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A. TΑΤΣΟΣΗΣΑ 

Τίηλορ  

«Όκνξθε θαη παξάμελε παηξίδα … Ζ εηθφλα ηεο παηξίδαο ζηε λενειιεληθή πνίεζε· 

απφ ηελ παξάδνζε ζην κνληεξληζκφ»  

Εθαπμογή ζεναπίος 

Καιιηφπε Κσηζάθε  

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Καιιηφπε Κσηζάθε  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

Τάξη 

Α΄ Λπθείνπ  

Σσολική μονάδα 

Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Λχθεην Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Ρέζπκλν  

Χπονολογία 

Απφ 6-2-2013 έσο 20-3-2013. 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε  

Διαθεμαηικό 

ρη  

Χπονική διάπκεια 

12 ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: ηζηνιφγην ηάμεο  
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

 Οη καζεηέο ήηαλ ελ κέξεη εμνηθεησκέλνη κε ηελ αλάγλσζε πνηεηηθψλ θεηκέλσλ 

θαζψο «δηαβάδνπλ» πνίεζε (λενειιεληθή-επξσπατθή) θαη ζην Γπκλάζην, 

αιιά θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Γλψξηδαλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο πνίεζεο απφ ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο 

ζην Γπκλάζην. ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο πξνζηέζεθε θαη ε λέα γλψζε πνπ 

απαηηνχζε ε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ θαη αθνξνχζε α) ηα ινγνηερληθά 

ξεχκαηα (ξνκαληηζκφο, θιαζηθηζκφο, παξλαζζηζκφο, ζπκβνιηζκφο, 

ππεξξεαιηζκφο) θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη β) ηελ 

«πνηεηηθή» εηθφλα ηεο παηξίδαο.  

 Οη καζεηέο είραλ ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ζ/Τ: Μεραλή 

Αλαδήηεζεο, Πξφγξακκα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ (ΠΔΚ), ελψ ρξεηάζηεθε λα 

εμνηθεησζνχλ κε ην πξφγξακκα δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (PowerPoint) θαη 

λα κάζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ αλάξηεζε αξρείσλ ζε 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ (ηζηνιφγην).  

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ ν εμνπιηζκφο 

ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο κε θνξεηφ Ζ/Τ, βηληενπξνβνιέα, ε πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν θαη ε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθέο ψξεο.  

 Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζηεξίρηεθε θπξίσο ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο κε ηελ νπνία νη καζεηέο ήηαλ εμνηθεησκέλνη. Παξάιιεια 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιιεο δηδαθηηθέο κέζνδνη φπσο ν θαηεπζπλφκελνο 

δηάινγνο, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε κεησπηθή δηδαζθαιία-εηζήγεζε. 

 Σελ επηινγή εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, πνπ 

ζεσξεί φηη είλαη θαηάιιεια, γηα λα αληηιεθζνχλ αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ «εηθφλα» ηεο παηξίδαο ζηε λενειιεληθή πνίεζε: 

Πψο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή πνίεζε ε παηξίδα θαη πνηα ζηνηρεία ηε 
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ζπλζέηνπλ ζηνλ κνληεξληζκφ; Πνηα είλαη ηα ζπζηαηηθά ηεο σο ζχλζεηε 

έλλνηα; 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Καιιηφπε Κσηζάθε, «Όκνξθε θαη παξάμελε παηξίδα … Ζ εηθφλα ηεο παηξίδαο ζηε 

λενειιεληθή πνίεζε· απφ ηελ παξάδνζε ζην κνληεξληζκφ», Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

Α΄ Λπθείνπ, 2012.   

Το ζενάπιο ανηλεί 

— 

Β. ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σν ζελάξην ζηελ εθαξκνγή ηνπ αλαπηχρζεθε ζε ηξεηο θάζεηο: «πξηλ ηελ αλάγλσζε» 

δχν ψξεο, «αλάγλσζε» ελλέα ψξεο, «κεηά ηελ αλάγλσζε» κία δηδαθηηθή ψξα. Ζ γ΄ 

θάζε «κεηά ηελ αλάγλσζε» νινθιεξψζεθε, καδί θαη ην ζελάξην, κε ηε ζπλάληεζε 

ηεο νινκέιεηαο ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ πνηήηξηα Μ. Βιαράθε θαη ηε ζπδήηεζε καδί ηεο 

γηα ηελ πνίεζε.   

ηελ α΄ θάζε, «πξηλ ηελ αλάγλσζε», αλνίμακε ηνλ δηάινγν κε ηελ πνίεζε. 

Γψζακε ην πεξίγξακκα ηνπ φξνπ, αλαδείμακε ηελ πνηθηιία ησλ ζεκάησλ ηεο. 

Δπηιέμακε λα δηαβάζνπκε πνηεηηθά θείκελα δηαθνξεηηθψλ επνρψλ θαη ινγνηερληθψλ 

ξεπκάησλ κε θνηλφ ζεκαηηθφ άμνλα ηελ παηξίδα. Έηζη γλσξίζακε θαη θαηαλνήζακε 

ηελ αιιαγή ηεο πνίεζεο ζηελ πνξεία ηεο απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ κνληεξληζκφ.  

ηε β΄ θάζε, ηελ αλαγλσζηηθή, νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο δηάβαζαλ 

δείγκαηα παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο πνίεζεο, δηαθνξεηηθψλ ινγνηερληθψλ 

ξεπκάησλ θαη εζηίαζαλ ζηελ έλλνηα ηεο παηξίδαο, ζηα ζπζηαηηθά πνπ ν θάζε πνηεηήο 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηελ παξνπζηάζεη θαη ζηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπ. Οη καζεηέο 

δηάβαζαλ ηα θείκελα θαη επεμεξγάζηεθαλ ηα θχιια εξγαζίαο. Ζ ρξήζε ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 
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δνκείηαη έλα πνηεηηθφ θείκελν θαη ν ςεθηαθφο ππνκλεκαηηζκφο ηνχο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζρνιηάζνπλ κε ηε δηθή ηνπο πξννπηηθή έλα πνίεκα.  

ηε δηάξθεηα ηεο β΄ θάζεο απνθαζίζακε α) ηελ νξγάλσζε ελφο κηθξνχ 

αθηεξψκαηνο γηα ηα 70 ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ Κ. Παιακά. Αθνξκή ζηάζεθε ε 

αλάγλσζε απνζπάζκαηνο ηνπ «Πξνθεηηθνχ Λφγνπ» απφ ην έξγν ηνπ πνηεηή Ο 

Γσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ β) ηε ζπλάληεζε κε ηελ ραληψηηζζα πνηήηξηα Μαξηλέιια 

Βιαράθε. Καηά ζπλέπεηα ε πξνεηνηκαζία ηεο εθδήισζεο καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

λα αζρνιεζνχκε κε ηελ πνίεζε θαη άιιεο ψξεο, εθηφο ζελαξίνπ. 

ηελ γ΄ θάζε, «κεηά ηελ αλάγλσζε», ζηελ ηάμε θαη ζε νινκέιεηα ζπδεηήζακε  

αλαθεθαιαησηηθά γηα ηελ «πνηεηηθή» εηθφλα ηεο παηξίδαο γηα πεξίπνπ είθνζη ιεπηά. 

ηε ζπλέρεηα, θαζψο γλσξίδακε γηα ηελ επίζθεςε ηεο πνηήηξηαο ζηελ ηάμε 

απνθαζίζακε ζηε ζπλάληεζε-ζπδήηεζε καδί ηεο λα ηεζνχλ εξσηήκαηα γχξσ απφ ηελ 

πνίεζε θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο. Ζ δίσξε ζπλάληεζε-ζπδήηεζε 

καδί ηεο ζηελ ηάμε καο ζεσξήζακε φηη νινθιήξσζε ηελ γ΄ θάζε, «κεηά ηελ 

αλάγλσζε», ηνπ ζελαξίνπ καο.   

Γ. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ εηθφλα ηεο παηξίδαο ζηε λενειιεληθή πνίεζε ήηαλ ν ηίηινο ηνπ ζελαξίνπ πνπ 

εθαξκφζηεθε. Ζ παηξίδα, φκνξθε θαη παξάμελε, πκλήζεθε, ιαηξεχηεθε, 

θαηεγνξήζεθε, αγαπήζεθε, πίθξαλε θαη απνγνήηεπζε. Ζ πνίεζε, επαίζζεηνο δέθηεο, 

παξνπζίαζε ηηο δηαθνξεηηθέο εηθφλεο ηεο παηξίδαο επηζεκαίλνληαο ηε ζπλάξηεζή ηεο 

κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ηα πνιηηηζηηθά ξεχκαηα. Οη εηθφλεο ηεο παηξίδαο αιιά 

θαη ε ζηάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πνηεηψλ δεκηνπξγψλ παξνπζηάζηεθαλ ζην 

ζελάξην κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα πνηήκαηα δηαθνξεηηθψλ επνρψλ θαη ινγνηερληθψλ 

ξεπκάησλ. Έηζη νη καζεηέο θαηαλφεζαλ κέζα απφ ηελ πνίεζε φηη ε παηξίδα είλαη κηα 

ζχλζεηε έλλνηα πνπ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ ηφπν πνπ θαηνηθεί έλαο ιαφο αιιά 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο ηδέεο, ζηηο αμίεο, ζηα ηδαληθά, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ 
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ηζηνξία ηνπ. Γλψξηζαλ ηελ «ςπρή» ηεο παηξίδαο κέζα απφ κηα πνηεηηθή πνξεία 

κεηάβαζεο απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ κνληεξληζκφ.   

Γ. ΚΔΠΣΙΚΟ-ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψμακε νη καζεηέο : 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αιιαγή ηεο πνίεζεο κέζα ζηνλ ρξφλν, σο 

απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ επνρή. 

 Να αληηιεθζνχλ ηελ εμέιημε ηεο πνίεζεο ζην γεληθφηεξν πιαίζην 

πνιηηηζκηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ. 

 Να δηαβάζνπλ πνηεηηθά θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παηξίδα θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε εηθφλα ηεο παηξίδαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, πνπ 

δηακνξθψλνληαη αλά επνρή, απνηππψλνληαη ζην πεξηερφκελν θαη ζηε κνξθή 

ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ. 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψρζεθε νη καζεηέο: 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνπο φξνπο παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή 

πνίεζε εληνπίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε πνηεηηθά θείκελα. 

 Να εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ, πνπ 

αθνινπζνχλ νη πνηεηέο γηα λα ζθηαγξαθήζνπλ ηελ εηθφλα ηεο παηξίδαο.  

 Να γλσξίζνπλ ηελ πνηεηηθή εηθφλα ηεο παηξίδαο, φπσο παξνπζηάδεηαη απφ 

ηνπο πνηεηέο ησλ ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ ηνπ ξνκαληηζκνχ, ηνπ θιαζηθηζκνχ, 

ηνπ παξλαζζηζκνχ, ηνπ ζπκβνιηζκνχ, ηνπ ππεξξεαιηζκνχ. 

Γπαμμαηιζμοί 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζελαξίνπ επηδηψμακε νη καζεηέο λα 

κπνξνχλ: 

 Να δηαθξίλνπλ ζηα πνηήκαηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο 

κνληέξλαο πνίεζεο.  
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 Να εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξνκαληηζκνχ, ηνπ θιαζηθηζκνχ, ηνπ 

παξλαζζηζκνχ, ηνπ ζπκβνιηζκνχ, ηνπ ππεξξεαιηζκνχ ζηα πνηεηηθά θείκελα. 

 Να δηαβάδνπλ πνηεηηθά θείκελα γηα ηελ παηξίδα κε ηελ αληίιεςε ηεο 

πνιπζεκίαο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ.  

 Να αληηιακβάλνληαη ηελ παηξίδα σο ζχλζεηε έλλνηα κε ζπζηαηηθά ηελ 

ειεπζεξία, ηελ αλεμαξηεζία, ηε δηθαηνζχλε, ηνλ αγψλα, ηα ηδαληθά, ηελ 

αμηνπξέπεηα. 

 Να δηαβάδνπλ ηελ πνίεζε σο πνιηηηζηηθφ θαζξέθηε ηεο επνρήο. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Σν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζε ηξεηο θάζεηο («πξηλ ηελ αλάγλσζε», «αλάγλσζε», «κεηά 

ηελ αλάγλσζε») θαη ζηεξίρηεθε ζε ζπλδπαζκφ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, φπνπ θεληξηθή 

ζέζε θαηείρε ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Δηδηθφηεξα: ζηελ α΄ θάζε, 

«πξηλ ηελ αλάγλσζε» ε πξαθηηθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, ν θαηεπζπλφκελνο 

δηάινγνο, ε κεησπηθή δηδαζθαιία θαη ε ηαπηφρξνλε ζπδήηεζε αλά δεχγε (εηαηξηθή) 

αλέδεημαλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο ηνπ ζελαξίνπ. ηε 

β΄ θάζε ηεο «αλάγλσζεο», νη καζεηέο εξγάζηεθαλ θπξίσο κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν δηδαζθαιίαο. Ζ ελφηεηα «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή 

πνίεζε» έρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαγλψζεσλ. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο 

βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο, ζηελ θαηαλφεζε θαη 

εκβάζπλζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία καζεηψλ 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε δηδάζθνπζα. Αξθεηέο θνξέο ρξεηάζηεθε θαη ε κεησπηθή 

δηδαζθαιία, κηθξή, ζχληνκε εηζήγεζε απφ ηε δηδάζθνπζα γηα λα δψζεη επεμεγήζεηο, 

δηεπθξηλίζεηο, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηεο γλψζεο, πνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ζελαξίνπ. ηελ γ΄ θάζε νη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο θαη ζε νινκέιεηα. 

Οη καζεηέο ζηε δηδαθηηθή πνξεία ηνπ ζελαξίνπ θαη κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ θχιισλ εξγαζίαο επηθνηλψλεζαλ, ζπλεξγάζηεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ζην ηζηνιφγην. Ζ 
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εθπαηδεπηηθφο έιπζε απνξίεο, ζηήξημε ηελ έξεπλα, θαζνδήγεζε θαη έζεζε εξσηήκαηα. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ έδσζε ηε δπλαηφηεηα παξαζηαηηθήο θαη άκεζεο επαθήο κε 

ηνπο δεκηνπξγνχο θαη ην έξγν ηνπο, δεκηνπξγίαο θεηκέλσλ (απιψλ θαη πνιπηξνπηθψλ) 

ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν, θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

εκβάζπλζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Αθεηηπία 

ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο ε έλλνηα ηεο παηξίδαο ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο, 

έηζη πνπ ε πνξεία ηεο ηαπηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή πνξεία ηνπ πνιίηε αιιά θαη ηεο 

θνηλφηεηαο. Σν εξψηεκα Ση είλαη ε παηξίδα καο;, πνπ ηέζεθε ζηελ αξρή ηνπ ζελαξίνπ, 

έγηλε θαηαλνεηφ φηη αλαθέξεηαη ζε έλα γεληθφηεξν ζηνραζκφ ηνπ πνιίηε θαη 

ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. ρη σο ζηείξα παηξηδνιαηξία αιιά σο θξηηηθφο ζηνραζκφο θαζψο 

ε πνξεία ηεο ηαπηίζηεθε κε ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ζεηηθή ή αξλεηηθή. Ση 

ήηαλ θαη ηη είλαη ε παηξίδα; Πνηεο νη αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηεο; Πνηνο ν ζηόρνο ηεο; 

Πώο πνξεύηεθε ζε κηα καθξαίσλε, δύζθνιε, ηζηνξηθή πνξεία;  

Χο ινγνηερληθφο ηφπνο ε παηξίδα αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο επνρέο, θαζψο 

ζπλαξηάηαη κε ηελ Ηζηνξία. Με ην ζελάξηφ καο πξνζπαζήζακε λα αληρλεχζνπκε ηελ 

εηθφλα ηεο παηξίδαο ζε πνηεηέο, πνπ θαηέζεζαλ ην φξακα θαη ηνπο ζηνραζκνχο ηνπο 

γηα απηήλ ζε έλα πιαίζην φρη κφλν ηζηνξηθφ αιιά θαη πνιηηηζκηθφ, ζέινληαο λα 

ππνγξακκίζνπκε ηελ πνιπζεκία ηεο θαη ηελ αλάγθε ηεο ζπλερνχο πξνζαξκνγήο ηεο, 

ζεσξψληαο φηη ελψλεη ηνλ έθεβν κε ην ρζεο θαη ην αχξην, κε ηε ζπιινγηθή 

πξνζπάζεηα. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ δηδαθηηθή ελφηεηα «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε» είλαη ε 

δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Α΄ ιπθείνπ (Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ).   

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ επηδηψμακε νη καζεηέο: 

 Να κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο αλάινγνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο έξεπλαο (Ζ/Τ κε 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, θπιινκεηξεηέο Mozilla Firefox, Google Chrome, 

θ.ά., κεραλή αλαδήηεζεο Google, Youtube). 

 Να αλαδεηνχλ ζηα ειεθηξνληθά ιεμηθά (Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα) ηε 

ρξήζε, εξκελεία, εηπκνιφγεζε ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο εθθξαζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο.  

 Να αληηιεθζνχλ ηελ θαηαζθεπαζηηθή πιεπξά ηεο ινγνηερλίαο, φηαλ 

ρξσκαηίδνπλ ιέμεηο ή εθθξάζεηο ή πεξηφδνπο ζην θείκελν ή φηαλ εληνπίδνπλ 

θαη ρξσκαηίδνπλ ζπγθεθξηκέλα εθθξαζηηθά κέζα ή αληηθαζηζηνχλ ιέμεηο ή 

αιιάδνπλ ηε γξακκαηνζεηξά ή ην κέγεζφο ηεο (πξφγξακκα επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ). 

 Να θαηαλνήζνπλ κε ηνλ ςεθηαθφ ππνκλεκαηηζκφ φηη κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ 

θαη λα λνεκαηνδνηήζνπλ θάζε πνηεηηθφ θείκελν αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο πξφζιεςε. 

 Να κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ πνιπηξνπηθά θείκελα. (πξφγξακκα δεκηνπξγίαο 

παξνπζηάζεσλ Powerpoint). Ο ζπλδπαζκφο ιφγνπ, εηθφλαο, ήρνπ παξνπζηάδεη 

κηα άιιε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. 

 Να εμνηθεησζνχλ ζηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ζε έλα ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο (ηζηνιφγην) θαζψο αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο.  

Κείμενα  

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ: 

Κ.Π. Καβάθεο, «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο», «Αιεμαλδξηλνί βαζηιείο», «Ηζάθε»  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6057/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6061/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6058/
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Αλδξέαο Κάιβνο, «Ο θηιφπαηξηο» 

Κσζηήο Παιακάο, Ο δσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ (απφζπαζκα απφ ηνλ «Πξνθεηηθφ») 

Κσζηήο Παιακάο, [Παηξίδεο! αέξαο, γε...] 

Άγγεινο ηθειηαλφο, «Πλεπκαηηθφ εκβαηήξην»  

Γηνλχζηνο νισκφο, «Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» 

ΚΝΛ Β΄ Λπθείνπ: 

Οδπζζέαο Διχηεο, [ηα ρηήκαηα βαδίζακε φιε κέξα…], Σν Άμηνλ εζηί («Σα Πάζε», 

άζκα ε΄) 

Γηάλλεο Ρίηζνο, «Ρσκηνζχλε», «Ο ηφπνο καο» 

Γηψξγνο εθέξεο, «Διέλε», «Δπί αζπαιάζσλ…», «Σειεπηαίνο ζηαζκφο» 

ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ: 

Γηνλχζηνο νισκφο, «Ο Κξεηηθφο» 5.[22]  

Λνγνηερληθά θείκελα εθηόο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ 

Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο, «Γηνλχζηνο νισκφο», πεξ. Νέα Δζηία, η. 24/ηρ. 1235 

(Υξηζηνχγελλα 1978) 2.  

Οδπζζέαο Διχηεο, [κνξθε θαη παξάμελε παηξίδα…]. ην Ο Ήιηνο ν Ηιηάηνξαο, 22. 

Αζήλα: Ίθαξνο, 1991. 

Οδπζζέαο Διχηεο, [Tεο αγάπεο αίκαηα κε πνξθχξσζαλ]. ην Πνίεζε, 163-164. 

Αζήλα: Ίθαξνο, 2002. 

Κ.Π. Καβάθεο, «Θεξκνπχιεο». ην Πνηήκαηα, Α, επηκ. Γ. αββίδεο, 103. Αζήλα: 

Ίθαξνο, 1973. 

Κσζηήο Παιακάο , [Παηξίδεο! αέξαο, γε...] 

Λνξέληδνο Μαβίιεο, «Παηξίδα». ην Σα Πνηήκαηα. Αζήλα: Ίδξπκα Κψζηα θαη 

Διέλεο Οπξάλε, 1990. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1848,6007/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1848,6007/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6051/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6407/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6070/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1848,6010/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14164/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14166/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14166/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14152/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14153/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14138/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14139/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14141/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18785/
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/vrettakos_solomos.html
http://odelytis1.blogspot.gr/2009/08/blog-post.html
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=267&author_id=9
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=150&author_id=60
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6407/
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/lorentzos_mavilhs_poems.htm
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Ησάλλεο Πνιέκεο, «Ση είλαη ε παηξίδα καο». ην Άπαληα ηα πξσηόηππα πνηεηηθά θαη 

ζεαηξηθά. Αζήλα: Γσξηθφο, 1970.  

