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                             Ηράκλειο, 3– 4- 2020 

                           Αρ. πρωτ. Φ2/850 

 

 

 

                          

                    

 

 

  

 

   

        

      

 

 

      Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,     

       Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

         Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, 

                  με έδρα το Ηράκλειο 

Δ/νση : Ρολέν 4 Τ.Κ. 71305-Ηράκλειο 

Πληροφορίες : Ν.Μακράκη 

                Τηλ. Γραφείου : 2810-246400       

                         Κιν. 6973019040  

              e-mail γραμματείας : pekeskritis@sch.gr 

              e-mail προσωπ.: ioannar@hotmail.com 

 

ΘΕΜΑ: 5η Αποστολή εκπαιδευτικού, υποστηρικτικού υλικού- χρήσιμων ιστοσελίδων 
για τη συμβατική και την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: χρήσιμα videos για τη 
Διαχείριση της ψηφιακής τάξης (e-class) στο περιβάλλον του Πανελληνίου Σχολικού 
Δικτύου και χρήσιμες ιστοσελίδες για τα φιλολογικά μαθήματα 

 

 
               Αγαπητοί/ Αγαπητές Συνάδελφοι,  
 

Σε συνέχεια της συνεργασίας μας, σας αποστέλλω, προς ενημέρωσή σας και προς 

υποστήριξη του έργου σας, τόσο για τη συμβατική, δια ζώσης επικοινωνία και συνεργασία 

με τους μαθητές και τις μαθήτριές σας, όσο και για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: 

1) κατάλογο ιστοσελίδων με χρήσιμα videos1 για τη Διαχείριση της ψηφιακής τάξης (e-

class) στο περιβάλλον του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου 1:  

α) Βίντεο για τη δημιουργία εργασιών στην ψηφιακή τάξη (e-class) 

 ("Εργασίες" στην e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου): 

             https://www.youtube.com/watch?v=iw9hBdX5GPs 

β) Βίντεο για τη δημιουργία ασκήσεων στην ψηφιακή τάξη (e-class) 

 (eclass6 δημιουργία άσκησης) : https://www.youtube.com/watch?v=BQfU4xvICQ0 

------------------------------- 

Ευχαριστούμε τον κ. Γ.Παυλίδη για τη συμβολή του στην καταγραφή των τεσσάρων αυτών videos. 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) 

ΚΡΗΤΗΣ 

                        Δ/νση 

                           Τ.Κ. 

                           Τηλ 

                            Fax  

: 

: 

: 

: 

 

  Ρολέν 4 

71305 

28210- 246400 

28210-222076 

  
Προς: τους/τις Φιλολόγους Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ 

και Γυμνασίων Ηρακλείου και Λασιθίου 
επιστημονικής αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε.Φιλολόγων 

του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ι.Α.Ραμουτσάκη 

 
- Δια των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου και 

Λασιθίου) 
 

Κοινοπ. προς : -  τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας 
και Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης     

Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

- την Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.ΚΕ.Σ. 
Κρήτης  

- τον Διευθυντή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 

- τον αν. Διευθυντή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 
Λασιθίου 

- την  αν .Διευθύντρια Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 

Ηρακλείου 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:ioannar@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=iw9hBdX5GPs
https://www.youtube.com/watch?v=iw9hBdX5GPs
https://www.youtube.com/watch?v=BQfU4xvICQ0
https://www.youtube.com/watch?v=BQfU4xvICQ0
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γ)  Βίντεο για τη δημιουργία μαθήματος στην ψηφιακή τάξη (e-class): (eclass1 δημιουργία 

μαθήματος): https://www.youtube.com/watch?v=VVIcvjJVQkw 

 

δ) Βίντεο για τη δημιουργία υπερσυνδέσμων: 

https://www.youtube.com/watch?v=JAmjG-hZgHc 

 

καθώς και 

2) αναλυτικό κατάλογο χρήσιμων ιστοσελίδων για τα φιλολογικά μαθήματα, από όπου 

μπορείτε να αντλήσετε εκπαιδευτικό υλικό, τόσο για την εξ αποστάσεως 

Εκπαίδευση, όσο και για τη δια ζώσης, συμβατική Εκπαίδευση, μετά την επιστροφή 

στην κανονικότητα. Το παρακάτω υλικό προέρχεται κυρίως από το Βιβλίο μου: 

Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη 

διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων (2010) και αναπτύσσεται ανά διδακτικό 

Αντικείμενο. Εκτός, λοιπόν, από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

