true


 «……….Σν δσδεθάζεν ησλ Οιύκπησλ ζεώλ εμαθνινπζνύζε λα ιαηξεύεηαη παληνύ 

ζε γηνξηέο θαη θεζηηβάι αιιά θαη λα απνηειεί έλα από ηα αγαπεκέλα ζέκαηα ηεο 

ειιεληζηηθήο πνίεζεο — είλαη πεξίθεκνη νη ύκλνη ζηνλ Γία, ηνλ Απόιισλα, ηελ 

Άξηεκε, ηελ Αζελά θαη ηε Γήκεηξα πνπ έγξαςε ν Καιιίκαρνο ν Κπξελαίνο. Λόγσ 

ηεο θαηαιπηηθήο επίδξαζεο ηεο Αλαηνιήο, ηελ ίδηα επνρή εμαπιώλνληαη κε γξήγνξν 

ξπζκό αηγππηηαθέο ιαηξείεο, όπσο ηεο Ίζηδαο θαη ηνπ άξαπε, ελώ νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξν ν πνιίηεο ησλ ειιεληζηηθώλ βαζηιείσλ άξρηζε λα πηζηεύεη ζηελ 

πξνζσπνηεκέλε (Ἀγαζή) Σύρε, πξνζηάηηδα ηεο πόλεως θαη ζύκβνιν ηεο ζπγθπξίαο 

θαη ηεο κνίξαο. Έλα ηδηαίηεξν θαηλόκελν είλαη ε ιαηξεία ηνπ κνλάξρε, κηα ζπλήζεηα 

πνπ ζπγθεξάδεη ηηο αλαηνιίηηθεο αληηιήςεηο γηα ηνλ ζεό-βαζηιηά κε ηελ αίγιε θαη ηε 

ιακπξόηεηα πνπ πεξηέβαιιε ηνλ ειιεληζηηθό κνλάξρε. Ο Αιέμαλδξνο ήηαλ ν πξώηνο 

πνπ ιαηξεύηεθε κε ζετθέο ηηκέο σο γηνο ηνπ Άκκσλ-Ρα, θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

Πηνιεκαίνο ν Β΄ ν Φηιάδειθνο απνζεώζεθε ελόζσ δνύζε αθόκε, αθνινπζώληαο ην 

πξόηππν ησλ θαξαώ..» 

 

(Γηαδηθηπαθή πξνέιεπζε: Δγθπθινπαηδηθόο Οδεγόο, Διιεληζηηθή Γξακκαηεία, ηνπ 

Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_009.html)  

 

 

 

Γηα ηε ζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ή δηα δώζεο δηδαζθαιία 

 

ΓΝΩΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΔΡΓΑΜΟ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ελόηεηαο ρξεηάδεηαη ζύλδεζε ζην 

δηαδίθηπν θαη επίζθεςε ζε κηα ζεηξά από ηζηνηόπνπο. ε θάζε ςεθηαθή επίζθεςε νη 

καζεηέο-ηξηεο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.  

 

 Ση ζπλέβε ζηελ Πέξγακν;  
https://artsandculture.google.com/exhibit/what-happened-in-pergamon/HwLCA7db14ShJw  

Αθνινπζήζηε ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε θαη κεηαθξάζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο 

δίλνληαη.  
 
 

 Πσο εμεγείηε ηελ επσλπκία «Ο Άηηαινο» ηνπ πιιόγνπ Πεξγακελώλ ηνπ 

Κέληξνπ Έξεπλαο Διιεληθήο Λανγξαθίαο; Αθνύ βξείηε ηη είλαη ε πεξγακελή, 

πξνζπαζήζηε λα ηε ζπλδέζεηε κε ηελ ειιεληζηηθή Πέξγακν.  
 http://www.calligraphy-illumination.com/el/materials-techniques/parchments 
 

 Ση ζρέζε έρεη ε ηνά Αηηάινπ ζην Θεζείν κε ηελ Πέξγακν; 
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=10303  
 

ην ηέινο, αηνκηθά ή ζε νκάδεο, νη καζεηέο-ηξηεο θαινύληαη λα ζπλζέζνπλ κηα 

πξνθνξηθή ή γξαπηή παξνπζίαζε ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Πεξγάκνπ κε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ θαηέγξαςαλ θαη ηηο λέεο γλώζεηο πνπ απόθηεζαλ.  

 

 

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_009.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_009.html
https://artsandculture.google.com/exhibit/what-happened-in-pergamon/HwLCA7db14ShJw
http://www.calligraphy-illumination.com/el/materials-techniques/parchments
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=10303


ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΔΝΟΣΖΣΑ –ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Με αλάινγν ηξόπν ηζηνεμεξεύλεζεο (αλαδήηεζε πιηθνύ - απαληήζεηο εξσηεκάησλ) 

ζα κπνξνύζε λα δεηεζεί ε δηεξεύλεζε ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο 

ειιεληζηηθήο Αιεμάλδξεηαο, κε ηελ αθόινπζε ελδεηθηηθή δηθηπνγξαθία: 

 

 Αξραηνζήθε  ‘Ππμίο’,  ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/browse.html?tab=tab02&section
=&tag=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%C
E%B9%CE%B1    

 

 Δγθπθινπαηδηθόο Οδεγόο, Διιεληζηηθή Γξακκαηεία, ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο 

Γιώζζαο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_011.html 
και http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_003.html 

 
 

 http://www.ime.gr/chronos/06/gr/society/index101.html Πηνιεκαίνη, Διιεληθή 

Ηζηνξία ζην Γηαδίθηπν  

 

 

Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη δηαζεκαηηθή ζύλδεζε κε ην πνίεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Καβάθε «Ζ Γόμα ησλ Πηνιεκαίσλ» 

 

Δίκ’ ν Λαγίδεο, βαζηιεύο. Ο θάηνρνο ηειείσο 

(κε ηελ ηζρύ κνπ θαη ηνλ πινύην κνπ) ηεο εδνλήο. 

Ή Μαθεδώλ, ή βάξβαξνο δελ βξίζθεηαη θαλείο 

ίζνο κνπ, ή λα κε πιεζηάδεη θαλ. Δίλαη γεινίνο 

ν ειεπθίδεο κε ηελ αγνξαία ηνπ ηξπθή. 

Αλ όκσο ζεηο άιια δεηείηε, ηδνύ θη απηά ζαθή. 

Ζ πόιηο ε δηδάζθαινο, ε παλειιήληα θνξπθή, 

εηο θάζε ιόγν, εηο θάζε ηέρλε ε πην ζνθή. 

 

 

Δλδείθλπηαη, ηέινο, αλαθνξά ζηελ ηερλνινγηθή πξόνδν πνπ ζπληειέζηεθε ηα 

Διιεληζηηθά ρξόληα κε επίθεληξν ηεο αλαδήηεζεο ηνλ Αξρηκήδε ή ηνλ Ήξσλα θαη 

έλα από ηα 7 ζαύκαηα ηνπ θόζκνπ, ην Φάξν ηεο Αιεμάλδξεηαο.  
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