εθέξεο, Γηψξγνο, «Ο ηφπνο καο είλαη θιεηζηφο». ην Πνηήκαηα, 55. Αζήλα: Ίθαξνο, 

1998. 

Τπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό: 

Με ινγνηερληθά θείκελα  

Υαξηνπιάξε, Μ. 2012. Ο πνηεηήο ζα καο πεξηκέλεη ζην λέν ηνπ ζπίηη. Σα Νέα, 

3/11/2012. http://www.tanea.gr/politismos/article/?aid=4764582. 

Βίληεν  

Ζ δε πφιηο ειάιεζελ, Αιεμάλδξεηα – Κ. Π. Καβάθεο, (επηκνξθσηηθφ ληνθηκαληέξ) 

[πεγή: ςεθηαθφ αξρείν ηεο ΔΡΣ]. 

Αλδξέαο Κάιβνο (εθπαηδεπηηθφ βίληεν) [πεγή: εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε]. 

Κσζηήο Παιακάο. Σν βίληεν απφ ηε ζεηξά Σαμίδη ζηνλ πνιηηηζκό. Βηνγξαθίεο 

ζεκαληηθώλ Διιήλσλ δεκηνπξγώλ/θαιιηηερλώλ. [πεγή: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, 

Γηεχζπλζε πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ]. 

Γηάλλεο Ρίηζνο. Σν βίληεν απφ ηε ζεηξά Σαμίδη ζηνλ πνιηηηζκό. Βηνγξαθίεο 

ζεκαληηθώλ Διιήλσλ δεκηνπξγώλ/θαιιηηερλώλ. [πεγή: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, 

Γηεχζπλζε πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ]. 

Γηψξγνο εθέξεο, Διέλε (ηαηλία) [Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ].  

Γηψξγνο εθέξεο, «Ζ δήισζε ηνπ Γ. εθέξε θαηά ηεο δηθηαηνξίαο, 28/3/1969». 

Γηψξγνο εθέξεο, «Ζ είδεζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ Νφκπει Λνγνηερλίαο 

ζηνλ πνηεηή Γηψξγν εθέξε» (βίληεν) [πεγή: ςεθηαθφ αξρείν ηεο ΔΡΣ]. 

Άγγεινο ηθειηαλφο (εθπαηδεπηηθφ βίληεν) [πεγή: εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε].  

Γηνλχζηνο νισκφο (εθπαηδεπηηθφ βίληεν) [πεγή: εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε].  

 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/iwannhs_polemhs_poems.htm
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/george_seferis/various.htm
http://www.tanea.gr/politismos/article/?aid=4764582
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=7335&autostart=0
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/andreas-kalvos
http://paragoges.pi.ac.cy/?video=24
http://www.youtube.com/watch?v=yabh_GAAk58
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000024848&tsz=0&autostart=0
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000024848&tsz=0&autostart=0
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/aggelos-sikelianos
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/dionysios-solomos
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Ιζηνζειίδεο  

Δζληθφ θέληξν βηβιίνπ (ΔΚΔΒΗ) 

Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ 

Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα: Λεμηθφ ηεο θνηλήο λενειιεληθήο 

πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ: Αλζνιφγην Αλαγλψζεσλ, Αλζνιφγην Λνγνηερλίαο  

CD  

Αρ! Παηξίδα κνπ γιπθηά, απφ ην Λνπθηαλφο Κειαεδφλεο, Αρ! Παηξίδα κνπ γιπθηά, 

(2cd) MINOS, 1992. 

Αρ! Διιάδα ζε αγαπψ, απφ ην Μαλψιεο Ραζνχιεο, Ο Ραζνύιεο ηξαγνπδάεη Ραζνύιε 

– Ναη ζην λαη θαη λαη ζην όρη [1984]. 

Ο εθέξεο δηαβάδεη εθέξε, ΗΗ, Lyra-Γηφλπζνο, 1965. 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε: πξηλ ηελ αλάγλσζε (δύν ώξεο) 

1ε-2ε ψξα 

Γνπιέςακε ζηε ζρνιηθή ηάμε ζε νινκέιεηα. Απαξαίηεηνο ήηαλ ν Ζ/Τ κε ζχλδεζε 

ζην δηαδίθηπν θαη ν βηληενπξνβνιέαο.  

Αξρηθά γξάςακε ζηνλ πίλαθα ηνλ ηίηιν ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο «Παξάδνζε 

θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε» θαη ππνγξακκίζακε ηνλ φξν πνίεζε. 

Θέζακε ζηελ νινκέιεηα ην εξψηεκα αλ ππάξρεη θάπνηνο ή θάπνηνη πνπ λα γξάθνπλ 

ζηίρνπο. Μία καζήηξηα απάληεζε φηη γξάθεη ζηίρνπο θαη φηη θάπνηα ζηηγκή πνπ ε ίδηα 

ζα ζεσξνχζε θαηάιιειε ζα καο έδεηρλε ηα γξαπηά ηεο. Σαπηφρξνλα ζεκεηψζακε 

ζηνλ πίλαθα ην εξψηεκα Ση είλαη πνίεζε κε ζηφρν λα δψζνπκε έλα πεξίγξακκα ηνπ 

φξνπ. Με ηελ πξαθηηθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ δηάξθεηαο δέθα ιεπηψλ πεξίπνπ 

πξνζπαζήζακε λα απαληήζνπκε ην εξψηεκα. Παξνηξχλακε ηνπο καζεηέο λα 

ζπκκεηάζρνπλ φινη γηα λα έρνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ηηο 

νπνίεο θαη γξάςακε ζηνλ πίλαθα. Με ηε ιήμε ηνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ νξγαλψζακε ηηο 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=138
http://www.fhw.gr/chronos/gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.snhell.gr/lections/writers.asp
http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp
http://www.youtube.com/watch?v=2dhvGZVod9Q
http://www.youtube.com/watch?v=Tw6_KFIz0uA).
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ηδέεο/απαληήζεηο θαη έηζη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην δηαπηζηψζακε ηη πηζηεχεη ε ηάμε καο 

φηη είλαη ε πνίεζε. Τπήξμαλ πνιιέο απαληήζεηο φπσο φηη ε πνίεζε είλαη θάηη 

μερσξηζηφ, ε πνίεζε είλαη ε αγάπε, ε πνίεζε εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα, ε πνίεζε είλαη 

ηαμίδη θιπ. Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζεσξνχζαλ ηελ πνίεζε θάηη πνπ καο βγάδεη 

απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, πνπ καο θάλεη θαιχηεξνπο, αιιά θαη αξθεηνί καζεηέο 

ππνγξάκκηζαλ φηη ε πνίεζε δελ είλαη γηα φινπο, γηαηί είλαη θάηη πνπ πνιιέο θνξέο δελ 

θαηαιαβαίλνπκε. Υξεζηκνπνίεζαλ ηε ιέμε «αθαηαιαβίζηηθε». Γηα απηφ είπαλ: «Γε 

δηαβάδνπκε βηβιία κε πνηήκαηα.» ε εξψηεζε εάλ ε γλσξηκία ηνπο κε έλαλ πνηεηή ή 

κηα πνηήηξηα, ζα ηνπο βνεζνχζε λα δνπλ δηαθνξεηηθά ηελ πνίεζε θαη λα ηε 

δηαβάζνπλ, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη ζα ήζειαλ λα γλσξίζνπλ δεκηνπξγνχο θαη 

ίζσο ε γλσξηκία λα ήηαλ αθνξκή λα δηαβάζνπλ θαη ην έξγν ηνπο.  

Ζ θσηνηππία πνπ κνηξάζηεθε ζηε ζπλέρεηα πεξηειάκβαλε ζηίρνπο θαη πνηήκαηα 

πνηεηψλ (ελδεηθηηθά) σο απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ είρακε ζέζεη. ηφρνο καο ήηαλ 

λα γλσξίζνπκε ηελ απάληεζε ή ηηο απαληήζεηο ησλ ίδησλ ησλ πνηεηψλ ζην εξψηεκα 

Ση είλαη ε πνίεζε; 

Μνηξάζακε ηα θείκελα
1
:  

 Μ. Αλαγλσζηάθεο, «Πνηεηηθή»  

 Α. Βηζησλίηεο, «Ars poetica» 

 H. Βνπηηεξίδεο, «Πνίεζε» 

 Ν. Βξεηηάθνο, «Αλ δελ κνχ ’δηλεο ηελ πνίεζε, Κχξηε»  

 Κ. Παιακάο, «Ο πνηεηήο» 

 Σ. Παηξίθηνο, «ηίρνη» 

 Γ. Ρίηζνο, «Ο ρψξνο ηνπ πνηεηή» 

 Γ. εθέξεο, «Θεξηλφ ειηνζηάζη» 

 Θ. Φσηηάδεο, «Ήζειε λα γλσξίζεη πνηεηή». 

                                                 
1
 Βι ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην αξρείν synodeytiko yliko pdf. 
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Αλά δεχγε δηαβάζακε (απιή αλάγλσζε) ηα θείκελα θαη ην θάζε δεπγάξη επέιεμε 

ηνλ ζηίρν ή ηνπο ζηίρνπο πνπ πίζηεπαλ φηη ήηαλ ε απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ είρε 

ηεζεί. Αλαθνηλψζακε ηελ επηινγή ηνπ θάζε δεπγαξηνχ.   

Παξαπέκςακε ηνπο καζεηέο ζηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Λεμηθό ηεο θνηλήο λενειιεληθήο ζηνλ φξν πνίεζε θαη ηελ νξίζακε 

θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά, γεγνλφο πνπ καο βνήζεζε ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε 

ηνπ. Μέζα ζηελ ηάμε είρακε πηα αλνίμεη ηνλ δηάινγν κε ηελ Πνίεζε. 

ηε ζπλέρεηα δεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο καο λα ζθεθηνχλ κε βάζε ηα 

εξσηήκαηα: Γηαβάδνληαο πνίεζε ζην ζρνιείν ή γηα ην ζρνιείν, πνηα ζέκαηα 

αλαδεηθλύνπλ ζπλήζσο νη πνηεηέο; Σελ αγάπε; Σνλ έξσηα; Σε θηιία; Σνλ πόιεκν; Σελ 

εηξήλε; Σελ ειεπζεξία; Σνλ αγώλα γηα ηελ παηξίδα θαη γηα ηελ ειεπζεξία; Σε ζπζία γηα 

ηελ παηξίδα; Σε κνλαμηά; Σελ πίθξα θαη ηελ απνγνήηεπζε γηα νξάκαηα θαη ηδαληθά πνπ 

δελ έγηλαλ πξαγκαηηθόηεηα; Σνλ ζάλαην; Όια απηά θαη όζα άιια θηηάρλνπλ ηε δσή; 

Αθνχζακε ηα ηξαγνχδηα «Αρ Παηξίδα κνπ γιπθηά» (κπνξνχκε δνχκε ην 

ζρεηηθφ βίληεν) θαη «Αρ, Διιάδα ζε αγαπψ» (κπνξνχκε δνχκε ην ζρεηηθφ βίληεν) θαη 

ηαπηφρξνλα δψζακε (ζε θσηνηππία) ζηνπο καζεηέο ζηίρνπο πνηεηψλ, πνπ έδεζαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη κε ηελ πνηεηηθή ηνπο ηέρλε ππεξέηεζαλ δηαθνξεηηθά 

πνηεηηθά ξεχκαηα. Σα δηαβάζακε θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ήηαλ: Πνην είλαη ην 

θνηλό ηνπο ζέκα σο πξνο ην πεξηερόκελν; Αλαθέξνληαη ζε απηό κε ηνλ ίδην ηξόπν; Ση 

επηζεκαίλνπλ γηα ην ζέκα; πλδένληαη νη επηζεκάλζεηο ηνπο κε ηελ επνρή θαη ηα 

γεγνλόηα πνπ βίσζαλ;    

Ζ θσηνηππία πεξηείρε ηα απνζπάζκαηα: 

Α. Κάιβνο, «Ο θηιφπαηξηο» 

Χ θηιηάηε παηξίο, 

σ ζαπκαζία λήζνο, 

Zάθπλζε· 

Αο κε κνπ δψζε ε κνίξα κνπ 

εηο μέλελ γελ ηνλ ηάθνλ· 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7&dq=
http://www.youtube.com/watch?v=2dhvGZVod9Q
http://www.youtube.com/watch?v=2dhvGZVod9Q
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είλαη γιπθχο ν ζάλαηνο 

κφλνλ φηαλ θνηκψκεζα 

                εηο ηελ παηξίδα.  

Γ. νισκφο, «Ο Κξεηηθφο»  

[...] θη εηάξαδε ηα ζπιάρλα κνπ ειεπζεξηάο ειπίδα 

θη εθψλαδα: «σ ζετθηά θη φιε αίκαηα Παηξίδα»  

θη άπισλα θιαίνληαο θαη’ απηή ηα ρέξηα κε θακάξη·  

θαιή ’λ’ ε καχξε πέηξα ηεο θαη ην μεξφ ρνξηάξη 

Η. Πνιέκεο, «Ση είλαη ε παηξίδα καο;»  

Ση είλαη ε παηξίδα καο; Μελ είλ᾿ νη θάκπνη; 

Μελ είλαη η’ άζπαξηα ςειά βνπλά; 

Μελ είλαη ν ήιηνο ηεο, πνπ ρξπζνιάκπεη; 

Μελ είλαη η’ άζηξα ηεο ηα θσηεηλά;…. 

ια παηξίδα καο! Κη απηά θη εθείλα, 

θαη θάηη πνχ ’ρνπκε κεο ηελ θαξδηά 

θαη ιάκπεη αζψξεην ζαλ ήιηνπ αρηίλα 

θαη θξάδεη κέζα καο: Δκπξφο παηδηά! 

Κ. Παιακάο [Παηξίδεο! Αέξαο, γε….] 

Παηξίδεο! Αέξαο, γε, λεξφ, θσηηά! ηνηρεία 

αράιαζηα, θαη αξρή θαη ηέινο ησλ πιαζκάησλ, 

ζα ζα πεξάζσ ζηε γαιήλε ησλ κλεκάησλ, 

ζα ζαο μαλαβξψ, πξψηε θαη ζηεξλή επηπρία! 

Α. ηθειηαλφο, «Πλεπκαηηθφ Δκβαηήξην» 

Ἑιιάδα, θαζξέθηε ἀπχζκελν,  

θαζξέθηε ηῆο ἀβχζζνπ, ηῆο Λεπηεξηᾶο νπ θαὶ ηῆο δίςαο νπ,  

εἶδα ηὸλ ἑαπηφ κνπ βαξὺ ἀπὸ θνθθηλφρσκα πειὸ πιαζκέλν,  

θαηλνχξγην Ἀδὰκ ηῆο πηὸ θαηλνχξγηαο Πιάζεο  



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

 

ειίδα 17 απφ 83 

 

ὅπνπ λὰ πιάζνπλε γηὰ έλα κέιιεη. Ἑιιάδα…. 

Γ. εθέξεο, [Ο ηφπνο καο είλαη θιεηζηφο] 

Ο ηφπνο καο είλαη θιεηζηφο, φιν βνπλά 

πνπ έρνπλ ζθεπή ην ρακειφ νπξαλφ κέξα θαη λχρηα. 

Γελ έρνπκε πνηάκηα δελ έρνπκε πεγάδηα δελ έρνπκε πεγέο, 

κνλάρα ιίγεο ζηέξλεο, άδεηεο θη απηέο, πνπ ερνχλ θαη πνπ ηηο πξνζθπλνχκε. 

Ήρνο ζηεθάκελνο θνχθηνο, ίδηνο κε ηε κνλαμηά καο 

ίδηνο κε ηελ αγάπε καο, ίδηνο κε ηα ζψκαηά καο.  

Γ. Ρίηζνο, Ρσκηνζύλε 

Aπηά ηα δέληξα δε βνιεχνληαη κε ιηγφηεξν νπξαλφ, 

απηέο νη πέηξεο δε βνιεχνληαη θάηνπ απ’ ηα μέλα βήκαηα, 

απηά ηα πξφζσπα δε βνιεχνληαη παξά κφλν ζηνλ ήιην, 

απηέο νη θαξδηέο δε βνιεχνληαη παξά κφλν ζην δίθην. 

Eηνχην ην ηνπίν είλαη ζθιεξφ ζαλ ηε ζησπή 

Ο. Διχηεο, [Tεο αγάπεο αίκαηα κε πνξθχξσζαλ] 

Tεο παηξίδαο κνπ πάιη * νκνηψζεθα 

Mεο ζηηο πέηξεο άλζηζα * θαη κεγάισζα 

Σσλ θνληάδσλ ην αίκα * κε θσο 

                                       * μεπιεξψλσ 

Mαθξηλή Mεηέξα * Pφδν κνπ Aκάξαλην 

Ο. Διχηεο, «Ο ήιηνο»  

κνξθε θαη παξάμελε παηξίδα 

Με ηελ αλάγλσζε ησλ ζηίρσλ θαη ηελ αθξφαζε ησλ ηξαγνπδηψλ 

αληηιεθζήθακε φηη ε παηξίδα ήηαλ ν άμνλαο πνπ δηαπεξλνχζε ηνπο ζηίρνπο θαη φηη ηα 

ζηνηρεία, πνπ ζπλέζεηαλ ηελ εηθφλα ηεο, ήηαλ πνιιά θαη αλάινγα ησλ βησκάησλ θαη 

ηεο επνρήο ηνπ θάζε πνηεηή. Οινθιεξψλνληαο ηελ α΄ θάζε, «πξηλ ηελ αλάγλσζε», 

έγηλε θαλεξφ φηη πνηήκαηα πνηεηψλ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ θαη ξεπκάησλ κε ζέκα ηελ 
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παηξίδα ήηαλ ην αληηθείκελν ηνπ ζελαξίνπ κε ηίηιν «Όκνξθε θαη παξάμελε παηξίδα… 

ε εηθφλα ηεο παηξίδαο ζηε λενειιεληθή πνίεζε· απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ 

κνληεξληζκφ». 

Β΄ Φάζε: θπξίσο αλάγλσζε (ελλέα ώξεο) 

3ε ψξα   

Γνπιέςακε σο νινκέιεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε κε θνξεηφ Ζ/Τ κε ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν θαη βηληενπξνβνιέα. Γξάςακε ζηνλ πίλαθα ηνλ ηίηιν ηνπ ζελαξίνπ: 

«Όκνξθε θαη παξάμελε παηξίδα, ε εηθφλα ηεο παηξίδαο ζηε λενειιεληθή πνίεζε· απφ 

ηελ παξάδνζε ζηνλ κνληεξληζκφ». 

ηε δηάξθεηα ησλ δχν σξψλ ηεο α΄ θάζεο νη καζεηέο θαηαλφεζαλ ηνλ φξν 

πνίεζε (ηέρλε ηεο δεκηνπξγίαο ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε ζηίρνπο, ηερλνηξνπία, ζχλνιν 

ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο ελφο πνηεηή, ελφο έζλνπο θιπ., αηζζεηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αμία). Έηζη, ζηε β΄ θάζε παξαθνινχζεζαλ ηηο αιιαγέο πνπ 

πθίζηαηαη κέζα απφ ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα, θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε 

απφ ηελ παξαδνζηαθή ζηε κνληέξλα πνίεζε.   

Αξρηθά γξάςακε ζηνλ πίλαθα ην εκηζηίρην ηνπ Η. Πνιέκε «Ση είλαη ε παηξίδα 

καο;» απφ ην νκφηηηιν πνίεκά ηνπ, πνπ ην απεπζχλακε σο εξψηεκα ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο. Παξαπέκςακε ηνπο καζεηέο καο ζηελ Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

ζην Λεμηθφ ηεο θνηλήο λενειιεληθήο θαη νξίζακε ηελ παηξίδα. Δπηζεκάλακε φηη ν 

φξνο παηξίδα δελ αλαθέξεηαη απιά ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο καο, ζηε γε ησλ παηέξσλ 

καο, αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα άηνκα πνπ ηελ θαηνηθνχλ κε ηηο παξαδφζεηο θαη 

ηηο αμίεο πνπ ηα ζπλδένπλ. 

Οη καζεηέο κε δεδνκέλα α) ηε θσηνηππία κε ηα πνηεηηθά απνζπάζκαηα πνπ 

είρακε δηαβάζεη ηελ πξνεγνχκελε ψξα, β) ηε ζεκαζία ησλ φξσλ πνίεζε θαη παηξίδα 

θιήζεθαλ θαη απάληεζαλ ζην εξψηεκα: Πνηα ε εηθόλα ηεο παηξίδαο κέζα ζηνλ 

πνηεηηθό ιόγν;  

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1+&dq=
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Οη καζεηέο απάληεζαλ φηη ε πνίεζε αιιάδεη. Τπνγξάκκηζαλ φηη ε αιιαγή είλαη 

εκθαλήο, θαζψο κεηαβαίλεη απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ κνληεξληζκφ. Σφληζαλ φηη απηήλ 

ηελ αιιαγή κπνξνχκε λα ηε δηαπηζηψζνπκε πνιχ θαιά αλ ηελ παξαθνινπζήζνπκε 

κέζα απφ ηελ εηθφλα ηεο παηξίδαο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηα ινγνηερληθά 

ξεχκαηα ηνπ ξνκαληηζκνχ, ηνπ θιαζηθηζκνχ, ηνπ παξλαζζηζκνχ, ηνπ ζπκβνιηζκνχ, 

ηνπ ππεξξεαιηζκνχ. 