α) (Φωτόδεντρο) Εθνικός Συσσωρευτής ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου: 

http://photodentro.edu.gr/           και 

β) Πλατφόρμα <<Αίσωπος>>: Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια:  

 http://aesop.iep.edu.gr/  

 

για τα φιλολογικά μαθήματα προτείνουμε τις εξής χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

Α. Ενδεικτικές εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την Ιστορία : 

 
- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων : 

http://www.epepth.gr 

http://www.e-yliko.gr/default.aspx 

http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm Ineractive History.aspx (Διαδραστική    

Ιστορία) 

- Υπουργείο Πολιτισμού :  

http://www.culture.gr 

- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού :  

   http://www.ime.gr  

- http://www. hp.uab.edu/image-archive/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=VVIcvjJVQkw
https://www.youtube.com/watch?v=VVIcvjJVQkw
https://www.youtube.com/watch?v=VVIcvjJVQkw
https://www.youtube.com/watch?v=JAmjG-hZgHc
http://photodentro.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/
http://www.epepth.gr/
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm%20Ineractive%20History.aspx
http://www.culture.gr/
http://www.ime.gr/
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- Μουσείο Μπενάκη :  

   http://www.benaki.gr/museum/visiting/gr/index.htm 

 

- Πολύτιμο οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ : 

   http://www.ert.archives.gr 

 

- «Οδυσσεύς»: Κόμβος του Υπουργείου Πολιτισμού: http://odysseus.culture.gr 

           Περιλαμβάνει  θέματα Ιστορίας, Τέχνης, Αρχαιολογίας και Πολιτισμού, με 

αλφαβητικούς καταλόγους μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της 

Ελλάδας. Περιλαμβάνει, επίσης, χάρτη της Ελλάδας, όπου παρουσιάζονται 

αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, ανά νομό της χώρας.  
 

- Διαδραστικός χάρτης του Υπουργείου Πολιτισμού για ποικίλες δραστηριότητες:  

 

   http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html 
 

-  Ιστορία της Θεσσαλονίκης και παρουσίαση των μνημείων και των εκκλησιών της από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 
 

http://www.it.uom.gr/project/monuments/page.htm 

  
- Μυριόβιβλος: Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδας:  

 

http://www.myriobiblos.gr 

 
- Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, με συλλογές αρχειακού και έντυπου υλικού του 

19ου και 20ου αι. (ιστορική εξέλιξη και πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας): 

 
http://www.elia.org.gr 

 

 

-    Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (το Σύνταγμα και τη Συνταγματική Ιστορία της χώρας, 
τις Εκλογές, την ιστορία του κτηρίου, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα. Περιλαμβάνει 

επίσης τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας και τα Πρακτικά της Βουλής των Εφήβων 

κ.ά.: 
http://www.parliament.gr 

  

- Για αναζήτηση ιστορικών χαρτών: 

http://awmc.unc.edu/wordpress/free-maps/ 

 

-  Αναζήτηση προτάσεων περιηγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία σε όλη την  

Ελλάδα, εκπαιδευτικών φακέλων,  προτάσεων για δραστηριότητες από το αρχείο των 

Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Δημοσίων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, εντύπων για εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες (κριτήρια επιλογής 

στην αναζήτηση: η χρονική περίοδος ή λέξεις- κλειδιά): 

 

http://followodysseus.gr/ 

 

 

http://www.benaki.gr/museum/visiting/gr/index.htm
http://www.ert.archives.gr/
http://odysseus.culture.gr/
http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html
http://www.it.uom.gr/project/monuments/page.htm
http://www.myriobiblos.gr/
http://www.elia.org.gr/
http://www.parliament.gr/
http://awmc.unc.edu/wordpress/free-maps/
http://followodysseus.gr/
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Ψηφιοποιημένα Αρχεία/Συλλογές
*  

 

 Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών Βιβλιοθηκών 

http://openarchives.gr/ 

 

 Europeana 

Ψηφιακό Αποθετήριο ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 

http://www.europeana.eu/portal/ 

 

 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» 

Ψηφιακό Αρχείο 

http://www.venizelosarchives.gr/ 

 

 Αρχειομνήμων 

Η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους 

http://arxeiomnimon.gak.gr/ 

 

 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο 

Ψηφιοποιημένες Συλλογές   

http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php 

 

 Βουλή των Ελλήνων 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Psifiaki-

Bibliothiki/ 

 

 Ελληνομνήμων 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών με φιλοσοφικά και 

επιστημονικά κείμενα της περιόδου 1600-1821.  

http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/ 

 

 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία 

http://www.eie.gr/prosopographia/index.html 

 

 ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ  

Περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα 

Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής 

Αρχαιότητος, που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης. 