ηε ζπλέρεηα κνηξάζακε ζε θσηνηππία ηα πνηήκαηα: Η. Πνιέκε «Ση είλαη ε 

παηξίδα καο» (α΄ νκάδα) θαη απφ ην έξγν ηνπ Ο. Διχηε Ο ήιηνο ν ειηάηνξαο, ην 

απφζπαζκα [κνξθε θαη παξάμελε παηξίδα…] (β΄ νκάδα). Παξάιιεια ρσξίζακε 

ηελ νινκέιεηα ζε δχν κεγάιεο νκάδεο. ε θάζε νκάδα αλήθαλ πεξίπνπ δψδεθα 

καζεηέο (έμη δεπγάξηα καζεηψλ). Αλά δεχγνο καζεηψλ (θάζε ζξαλίν έλα δεπγάξη) 

κνηξάζακε ηα εξσηήκαηα γηα ην πνίεκα ηνπ Η. Πνιέκε, «Ση είλαη ε παηξίδα καο»:  

 Γηαθξίλνπκε ζηξνθέο ζην πνίεκα; Κάζε ζηξνθή έρεη νξηζκέλν αξηζκό ζηίρσλ; 

Τπάξρεη νκνηνθαηαιεμία θαη κέηξν; 

 Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γιώζζα ηνπ πνηήκαηνο; Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ιέμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί; 

 Υξεζηκνπνηεί εθθξαζηηθά κέζα;  

 Σν πνίεκα αλαθέξεηαη ζε κηα έλλνηα θαη γύξσ ηεο «ρηίδεη κηα ηζηνξία»; Ο 

θόζκνο ηνπ πνηήκαηνο ακθηζβεηεί ηνλ θόζκν όπσο εκείο ηνλ γλσξίδνπκε; 

 Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο καο πξντδεάδεη γηα ην πεξηερόκελν;  

Καη γηα ην πνίεκα ηνπ Οδ. Διχηε, «Ο ήιηνο» (απφζπαζκα απφ ηνλ Ήιην ηνλ 

ειηάηνξα):  

 Δληνπίδεηε ηελ έιιεηςε κέηξνπ θαη νκνηνθαηαιεμίαο; Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε 

ηνλ ζηίρν;  

 Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γιώζζα ηνπ πνηήκαηνο; Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ιέμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί; Δληνπίδεηε ιεμηινγηθνύο ζπλδπαζκνύο πνπ ζαο μελίδνπλ;  

 Πνην εθθξαζηηθό κέζν θπξηαξρεί ζην πνίεκα;  

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/iwannhs_polemhs_poems.htm
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/iwannhs_polemhs_poems.htm
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/iwannhs_polemhs_poems.htm
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 Ση παξαηεξείηε σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζην θείκελν; 

 Μπνξείηε λα θαηαλνήζεηε κε ηελ πξώηε αλάγλσζε ην λνεκαηηθό θόζκν ηνπ 

θεηκέλνπ;  

 Δληνπίδεηε ζην θείκελν ζεκεία αζαθή ή ζεκεία πνπ κπνξείηε λα δηαβάζεηε κε 

πνιινύο ηξόπνπο; 

Οη δχν νκάδεο επεμεξγάζηεθαλ ηα εξσηήκαηα γηα πεξίπνπ είθνζη ιεπηά θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαθνηλψζεθαλ νη απαληήζεηο. ηφρνο καο ήηαλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο λα 

νξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο πνίεζεο. 

πκπιεξψζεθε απφ ηελ νινκέιεηα ν παξαθάησ πίλαθαο κέζα ζηελ ηάμε
2
.  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

πνίεζεο 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο 

πνίεζεο 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

 

4ε ψξα  

Γνπιέςακε ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ ηάμε ρσξίζηεθε ζε πέληε νκάδεο. 

Ζ ψξα αθηεξψζεθε ζηελ εηζαγσγή γηα ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα πνπ επεξέαζαλ θαη 

δηακφξθσζαλ ηε λενειιεληθή πνίεζε ζηελ πνξεία ηεο απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ 

κνληεξληζκφ. Ζ εθπαηδεπηηθφο κε ζχληνκε εηζήγεζε γηα θάζε νκάδα θαη ηαπηφρξνλε 

παξαπνκπή ζην Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ φξηζε θαη έδσζε ην ζηίγκα ησλ 

                                                 
2
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην haraktiristika poesis pdf. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6
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ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ: θιαζηθηζκφο, ξνκαληηζκφο, παξλαζζηζκφο, ζπκβνιηζκφο, 

ππεξξεαιηζκφο. 

ηε ζπλέρεηα ζηα κέιε θάζε νκάδαο κνηξάζηεθε ην θχιιν εξγαζίαο γηα ην 

ινγνηερληθφ ξεχκα πνπ ζα ήηαλ ζην επίθεληξν ηεο κειέηεο ηνπο. Με ηε βνήζεηα 

ζεκεηψζεσλ πνπ κνηξάζηεθαλ, ηνπ Λεμηθνύ ινγνηερληθώλ όξσλ, θαη ησλ ζηίρσλ ή 

απνζπαζκάησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ είραλ κνηξαζηεί ηηο πξνεγνχκελεο ψξεο 

ζπκπιεξψζεθε ν πίλαθαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ινγνηερληθνχ ξεχκαηνο
3
.  

ηε ζπλέρεηα ζε θάζε νκάδα κνηξάζηεθαλ ηα θείκελα γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηα 

αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο. 

5ε, 6ε, 7ε, 8ε ψξα   

Οη νκάδεο εξγάζηεθαλ δχν δίσξα ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο. Μειέηεζαλ ηα 

θείκελα κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο.  

Ζ 1ε νκάδα δηάβαζε ην πνίεκα ηνπ Α. Κάιβνπ, «Ο θηιφπαηξηο».  

Ζ νκάδα παξαθνινχζεζε ην βίληεν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο γηα λα 

γλσξίζεη ζηνηρεία ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Α. Κάιβνπ. Οη καζεηέο ζεκείσζαλ 

ιέμεηο, εθθξάζεηο θαη φξνπο πνπ δελ γλψξηδαλ (αζηηθόο νπκαληζκόο, θαξκπνλαξηζκόο, 

ζηξαηεπκέλνο πνηεηήο, θιαζηθίδεη, θιαζηθόο, ξνκαληηζκόο) θαη δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο 

επεμεγήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο.  

Ζ νκάδα επηθεληξψζεθε ζην πνηεηηθφ έξγν ηνπ Α. Κάιβνπ κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ, γεληθφ ηίηιν Χδαί, φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη δχν πνηεηηθέο ζπιινγέο 

ηνπ, Η Λύξα (Γελεχε, 1824) θαη Λπξηθά (Παξίζη, 1826). Καη νη δχν ζπιινγέο 

απνηεινχληαη απφ είθνζη (20) σδέο.   

Δπηζεκάλακε φηη  

 Ο ηίηινο Χδαί παξαπέκπεη ζηελ σδή σο πνηεηηθφ είδνο ηεο αξραίαο 

ιπξηθήο πνίεζεο ηνπ 6νπ π.Υ. αηψλα. Ζ σδή ήηαλ ηξαγνχδη πνπ 

                                                 
3
 Βι. φ.π. ηα αξρεία Haraktiristikaiperrealismos pdf, haraktiristikab pdf, haraktiristikakavafi pdf. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6360/
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/andreas-kalvos
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ηξαγνπδηφηαλε απφ ρνξεπηέο πκλψληαο έλαλ ζεφ ή εγθσκηάδνληαο έλα 

ζεκαληηθφ πξφζσπν.  

 ηη ν Α. Κάιβνο ζηφρεπε κε ηηο είθνζη (20) σδέο ηνπ ζην εγθψκην ηνπ 

αγψλα ησλ Διιήλσλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Με ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

θαλέξσζε ηνλ ςπρηθφ ηνπ αγψλα θαη ηελ αγσλία ηνπ γηα ηα ζέκαηα πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ παηξίδα, ηελ ειεπζεξία, ηελ αξεηή, ηε δφμα. 

Γξάςακε ζην ηεηξάδηφ καο ηελ άπνςε ηνπ Λ. Πνιίηε «φινο απηφο ν 

θαηλνκεληθφο θιαζηθηζκφο είλαη έλα εμσηεξηθφ ληχκα κνλάρα, θάησ απφ 

ην νπνίν θηλείηαη ε αλήζπρε ςπρή ελφο γλήζηνπ ξνκαληηθνχ…»..  

ηε ζπλέρεηα δηαβάζακε ηελ σδή «Ο θηιφπαηξηο». Αθνινχζεζε έλαο 

θαηαηγηζκφο εξσηήζεσλ: Πνηα ε αξρηηεθηνληθή δηάξζξσζε ηεο σδήο; Πνηα ε εηθόλα 

ησλ ζηξνθώλ ηεο σδήο; Από πόζνπο ζηίρνπο απνηειείηαη ε θάζε ζηξνθή; Τπάξρεη 

νκνηνθαηαιεμία; Η γιώζζα ηεο σδήο ραξαθηεξίδεηαη σο αξραΐδνπζα· γηαηί; Πνηα ηα 

εθθξαζηηθά κέζα ηεο σδήο; Πνην είλαη ην ζέκα ή ηα ζέκαηα ηεο σδήο; Απνθαιύπηνληαη 

πξνζσπηθά βηώκαηα ηνπ πνηεηή; Πνηα ε ζρέζε ηνπ πνηεηή κε ηελ παηξίδα; Πνηα ε 

ζηάζε ηνπ πνηεηή έλαληη ηνπ αγώλα γηα εζληθή αλεμαξηεζία ησλ Διιήλσλ;   

Με ηηο εξσηήζεηο αλαδείμακε δχν άμνλεο: Α) ηε θηινπαηξία ηνπ Α. Κάιβνπ
4
 

θαη ηδηαίηεξα φηη ζηελ πνίεζε ηνπ ε Παηξίδα κε ηελ Διεπζεξία θαη ηελ Αξεηή είλαη 

«αμερψξηζηα»
5
. εκεηψζακε φηη θιηκαθσηά παξνπζίαζε ηε θηινπαηξία ηνπ θαη 

ππνγξακκίζακε ηελ θνξχθσζή ηεο ζηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηεο σδήο
6
. Ζ νκάδα 

ππνγξάκκηζε ηε δπλαηή πίζηε ηνπ Α. Κάιβνπ ζηελ ειεπζεξία θαη ζηνλ αγψλα γηα 

εζληθή αλεμαξηεζία ησλ Διιήλσλ, φπσο ηελ αληηιήθζεθε απφ ηελ σδή πνπ δηάβαζε. 

Β) Ηδηαίηεξα ζπδεηήζακε γηα ηε ζηηρνπξγία θαη ηε κεηξηθή ηεο σδήο
7
, αιιά θαη ηα 

                                                 
4
 Βι φ.π. ην filopatriakalbos.pdf. 

5
 Βι. φ.π. ην kalvosAdrastiriotita1 pdf. 

6
 Βι. φ.π. ην kalvostm pdf. 

7
 Βι. ην kalvosgdrastiriotita pdf. 
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εθθξαζηηθά κέζα
8
. Γηαβάζακε απφ ην Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ ηελ αλαθνξά ζηελ 

«σδή» θαη ζην «θαιβηθφ κέηξν».  

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν αμφλσλ νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ θιαζηθηζκνχ ζην θείκελν ηνπ Α. Κάιβνπ.  

Σα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχηεθε ν Α. Κάιβνο ζηελ σδή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

εθθξαζηηθά κέζα, ηε γιψζζα θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο σδήο
9
 κάο παξέπεκςαλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θιαζηθηζκνχ ,ηα νπνία θαη εληνπίζακε.  

Ζ δεκηνπξγία παξνπζίαζεο κε ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πνηεηή
10

, πνπ 

ππήξραλ ζηελ σδή, ζηελ νπνία ελζσκαηψζακε θαη ζηίρνπο απφ άιιεο σδέο ηνπ, νη 

νπνίεο ππνγξάκκηδαλ ηε ζηάζε ηνπ Κάιβνπ έλαληη ηεο Παηξίδαο νινθιήξσζαλ ηελ 

πξνζσπνγξαθία ηνπ. (Γηαβάζακε απνζπάζκαηα ησλ σδψλ ηνπ Α. Κάιβνπ ζην 

Αλζνιφγην ινγνηερλίαο ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ). 

Ζ 2ε νκάδα δηάβαζε ην πνίεκα ηνπ Κσζηή Παιακάο, Ο Γσδεθάινγνο ηνπ 

Γχθηνπ, (απφζπαζκα απφ ηνλ «Πξνθεηηθφ»).  

Παξαθνινπζήζακε ην βίληεν γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Κ. Παιακά απφ ηε 

ζεηξά «Σαμίδη ζηνλ πνιηηηζκφ» (παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Γηεχζπλζε 

πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ) θαη κε ηελ αλαθνξά ζηα 70 ρξφληα πνπ ζπκπιεξψλνληαλ ην 

2013 απφ ην ζάλαηφ ηνπ ππνγξακκίζακε φηη ν Κ. Παιακάο (1859-1943) δέζπνζε ζηα 

ειιεληθά γξάκκαηα ζε κηα πεξίνδν κεγάισλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη έληνλσλ 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ. 

ηε ζπλέρεηα δηαβάζακε ην απφζπαζκα απφ ηνλ «Πξνθεηηθφ ιφγν» απφ ηνλ 

Γσδεθάινγν ηνπ Γύθηνπ θαη ππνγξακκίζακε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ πνηήκαηνο 

«Πξνθεηηθφο» (απφζπαζκα Ζ΄ ιφγνο), ηελ παξακνλή ηεο άισζεο, θαη ην 

ζπλαηξέζακε κε ηνλ ρξφλν γξαθήο ηνπ ην 1899, ιίγν κεηά ηελ ηαπείλσζε ηνπ 1897 

(ην ηζηνξηθφ πιαίζην). 

                                                 
8
 Βι. ην kalvoseikones pdf. 

9
 Βι. ην kalvosdomi pdf. 

10
 Βι. ηα kalvosaa ppt, kalvos ppt, kalvosa ppt, kalvosb ppt. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-A111/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%8C%CF%81%CF%89%CE%BD/LEXIKO_LOGOTEXNIKWN_ORWN_Part23.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-A111/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%8C%CF%81%CF%89%CE%BD/LEXIKO_LOGOTEXNIKWN_ORWN_Part11.pdf
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=13
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/
http://www.fhw.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/index.html
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Καηαλνήζακε φηη ν Παιακάο εμέθξαζε ζε κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε ζηηγκή ηε 

ζπλείδεζε ηνπ έζλνπο θαη θαηαζέζακε ηηο πξψηεο παξαηεξήζεηο καο σο πξνο ην 

πεξηερφκελν
11

 ηνπ απνζπάζκαηνο, κε ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο, φπσο: Πώο ραξαθηεξίδεη 

ν πνηεηήο ηε Υώξα ζηελ νπνία απεπζύλεηαη θαη πνηα άπνςε εθθξάδεη γηα ηελ ηζηνξηθή 

πνξεία ηεο ζηνλ θόζκν; Πνύ θαη πώο θαλεξώλεη ν πνηεηήο ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ 

παηξίδα;
12

  

εκεηψζακε φηη ν Κ. Παιακάο αμηνπνίεζε δεκηνπξγηθά ζηελ πνίεζή ηνπ ηηο 

επηξξνέο απφ ηα επξσπατθά ινγνηερληθά ξεχκαηα ηνπ παξλαζζηζκνχ θαη ηνπ 

ζπκβνιηζκνχ, θαη εληνπίζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην απφζπαζκα
13

. 

πδεηήζακε ηδηαίηεξα γηα ηε γιψζζα ηνπ πνηεηή. Τπέξκαρνο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο 

ν Κ. Παιακάο ρξεζηκνπνίεζε ηε γιψζζα κε ζηφρν αθελφο λα παξνπζηάζεη ηνλ 

«αθαληζκφ ηεο Υψξαο» θαη ηνλ δηθφ ηνπ πφλν γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο
14

 θαη 

αθεηέξνπ λα αλαδείμεη ην φξακα ηεο ειπίδαο, ηεο ζσηεξίαο θαη ηεο αλαγέλλεζεο ηεο 

παηξίδαο
15

. Υξεζηκνπνηήζακε ελδεηθηηθά ηηο εξσηήζεηο: Πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηεί; 

Με πνηα εθθξαζηηθά κέζα επηηπγράλεη ηνλ πξνθεηηθό ηόλν; Με πνηεο εηθόλεο 

παξνπζηάδεη ηνλ αθαληζκό ηεο Φπρήο; Μπνξνύκε λα εληνπίζνπκε εθθξάζεηο θαη ιέμεηο 

ζην απόζπαζκα ππνζηεξηθηηθέο ηεο γισζζνπιαζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ πνηεηή; 

ηαλ νινθιεξψζακε ηελ αλάγλσζε ηνπ Κ. Παιακά, κε αθνξκή ηα 70 ρξφληα 

απφ ην ζάλαηφ ηνπ θαη ελ φςεη ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Πνίεζεο, 

απνθαζίζακε λα νξγαλψζνπκε έλα κηθξφ αθηέξσκα ζηνλ πνηεηή. Σν αθηέξσκα 

νξίζακε λα έρεη δχν κέξε: α) «ζεκεία» ηεο δσήο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πνηεηή 

θαη β) ζεαηξηθή απφδνζε ησλ αλακλήζεσλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηνπ Κ. Παιακά απφ 

ηελ πνηήηξηα Μ. Βιαράθε. Γηαβάζακε θείκελα γηα ηνλ Κ. Παιακά, δηαβάζακε 

                                                 
11

 Βι.φ.π. ην palamasprofitikos pdf. 
12

 Βι. φ.π. ην palamaspatrida. Pdf. 
13

 Βι. ην palamastexnitropia.doc. 
14

 Βι. ην palamasptosi.pdf. 
15

 Βι. ην palamasanipsosi.pdf. 
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ζηίρνπο θαη δνθίκηά ηνπ, θηηάμακε αθίζεο θαη παξνπζηάζεηο
16

. Αλαθαιχςακε ηελ 

έθηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ θαηαλνήζακε, ελψ άιια καο 

δπζθνιέςαλε.  

Ζ 3ε νκάδα δηάβαζε ην πνίεκα ηνπ Κ. Π. Καβάθε «Πεξηκέλνληαο ηνπο 

βαξβάξνπο».  

Ζ κειέηε ηνπ πνηεηή μεθίλεζε κε ηε γλσζηνπνίεζε ζηελ νινκέιεηα φηη ην 2013 

ραξαθηεξίζηεθε σο έηνο «Κ. Π. Καβάθε». Έηζη πξνέηξεςα ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

δεκηνπξγήζνπλ αθίζεο γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πνίεζεο
17

. Οη καζεηέο δέρηεθαλ, 

αιιά πξνηίκεζαλ νη αθίζεο ηνπο λα κελ έρνπλ κφλν ζηίρνπο ηνπ Κ. Π. Καβάθε, αιιά 

πεξηζζφηεξσλ πνηεηψλ
18

.  

Παξαθνινπζήζακε ην βίληεν γηα ηνλ Κ. Π. Καβάθε θαη ηελ Αιεμάλδξεηα απφ 

ηε ζεηξά Η δε πόιηο ειάιεζελ απφ ην Φεθηαθφ Αξρείν ηεο ΔΡΣ. Σα κέιε ηεο νκάδαο 

ην παξαθνινχζεζαλ κε πξνζνρή. Γηαηχπσζαλ ηελ άπνςε ζην ηέινο ηεο πξνβνιήο φηη 

αλ είραλ ηα πνηεηηθά θείκελα πνπ άθνπζαλ θαη ζε θσηνηππία κπξνζηά ηνπο λα ηα 

βιέπνπλ θαη λα ηα παξαθνινπζνχλ ζα θαηαλννχζαλ θαιχηεξα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. 

Δπίζεο ππνγξάκκηζαλ φηη σο πνηεηήο ν Κ. Π. Καβάθεο ηνπο θαίλεηαη δχζθνινο
19

. Με 

ηελ ζησπεξή αηνκηθή αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο θαη ηελ εκθαηηθή ζηε ζπλέρεηα 

αλάγλσζή ηνπ απφ δχν κέιε ηεο νκάδαο αλαδείμακε ην ζεαηξηθφ ζηνηρείν ηνπ. 

Σαπηφρξνλα έδσζα κε ζχληνκε εηζήγεζε ηα πξψηα ζηνηρεία γηα ηελ θαβαθηθή 

εηξσλεία επηζεκαίλνληαο ηελ αληίζεζε θαίλεζζαη (επηθάλεηα) vs είλαη 

(πξαγκαηηθόηεηα) θαη πξνζπάζεζα λα θαηαλνήζνπλ ηη εθθξάδεη απηή ε ζηάζε. Απηφ 

ην ζεκείν παξνπζίαζε αξθεηή δπζθνιία γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ζ ρξήζε ηνπ 

http://www.wordle.net βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζχλλεθνπ ιέμεσλ ηνπ πνηήκαηνο 

                                                 
16

 Βι. φ.π. ηα αξρεία palamasafisa ppt, afisespalamas ppt, palamasA ppt, palamasAA ppt, 

palamasbiografia ppt. 
17

 Βι. ηα poesiA ppt, poish ppt, merapoesi ppt, afisapoesi ppt. 
18

 Βι. ην afisespoesi ppt. 
19

 Βι. ην kavafisviografia ppt. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6410/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6410/
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=7335&autostart=0
http://www.wordle.net/
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«Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο». Έηζη αλαδείμακε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά
20

, θάηη πνπ 

βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ εηξσληθή ζηάζε ηνπ πνηεηή. 

Γεκηνχξγεζαλ αξθεηά ζχλλεθα ιέμεσλ θαη γηα ην πνίεκα ηνπ Κ. Π. Καβάθε 

«Ηζάθε»
21

.  

ηε ζπλέρεηα ζεκεηψζακε φηη ε πνηεηηθή δεκηνπξγία ηνπ Κ. Π. Καβάθε 

ζπκπίπηεη κε εθείλε ηνπ Κ. Παιακά. Θέζακε ην εξψηεκα αλ κπνξνχκε λα 

δηαβάζνπκε παξάιιεια ην πνίεκα ηνπ Κ. Π. Καβάθε «Πεξηκέλνληαο ηνπο 

βαξβάξνπο» κε ην απφζπαζκα ηνπ «Πξνθεηηθνχ Λφγνπ» απφ ην Γσδεθάινγν ηνπ 

Γύθηνπ ηνπ Κ Παιακά.  

ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο είρακε ζίμεη φηη ζην πνηεηηθφ έξγν ηνπ Κ. Παιακά ε 

αγάπε γηα ηελ παηξίδα ήηαλ ην κέζν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λένπ 

ειιεληζκνχ. Έηζη ζε απηφ ην ζεκείν αλαδείμακε ηελ παξαιιειία ηνπ Κ. Π. Καβάθε, 

θαζψο πίζηεπε ζηε γλψζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ παξειζφληνο σο κέζν γηα ηε γλψζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ παξφληνο. Με ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν νκάδσλ (νκάδα 

Κ. Παιακά θαη νκάδα Κ. Π. Καβάθε) δηαβάζακε παξάιιεια ηα δχν πνηεηηθά 

θείκελα. Δληνπίζηεθε ε ζηάζε ησλ δχν πνηεηψλ κπξνζηά ζε κηα παηξίδα (ρψξα) πνπ 

θηλδπλεχεη, φπσο θαη ε επζχλε ηνπ πνιίηε (πνηεηή) γηα ηελ πνξεία ηεο παηξίδαο
22

. 

Δπίζεο, δηαβάζακε ηα πνηήκαηα ηνπ Κ. Π. Καβάθε πνπ αλζνινγνχληαη ζην ζρνιηθφ 

βηβιίν θαη εληνπίζακε ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο ηνπ θαη ηεο κνξθήο ησλ 

πνηεκάησλ ηνπ
23

.  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ε νκάδα άθνπζε ηελ απαγγειία ηεο 

«Ηζάθεο» απφ ηελ Έιιε Λακπέηε. Άθνπζαλ φκσο θαη ηελ απαγγειία ηεο ζηα αγγιηθά. 

Σν βίληεν πνπ είδαλ ηνπο άξεζε θαη ζρνιίαζαλ ηελ παξνπζία ηεο ειιεληθήο πνίεζεο 

ζηελ Δπξψπε. Μηα καζήηξηα ξψηεζε γηα ηε κεηάθξαζε ειιήλσλ πνηεηψλ ζηελ 

Δπξψπε.  

                                                 
20

 Βι. φ.π. ηα kavafissinefobarbari pdf, kanafisbarbarisinefo pdf. 
21

 Βι. ην kavafisihtakisinefo pdf. 
22

 Βι. ην kavafispalamas pdf. 
23

 Βι. ην kavafisglossa pdf. 

http://www.youtube.com/watch?v=4WRpJchn-MU
http://www.youtube.com/watch?v=9puxoJ1f6YU
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Ζ 4ε νκάδα δηάβαζε ην πνίεκα ηνπ Γ. εθέξε «Διέλε» θαη ην πνίεκα ν 

«Σειεπηαίνο ζηαζκφο» σο παξάιιειφ ηνπ.  

Ξεθηλήζακε ηελ αλάγλσζε ηνπ Γ. εθέξε
24

 βιέπνληαο θαη αθνχγνληαο απφ ην 

Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο ΔΡΣ ηελ αλαγγειία ηεο είδεζεο γηα ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ 

Νφκπει Λνγνηερλίαο ζηνλ πνηεηή, θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχζακε ηελ αλάγλσζε ηνπ 

πνηήκαηνο απφ ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή (Ο εθέξεο δηαβάδεη εθέξε). Με ζχληνκε 

εηζήγεζε ηεο δηδάζθνπζαο ζπκεζήθακε ηνλ κχζν ηεο Διέλεο
25

 θαη ηνπ Σεχθξνπ. 

Ακέζσο κεηά παξαθνινπζήζακε ηε κηθξή ηαηλία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Κχπξνπ πνπ επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ην πνίεκα «Διέλε» ηνπ Γηψξγνπ εθέξε, θαη ηελ 

νκψλπκε ηξαγσδία ηνπ Δπξηπίδε, κε ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο Κχπξνπ θαη γεληθφηεξα 

ηνπ ειιεληζκνχ.   

Ζ δηδάζθνπζα παξνπζίαζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Γ. εθέξεο πξνζάξκνζε 

ην κνληεξληζκφ ηεο Δπξψπεο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη δηακφξθσζε έλαλ ειιεληθφ, 

κνληέξλν, πνηεηηθφ ιφγν. Δπηζήκαλε  ηελ «ζηξνθή ηνπ πξνο ηνπο αξραίνπο κχζνπο 

θαη ηελ αξραία παξάδνζε», θαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη αμηνπνίεζε ηε κπζνινγία ηνπ 

παξειζφληνο πξνζαξκφδνληαο θαη αλαπιάζνληάο ηελ αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ηνπ, 

αθνχ ε κπζνινγία ηνπ δίλεη εθείλα ηα πξνζσπεία κε ηα νπνία εθθξάδεη ηνπο 

ζηνραζκνχο ηνπ
26

. Οη καζεηέο κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ εηζαγσγηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη ηε βνήζεηα ηεο δηδάζθνπζαο παξαηήξεζαλ φηη ν Γ. εθέξεο 

ζην πνίεκα «Διέλε» αμηνπνίεζε ηε κπζνινγία θαη αλαθέξζεθε ζηελ ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Γηαβάζακε παξάιιεια ην πνίεκα ηνπ ν «Σειεπηαίνο ζηαζκφο». Ζ αλάγλσζή 

ηνπ βνήζεζε ηελ νκάδα λα θαηαλνήζεη ηε ζρέζε πνίεζεο, ηζηνξίαο θαη πνιηηηθήο σο 

βαζηθφ άμνλα ηνπ έξγνπ ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλέδεημε ηε ζηάζε ηνπ σο πνηεηή, 

σο Έιιελα πνιίηε θαη πνιηηηθνχ έλαληη ηεο παηξίδαο ηνπ
27

.  

                                                 
24

 Βι. ην viografikoseferis ppt. 
25

 Βι. ην eleniseferisB ppt. 
26

 Βι. ηα seferisdrga pdf, seferisdrg pdf. 
27

 Βι. ηα seferiskspdf, seferis.m.s.a3 pdf, seferisdrd pdf, seferisdrdb pdf. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14867/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14870/
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000024848&tsz=0&autostart=0
http://www.youtube.com/watch?v=cHtZjUo3oWw
http://www.youtube.com/watch?v=cHtZjUo3oWw
http://paragoges.pi.ac.cy/?video=24
http://paragoges.pi.ac.cy/?video=24
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14870/


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

 

ειίδα 28 απφ 83 

 

Ηδηαίηεξα ππνγξάκκηζαλ ην ξφιν ηνπ πξνζψπνπ ηεο Διέλεο. εκείσζαλ ηελ 

παξνπζία ηεο Διέλεο απφ ηα νκεξηθά ρξφληα
28

. Με ηε βνήζεηα ηεο δηδάζθνπζαο 

ζπλδχαζαλ ηελ παξνπζία ηεο κε ηνλ «δφιν» ησλ ζεψλ ζηνλ κεξν θαη κε 

δηαθνξεηηθφ «δφιν» ζε άιιεο ζηηγκέο ηεο πνξείαο ηεο παηξίδαο. ην ζεκείν απηφ 

δηαβάζακε ηνλ «Σειεπηαίν ζηαζκφ» θαη ζηαζήθακε ηδηαίηεξα ζηνπο ζηίρνπο «Δχθνια 

ηξίβεηαη ν άλζξσπνο κεο ζηνπο πνιέκνπο», «Να κηιήζσ γηα ήξσεο λα κηιήζσ γηα 

ήξσεο: ν Μηράιεο/πνπ έθπγε κ’ αλνηρηέο πιεγέο απ’ ην λνζνθνκείν/ίζσο κηινχζε γηα 

ήξσεο φηαλ, ηε λχρηα εθείλε/πνπ έζεξλε ην πνδάξη ηνπ κεο ζηε ζπζθνηηζκέλε 

πνιηηεία,/νχξιηαδε ςειαθψληαο ηνλ πφλν καο», «ηα ζθνηεηλά/πεγαίλνπκε ζηα 

ζθνηεηλά πξνρσξνχκε./Οη ήξσεο πξνρσξνχλ ζηα ζθνηεηλά» γηαηί ήηαλ απηνί πνπ 

βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπκε ηε ζηάζε ηνπ Γ. εθέξε έλαληη ηεο παηξίδαο. Αθνχζακε 

ηε δήισζε ηνπ πνηεηή θαηά ηεο δηθηαηνξίαο (28.3.1969).  

ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ 

κνληεξληζκνχ
29

 πνπ αθνκνίσζε ε ειιεληθή πνηεηηθή παξάδνζε θαη εκκείλακε ζηα: 

 ελζσκάησζε ησλ δσληαλψλ ζηνηρείσλ ηεο παξάδνζεο (πνηεηηθφο ξπζκφο, 

γιψζζα δεκνηηθήο πνίεζεο) 

 ζπκθηιίσζε ηνπ ζέκαηνο κε ηελ απφιπηε θαζαξφηεηα ηεο εηθφλαο  

 ρξήζε κπζηθψλ ππαηληγκψλ θαη αλαθνξψλ ζην αξραίν παξειζφλ  

 έκθαζε ζην θσο θαη ην ηνπίν κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ησλ πλεπκαηηθψλ αμηψλ 

πνπ ππνβάιιεη ην ζπγθεθξηκέλν ηνπίν  

 ζπλεηξκηθή ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο  

 θπξηαξρία ηνπ ηξαγηθνχ θαη ηεο ηξαγηθήο ζεψξεζεο ηεο ηζηνξίαο 

 κνξθηθή ειεπζεξία. 

 

 

                                                 
28

 Βι. φ.π. ηα eleniportreto ppt, eleniseferiseleni ppt, eleniseferis ppt. 
29

 Βι. ην monternismosseferisa3 pdf. 

http://www.youtube.com/watch?v=yabh_GAAk58


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

 

ειίδα 29 απφ 83 

 

Γηαπηζηψζακε: 

 φηη ν πνηεηήο Γ. εθέξεο «κίιεζε απιά» κε ηελ πνίεζή ηνπ γηα φια φζα ηνλ 

ζεκάδεςαλ ζηε δσή,  

 ηελ αγάπε θαη ηελ επαηζζεζία κε ηελ νπνία εζηίαζε ζηνλ ηφπν θαη ζην ηνπίν 

σο θνξέα πλεπκαηηθψλ αμηψλ.  

Ζ 5
ε
 νκάδα δηάβαζε ηα θείκελα ηνπ Ο. Διχηε [ηα ρηήκαηα βαδίζακε φιε 

κέξα…] θαη «Ο ήιηνο».  

Ζ νκάδα παξαθνινχζεζε δχν ζχληνκα βίληεν. Δίδακε θαη αθνχζακε ζην πξψην 

ηνλ Ο. Διχηε λα κηιάεη γηα αληηθείκελα θαη ζπλήζεηεο πνπ ηνλ ζπληξνθεχνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, αιιά θαη γηα ηελ «αλαηξνπή» πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ 

πνηεηηθή ηέρλε. ην δεχηεξν είδακε θαη αθνχζακε ηνλ πνηεηή λα κηιάεη γηα ηε ζρέζε 

ηεο Διιάδαο κε ηελ Δπξψπε.  

Ζ νκάδα δηάβαζε ηα πνηήκαηα θαη ε αλάγλσζε νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε φηη ε 

ηέρλε ηνπ Ο. Διχηε είλαη εηθνλνπνηεηηθή, γηα ηελ νπνία –κε ηελ πξνηξνπή ηεο 

δηδάζθνπζαο– ζεκεηψζακε φηη κέζα απφ ηελ πνηθηιία ησλ «θξαζηηθψλ ηξφπσλ 

[νδεγήζεθε] ζηε ζπληαθηηθή δηαηχπσζε ησλ εηθφλσλ» ηνπ
30

. Τπνγξακκίζακε 

 Σνλ ιαηξεπηηθφ ηφλν ησλ πνηεκάησλ γηα ηε γελέζιηα γε
31

. Ζ δεκηνπξγία ηνπ 

ζχλλεθνπ ιέμεσλ θαη ε αλάδεημε ησλ ιέμεσλ-θιεηδηά κάο βνήζεζε λα 

θαηαλνήζνπκε απφιπηα ηνλ χκλν ηνπ πνηεηή γηα ηε γελέζιηα γε.  

 Σελ αγάπε γηα ηε δσή, ηε ραξά ηεο δσήο, ην πάζνο γηα ηε δσή πνπ θαλέξσζε 

κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ν δεκηνπξγφο.  

 Σελ πίζηε ζηε δχλακε ηεο δσήο θαη ηελ ειπίδα φηη νη δπζθνιίεο ζα 

μεπεξαζηνχλ. 

 Σελ ειιεληθή παξάδνζε «ήπηακε λεξφ θξέζθν θαζψο μεπήδαγε απφ ηνπο 

αηψλεο». 

                                                 
30

 Βι. ην elitiseikones pdf. 
31

 Βι ην elitissinefolexeon pdf. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14893/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14893/
http://blogs.sch.gr/spetsiotou/archives/1699
https://www.youtube.com/watch?v=TOKiJDRELrQ
https://www.youtube.com/watch?v=hoNIcsiuUdk


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

 

ειίδα 30 απφ 83 

 

 Σελ αηζηνδνμία, ειπίδα «είκαζηε απφ θαιή γεληά». 

Λάβακε ππφςε φηη: 

o ην πνίεκα [ηα ρηήκαηα βαδίζακε φιε κέξα…] αλήθεη ζηε ζπιινγή Ήιηνο ν 

Πξώηνο θαη θπθινθφξεζε ζηα ρξφληα ηεο Καηνρήο (1943) θαη 

o ην πνίεκα «Ο ήιηνο» αλήθεη ζηε ζπιινγή Ο Ήιηνο ν ειηάηνξαο πνπ 

θπθινθφξεζε ζηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο (1971).  

Έηζη ηα ζηνηρεία πνπ ππνγξακκίζακε θαη ζπδεηήζακε αλέδεημαλ ηελ αγάπε ηνπ 

Ο. Διχηε γηα ηελ παηξίδα
32

. Παξνπζηάζακε ηε ζρέζε Φχζε-Παηξίδα
33

 θαη κέζα απφ 

απηή αλαγλσξίζακε ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ πνηεηή.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ηνπ Ο. 

Διχηε θαη ζπγθεθξηκέλα  

 ηνλ ηνικεξφ ζπλδπαζκφ ιέμεσλ
34

  

 ηηο ηνικεξέο εηθφλεο (ε «νκνξθηά ηεο αζηξαπήο») κε ηε ζχδεπμε δχν 

αληηζεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ή πξαγκάησλ 

 ηε ιαηξεία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ (γιψζζα, παξάδνζε, ήζε, νξζνδνμία, 

ειιεληθή θχζε, πνιηηηζκφο, ηζηνξία) 

 ηηο ιπξηθέο πεξηγξαθέο 

 ηελ αηζηφδνμε αίζζεζε ηεο δσήο 

 ηελ πεξηνξηζκέλε ζηίμε 

 ηε ραιαξή ινγηθή αιιεινπρία 

 ην παξάδνμν. 

Οινθιεξψζακε ηελ αλάγλσζε ησλ πνηεκάησλ αθνχγνληαο κεινπνηεκέλν «Σν 

ηξεινβάπνξν» απφ ηνλ Ήιην ηνλ ειηάηνξα, θαη ζεκεηψζακε ηνπο ζηίρνπο ζηα 

                                                 
32

 Βι φ.π. ην elitisdrastiriotitaG pdf. 
33

 Βι ην elitisporia pdf. 
34

 Βι ην elitisdrastiriotitaA pdf. 

http://www.youtube.com/watch?v=hkUC3EdGBPg
http://www.youtube.com/watch?v=hkUC3EdGBPg
http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=227&cat_id=10


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

 

ειίδα 31 απφ 83 

 

ηεηξάδηα καο. Καηαιήμακε πσο νη ζπγθεθξηκέλνη ζηίρνη κάο θαλέξσζαλ ηε ζηάζε 

ηνπ Ο. Διχηε έλαληη ηεο παηξίδαο.  

9ε ψξα 

Ζ νινθιήξσζε ησλ δχν δίσξσλ ηεο β΄ θάζεο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ ε θαηάιιειε ζηηγκή 

γηα έλαλ πξψην αλαζηνραζκφ. Σν ζέκα ηνπ ζελαξίνπ, «Όκνξθε θαη παξάμελε 

παηξίδα, ε εηθφλα ηεο παηξίδαο ζηε λενειιεληθή πνίεζε· απφ ηελ παξάδνζε ζην 

κνληεξληζκφ» παξνπζίαδε δπζθνιίεο, θαζψο ε έλλνηα ηεο παηξίδαο πξνζεγγίζηεθε 

κέζα απφ ζηίρνπο πνηεηψλ, πνπ έδεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη εθθξάζηεθαλ κε 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο. 

ε φιεο ηηο νκάδεο δφζεθε έλα κηθξφ θχιιν αμηνιφγεζεο πνπ είρε δηπιφ ζηφρν: 

αθελφο ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο ησλ φζσλ δηδάρηεθαλ θαη αθεηέξνπ κία 

πξψηε αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο ηνπ ζελαξίνπ έσο εθείλν ην ζεκείν.  

Ο αλαζηνραζκφο έδεημε φηη ππήξμαλ δπζθνιίεο. Ζ αλάγλσζε ησλ πνηεηηθψλ 

θεηκέλσλ δελ ήηαλ εχθνιε, θαζψο νη καζεηέο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηνλ πνηεηηθφ 

ιφγν. Γηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ βνήζεζαλ 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, αξρηθἀ γηα λα γλσξίζνπλ ηνπο δεκηνπξγνχο θαη ζηε 

ζπλέρεηα γηα λα νινθιεξψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

 Ζ παξέκβαζε (θαζνδεγεηηθή, δηεπθξηληζηηθή, ζπκπιεξσκαηηθή) ηεο 

δηδάζθνπζαο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, αλ θαη φρη πάληνηε εχθνιε, θαζψο θάπνηνη 

καζεηέο δελ έδεημαλ ηελ ππεπζπλφηεηα λα νινθιεξψζνπλ φηη είραλ αλαιάβεη 

ζην πιαίζην ηεο νκάδαο.  

 Οη ζεκεηψζεηο πνπ ηνπο δφζεθαλ.  

10ε θαη 11ε ψξα  

1ε νκάδα : Γ. νισκφο, «Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» ρ. Γ, 1, «Ο Κξεηηθφο» 

απ. 5 [22]. 

http://users.sch.gr/myvasoula/axiologisiA.pdf
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=433&author_id=47
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=429&author_id=47
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=429&author_id=47


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

 

ειίδα 32 απφ 83 

 

Παξαθνινπζήζακε ζηε δξακαηνπνηεκέλε παξνπζίαζε ηεο δσήο ηνπ Γ. 

νισκνχ, ηηο ζπνπδέο θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε κφξθσζε θαη ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Γλσξίζακε ηελ επαίζζεηε πιεπξά ηνπ πνηεηή.  

εκεηψζακε φηη ν Γ. νισκφο έζθπςε κε πξνζνρή θαη αγσλία ζηε κειέηε ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο («Μήγαξηο έρσ άιιν ζην λνπ πάξεμ ειεπζεξία θαη γιψζζα»;), 

φπσο επίζεο βίσζε ηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα ησλ Διιήλσλ (1821) θαη 

εκπλεχζηεθε απφ απηφλ. 

Γηαβάζακε ην πνίεκα ηνπ Ν Βξεηηάθνπ «Γηνλχζηνο νισκφο». Ο πξψηνο 

ζηίρνο «Σὸ πξφζσπφ ζνπ, ηῆο Ἑιιάδαο πξφζσπν, Πνηεηή» καο απνθάιπςε ηελ 

πξφζιεςε ηνπ πνηεηή ζήκεξα, αιιά θαη καο θαλέξσζε ηε ζρέζε Παηξίδαο θαη Γ. 

νισκνχ
35

.  

Ο πνηεηήο αλέδεημε ηελ ειιεληθή θχζε θαη ηνλ πνιηηηζκηθφ ηεο ξφιν γηα ηνλ 

Έιιελα κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ
36

. Δληνπίζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ α) ν 

πνηεηήο έδσζε ζηελ παηξίδα
37

 θαη β) θαλέξσζαλ ηε ζρέζε ηνπ κε ην ινγνηερληθφ 

ξεχκα ηνπ ξνκαληηζκνχ.  