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/ 

 

 
 Ευχαριστούμε την κ. Χ.Ανδρεάδου για τη συμβολή της στην καταγραφή του συγκεκριμένου τμήματος των 

ψηφιοποιημένων Αρχείων-Συλλογών 

 

 

http://openarchives.gr/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.venizelosarchives.gr/
http://arxeiomnimon.gak.gr/
http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Psifiaki-Bibliothiki/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Psifiaki-Bibliothiki/
http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/
http://www.eie.gr/prosopographia/index.html
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/
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 TRAVELOGUES ME  TO  BΛΕΜΜΑ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ Τόποι - 

Μνημεία - Άνθρωποι 

Σημαντικός αριθμός εκδόσεων με εικονογράφηση από τον 15ο έως τις αρχές του 

19ου αιώνα, και ενδεικτικά εκδόσεις από τον 19ο και έως τις αρχές του 20ού 

αιώνα. 

http://el.travelogues.gr/ 

Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο Ιστορία και 

Νεοελληνική Λογοτεχνία 

 

http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_his

tory/index.html 

 

 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

 ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ 

Μαθησιακά Αντικείμενα Ιστορίας 

http://photodentro.edu.gr/lor/show-communities?commID=104&locale=el 

 

 Επεξεργασία Ιστορικών Πηγών 

Μαθησιακό περιβάλλον, που σχεδιάστηκε με στόχο τη διερευνητική μελέτη της 

Ιστορίας  με τη χρήση ιστορικών πηγών και με σκοπό να προάγει την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε διερευνητικές διαδικασίες 

μάθησης που επιτρέπουν την οικοδόμηση ή την οικειοποίηση της ιστορικής 

γνώσης. Ενδείκνυται για τις Α΄ &  Γ΄ τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. 

http://e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=159 

 

 

Για επιμέρους ιστορικά θέματα  

π.χ. Ενδεικτικά αναφέρομε : α) Για τον Κυκλαδικό πολιτισμό: 

- Πολιτιστικός Χάρτης της Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού:  

http://odysseus.culture.gr/index-gr.html 

    με τον οποίο μπορεί κανείς να μεταφερθεί σε Μουσεία που διαθέτουν συλλογές      

    κυκλαδικής τέχνης, σε ανασκαφικούς χώρους κ.ά 
1 

 

- Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης - Ίδρυμα Γουλανδρή: 

  http://www.cycladic-m.gr/greek/permanent/cycladic.collection.link.htm 

( ακολουθώντας την πορεία : --- > Συλλογές ------ > Κυκλαδικός πολιτισμός)
 1
 

β) Για το Μινωϊκό πολιτισμό: 

- Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης: http://www.archeological.museum.Crete 

- Περιήγηση σε ηλεκτρονικές σελίδες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης: 

http://www.dilos.com/region/crete/ir-mus.html 

http://el.travelogues.gr/
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html
http://photodentro.edu.gr/lor/show-communities?commID=104&locale=el
http://e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=159
http://odysseus.culture.gr/index-gr.html
http://www.cycladic-m.gr/greek/permanent/cycladic.collection.link.htm
http://www.archeological.museum.crete/
http://www.dilos.com/region/crete/ir-mus.html
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- Αναπαράσταση μινωϊκού ανακτόρου : 

 http://dilosimages-crete.com/knoss-04.jpg 

- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού:  

  http://www1.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/insex.html 

 

- Αρχείο με εικόνες από τα κέντρα του Μινωϊκού πολιτισμού 
1
: 

http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Minos/Minos.html       

http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhi-halkou/krete/art-minoan.htm           κ.ά 

 

 γ) για την κλασική περίοδο: 

 - Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού:  

  http://www.hellenichistory 

  http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/index.html 

  http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/ sources/pol.html 

 Ψηφιακή αναπαράσταση εικονική πραγματικότητα της αρχαίας Αγοράς- 

Εικονική πραγματικότητα- Διαδραστικό υλικό (Ειδικό πρόγραμμα και 

αντίστοιχη έκθεση του  Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ιδρύματος στην Αθήνα) –Βλ. και 
2
: 

   http://3d.ime.gr/main.html και http://3d.ime.gr/video/video1.html 

http://project.athens-agora.gr/maps/index.html (Χάρτης της αρχαίας Αγοράς από το 

ΙΜΕ)
 2
 

http://project.athens-agora.gr/videos/AncientAgora-Athena.html 

http://project.athens-agora.gr/videos/Amcientagora-tholos.html 

 <<Εκσκαφές στην Αγορά της Αθήνας>> (Αμερικανική Σχολή κλασικών 

σπουδών Αθηνών) φωτογραφικό υλικό και μακέτες της αρχαίας Αγοράς 
2
 : 

 http://www.attalos.com 

- Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών 
2 
: http://www.eie.gr/archeologicaa/gr/index.aspx 

- Οι Νομισματοκοπίες των Αθηνών
2 
: http://www.eie.gr/archeologia/gr/chapter more7.asp 

 

- Για τον Παρθενώνα : http://www.archeol.museum.Acropol 

http://www.indr.melina. ? ( Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη) 

http://www.culture.gr ( Υπουργείο Πολιτισμού) 

http://www.ime.gr/chronos/index-gr.html (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 

 

http://dilosimages-crete.com/knoss-04.jpg
http://www1.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/insex.html
http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Minos/Minos.html
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhi-halkou/krete/art-minoan.htm
http://www.hellenichistory/
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/index.html
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/%20sources/pol.html
http://3d.ime.gr/main.html
http://3d.ime.gr/video/video1.html
http://project.athens-agora.gr/maps/index.html
http://project.athens-agora.gr/videos/AncientAgora-Athena.html
http://project.athens-agora.gr/videos/Amcientagora-tholos.html
http://www.attalos.com/
http://www.eie.gr/archeologicaa/gr/index.aspx
http://www.eie.gr/archeologia/gr/chapter%20more7.asp
http://www.archeol.museum.acropol/
http://www.indr.melina/
http://www.culture.gr/
http://www.ime.gr/chronos/index-gr.html
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http://www.parthenonfrieze.gr 

http://www.indiana.edu/~kglowack/athens/acropolis.html (Πανεπιστήμιο 

Ιντιάνα : Ακρόπολη : Γενική άποψη) 
3
                              κ.ά 

- Για τα Αθηναϊκά δικαστήρια 
2
 : http://www.fhw.gr/projects/courts/index.php?main=yes 

http://www.fhw.gr/projects/courts/index.php 

 

- Μικρός απόπλους ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 
2
 : http://www.mikrosapolpous.gr/thucy/index.html 

- To Βουλευτήριο της Μιλήτου 
2
 : http://3d.ime.gr/video/video4.html 

- Ιστορία αρχαίας Αθήνας – Τα χρόνια του Περικλή 
2 
:  

http://www.sikyon.com/athens/ahistgr03.html 

           κ.ά. 

δ) Για ορισμένες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας (αρχαίες πόλεις : Αθήνα, Σικυών, Κόρινθος, 

Σπάρτη, Θήβαι, Άργος, Μυκήναι, Δελφοί, Ολυμπία) 
2 
:  

http://www.sikyon.com/athens/ahistgr03.html 

 

Οι παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, εκτός από την Ιστορία, μπορούν να αξιοποιηθούν 

και για τα Αρχαία Ελληνικά, καθώς και για κάθε άλλο γνωστικό Αντικείμενο ή θέμα που 

σχετίζεται με διάφορες περιόδους της αρχαιότητας.  

 

Για τη Βυζαντινή περίοδο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό, με τη χρήση 

λογισμικού on-line: 

- ΙΜΕ- Η ιστορία ενός μοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο: http://theodoros.ime.gr/ 

 
Με αφορμή τις περιπέτειες και τα ταξίδια ενός μοναχού, καταγράφει την καθημερινή ζωή 

στη Βυζαντινή αυτοκρατορία του 10ου αι., σε συνάρτηση προς τα ιστορικά γεγονότα της 

εποχής.  
 