2ε νκάδα: Α. ηθειηαλφο, «Πλεπκαηηθφ εκβαηήξην». 

Παξαθνινπζήζακε ηελ ηαηλία ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο γηα ηνλ πνηεηή Α. 

ηθειηαλφ θαη γλσξίζακε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. εκεηψζακε φηη ν Άγγεινο ηθειηαλφο 

επεξεάζηεθε απφ ην ζπκβνιηζκφ θαη αθνινχζεζε σο έλα βαζκφ ηελ παξάδνζε ηνπ 

Παιακά.  

Σν «Πλεπκαηηθφ Δκβαηήξην» εκπλεπζκέλν απφ ηνλ αγψλα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ 

θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηδηαίηεξα ηελ Καηνρή, ήηαλ «έλα είδνο 

αληίζηαζεο». Δζηηάζακε ζηνλ ζηίρν, ζηε γιψζζα θαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ 

                                                 
35

 Βι. ην solomosA pdf. 
36

 Βι. ηα solomosB pdf θαη solomosdrastiriotitag pdf. 
37

 Βι. ην solomosG pdf. 

http://www.youtube.com/watch?v=7-cQgHUQ5Lk
http://www.youtube.com/watch?v=7-cQgHUQ5Lk
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/vrettakos_solomos.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6070/
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1107&Itemid=172
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πνηεηή, εηδηθά ζηηο πνηεηηθφηαηεο εηθφλεο. Δληνπίζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κνληεξληζκνχ ζηελ πνηεηηθή ηνπ γξαθή
38

.  

Τπνγξακκίζακε ηνλ άξξεθην δεζκφ ηεο πνίεζεο ηνπ Α. ηθειηαλνχ κε ηελ 

ειιεληθφηεηα θαη επηζεκάλακε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ιφγνο ηνπ πνηεηή εθθξάδεη 

ηελ αγσλία ηνπ γηα ηε κνίξα ηεο παηξίδαο θαη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Φηηάμακε ην 

ζχλλεθν ιέμεσλ ηνπ απνζπάζκαηνο θαη ζρνιηάζακε ηηο ιέμεηο: ήιηνο, νκπξφο, 

ζπξψρηε, απάλσ, βνεζάηε, βγάινπκε, αδεξθνί ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα κειέηεο ηνπ 

πνηήκαηνο, ηελ Παηξίδα
39

.  

Οινθιεξψζακε ηελ αλάγλσζε κε ηελ αθξφαζε ηεο κεινπνίεζεο ηνπ 

πνηήκαηνο.  

3ε νκάδα: Λνξέληδνο Μαβίιεο, «ηελ Παηξίδα». 

Παξαθνινπζήζακε ηελ εθπνκπή Δπνρέο θαη ζπγγξαθείο», αθηεξσκέλε ζηνλ 

πνηεηή Λνξέληδν Μαβίιε θαη πξνζπαζήζακε κέζσ απηήο λα ηνλ γλσξίζνπκε. Σνλ 

ηνπνζεηήζακε ζηνπο πνηεηέο ηεο Δπηαλεζηαθή ζρνιήο κεηά ηνλ Γ. νισκφ θαη 

ζεκεηψζακε φηη φζνλ αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ππήξμε θινγεξφο παηξηψηεο θαη 

νξακαηηζηήο, ζπκκεηείρε ελεξγά ζηνπο απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο ηνπ έζλνπο ζηελ 

Κξήηε, ζηα βνπλά ηεο Ζπείξνπ· επίζεο, φηη αλήθε ζην επηηειείν ηνπ Διεπζέξηνπ 

Βεληδέινπ θαη εθιέρηεθε βνπιεπηήο ζηελ Α΄ Αλαζεσξεηηθή βνπιή. ρεηηθά κε ην 

έξγν ηνπ, δηαπηζηψζακε φηη ζπλέρηζε ηε ζνισκηθή παξάδνζε, ηδηαίηεξα σο πξνο ηε 

γιψζζα θαη ην παηξησηηθφ ζπλαίζζεκα. εκεηψζακε ηδηαίηεξα φηη ν ιφγνο ηνπ ζηε 

Βνπιή (16.2.1911) γηα ην γισζζηθφ δήηεκα (άξζξν 107 ηνπ πληάγκαηνο) ήηαλ ε 

θνξχθσζε ησλ αγψλσλ ηνπ γηα ηε δεκνηηθή. Όκλεζε ηελ Διιάδα· ζπγθεθξηκέλα ηε 

κπζηθή θαη ηζηνξηθή δσή ηεο, ηε θχζε. Τπήξμε, ηέινο, θαηεμνρήλ ζνλεηνγξάθνο.
40

 

Γηαβάζακε ην πνίεκά ηνπ «ηελ Παηξίδα» θαη ζεκεηψζακε ηνλ χκλν ηεο 

ειιεληθήο θχζεο. Ο ,Μαβίιεο ηαχηηζε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ παηξίδα κε ηελ αγάπε 

                                                 
38

 Βι. ηα αξρεία sikelianosKL pdf, sikelianosE pdf, sikelianosST pdf. 
39

 Βι. ηα sikelianosM pdf, sikelianossinefo pdf, sikelianossinefob pdf. 
40

 Βι. ηα mavilisk pdf, mavilism pdf, maviliss pdf. 

http://www.youtube.com/watch?v=tcGxdMVmIX0
http://www.youtube.com/watch?v=tcGxdMVmIX0
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/lorentzos_mavilhs_poems.htm
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ηνπ γηα ηελ ειιεληθή θχζε
41

, ζηελ νπνία είδε ηηο αμίεο πνπ ηνλ βνήζεζαλ λα θηηάμεη 

ην δηθφ ηνπ αμηαθφ ζχζηεκα (ειεπζεξία, νκνξθηά, αξκνλία, αμηνπξέπεηα, 

νινθιήξσζε). Παξαηεξήζακε πσο επξφθεηην γηα έλα αξθεηά κεγάιν ζε έθηαζε 

πνίεκα κε εκθαλή ηα ζηνηρεία ηνπ παξαδνζηαθνχ πνηήκαηνο: ζηξνθέο, 

νκνηνθαηαιεμία, ζρήκαηα ιφγνπ θη εθθξαζηηθά κέζα, πξνζεγκέλε γιψζζα.  

Θπκεζήθακε μαλά ην πνίεκα ηνπ Η. Πνιέκε «Ση είλαη ε παηξίδα καο» πνπ 

είρακε ζπδεηήζεη ζηα πξψηα βήκαηα ηνπ ζελαξίνπ, θαζψο καο ην ζχκηζε ην θείκελν 

ηνπ Λ. Μαβίιε.  

4ε νκάδα: Κ. Π. Καβάθεο, «Θεξκνπχιεο». 

Ζ νκάδα μεθίλεζε λα δηαβάδεη ηηο «Θεξκνπχιεο» ηνπ Κ. Π. Καβάθε 

γλσξίδνληαο ηελ πξνηξνπή ηεο δηδάζθνπζαο λα δεκηνπξγήζνπλ αθίζεο γηα ηελ 

Παγθφζκηα Ζκέξα Πνίεζεο θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 2013 σο έηνο Κ. Π. Καβάθε.  

Αξρηθά αθνινπζήζακε ηα βήκαηα ηεο νκάδαο πνπ δηάβαζε ηηο πξνεγνχκελεο 

ψξεο Καβάθε· παξαθνινπζήζακε κε πξνζνρή ην βίληεν γηα ηνλ Κ. Π. Καβάθε θαη 

ηελ Αιεμάλδξεηα απφ ηε ζεηξά Η δε πόιηο ειάιεζελ απφ ην Φεθηαθφ Αξρείν ηεο ΔΡΣ. 

Οξηζκέλα απφ ηα πνηήκαηα πνπ αθνχγνληαη ηα είρακε θαη ζε θσηνηππία. Ζ έλλνηα ηεο 

θαβαθηθήο εηξσλείαο ήηαλ ήδε γλσζηή απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ψξεο 

(εηζήγεζε ζχληνκε απφ ηε δηδάζθνπζα κε αθνξκή ηε κειέηε ηνπ Κ. Π. Καβάθε απφ 

άιιε νκάδα). Γηαηππψζεθε, ηέινο, θαη πάιη ε άπνςε φηη σο πνηεηήο ν Κ. Π. 

Καβάθεο είλαη δχζθνινο.  

Αθνινχζεζε ε ζησπεξή αηνκηθή αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο, ε δεκηνπξγία ηνπ 

ζχλλεθνπ ιέμεσλ ηνπ πνηήκαηνο (www.wordle.net) γηα ηελ αλάδεημε ησλ θεληξηθψλ, 

ιέμεσλ-ελλνηψλ
42

 θαη ζηε ζπλέρεηα ζεκεηψζακε: 

 Σε ρξήζε εθ κέξνπο ηνπ πνηεηή ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο ησλ Θεξκνππιψλ σο 

ζπκβφινπ γηα λα κεηαδψζεη ηνλ δηθφ ηνπ εζηθφ θψδηθα. Ο ζπκβνιηθφο ηίηινο 

«Θεξκνπχιεο» θαζνξίδεη ην ρξένο θαη ηελ απφιπηε πίζηε ζε απηφ
43

.  

                                                 
41

 Βι. ηα mavilisa pdf θαη mavilispatrida pdf. 
42

 Βι. ηα kavafisthermopilewlexis pdf θαη kavafisthermopileslexisg pdf. 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=150&author_id=60
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=7335&autostart=0
http://www.wordle.net/
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 Σελ έλλνηα ηεο «ηηκήο» γηα απηνχο πνπ κέλνπλ απφιπηα πηζηνί ζην Υξένο, 

αιιά θαη ηηο έλλνηεο δηθαηνζχλε (δίθαηνη), επζπιαρλία, γελλαηνδσξία 

(γελλαίνη), αιήζεηα πνπ έδσζαλ λφεκα ζηελ αμηνπξέπεηα.  

 ηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ην κέγεζνο ηνπ εζηθνχ ρξένπο ζχκθσλα κε ηελ 

θαβαθηθή αληίιεςε.  

 Σελ ηδηφηππε πνηεηηθή γξαθή ηνπ Κ. Π. Καβάθε
44

. 

5ε νκάδα: Γ. Ρίηζνο, Ρσκηνζύλε, «Ο ηφπνο καο»  

Παξαθνινπζήζακε ην βίληεν γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Γ. Ρίηζνπ απφ ηε ζεηξά 

Σαμίδη ζηνλ πνιηηηζκό (παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Γηεχζπλζε 

πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχζακε ηελ αλάγλσζε ηεο πξψηεο 

ελφηεηαο ηεο Ρσκηνζύλεο απφ ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή.  

Ο Γ. Ρίηζνο ππαθνχνληαο ζηνλ ξπζκφ ηεο παξαδνζηαθήο πξνθνξηθήο πνίεζεο, 

κε ζηίρν αλνκνηνθαηάιεθην δσληάλεςε ηνπο αγψλεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ζηε 

Ρσκηνζύλε. Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζεκεηψζακε ηνλ δεζκφ ηνπ Έιιελα κε 

ηε θχζε θαη ηελ ηαχηηζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ κε ηελ παηξίδα. Τπνγξακκίζακε ηελ 

πνξεία απφ ηε θχζε ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ ηδέα, φπσο ηε δηαβάζακε ζην θείκελν. 

ηε ζπλέρεηα εληνπίζακε εηθφλεο ππεξξεαιηζηηθέο πνπ αλέδεημαλ ηνπο αγψλεο ηεο 

ξσκηνζχλεο θαη έηζη απνθσδηθνπνηήζακε κηα ζηάζε δσήο απνηεινχκελε απφ 

ζπγθεθξηκέλεο αμίεο
45

.  

ην ζεκείν απηφ δηαβάζακε ην πνίεκα «Ο ηφπνο καο». Ο ζηίρνο «πνιχ 

αγαπηέηαη απηφο ν ηφπνο/κε ππνκνλή θαη ππεξεθάλεηα» καο έδεημε ηε ζρέζε ηνπ 

πνηεηή κε ηελ παηξίδα. ηηο ππεξξεαιηζηηθέο εηθφλεο ηνπ επηζεκάλακε ηνλ θξπκκέλν 

ζηνραζκφ ηνπ πνηεηή· δηαβάζακε δειαδή ην πνίεκα σο έλαλ «πίλαθα δσγξαθηθήο» 

θαη αληηιεθζήθακε ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Γ. Ρίηζνο εμέθξαζε ηνλ 

ζηνραζκφ ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία. Έλα κέινο ηεο νκάδαο 

                                                                                                                                            
43

 Βι ηα kavafisthermopilesbA pdf θαη kavafisthermopiles pdf . 
44

 Βι ην kavafisglossa pdf. 
45

 Βι. ηα ritsosms pdf, ritsosAdrastiriotita pdf, ritsosBdrastiriotita pdf. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14881/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14882/
http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=42&author_id=41&page=anthology
http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=42&author_id=41&page=anthology
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14882/
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έθηηαμε ην βίληεν «Γηάλλεο Ρίηζνο… ν εηθαζηηθφο»
46

 θαη ην δεκνζηνπνίεζε 

(Youtube) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο.  

Γ΄ Φάζε: κεηά ηελ αλάγλσζε (κία ώξα)  

12ε ψξα  

Σε ζπγθεθξηκέλε ψξα ηνπ ζελαξίνπ εξγαζηήθακε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζε 

νινκέιεηα. Απαξαίηεηνο ήηαλ ν Ζ/Τ κε ηνλ βηληενπξνβνιέα θαη ε ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν. Οξίζακε έλα ρξνληθφ φξην δεθαπέληε ιεπηψλ θαη αθνινπζήζακε ηνλ 

θαηεπζπλφκελν δηάινγν. Αλαδείρηεθε απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ηηο εξγαζίεο ησλ 

καζεηψλ φηη  

 Δίραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αιιαγή ηεο πνίεζεο σο απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο 

ηεο κε ηελ επνρή, εθφζνλ εληάζζεηαη ε εμέιημή ηεο ζην γεληθφηεξν πιαίζην 

ησλ θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ.  

 Δίραλ θαηαλνήζεη ηνπο φξνπο παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηελ πνίεζε.  

 Δίραλ γλσξίζεη ηελ πνηεηηθή εηθφλα ηεο παηξίδαο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη 

απφ ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα ηνπ ξνκαληηζκνχ, ηνπ θιαζηθηζκνχ, ηνπ 

παξλαζζηζκνχ, ηνπ ζπκβνιηζκνχ, ηνπ ππεξξεαιηζκνχ. 

Σα επφκελα δέθα ιεπηά ε νινκέιεηα ηεο ηάμεο θιήζεθε λα αλαζηνραζηεί 

ζρεηηθά κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη γηα ην ζελάξην θαη αλ απηνί 

επηηεχρζεθαλ. Με έλαλ θαηαηγηζκφ εξσηήζεσλ φπσο: Πνην ζεκείν ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ 

ην πην αδύλακν θαη πην πέηπρε ην ζηόρν ηνπ; Ση ζα αιιάδακε ζην ζελάξην αλ είρακε ηε 

δπλαηόηεηα λα ην επαλαιάβνπκε; Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο καο βνήζεζαλ θαη 

θαηαλνήζακε ηνπο ζηόρνπο; Σειηθά ε πνίεζε ηη ζα ζεκαίλεη γηα ηνλ θαζέλα καο από δσ 

θαη ζην εμήο; Σν ζελάξην βνήζεζε λα αιιάμνπκε ζηάζε απέλαληη ηεο; Απηά πνπ 

δηαβάζακε κε αθνξκή ην ζελάξην ηη καο πξνζέθεξαλ; Οη καζεηέο κε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ππνγξάκκηζαλ φηη ε αλάγλσζε ηεο πνίεζεο είρε δπζθνιίεο, αιιά είδαλ θαη 

                                                 
46

 Βι. φ.π. ην Ritsosflv. 
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πιεπξέο πνπ ηνπο άξεζαλ. Ζ ζχλδεζε κε ηελ επνρή, φπσο είπαλ αξθεηνί, ηνπο 

βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ζεκάησλ θαη ζέζεσλ ησλ πνηεηψλ.  

ηε ζπλέρεηα ζπδεηήζακε γηα ηελ επηθείκελε επίζθεςε ηεο ραληψηηζζαο 

πνηήηξηαο Μ. Βιαράθε. Ζ δηδάζθνπζα κε εηζήγεζε (πεξίπνπ πέληε ιεπηά) 

παξνπζίαζε ηελ πνηήηξηα θαη καο πξνζθάιεζε ζηνλ πνηεηηθφ ηεο θφζκν. 

Δπηθεληξσζήθακε ζην λέν ηεο αθήγεκα Μνπληδνπξσηήο ραξηηώλ, βαζηζκέλν ζηηο 

παηδηθέο αλακλήζεηο ηνπ Κ. Παιακά θαη αξρίζακε έλα ηαμίδη πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

κηθξνχ καο αθηεξψκαηνο.  

Μεζνιάβεζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ ελφο κήλα –ν κήλαο ηεο Πνίεζεο, 

φπσο ηνλ νλνκάζακε– θαηά ηνλ νπνίν παξάιιεια κε ην ζελάξην πνπ δνπιεχακε ηφηε 

γηα «Σα θχια ζηε ινγνηερλία», ζηα δηαιείκκαηα, ζε ψξεο πνπ κέλακε ιίγν παξαπάλσ 

ζην ζρνιείν δηαβάζακε θείκελα, ζηίρνπο ηνπ Παιακά θαη εηνηκαζηήθακε γηα ηελ 

εθδήισζε-αθηέξσκα ζηα 70 ρξφληα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Κ. Παιακά. Ζ εθδήισζε 

(δχν δηδαθηηθέο ψξεο ζηελ αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ ην πξσί ηεο Γεπηέξαο 22 Απξηιίνπ 

2013 θαη δχν ψξεο ην απφγεπκα ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΣΔΗ Μνπζηθνινγίαο) έθιεηζε ην 

δηδαθηηθφ ζελάξην γηα ηελ ελφηεηα «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή 

πνίεζε».  

http://users.sch.gr/myvasoula/vlaxaki.pdf
http://vlachaki.blogspot.gr/
http://users.sch.gr/myvasoula/programma%20(2).pdf
http://users.sch.gr/myvasoula/programma%20(2).pdf
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΙΑ 

1ε ψξα β΄ θάζεο (3ε ψξα ζελαξίνπ ) 

1ε νκάδα  

Γηαβάδνπκε ην πνίεκα ηνπ Η. Πνιέκε «Ση είλαη ε παηξίδα καο» 

Σί εἶλαη ἡ παηξίδα καο; Μὴλ εἶλ᾿ νἱ θάκπνη; 

Μὴλ εἶλαη η᾿ ἄζπαξηα ςειὰ βνπλά; 

Μὴλ εἶλαη ὁ ἥιηνο ηεο, πνὺ ρξπζνιάκπεη; 

Μὴλ εἶλαη η᾿ ἄζηξα ηεο ηὰ θσηεηλά; 

 

Μὴλ εἶλαη θάζε ηεο ξερὸ ἀθξνγηάιη 

θαὶ θάζε ρψξα ηεο κὲ ηὰ ρσξηά; 

θάζε λεζάθη ηεο πνὺ ἀρλὰ πξνβάιιεη, 

θάζε ηεο ζάιαζζα, θάζε ζηεξηά; 

 

Μὴλ εἶλαη ηάραηε ηὰ ἐξεηπσκέλα 

ἀξραία κλεκεῖα ηεο ρξπζὴ ζηνιή, 

πνὺ ἡ ηέρλε ἐθφξεζε θαὶ ηὸ θαζέλα 

κία δφμα ἀζάλαηε ἀληηιαιεῖ; 

 

Ὅια παηξίδα καο! Κη αὐηὰ θη ἐθεῖλα, 

θαὶ θάηη πνχ ’ρνπκε κὲο ηὴλ θαξδηὰ 

θαὶ ιάκπεη ἀζψξεην ζὰλ ἥιηνπ ἀρηίλα 

θαὶ θξάδεη κέζα καο: Ἐκπξὸο παηδηά! 

Γηαβάδνπκε ην πνίεκα κε άμνλα ηηο εξσηήζεηο:  

 Γηαθξίλνπκε ζηξνθέο ζην πνίεκα; Κάζε ζηξνθή έρεη νξηζκέλν αξηζκφ ζηίρσλ; 

Τπάξρεη νκνηνθαηαιεμία θαη κέηξν; 
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 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γιψζζα ηνπ πνηήκαηνο; Ση παξαηεξείηε γηα ηηο 

ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί; 

 Υξεζηκνπνηεί εθθξαζηηθά κέζα;  

 Σν πνίεκα αλαθέξεηαη ζε κηα έλλνηα θαη γχξσ ηεο «ρηίδεη κηα ηζηνξία»; Ο 

θφζκνο ηνπ πνηήκαηνο ακθηζβεηεί ηνλ θφζκν φπσο εκείο ηνλ γλσξίδνπκε; 

 Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο καο πξντδεάδεη γηα ην πεξηερφκελν;  

 Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ ζπκπιεξψλνπκε 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηα ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο.  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

πνίεζεο 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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2ε νκάδα  

Γηαβάδνπκε ην απφζπαζκα « Ο ήιηνο» απφ ην έξγν ηνπ Ο. Διχηε Ο ήιηνο ν 

ειηάηνξαο.  