- «Βυζαντινές εικόνες», Συλλογές. Φορητές εικόνες και ξυλόγλυπτα, Βυζαντινό και Χριστιανικό 

Εικονικό Μουσείο: 

-  http://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.collections&c=9 
 

 

-  Εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή φύλλων εργασίας στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: 
 https://www.byzantinemuseum.gr/el/educational_programme_dept/resources 

  

 
 

 

 

 
 

 

http://www.parthenonfrieze.gr/
http://www.indiana.edu/~kglowack/athens/acropolis.html
http://www.fhw.gr/projects/courts/index.php?main=yes
http://www.fhw.gr/projects/courts/index.php
http://www.mikrosapolpous.gr/thucy/index.html
http://3d.ime.gr/video/video4.html
http://www.sikyon.com/athens/ahistgr03.html
http://www.sikyon.com/athens/ahistgr03.html
http://theodoros.ime.gr/
http://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.collections&c=9
https://www.byzantinemuseum.gr/el/educational_programme_dept/resources
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ε) Ενδεικτικά, επίσης, αναφέρομε για ορισμένα θέματα της Νεότερης Ιστορίας μας τις 

παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

-για το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας (1830) : προτείνεται η εξής ηλεκτρονική διεύθυνση, 

με βάση και το εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται στη χρήση λογισμικού για το εποπτικό 

υλικό της Ιστορίας ( ΥΠΕΠΘ 2007) : 

http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1821-1833/diethni/06html 

 

-για την τελική ρύθμιση των πρώτων ελληνικών συνόρων (1832) : 

http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1821-1833/diethni/07html 

  www.culture.gr 

- Μορφές και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης 1821-1829, Μουσείο Μπενάκη, 

σύντομο βίντεο:  

 

https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&

lang=el&id=92&Itemid=205 

 

 

Εκτός από το πολύτιμο οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ : 

  http://www.ert.archives.gr για τα παρακάτω θέματα μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί 

και τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

- για τον  Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο,  (μέσα από τις πηγές του BBC) :  

http:// www.bbc.co.uk/history/wwone.shtml 

- British Posters ( Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος- βρετανικές αφίσες) : 

     http:// www.library.georgetown.edu/dept/speccoll/britpost/htm 

 

- Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών :  

www.kms.org.gr 

  

- Χρήσιμο υλικό για τη Μικρασία μπορεί, επίσης, να αντλήσει κάποιος και από τη 

διεύθυνση :  http://www.de.sch.gr/mikrasia , από το αρχείο της ΕΡΤ : 

  http://www.ert.archives.gr , από τη διεύθυνση: 

http://de.sch.gr/mikrasia  κ.ά. 

 

- για τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, (μέσα από τις πηγές του BBC) : 

    www.bbc.co.uk/history/wwtwo.shtml 

http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1821-1833/diethni/06html
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1821-1833/diethni/07html
http://www.culture.gr/
https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&lang=el&id=92&Itemid=205
https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&lang=el&id=92&Itemid=205
http://www.ert.archives.gr/
http://www.bbc.co.uk/history/wwone.shtml
http://www.library.georgetown.edu/dept/speccoll/britpost/htm
http://www.kms.org.gr/
http://www.de.sch.gr/mikrasia
http://www.ert.archives.gr/
http://de.sch.gr/mikrasia
http://www.bbc.co.uk/history/wwtwo.shtml
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- Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, ηχητικό ντοκουμέντο (BBC ) : 

http:// www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/index.htm 

http:// www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/trans14.htm 

http:// www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/trans15.htm 

 

- Ο B΄ Παγκόσμιος πόλεμος και το Έπος του ’40:  

http://philippos.mpa.gr/gr/other/28 10/index.html 

 

- Ιστορίες για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκπαιδευτική ιστοσελίδα: Διδακτικά σενάρια για το 

Γυμνάσιο και την Α' Λυκείου: 

 

 http://ww2istories.gr/ 

 

- Τα Μικρά Ιστορικά (Τεύχη), στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος της 

Βουλής των Ελλήνων για τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, τα οποία μπορούν 

αν αξιοποιηθούν ως αφόρμηση για διάλογο ή για επέκταση του μαθήματος: 

 http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I456I1190I646I454250 

 και, ειδικότερα, τα διαθέσιμα τεύχη: 

 

 Μικρά Ιστορικά 2: Η τριπλή Κατοχή της Ελλάδας, 1941-1944:  

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site

_content/voulhFoundation/file/Mikra_istorika/Katoxi/1.pdf 

 

      - Υλικό για την απελευθέρωση της Αθήνας.  

 

http://freeathens44.org/ 

 

 Μικρά Ιστορικά 1: Η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967: 

 http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I456I1190I646I454250 

 

- Πανόραμα του αιώνα: Ντοκιμαντέρ εποχής από τα τέλη του 19ου αι. 

https://archive.ert.gr/7625/  

 
      Στο Αρχείο της ΕΡΤ μπορεί να βρει κανείς πολλά ιστορικά ντοκιμαντέρ. 