κνξθε θαη παξάμελε παηξίδα 

Χζάλ απηή πνπ κνπ ’ιαρε δελ είδα 

Ρίρλεη λα πηάζεη ςάξηα πηάλεη θηεξσηά 

ηήλεη ζηε γε θαξάβη θήπν ζηα λεξά 

Κιαίεη θηιεί ην ρψκα μεληηεχεηαη 

Μέλεη ζηνπο πέληε δξφκνπο αληξεηεχεηαη 

Κάλεη λα πάξεη πέηξα ηε λε παξαηά 

Κάλεη λα ηε ζθαιίζεη βγάλεη ζάκαηα 

Μπαίλεη ζ’ έλα βαξθάθη πηάλεη σθεαλνχο 

Ξεζεθσκνχο γπξεχεη ζέιεη ηχξαλλνπο 

Πέληε κεγάινπο βγάλεη πάλσ ηνπο βαξεί 

Να ιείςνπλ απ’ ηε κέζε ηνπο δνμνινγεί. 

Γηαβάδνπκε ην πνίεκα κε άμνλα ηηο εξσηήζεηο:  

 Δληνπίδεηε ηελ έιιεηςε κέηξνπ θαη νκνηνθαηαιεμίαο; Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε 

ηνλ ζηίρν;  

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γιψζζα ηνπ πνηήκαηνο; Ση παξαηεξείηε γηα ηηο 

ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί; Δληνπίδεηε ιεμηινγηθνχο ζπλδπαζκνχο πνπ ζαο 

μελίδνπλ;  

 Πνην εθθξαζηηθφ κέζν θπξηαξρεί ζην πνίεκα;  

 Ση παξαηεξείηε σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζην θείκελν; 

 Μπνξείηε λα θαηαλνήζεηε κε ηελ πξψηε αλάγλσζε ην λνεκαηηθφ θφζκν ηνπ 

θεηκέλνπ;  

 Δληνπίδεηε ζην θείκελν ζεκεία αζαθή ή ζεκεία πνπ κπνξείηε λα δηαβάζεηε κε 

πνιινχο ηξφπνπο; 
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 Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ ζπκπιεξψλνπκε 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηα ζηνηρεία ηεο κνληέξλαο πνίεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

πνίεζεο 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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4
ε
 ψξα  

1ε Οκάδα  

Κιαζηθηζκφο – Ρνκαληηζκφο  

Παξαθνινπζνχκε ηελ εηζήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Γηαβάδνπκε απφ ην Λεμηθό 

Λνγνηερληθώλ όξσλ ηα ιήκκαηα «Κιαζηθηζκφο» θαη «Ρνκαληηζκφο». Δπηζθεπηφκαζηε 

ην αλζνιφγην ινγνηερλίαο ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ θαη δηαβάδνπκε 

θείκελα ησλ Α. Κάιβνπ, Γ. νισκνχ. 

πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα. 

Κιαζηθηζκόο: ραξαθηεξηζηηθά  Ρνκαληηζκόο: ραξαθηεξηζηηθά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6
http://www.snhell.gr/
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2ε νκάδα  

Παξλαζζηζκφο – πκβνιηζκφο  

Παξαθνινπζνχκε ηελ εηζήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Γηαβάδνπκε από Λεμηθό 

Λνγνηερληθώλ όξσλ ηα ιήκκαηα «Παξλαζζηζκφο» θαη «πκβνιηζκφο». 

Δπηζθεπηφκαζηε ην αλζνιφγην ινγνηερλίαο ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ θαη 

δηαβάδνπκε θείκελα ησλ Κ. Παιακά, Λ. Μαβίιε, Η. Γξππάξε.  

πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα. 

Παξλαζζηζκόο: ραξαθηεξηζηηθά  πκβνιηζκόο: ραξαθηεξηζηηθά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6
http://www.snhell.gr/
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=31
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/lorentzos_mavilhs_poems.htm
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=82
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3ε νκάδα  

Κ. Π. Καβάθεο – Α. ηθειηαλφο 

Παξαθνινπζνχκε ηελ εηζήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Γηαβάδνπκε ην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα ηνπ Κ. Π. Καβάθε θαη ηνπ Α. ηθειηαλνχ Δπηζθεπηφκαζηε ην αλζνιφγην 

ινγνηερλίαο ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ θαη δηαβάδνπκε θείκελα ησλ Κ.Π. 

Καβάθε θαη Α. ηθειηαλνχ.  

πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα 

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΖ: ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πνίεζήο ηνπ 

ΑΓΓΔΛΟ ΗΚΔΛΗΑΝΟ: ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζήο ηνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6416/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6426/
http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp
http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp
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4ε νκάδα  

Μνληεξληζκφο 

Παξαθνινπζνχκε ηελ εηζήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Γηαβάδνπκε απφ ην Λεμηθό 

Λνγνηερληθώλ όξσλ ην ιήκκα «Μνληεξληζκφο». Δπηζθεπηφκαζηε ην αλζνιφγην 

ινγνηερλίαο ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ θαη δηαβάδνπκε θείκελα ηνπ Γ. 

εθέξε (εηζεγεηήο ηεο κνληέξλαο  πνίεζεο ζηελ Διιάδα, ηξνθή 1931). 

πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα  

Μνληεξληζκφο: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6
http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp
http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp
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5ε Οκάδα  

Τπεξξεαιηζκφο 

Παξαθνινπζνχκε ηελ εηζήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Γηαβάδνπκε απφ ην Λεμηθό 

Λνγνηερληθώλ όξσλ ην ιήκκα «Τπεξξεαιηζκφο». Δπηζθεπηφκαζηε ην αλζνιφγην 

ινγνηερλίαο ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ θαη δηαβάδνπκε θείκελα ησλ Ο. 

Διχηε θαη Γ. Ρίηζνπ.  

πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα. 

Τπεξξεαιηζκόο: ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  

 

 

 

 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6
http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp
http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=9
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=9
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=41
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5
ε
, 6

ε
, 7

ε
,8

ε
 ψξα  

1ε νκάδα  

Αλδξέαο Κάιβνο, «Ο θηιφπαηξηο» 

Δηζαγσγηθά 

Ο Μ. Απγέξεο ζην δνθίκηφ ηνπ Ο Κάιβνο θαη ε επνρή ηνπ ζεκεηψλεη «Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Κάιβνπ είλαη ν επαλαζηαηηθφο παηξησηηζκφο θη ε 

αδηάθνπε έμαξζε ηεο αξεηήο ζηε δσή ησλ ιαψλ […]. Ζ αξεηή ζηνλ Κάιβν 

παξνπζηάδεηαη ζαλ επαλαζηαηηθή αμία, ζαλ ην θχξην θίλεηξν ηεο αγάπεο ζηελ 

ειεπζεξία, πνπ ππνθηλεί ην κίζνο θαηά ηεο αδηθίαο, ηεο βίαο θαη ηεο ηπξαλλίαο […]. 

Δίλαη αμερψξηζηα ζηελ πνίεζή ηνπ Παηξίδα, Διεπζεξία θη Αξεηή, απνζεψλνληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη κέζα ζε ηδαληθφ θσο.».  

Καη ν Λ. Πνιίηεο επηζεκαίλεη φηη «ινο απηφο ν θαηλνκεληθφο θιαζηθηζκφο 

είλαη έλα εμσηεξηθφ ληχκα κνλάρα, θάησ απφ ην νπνίν θηλείηαη ε αλήζπρε ςπρή ελφο 

γλήζηνπ ξνκαληηθνχ». 

ηφρνο καο είλαη λα γλσξίζνπκε ηελ εηθφλα ηεο Παηξίδαο φπσο ν Α. Κάιβνο ηε 

ζθηαγξάθεζε κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ. Ση είλαη ε Παηξίδα γηα ηνλ πνηεηή; Δίλαη ζχλζεηε 

έλλνηα; Πνην ζπλαίζζεκα εθδειψλεη έληνλα ν πνηεηήο; Πψο ζπλδέεη ηελ Παηξίδα κε 

ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ; Με πνηνπο ηξφπνπο ν πνηεηήο παξνπζηάδεη ηελ Παηξίδα; 

Πνηεο απερήζεηο ηνπ θιαζηθηζκνχ θαη ηνπ ξνκαληηζκνχ εληνπίδνπκε ζην 

«Φηιφπαηξη» ηνπ Α. Κάιβνπ;  

1ε Γξαζηεξηφηεηα  

 Ση πηζηεχνπκε φηη παξαθίλεζε ηνλ Α. Κάιβν λα ζπλζέζεη ηελ σδή «Ο 

θηιφπαηξηο» θαη πψο καο πξνδηαζέηεη ν ηίηινο ηεο σδήο σο αλαγλψζηεο; 

 Δληνπίδνπκε ηελ θνξχθσζε ηεο θηινπαηξίαο  ζηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηεο 

σδήο: 

Αο κε κνπ δώζε ε κνίξα κνπ 

εηο μέλελ γελ ηνλ ηάθνλ· 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6360/


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

 

ειίδα 48 απφ 83 

 

είλαη γιπθύο ν ζάλαηνο 

κόλνλ όηαλ θνηκώκεζα 

            εηο ηελ παηξίδα. 

Γηαβάδνληάο ηνπο έρνπκε ηελ αίζζεζε φηη έρνπκε δηαβάζεη θαη άιινπο παξφκνηνπο 

ζηίρνπο. Τπνκλεκαηίδνπκε ηνπο  ζηίρνπο κε ηε δεκηνπξγία ππεξδεζκψλ έηζη ψζηε λα 

γίλεη θαλεξή ε ζπλνκηιία ηνπο κε ηνπο ζηίρνπο άιισλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ. 

Έρνληαο θαηαλνήζεη φηη ε θηινπαηξία είλαη ν ππξήλαο ηεο σδήο, πξνζπαζνχκε λα 

γλσξίζνπκε ηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο γηα λα ηελ αλαδείμεη κε ηελ 

επφκελε δξαζηεξηφηεηα.  

2ε Γξαζηεξηφηεηα 

 Σν έληνλν ζπλαίζζεκα ηεο θηινπαηξίαο δίλεηαη θιηκαθσηά κέρξη ηελ 

θνξχθσζή ηνπ. Υξσκαηίδνπκε: ιέμεηο θαη εθθξάζεηο, πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ 

θιηκάθσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κέρξη ηελ θνξχθσζή ηνπ. Υξεζηκνπνηνχκε 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη δηαθνξεηηθή γξακκαηνζεηξά. Υξεζηκνπνηνχκε 

δηαθνξεηηθφ κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο γηα λα ππνγξακκίζνπκε ηελ θεληξηθή 

έλλνηα ή έλλνηεο πνπ αλαδεηθλχεη ε σδή.  

 Δληνπίδνπκε ηηο εηθφλεο ηεο σδήο. Γηαπηζηψλνπκε φηη είλαη εηθφλεο νπηηθέο, 

αθνπζηηθέο αιιά θαη εηθφλεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο 

αηζζήζεηο (ζρήκα ζπλαηζζεζίαο) Υξσκαηίδνπκε ηηο εηθφλεο κε δηαθνξεηηθφ 

ρξσκαηηζκφ, αιιάδνπκε ηε γξακκαηνζεηξά θαη ην κέγεζφο ηεο γηα λα 

αλαδείμνπκε ηελ πνηθηιία ησλ εηθφλσλ.  

πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα: 
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Δηθφλεο νπηηθέο Δηθφλεο αθνπζηηθέο Δηθφλεο κε ην ζρήκα ηεο 

ζπλαηζζεζίαο 

 

 

 

 

 

 

  

Ζ δξαζηεξηφηεηα επαλαθέξεη ηε ζπδήηεζε γηα ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα ηνπ 

θιαζηθηζκνχ θαη ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οινθιεξψλεηαη κε 

ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία πξνηείλνπκε κηα λέα κνξθνπνίεζε ηεο 

σδήο κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ αλ ε λέα κνξθή νδεγεί ζε δηαθνξεηηθή λνεκαηνδφηεζε 

ηνπ θεηκέλνπ.  

3ε Γξαζηεξηφηεηα 

Δληνπίδνπκε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θιαζηθηζκνχ πνπ απερνχλ 

ζηελ σδή  

 ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ απφιπηε ζπκκεηξία (πξννίκην- 

θχξην κέξνο- επίινγν) 

 ηε κεηξηθή ηεο 

 ην «αξραηφπξεπν γισζζηθφ φξγαλφ» ηεο. 

ηε ζπλέρεηα δνθηκάδνπκε: 

 Να αιιάμνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ηεο σδήο. Αηηηνινγνχκε ηε λέα δνκή.  

 Να επαλαγξάςνπκε θάπνηεο ζηξνθέο ηεο σδήο ζε δεθαπεληαζχιιαβν ζηίρν.   
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Ζ δηαθνξεηηθή κνξθή ηεο σδήο πνπ ζρεκαηίδεηαη επεξεάδεη ηε λνεκαηνδφηεζή ηεο; 

Αηηηνινγνχκε ηηο ζθέςεηο καο. 

4ε δξαζηεξηφηεηα  

 ην παξαθάησ ζρήκα ηνπνζεηνχκε ζην θεληξηθφ εμάγσλν ηελ θπξίαξρε 

έλλνηα ηνπ πνηήκαηνο ηελ παηξίδα. Δπηιέγνπκε απφ ην θείκελν ηνλ ζηίρν ή ηε 

ζηξνθή πνπ ηελ ππνγξακκίδεη θαηά ηε γλψκε καο θαη ηε ζεκεηψλνπκε ζην 

θεληξηθφ εμάγσλν. Σνπνζεηνχκε ζηα εμάγσλα ηνπ θχθινπ ηα ζηνηρεία ηεο 

Φχζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο γηα λα δψζεη ηελ εηθφλα ηεο παηξίδαο. 

Δπηιέγνπκε ζηίρνπο γηα θάζε ζηνηρείν.  

 

Ή  

 Γεκηνπξγνχκε κία παξνπζίαζε (PowerPoint) ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 

ηνπ Α. Κάιβνπ (σο έμη δηαθάλεηεο).  

Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην. 
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2ε νκάδα  

Κ Παιακάο, Ο Γσδεθάινγνο ηνπ γύθηνπ (απφζπαζκα απφ ηνλ «Πξνθεηηθφ») 

1ε δξαζηεξηφηεηα  

Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ ζπλζεηηθνχ πνηήκαηνο ηνπ Κ. Παιακά Ο Γσδεθάινγνο ηνπ 

Γύθηνπ ηνπνζεηείηαη ηελ παξακνλή ηεο Άισζεο. Ο ρξφλνο γξαθήο ηνπ 1899, ιίγν 

κεηά ηελ εζληθή ηαπείλσζε ηνπ 1897, νη ηδέεο θαη ν ζηνραζκφο ηνπ πνηεηή ζπλαηξνχλ 

ην θείκελν κε ηνπο αγψλεο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο επνρήο ηνπ πνηεηή. Ο πνηεηήο, 

γλψζηεο ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ Γέλνπο, εθθξάδεη ηε ζπλείδεζε ηνπ έζλνπο ηνπ. 

Αλ θαη ε παηξίδα βξίζθεηαη ζε κηα πνιχ δχζθνιε ζηηγκή θαη θηλδπλεχεη κε αθαληζκφ, 

ν πνηεηήο έρεη ηε βεβαηφηεηα ηεο επηθείκελεο αλαγέλλεζήο ηεο. Γειψλεη ηελ αγάπε 

γηα ηελ παηξίδα ηνπ. ε πνηα ζεκεία ηνπ απνζπάζκαηνο θαίλεηαη; Γξάθνπκε κία 

παξάγξαθν 80-100 ιέμεσλ. 

2ε δξαζηεξηφηεηα  

 ηνπο ζη. 1-24 ν αθαληζκφο ηεο Υψξαο, ζχκθσλα κε ηελ πξνθεηηθφ ιφγν ηνπ 

Πνηεηή, δίδεηαη ζηαδηαθά. πκπιεξψλνληαο ηηο παξαθάησ θάξηεο 

εληνπίδνπκε ηνπο ζηίρνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο ηξεηο θάζεηο ηνπ αθαληζκνχ 

ηεο Υψξαο. εκεηψλνπκε ζε θάζε θάζε ηα πξφζσπα, πνπ δειψλνπλ ηελ 

πξνθεηηθή ξήζε, ηα θπξίαξρα ξήκαηα θαη ηα εθθξαζηηθά κέζα, πνπ ζε θάζε 

θάζε αηζζεηνπνηνχλ ηελ πηψζε ηεο Υψξαο. Υξσκαηίδνπκε ηηο ηξεηο θάζεηο 

κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ, πνπ λα απνδίδεη ηελ αηκφζθαηξα ησλ ζηίρσλ. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/
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3ε δξαζηεξηφηεηα  

ηνπο ζη. 25-41 δίδεηαη ε επηθείκελε αλαγέλλεζε ηεο Φπρήο ηεο Υψξαο. 

πκπιεξψλνληαο ηα βήκαηα εληνπίδνπκε ηνπο ζηίρνπο, πνπ παξνπζηάδνπλ ηε 

ζηαδηαθή αλαγέλλεζε ηεο Υψξαο. εκεηψλνπκε ζε θάζε βήκα ηα θπξίαξρα ξήκαηα 

θαη ηα εθθξαζηηθά κέζα, πνπ ζε θάζε βήκα αηζζεηνπνηνχλ ηελ αλαγέλλεζε ηεο 

Υψξαο. Υξσκαηίδνπκε ηα βήκαηα κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ. Αιιάδνπκε ηε 

γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο θαη ην ρξψκα ηεο ζηνπο ζηίρνπο φπνπ εληνπίδνπκε ηελ 

αηζηνδνμία ηνπ Πξνθήηε-πνηεηή γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ Διιεληζκνχ.    



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

 

ειίδα 53 απφ 83 

 

 

4ε δξαζηεξηφηεηα  

Ο Παιακάο ήηαλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ ηέινπο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, πνπ 

έβαιαλ ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο εγρψξηαο παξάδνζεο κε ηηο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθέο 

εμειίμεηο πνπ ζπλέβαηλαλ ζηελ Δπξψπεο. ην απφζπαζκα απφ ηνλ Γσδεθάινγν ηνπ 

Γύθηνπ («Πξνθεηηθφο») ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα ηνπ παξλαζζηζκνχ θαη ηνπ 

ζπκβνιηζκνχ θαίλεηαη φηη επεξέαζαλ ηνλ πνηεηή.  

 Με ηε βνήζεηα ησλ γλψζεσλ πνπ αληινχκε απφ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή 

Γιψζζα (Νενειιεληθή Λνγνηερλία/ Πνίεζε) θαη απφ ην Λεμηθό Λνγνηερληθώλ 

Όξσλ ζπκπιεξψλνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

παξλαζζηζκνχ θαη ηνπ ζπκβνιηζκνχ πνπ εληνπίδνπκε ζην θείκελν. 

Παξαπέκπνπκε ζηνπο αλάινγνπο ζηίρνπο. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/new/page_017.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/new/page_017.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6
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Παξλαζζηζκφο ηνηρεία θαη ζηίρνη 

παξαπνκπέο ζην θείκελν 

Αξραηνιαηξία 

Πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θφζκνπ 

Έληερλε επεμεξγαζία ησλ 

ζηίρσλ 

Πξνζεγκέλε νκνηνθαηαιεμία 

Αθξίβεηα ζηελ έθθξαζε 

Υαιηλαγψγεζε πάζνπο   

 

πκβνιηζκφο   

Έκθαζε ζηνλ εζσηεξηθφ 

θφζκν ηνπ αλζξψπνπ  

Υξήζε ζπκβφισλ γηα ηελ 

έθθξαζε ςπρηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, δηάζεζε 

ξεκβαζκνχ, κειαγρνιίαο, 

νλεηξνπφιεζε  
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Μνπζηθφηεηα 

Αθζνλία εθθξαζηηθψλ κέζσλ  

Μεηξηθέο θαη εθθξαζηηθέο 

θαηλνηνκίεο 

Απνπζία ξεηνξηζκνχ θαη 

επηηήδεπζεο 

Γηαθξηηηθή θαη ππνβιεηηθή 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην.  
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3ε νκάδα 

Κ. Π. Καβάθεο, «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο» 

Σν 1910 είλαη ην φξην ηεο πιένλ παξαγσγηθήο πεξηφδνπ ηνπ Παιακά σο πνηεηή, θαη 

ην 1911 είλαη ε ρξνληά πνπ ν ζχγρξνλφο ηνπ Κ. Π. Καβάθεο έθζαζε ζηελ σξηκφηεηά 

ηνπ. ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Διιεληζκνχ ηελ Αζήλα έδεζε ν Παιακάο, φηαλ θηινδνμία 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ήηαλ λα επεθηείλεη ηα ζχλνξά ηνπ θαη ζηελ ειιεληθή, 

θνζκνπνιίηηθε, εκπνξηθή θνηλφηεηα ηεο Αιεμάλδξεηαο έδεζε ν Καβάθεο, φπνπ ν 

Διιεληζκφο είρε επεθηαζεί ρξφληα πξηλ θαη δε γλψξηδε ζχλνξα. ηελ Αζήλα ην 1899 

γξάθεη ν Κ. Παιακάο ηνλ Γσδεθάινγν ηνπ Γύθηνπ θαη ζηελ Αιεμάλδξεηα ν Κ. Π. 

Καβάθεο γχξσ ζηα 1900 ην «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο». Γχν ζχγρξνλνη 

πνηεηέο πνπ πνξεχηεθαλ παξάιιεια θαη αληίζεηα.  

1ε δξαζηεξηφηεηα  

ηφρνο καο γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ παξαιιειία θαη ηηο αληηζέζεηο ησλ πνηεηψλ 

είλαη δηαβάδνληαο ην απφζπαζκα ηνπ «Πξνθεηηθνχ» απφ ηνλ Γσδεθάινγν ηνπ Γύθηνπ 

ηνπ Παιακά θαη ην «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο» ηνπ Καβάθε λα θαηαλνήζνπκε 

ηε ζηάζε ησλ δχν πνηεηψλ κπξνζηά ζε κηα «Υψξα» πνπ θηλδπλεχεη. Πνηα είλαη απηή 

ε ζηάζε; πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα κε ζηίρνπο απφ ηα πνηήκαηα, πνπ θαλεξψλνπλ 

ηε ζηάζε. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6410/
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Κ. Παιακάο  

Ο Γσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ  

Κ. Π. Καβάθεο  

«Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο»  

 

 

 

 

 

 

 

 

2ε δξαζηεξηφηεηα  

Γηαβάδνληαο ηα πνηήκαηα ηνπ Κ. Π. Καβάθε «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο», 

«Ηζάθε», «Αιεμαλδξηλνί βαζηιείο» δηαθξίλνπκε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληιεί απφ ηελ 

Ηζηνξία θαη λα εθθξάδεηαη κε γιψζζα δσληαλή ηφζν «πνπ κεδέληδε ηελ απφζηαζε 

ηεο πνίεζεο, απφ ηελ θνηλή θαη θαζεκεξηλή ζπλελλφεζε» (Γ. Γάιιαο).  

Έρνληαο ππφςε θαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα θηηάρλνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο θαη ηεο κνξθήο ησλ πνηεκάησλ ηνπ ζηελ πξνζπάζεηά 

καο  λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξνζσπηθή πνηεηηθή θσλή ηνπ Καβάθε: 

Ο Καβάθεο, κνινλόηη αλήθεη ζηε ιόγηα παξάδνζε, ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηε 

γιώζζα ζαλ δεκνηηθηζηήο […] από ηελ άπνςε ηεο ςπρνινγηθήο δηάζεζεο ηνπ 

αλζξώπνπ πνπ ζέιεη λα κηιήζεη κηα παξνύζα ιαιηά. (Γ. εθέξεο)  

ηε γιώζζα ηνπ Καβάθε δελ ππάξρεη νύηε κία ιέμε πιαζηή, κε ςεύηηθε 

ιάκςε, κε μέλα ζηνιίδηα. Γηαηί εθείλνο γλσξίδεη ηε κνλαδηθή αιήζεηα: πσο 

γισζζνπιάζηεο κπνξεί λα είλαη κνλάρα ν ιαόο, όρη ν πνηεηήο […]. Ο πνηεηήο 

έξρεηαη θαη αμηνπνηεί ην γισζζηθό ζεζαπξό όπσο έρεη δηακνξθσζεί ζην ζηόκα 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6410/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6411/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6414/
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ηνπ ιανύ. […] Μέζα ζ’ άιια πνιύηηκα καζήκαηα πνπ καο έρεη δώζεη κε ην 

έξγν ηνπ ν Καβάθεο, είλαη θαη ν ζεβαζκόο ζηε γιώζζα καο ….» (Μαξγαξίηα 

Γαικάηε)  

Έβιεπε ηελ ειιεληθή γιώζζα, από ηελ αξραία σο ηε ζύγρξνλε επνρή, σο 

πνιύκνξθε, αιιά εληαία νληόηεηα, γεκάηε πινύηε γηα ηνλ πνηεηή. (P. Bean)  

 

Γιψζζα ησλ πνηεκάησλ ηνπ Κ. Π. 

Καβάθε  

Μνξθή ησλ πνηεκάησλ ηνπ Κ. Π. 

Καβάθε  

 

 

 

 

 

 

3ε δξαζηεξηφηεηα  

Ζ αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Κ. Π .Καβάθε «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο» καο 

βνήζεζε λα θαηαλνήζακε ηε ζρέζε ηνπ πνηεηή κε ηελ παηξίδα; 

Γηαβάδνπκε θαη ην άξζξν Ο πνηεηήο ζα καο πεξηκέλεη ζην λέν ηνπ ζπίηη ην νπνίν ζα 

καο βνεζήζεη λα απαληήζνπκε ηαπηφρξνλα θαη ζην εμήο εξψηεκα: Γηαηί ν Καβάθεο 

«εμαθνινπζεί λα κηιά ζηνπο πηηζηξηθάδεο θαη λα δηαβάδεηαη σο ζύγρξνλνο πνηεηήο, 

έρνληαο απνθηήζεη ην θύξνο θαη ηελ αίγιε ελόο νηθνπκεληθνύ πνηεηή»; Πώο 

αληηιακβάλεζηε ηνλ όξν νηθνπκεληθόο πνηεηήο;  

Απαληάκε θαη ζηα δχν εξσηήκαηα κε έλα θείκελν-ζρφιην πεξίπνπ 100 ιέμεσλ. Σν 

γξάθνπκε κε ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word). Υξεζηκνπνηνχκε 

δηαθνξεηηθή γξακκαηνζεηξά θαη κέγεζνο ζηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ καο πνπ ζέινπκε 

λα δψζνπκε έκθαζε. 

http://www.tanea.gr/news/culture/article/4764582/?iid=2
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Ή  

Γεκηνπξγνχκε κία παξνπζίαζε (PowerPoint) γηα ηνλ Κ. Π. Καβάθε (ιφγνο, εηθφλα, 

θίλεζε· φρη πεξηζζφηεξεο απφ νθηψ δηαθάλεηεο). 

Ή  

Γεκηνπξγνχκε ην «ζχλλεθν ιέμεσλ» ησλ πνηεκάησλ «Πεξηκέλνληαο ηνπο 

Βαξβάξνπο» θαη« Ηζάθε» ηνπ Κ. Π. Καβάθε. 

Ή  

Γεκηνπξγνχκε κία αθίζα γηα ηελ Παγθφζκηα Μέξα Πνίεζεο (21 Μαξηίνπ 2013). 

Γλσξίδνπκε φηη ην 2013 είλαη « Έηνο Κ. Π. Καβάθε».  

Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην.  
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4ε νκάδα 

Γ. εθέξεο, «Διέλε»  

Ο Γ. εθέξεο παξνπζηάδεη αξραίνπο κχζνπο πξνζαξκνζκέλνπο ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα, έηζη πνπ λα εθθξάδνπλ ζχγρξνλεο εκπεηξίεο. ην πνίεκα «Διέλε» 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο δχν αξραίνπο κχζνπο ηεο Διέλεο θαη ηνπ Σεχθξνπ. ηφρνο καο 

είλαη λα γλσξίζνπκε ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ κχζσλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε ηε ζηάζε ηνπ πνηεηή σο έιιελα πνιίηε θαη πνιηηηθνχ έλαληη ηεο 

παηξίδαο ηνπ.  

1ε δξαζηεξηφηεηα  

Ο Γ. εθέξεο κηιψληαο γηα ηνλ δφιν ησλ αλζξψπσλ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ κχζν ηεο 

Διέλεο. Πψο πεξηγξάθεη ν πνηεηήο  

 Σελ πξαγκαηηθή, «δσληαλή» Διέλε πνπ ζπλάληεζε κηα «λχρηα ζη’ 

αθξνζαιάζζη ηνπ Πξσηέα»; Φηηάρλνπκε ην πνξηξέην ηεο. Βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πεξηγξαθήο πψο ζα ραξαθηεξίδακε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πνηεηή; 

ηελ παξαθάησ παξάζηαζε ηνπνζεηνχκε ζηνλ κεγάιν θχθιν ηνπο ζηίρνπο 

ηνπ εθέξε πνπ πεξηγξάθεη ηελ Διέλεο θαη ζηνπο κηθξφηεξνπο παξαπέκπνπκε 

ζε ηξεηο πίλαθεο δσγξαθηθήο εκπλεπζκέλνπο απφ ην πξφζσπν ηεο Διέλεο.  

 Σν «είδσιν» ηεο Διέλεο ζηνπο ζηίρνπο 48-50;    

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14867/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%82


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

 

ειίδα 61 απφ 83 

 

 

2ε δξαζηεξηφηεηα  

Ζ πηνζέηεζε ηνπ κνληεξληζκνχ ζήκαηλε ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο ειιεληθήο πνηεηηθήο 

παξάδνζεο θαη ν θνζκνπνιίηεο Γ. εθέξεο εηζάγεη νπζηαζηηθά ηνλ κνληεξληζκφ ζηελ 

Διιάδα.  

Πνηα γλσξίζκαηα ηνπ ειιεληθνχ κνληεξληζκνχ εκθαλίδνληαη ζην πνίεκα «Διέλε»; 

Δληνπίδνπκε ηνπο ζηίρνπο. Υξσκαηίδνπκε κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ ην θάζε 

ζηνηρείν. Αιιάδνπκε ηε γξακκαηνζεηξά θαη ην κέγεζφο ηεο ζηα ζηνηρεία: ρξήζε 

κπζηθψλ ππαηληγκψλ θαη αλαθνξψλ ζην αξραίν παξειζφλ, ζπλεηξκηθή ιεηηνπξγία ηεο 

κλήκεο, κνξθηθή ειεπζεξία.  
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Διιεληθφο κνληεξληζκφο Γ.ΔΦΔΡΗ «ΔΛΔΝΗ»  

 Τπέξβαζε ηνπ 

«θαξπσηαθηζκνχ» θαη ηεο 

παξαδνζηαθή ζηηρνπξγίαο. 

 Δλζσκάησζε ησλ δσληαλψλ 

ζηνηρείσλ ηεο παξάδνζεο 

(πνηεηηθφο ξπζκφο, γιψζζα 

δεκνηηθήο πνίεζεο) 

 πκθηιίσζε ηνπ ζέκαηνο κε 

ηελ απφιπηε θαζαξφηεηα ηεο 

εηθφλαο. 

 Δγγελήο κνπζηθφηεηα.  

 Υξήζε κπζηθψλ ππαηληγκψλ 

θαη αλαθνξψλ ζην αξραίν 

παξειζφλ. 

 Έκθαζε ζην θσο θαη ην 

ηνπίν κε ζηφρν ηελ πξνβνιή 

ησλ πλεπκαηηθψλ αμηψλ πνπ 

ππνβάιιεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ηνπίν. 

 Αλαπφιεζε ηνπ παξειζφληνο 
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κε αίζζεκα κειαγρνιίαο, 

απνηέιεζκα ηεο 

απηνγλσζίαο θαη ηεο 

αλαδήηεζεο απζεληηθήο 

δσήο. 

 Δπηζπκία γηα απειεπζέξσζε 

ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ. 

 πλεηξκηθή ιεηηνπξγία ηεο 

κλήκεο.  

 Κπξηαξρία ηνπ ηξαγηθνχ θαη 

ηεο ηξαγηθήο ζεψξεζεο ηεο 

ηζηνξίαο. 

 Μνξθηθή ειεπζεξία. 

3ε δξαζηεξηφηεηα  

Ο Σεχθξνο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ πνηεηή σο «πξνζσπείν». Έηζη ην πξφζσπν ηνπ 

πνηεηή κεηαθηλείηαη κε κηα ζεηξά δξακαηηθψλ κεηακνξθψζεσλ πνηεηήο-αεδφλη-

Σεχθξνο. Δληνπίδνπκε ηνπο ζηίρνπο θαη ζπκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα πνπ 

επηβεβαηψλεη ηε ζρέζε. 
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4ε δξαζηεξηφηεηα 

Δπηιέγνπκε απφ ην πνίεκα ηνλ ζηίρν ή ηνπο ζηίρνπο πνπ θαηά ηε γλψκε καο 

θαλεξψλνπλ ηε ζηάζε ηνπ Γ. εθέξε σο έιιελα πνιίηε θαη πνιηηηθνχ έλαληη ηεο 

παηξίδαο. Γηαηππψλνπκε ηελ άπνςή καο γηα ηε ζρέζε ηνπ Γ. εθέξε κε ηελ παηξίδα. 

Υξεζηκνπνηνχκε ην Πξφγξακκα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ.  

Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην. 
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5ε νκάδα  

Ο. Διχηεο, [ηα ρηήκαηα βαδίζακε φιε κέξα…], «Ο ήιηνο» 

Ο Ο. Διχηεο δηακνξθψλεη κηα ηδηφηππε ζρέζε κε ηνλ ππεξξεαιηζκφ. Αληιεί απφ ηνλ 

ππεξξεαιηζκφ ηε καγεία ησλ ιέμεσλ, ηελ απηνλνκία ηνπο, ηελ άινγε ζχλδεζή ηνπο, 

ηελ αζηημία, ηελ εηθνλνπιαζηηθή θαληαζία. Κπξίσο φκσο δαλείδεηαη ηελ απνζέσζε 

ησλ αηζζήζεσλ. Χζηφζν ε γιψζζα ηνπ είλαη ιπξηθή θαη ζηα πνηήκαηά ηνπ 

δηαθξίλνπκε ζεκαηηθφ ηζηφ.  

1ε δξαζηεξηφηεηα  

 Δληνπίδνπκε ζηα πνηήκαηα ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

επηξξνή ηνπ ππεξξεαιηζκνχ ζηνλ Ο. Διχηε. Υξσκαηίδνπκε θάζε ζηνηρείν κε 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Αιιάδνπκε ηε γξακκαηνζεηξά ζην ζηνηρείν πνπ 

ζπλαληάκε πεξηζζφηεξν. Γξάθνπκε κία παξάγξαθν κε ηηο παξαηεξήζεηο καο.  

 Αιιάδνπκε ηε γξακκαηνζεηξά ζηα ξήκαηα ηνπ πνηήκαηνο [ηα ρηήκαηα 

βαδίζακε φιε κέξα…]. Πνην ξεκαηηθφ πξφζσπν θπξηαξρεί;   

2ε δξαζηεξηφηεηα 

 Ο πνηεηήο θαη ζηα δχν πνηεηηθά ηνπ θείκελα αλαθέξεηαη ζηελ παηξίδα. ην 

πνίεκα «Ο ήιηνο» ηε ραξαθηεξίδεη «φκνξθε θαη παξάμελε». Καηαλννχκε ην 

ραξαθηεξηζκφ; πκπιεξψλνπκε ζην πξψην πιαίζην ηηο αληηζέζεηο πνπ 

εληνπίδνπκε. ην δεχηεξν πιαίζην γξάθνπκε έλαλ ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο πνπ 

θαηά ηελ άπνςή καο δίλεη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παηξίδαο. 

 ην πνίεκα [ηα ρηήκαηα βαδίζακε φιε κέξα…] ν πνηεηήο θαηαιήγεη 

«Δίκαζηε απφ θαιή γεληά». Μπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπιινγηζηηθή 

πνξεία ηνπ πνηεηή κέρξη ηνλ θαηαιεθηηθφ ζηίρν; πκπιεξψλνπκε ζην πξψην 

πιαίζην ηηο ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο ηνπ θεηκέλνπ. ην δεχηεξν πιαίζην 

γξάθνπκε έλα ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο πνπ θαηά ηελ άπνςή καο δίλεη ην βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο παηξίδαο. 

 

http://blogs.sch.gr/spetsiotou/archives/1699
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Ο. Διχηεο, «Ο ήιηνο» (Ο ήιηνο ν ειηάηνξαο) 

Αληηζέζεηο  ηίρνο  

 

 

 

 

 

 

 

Ο. Διχηεο, [ηα ρηήκαηα βαδίζακε φιε κέξα…] (Ήιηνο ν πξώηνο) 

Δηθφλεο  ηίρνο  
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3
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

 Φηηάρλνπκε ην ζχλλεθν ιέμεσλ (http://www.wordle.net/) ησλ δχν 

πνηεκάησλ.   

 Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο ηεο 2
εο

 δξαζηεξηφηεηαο θαη ην ζχλλεθν ιέμεσλ 

ησλ πνηεκάησλ κπνξνχκε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα: Πνηα ε ζηάζε ηνπ 

πνηεηή έλαληη ηεο Παηξίδαο θαη ηη ππνγξακκίδεη κηα ηέηνηα ζηάζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνίεκα «Ο ήιηνο» (Ο ήιηνο ν ειηάηνξαο) γξάθηεθε 

ην 1971 θαη ην απφζπαζκα [ηα ρηήκαηα βαδίζακε φιε κέξα…] (Ήιηνο ν 

πξώηνο) δεκνζηεχηεθε ζηα 1943;  

Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην. 

http://www.wordle.net/
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1ε Οκάδα  

Γ. νισκφο: «Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» ρ. Γ΄1, «Ο Κξεηηθφο» απ.5 [22] 

Γηαβάδνπκε ηνλ ζηνραζκφ ηνπ πνηεηή «φια απηά, φζν κεγαιχηεξα είλαη θαη πιένλ 

δηάθνξα, εηο ηφζν πςειφηεξν ζηπινπφδη ζηαίλνπλ ηελ Διεπζεξία κεζηήλ απφ ην 

ρξεφο, δειαδή απφ φζα πεξηέρεη ε Ζζηθή, ε Θξεζθεία, ε Παηξίδα, ε Πνιηηηθή θ.ά.» 

απφ ηνπο «Διεχζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο» γηα λα αληηιεθζνχκε ηε ζέζε ηνπ γηα ηε 

ζχλζεηε έλλνηα ηεο Διεπζεξίαο θαη λα αλαδείμνπκε ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν πνηεηήο γηα 

ηελ παηξίδα ηε δεθαεηία 1833-1834. Θπκφκαζηε μαλά ηνλ ζηίρν ηνπ Ν. Βξεηηάθνπ 

«Σὸ πξφζσπφ ζνπ, ηῆο Ἑιιάδαο πξφζσπν, Πνηεηή…», ν νπνίνο πηζηεχνπκε φηη 

απνθαιχπηεη ηε ζρέζε Γ. νισκνχ θαη Παηξίδαο. 

ηε ζπλέρεηα δηαβάδνπκε ηα θείκελα «Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» ρ. Γ΄,1 θαη «Ο 

Κξεηηθφο» απ.5[22] θαη έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε. 

1ε Γξαζηεξηφηεηα   

Γηαβάδνπκε ηνπο ζηίρνπο  

Γ. νισκφο, «Ο Κξεηηθφο» 

[…] ζηνλ Φεινξείηε όπνπ ζπρλά κ’ εηξάβνπλελ ν πόλνο,  

θη έβιεπα η’ άζηξν η’ νπξαλνύ κεζνπξαλίο λα ιάκπεη 

θαη ηνπ γεινύζαλ ηα βνπλά, ηα πέιαγα θη νη θάκπνη·  

θη εηάξαδε ηα ζπιάρλα κνπ ειεπζεξηάο ειπίδα 

θη εθώλαδα: «σ ζετθηά θη όιε αίκαηα Παηξίδα»  

θη άπισλα θιαίνληαο θαη’ απηή ηα ρέξηα κε θακάξη·  

θαιή ’λ’ ε καύξε πέηξα ηεο θαη ην μεξό ρνξηάξη[…] 

Γ. νισκφο, «Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» ζρ. Γ 

Mεηέξα, κεγαιόςπρε ζηνλ πόλν θαη ζηε δόμα,  

Kη’ αλ ζην θξπθό κπζηήξην δνπλ πάληα ηα παηδηά ζνπ 

Mε ινγηζκό θαη κ’ όλεηξν, ηί ράξ’ έρνπλ ηα κάηηα […] 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=429&author_id=47
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=433&author_id=47
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=429&author_id=47
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=429&author_id=47
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 Πνηα ραξαθηεξηζηηθά απνδίδεη ζηελ παηξίδα ν πνηεηήο θαη ηη θαλεξψλνπλ; 

Αηηηνινγνχκε ηελ απάληεζή καο ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ρξφλν θαη ηελ αηηία 

γξαθήο ησλ ζηίρσλ. 

2ε Γξαζηεξηφηεηα  

ην 5ν [22] απφζπαζκα ηνπ «Κξεηηθνχ» εληνπίδνπκε ηηο εηθφλεο. Υξσκαηίδνπκε ηηο 

εηθφλεο κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ, αιιάδνπκε ηε γξακκαηνζεηξά θαη ην κέγεζφο 

ηεο γηα λα αλαδείμνπκε ηελ πνηθηιία ησλ εηθφλσλ. πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα: 

ΔΙΚΟΝΔ ΟΠΣΙΚΔ  ΔΙΚΟΝΔ ΑΚΟΤΣΙΚΔ  ΔΙΚΟΝΔ ΜΔ ΣΟ ΥΗΜΑ 

ΣΗ ΤΝΑΙΘΗΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

 ην θεληξηθφ εμάγσλν ηνπνζεηνχκε ηε βαζηθή ηδέα ησλ απνζπαζκάησλ, ηελ 

παηξίδα. Δπηιέγνπκε απφ ηα απνζπάζκαηα ηνλ ζηίρν πνπ, θαηά ηε γλψκε καο, 

ηελ ππνγξακκίδεη. Σνπνζεηνχκε ζηα εμάγσλα ηνπ θχθινπ ηα ζηνηρεία ηεο 

Φχζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο γηα λα δψζεη ηελ εηθφλα ηεο παηξίδαο. 

Δπηιέγνπκε ζηίρνπο γηα θάζε ζηνηρείν.   
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Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην. 
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2ε νκάδα  

Α. ηθειηαλφο, «Πλεπκαηηθφ εκβαηήξην» (απφζπαζκα)  

1ε δξαζηεξηφηεηα  

Λίγεο κέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ν Α. ηθειηαλφο ζην 

πεξηνδηθφ Διεύζεξα Γξάκκαηα δεκνζηεχεη ην «Πλεπκαηηθφ Δκβαηήξην» Σε κνίξα ηεο 

Διιάδαο ν πνηεηήο ηελ αηζζάλεηαη δηθή ηνπ κνίξα. Ζ έγλνηα ηνπ θαη ε αγσλία ηνπ γη’ 

απηήλ ηελ θαηλνχξηα Λεπηεξηά ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλζξσπφηεηαο πνπ θηλδχλεπε, 

παξά ηηο ζπζίεο ηνπ πνιέκνπ, εθθξάδεηαη κε ηελ θξαπγή «Οκπξφο· βνεζάηε λα 

ζεθψζνπκε ηνλ ήιην πάλσ απ' ηελ Διιάδα·/νκπξφο, βνεζάηε λα ζεθψζνπκε ηνλ ήιην 

πάλσ απφ ηνλ θφζκν!». Ο πνηεηήο ζαιπίδεη έλα πξαγκαηηθφ εκβαηήξην γηα ηελ 

Διιάδα. Καιεί ζε αγψλα γηα ηελ αλφξζσζε ηεο παηξίδαο.  

 Πνηα εηθφλα γηα ηελ παηξίδα ηνπ νξακαηίδεηαη ν πνηεηήο ;  

 Γξάθνπκε κε ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word) έλα θείκελν 

ζρφιην γηα ηε ζρέζε ηνπ ηθειηαλνχ κε ηελ παηξίδα, πεξίπνπ 150 ιέμεσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επνρή ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνλ ζηίρν «Ζ γε 

καο αξθεηά ιηπάζηεθε απφ ζάξθα αλζξψπνπ». 

2ε δξαζηεξηφηεηα  

Ο Άγγεινο ηθειηαλφο εγθαηέιεηςε ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο θαη 

άξρηζε λα ζπλνκηιεί κε ηνλ κνληεξληζκφ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα εληνπίδνπκε πνηα 

απφ ηα ζηνηρεία ηνπ κνληεξληζκνχ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζην θείκελν θαη 

παξαπέκπνπκε ζηνπο αληίζηνηρνπο ζηίρνπο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

κνληεξληζκνύ  

Α. ηθειηαλόο, «Πλεπκαηηθό 

εκβαηήξην», (απόζπαζκα) 

 Τπέξβαζε ηεο παξαδνζηαθήο 

ζηηρνπξγίαο. 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6070/
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 Δλζωκάηωζε ηωλ δωληαλώλ 

ζηνηρείωλ ηεο παξάδνζεο 

(πνηεηηθόο ξπζκόο, γιώζζα 

δεκνηηθήο πνίεζεο) 

 πκθηιίωζε ηνπ ζέκαηνο κε ηελ 

απόιπηε θαζαξόηεηα ηεο 

εηθόλαο. 

 Δγγελήο κνπζηθόηεηα.  

 Υξήζε κπζηθώλ ππαηληγκώλ θαη 

αλαθνξώλ ζην αξραίν 

παξειζόλ. 

 Έκθαζε ζην θωο θαη ην ηνπίν 

κε ζηόρν ηελ πξνβνιή ηωλ 

πλεπκαηηθώλ αμηώλ πνπ 

ππνβάιιεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ηνπίν. 

 Αλαπόιεζε ηνπ παξειζόληνο κε 

αίζζεκα κειαγρνιίαο, 

απνηέιεζκα ηεο απηνγλωζίαο 

θαη ηεο αλαδήηεζεο απζεληηθήο 

δωήο. 

 Δπηζπκία γηα απειεπζέξωζε ηεο 

αηνκηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ 

 πλεηξκηθή ιεηηνπξγία ηεο 

κλήκεο.  
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 Κπξηαξρία ηνπ ηξαγηθνύ θαη ηεο 

ηξαγηθήο ζεώξεζεο ηεο 

ηζηνξίαο. 

 Μνξθηθή ειεπζεξία 

Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην.  
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3ε νκάδα   

Λνξέληδνο Μαβίιεο, «ηελ Παηξίδα»  

Ο Λνξέληδνο Μαβίιεο […] αλήθεη ζηελ επηαλεζηαθή παξάδνζε, φπσο 

δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ νισκφ θαη ηνπο επηγφλνπο ηνπ θαη θπξίσο απφ ηνλ δάζθαιφ 

ηνπ θαη ζηελφ θίιν, ηνλ Πνιπιά. […] Φινγεξφο παηξηψηεο θαη νξακαηηζηήο, […] 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηνπο απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο ηνπ έζλνπο: ην 1896 κάρεηαη 

ζηελ επαλαζηαηεκέλε Κξήηε, ην 1897 βξίζθεηαη, κε δηθφ ηνπ εζεινληηθφ ζψκα, ζηα 

βνπλά ηεο Ζπείξνπ, φπνπ θαη ηξαπκαηίδεηαη. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ν Βεληδέινο 

ηνλ παίξλεη ζην επηηειείν ηνπ θαη ην 1910 εθιέγεηαη βνπιεπηήο ζηε Β' Αλαζεσξεηηθή 

Βνπιή. Ο ιφγνο ηνπ ζηε Βνπιή (16.2.1911) γηα ην «γισζζηθφ» άξζξν 107 ηνπ 

πληάγκαηνο απνηειεί ηελ θνξχθσζε ησλ αγψλσλ ηνπ γηα ηε δεκνηηθή γιψζζα θαη 

ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. […] Ζ αλψηαηε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ 

φκσο ππήξμε ν ζάλαηφο ηνπ ζην πεδίν ηεο κάρεο. Γηαζέηνπκε κηα θσηνγξαθία κε ηνλ 

πνηεηή λα θείηεηαη ζην ρψκα θαη γχξσ ηνπ, ζθπθηνί, λα ηνλ θξνληίδνπλ νη 

ζπκπνιεκηζηέο ηνπ. Ζξσηθφο ζάλαηνο κε ζηπι νκεξηθφ! […] 

1
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

ην πνίεκα «ηελ Παηξίδα» ν Λνξέληδνο Μαβίιεο αθνινπζεί ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν γξαθήο. Σα εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο αλαδεηθλχνπλ ηε 

θηινπαηξία ηνπ. εκεηψλνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα εηθφλεο, κεηαθνξέο, 

παξνκνηψζεηο.  

 

 

 

 

 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/lorentzos_mavilhs_poems.htm
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Δθθξαζηηθά κέζα  Λνξέληδνο Μαβίιεο ηελ Παηξίδα  

Δηθφλεο   

 

Μεηαθνξέο   

 

Παξνκνηψζεηο   

 

2
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

Γίδνπκε ηελ εηθφλα ηεο παηξίδαο αλαθεξφκελνη ζε ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

Λνξέληδνο Μαβίιεο γηα λα ζπλζέζεη ηελ εηθφλα ηεο. Υξεζηκνπνηνχκε ην Πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Γξάθνπκε 80-100 ιέμεηο.  

Θέηνπκε σο ηίηιν ηεο παξαγξάθνπ έλαλ ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο. 

Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην. 
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4ε νκάδα 

Κ. Π. Καβάθεο, «Θεξκνπχιεο» 

Γηα ηε ζρέζε ηνπ Κ. Π. Καβάθε κε ηελ ηζηνξία ζεκείσζε ν Γ. εθέξεο: «Σν 

ζπνπδαηφηεξν κέζν πνπ έρεη ν Καβάθεο γηα λα θάλεη πνίεζε... Ζ ηζηνξία, ε ζεκεξηλή 

θαη ε αιινηηλή, έρεη γίλεη έλα κε ηελ επαηζζεζία ηνπ· ηνλ αιινηψλεη· ηνλ θάλεη 

πξαγκαηηθφ· ηελ θάλεη πξαγκαηηθή. Αιεμάλδξεηα, Αληηφρεηα, ηδψλ... Ηάζσλ 

Κιεάλδξνπ, Γεκήηξηνο σηήξ, Ηνπιηαλφο... θαη νη Γξαηθνί, θαη νη χξνη θαη νη 

Δβξαίνη... Οη πνιηηείεο αξκελίδνπλ κε φιεο ηνχηεο ηηο ςπρέο· κε ηελ απάηε· κε ηελ 

πξνδνζία:... κε ηηο αηζζήζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο...» . 

1
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

Ο Κ. Π. Καβάθεο έρεη έλαλ ηδηφηππν ηξφπν γξαθήο. Γηαθξίλεηαη 

 γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληιεί απφ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο θάηη πνπ έρεη 

νηθνπκεληθφ ελδηαθέξνλ, ζχκθσλα κε ηνλ Bowra 

 ηελ εηξσλεία ηνπ πνπ είλαη νμχηαηε  

 ην δξακαηηθφ ζηνηρείν  

 ην ραιαξφ κέηξν θαη ηελ αληζνζπιιαβία ησλ ζηίρσλ 

 ην πεδνινγηθφ χθνο  

 ηελ πιεξνθνξηαθή γξαθή, πεξηγξαθηθή θαη δηαλνεηηθή πνπ ζπκπεξαίλεη, 

ζρνιηάδεη, ζπδεηά.  

Ζ πνίεζή ηνπ ζπγθηλεί, αιιά θαη πξνβιεκαηίδεη, θαζψο ν έξσηαο, ν ζάλαηνο, ε 

βία θαη ε κέζε ηεο εμνπζίαο, ε δηάςεπζε ησλ ηδαληθψλ δηαπεξλνχλ σο ζέκαηα ηνπο 

ζηίρνπο ηνπ.  

 Γξάθνπκε κία παξάγξαθν κε ην πξφγξακκα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ πεξίπνπ 

80 ιέμεσλ γηα ηελ πνηεηηθή γξαθή ηνπ Κ. Π. Καβάθε κε βάζε ην πνίεκα 

«Θεξκνπχιεο». 

 

 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=150&author_id=60
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2
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

Γίδνπκε ηελ εηθφλα ηεο παηξίδαο αλαθεξφκελνη ζε ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Κ. Π. 

Καβάθεο γηα λα ζπλζέζεη ηελ εηθφλα ηεο. Υξεζηκνπνηνχκε ην Πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Γξάθνπκε 60-80 ιέμεηο. 

Θέηνπκε σο ηίηιν ηεο παξαγξάθνπ έλαλ ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο.  

Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην.  
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5ε νκάδα  

Γ. Ρίηζνο: Ρσκηνζύλε, «Ο ηφπνο καο»  

Σν πνίεκα Ρσκηνζύλε γξάθηεθε απφ ηνλ Γ. Ρίηζν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1945-1947 

θαη δεκνζηεχηεθε ην 1954 ζηνλ ηφκν Αγξύπληα. Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ «παξαπέκπεη 

ζηνλ ηζηνξηθφ αιιά θαη ηνλ ζχγρξνλν ειιεληζκφ, πνπ βηψλεηαη σο ιατθή παξάδνζε 

θαη φρη σο ηζηνξία ή κπζνινγία […] Ζ Ρσκηνζύλε δσληαλεχεη φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ πνπ δελ είλαη παξά νη αγψλεο απηνχ ηνπ απφηνκνπ θαη αζπκβίβαζηνπ 

ηφπνπ, ελαληίνλ ησλ μέλσλ επηδξνκέσλ…». 

1ε δξαζηεξηφηεηα  

Ο άξξεθηνο δεζκφο θχζεο θαη Έιιελα θαη ε ηαχηηζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ κε ηελ 

Παηξίδα παξνπζηάδεηαη ζηνπο ζη.1-16 σο πνξεία απφ ηε θχζε ζηνλ άλζξσπν θαη 

ζηελ ηδέα.  

ην παξαθάησ ζρήκα ηνπνζεηνχκε ηνπο ζηίρνπο πνπ παξνπζηάδνπλ απηήλ ηελ 

πνξεία, ππνγξακκίδνληαο ηηο ιέμεηο (νπζηαζηηθά, ξήκαηα, επίζεηα) πνπ έρνπλ 

ηδηαίηεξν λνεκαηηθφ βάξνο. Υξσκαηίδνπκε θαη αιιάδνπκε ην κέγεζνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο εθείλσλ ησλ ιέμεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνια. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14881/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14882/
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2
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

«Θα πεξίκελε θαλείο [νη ππεξξεαιηζηέο] λα ζηξέςνπλ ηελ πιάηε ηνπο ζην παξειζφλ, 

θαη εηδηθφηεξα ην ειιεληθφ, κέλνληαο πηζηνί ζηηο αξρέο ηνπ γαιιηθνχ 

ππεξξεαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ππεξξεαιηζηέο δελ 

αδηαθφξεζαλ θαζφινπ γηα ηνπο πξνγελέζηεξνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο […]. Ο 

ππεξξεαιηζκφο ζηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ζπλέρηζε λα ζθπξειαηεί 

λένπο δεζκνχο κε θάπνηα ζεκειηαθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο ». 

 Πνηα ζηνηρεία ππεξξεαιηζηηθά εληνπίδνπκε ζην απφζπαζκα απφ ηε 

Ρσκηνζύλε; Υξσκαηίδνπκε κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ ην θάζε ζηνηρείν. ηε 

ζπλέρεηα θηηάρλνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ππεξξεαιηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

εληνπίζακε.  

Αιιάδνπκε ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο φπνπ εληνπίδνπκε ζηνηρεία 

παξάδνζεο. 
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3
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

Ο Γ. Ρίηζνο αγαπνχζε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. Έιεγε «ηε δσγξαθηθή ηελ αληηκεησπίδσ 

ζαλ έλαλ άιιν ηξφπν άζθεζεο ηεο πνίεζεο. Βέβαηα, ην πιηθφ ησλ δχν ηερλψλ είλαη 

δηαθνξεηηθφ, φκσο ε έθθξαζή ηνπο μεθηλάεη απφ ην ίδην θέληξν [...]. Σν 

ζπγθινληζηηθφ ζηνηρείν ηεο δσγξαθηθήο είλαη ε δπλαηφηεηά ηεο λα απνηππψλεη θαη λα 

ζηεξενπνηεί εηθφλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο είλαη ξεπζηέο, γηα λα ηηο ξεπζηνπνηεί 

θαηφπηλ κε ην δηθφ ηεο ηξφπν. πσο ζηελ πνίεζε ε κηα ιέμε βνεζάεη ηελ άιιε θαη ε 

κείμε ηνπο νδεγεί ζε κηα αλαθάιπςε, έηζη θαη ε δσγξαθηθή ιεηηνπξγεί απξφβιεπηα 

μεπεξλψληαο πνιιέο θνξέο θάζε πξνζρέδην».  

Γηα λα εκβαζχλνπκε ζηε ζρέζε Φχζε/Σφπνο/Παηξίδα θαη άλζξσπνο αλαθεξφκαζηε 

ζηηο εηθφλεο ησλ ζηίρσλ 23-34. Σηο εληνπίδνπκε. Ση ζθηαγξαθνχλ νη εηθφλεο; Πψο ζα 

ηηο ραξαθηεξίδακε; Αηηηνινγνχκε ην ραξαθηεξηζκφ.  

Φηηάρλνπκε κία παξνπζίαζε (PowerPoint) κε 4-6 δηαθάλεηεο. ηελ πξψηε 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο εηθφλεο ησλ ζηίρσλ 23-34(ρξεζηκνπνηνχκε ιέμεηο) θαη ζηηο ηξεηο 

επφκελεο εηθαζηηθά έξγα ηνπ Γ. Ρίηζνπ πνπ αλαδεηνχκε ζην δηαδίθηπν.  

Ή  

Με ην πξφγξακκα Windows Movie Maker δεκηνπξγνχκε κε ηνλ ίδην ηξφπν έλα κηθξφ 

video.  

Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην. 
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Z. AΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ έδεημε φηη ην ζελάξην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ηε 

Λέζρε Αλάγλσζεο ηνπ ζρνιείνπ ή απφ ηνλ φκηιν Λνγνηερλίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

Μπνξεί ην ζελάξην λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

κε πνηεηηθά θείκελα θαη άιισλ πνηεηψλ, παξαδνζηαθψλ, κνληέξλσλ θαη 

κεηακνληέξλσλ θαη λα απνθηήζεη έηζη κεγαιχηεξε πιεξφηεηα. Καηά ζπλέπεηα ε 

αλάγλσζε ηεο πνίεζεο κπνξεί λα επεθηαζεί φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. Ζ γλσξηκία κε 

πνηεηέο πνπ γξάθνπλ ζήκεξα, κε ζπλζέηεο πνπ έρνπλ κεινπνηήζεη πνίεζε ή αθφκε 

θαη κε δεκηνπξγνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα ηελ 

πνίεζε κπνξεί λα γίλεη ζηφρνο γηα ηε Λέζρε ή ηνλ κηιν ζε κηα πξνζπάζεηα 

εμνηθείσζεο κε ηελ αλάγλσζε ηεο πνίεζεο.  

H. KΡΙΣΙΚΗ 

Σν ζελάξην ζηελ εθαξκνγή ηνπ είρε αξθεηή δπζθνιία. Πξψηα γηαηί νη καζεηέο δελ 

ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ αλάγλσζε πνηεηηθψλ θεηκέλσλ· θάηη πνπ γηα λα επηηεπρζεί 

ζέιεη θαη ρξφλν αξθεηφ θαη πξνζσπηθή πξνζπάζεηα. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ 

αλέδεημε ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηά ηνπ. Δπίζεο, νη καζεηέο δελ 

είραλ εθείλεο ηηο γλψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζιεςε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ ζπγθεθξηκέλσλ δεκηνπξγψλ.  

Ζ δπζθνιία αληηκεησπίζηεθε  

Α) ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Σν νπηηθναθνπζηηθφ αξρείν ηεο ΔΡΣ κε εθπνκπέο 

φπσο Δπνρέο θαη ζπγγξαθείο, Η δε πόιηο ειάιεζελ, νη παξαγσγέο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Σειεφξαζεο θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Κχπξνπ, ην πνπδαζηήξην Νένπ 

Διιεληζκνχ, ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ βνήζεζαλ 

έηζη ψζηε κε ηξφπν άκεζν θαη παξαζηαηηθφ νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηνπο πνηεηέο 

θαη ην έξγν ηνπο. Παξάιιεια κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ 

νη καζεηέο αληηιήθζεθαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ινγνηερληθνχ ιφγνπ (εηθνλνπνηία, 
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ζρήκαηα ιφγνπ), ελψ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζχλλεθνπ ιέμεσλ κπφξεζαλ λα 

εληνπίδνπλ ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ γχξσ απφ ηε βαζηθή ηδέα πνπ ήηαλ 

κελ ε παηξίδα, αιιά θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κηιάκε γηα ηελ παηξίδα 

απνδείρηεθε φηη είλαη πνιινί.  

Β) Με ηελ παξέκβαζε (δηεπθξηληζηηθή, ζπκπιεξσκαηηθή, θαζνδεγεηηθή) ηεο 

δηδάζθνπζαο. ηε δηάξθεηα ηεο β΄ θάζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηεηξάσξν (5
ε
,6

ε
,7

ε
,8

ε
 

ψξα) ε δηδάζθνπζα έθαλε κηθξέο εηζεγήζεηο πξνο φιεο ηηο νκάδεο κε αθνξκή ηα 

πνηεηηθά θείκελα πνπ νη νκάδεο δηάβαδαλ, π.ρ. ην πνίεκα ηνπ Γ. εθέξε «Διέλε» 

ήηαλ ε αθνξκή λα κηιήζνπκε αξθεηά γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο, 

αιιά θαη γηα ηε ζρέζε πνίεζεο θαη πνιηηηθήο. Οη γλψζεηο πνπ δφζεθαλ ζε απηφ ην 

ζεκείν βνήζεζαλ ζηελ αλάγλσζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ Γ. Ρίηζνπ θαη ηνπ Α. 

ηθειηαλνχ. Ζ αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο» ηνπ Κ. Π. 

Καβάθε, επίζεο, δπζθφιεςε αξθεηά ηνπο καζεηέο, ελψ ε «Ηζάθε» θαη ην ηαμίδη γηα 

ηελ παηξίδα θαηαλνήζεθε άκεζα.  

Παξά ηηο δπζθνιίεο νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ θαη αληαπνθξίζεθαλ νη 

πεξηζζφηεξνη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζελαξίνπ. πλεξγάζηεθαλ ζηηο νκάδεο θαη 

δνχιεςαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ.  

ηε ζπδήηεζε κε ηελ πνηήηξηα ζπκκεηείρε φιν ην ηκήκα, ελψ ηε ζπδήηεζε 

παξαθνινχζεζε θαη έλα ηκήκα ηεο Β΄ ηάμεο, πνπ εθδήισζε ηελ επηζπκία θαη κία 

νκάδα καζεηψλ απφ ηε Γ΄ ηάμε, πνπ είραλ γλσξίζεη ηελ Μ. Βιαράθε απφ 

πξνεγνχκελε εθδήισζε. Σελ επνκέλε νη καζεηέο εθθξάζηεθαλ κε ζεηηθά ιφγηα γηα 

φιε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλακε σο ηκήκα ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο θαη γηα ηε 

ζπλάληεζε κε ηελ πνηήηξηα.  
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