 

- Ντοκιμαντέρ: «Νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία: 1750-1940», Ιστορική σειρά της ΕΡΤ, 
ντοκιμαντέρ 
 https://archive.ert.gr/69165 

 

- Ντοκιμαντέρ Βασίλη Λουλέ, Φιλιά Εις Τα Παιδιά: 
https://vimeo.com/217591615 

 

  

- Εμφύλιος πόλεμος: πενήντα χρόνια μετά 

  http://philippos.mpa.gr/gr/other/emfilios/index.html κ.ά. 

http://www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/index.htm
http://www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/trans14.htm
http://www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/trans15.htm
http://philippos.mpa.gr/gr/other/28%2010/index.html
http://ww2istories.gr/
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I456I1190I646I454250
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Mikra_istorika/Katoxi/1.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Mikra_istorika/Katoxi/1.pdf
http://freeathens44.org/
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I456I1190I646I454250
https://archive.ert.gr/7625/
https://archive.ert.gr/69165
https://vimeo.com/217591615
http://philippos.mpa.gr/gr/other/emfilios/index.html
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Ηλεκτρονικές διευθύνσεις γενικότερου ενδιαφέροντος για την Ιστορία : 

-Νεότερη Ελληνική Ιστορία - Πηγές : 

http://users.hol.gr/~kokkonis 

 

- Χάρτης εργαστηρίου Χαρτογραφίας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου : 

  http://www.survey.ntua.gr/main/labs/carto/research/projects/relief-g.html 

 

- Ιστορικό Μουσείο Κρήτης :  http://www.historical-museum.gr    

          κ.ά. 

 

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση Λογισμικού για την Ιστορία  

(έως το 2009): 

 

1) Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα, 2002. 

2) Μεσαιωνική και Βυζαντινή Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα, 2002. 

3) Νεότερης Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα, 2002. 

4) Νεότερης Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι. , Αθήνα, 2007. 

5) 21 ΕΝ ΠΛΩ, ΙΤΥ, Αθήνα, 2000. 

6) Ιστορία της Γ΄ Τάξης, Systema Πληροφορική, Αθήνα  

7) Ιστόπολις: χρήσιμο υλικό σχετικό με τη διδασκαλία της αρχαίας, Βυζαντινής και 

νεότερης ιστορίας (Φωτόδεντρο) 
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/240?locale=el 

8) Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-1981, conseptum 

9) Ιστορικοί Χάρτες, Centenia, Αθήνα 2003. 

10) Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα 2008. 

11) Τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (1821-1832), έκδ. της Βουλής των Ελλήνων, 

Αθήνα, 2002. 

12) ΝΗΡΗΙΔΕΣ:Το Ελληνικό κράτος: Γέννηση και ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας 

(Φωτόδεντρο):     http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/230 

13) Από εφημερίδες - περιοδικά : Η απαγωγή των μαρμάρων του Παρθενώνα, Κυριακάτικη 

Ελευθεροτυπία. 

14) Η Αγια- Σοφιά, To διαμάντι της Ορθοδοξίας, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. 

15) 1922, Ο Μεγάλος Ξεριζωμός, National Geographic, Αθήνα, εκδ. οίκος Λαμπράκη, 

2007. 

16) 1453: Η Άλωση της Πόλης, National Geographic, Αθήνα, εκδ. οίκος Λαμπράκη, 2008,  

17) Η Επανάσταση του 1821, National Geographic, Αθήνα, εκδ. οίκος Λαμπράκη, 2008  
κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

http://users.hol.gr/~kokkonis
http://www.survey.ntua.gr/main/labs/carto/research/projects/relief-g.html
http://www.historical-museum.gr/
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/240?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/230
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Β. Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τη Νεοελληνική Γλώσσα  

 
1. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα : 

http://www.greek-language.gr 

                όπου μπορεί να βρει κάποιος και τα Λεξικά του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 
4
:  

 Λεξικό της Κοινής Νέας Ελληνικής (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα 

Μ. Τριανταφυλλίδη) 

 Επιτομή του Λεξικού Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας του Ε. 

Κριαρά 

 Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (Α. Αναστασιάδη- Συμεωνίδη, Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) 

 Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής 

 Ελληνο-αγγλικό Λεξικό (αρχείο Γεωργακά) 

          και Οδηγίες χρήσης των παραπάνω Λεξικών στη διεύθυνση : 

http://www.greeklanguage.gr/greekLang/help/00.html 

 

 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  -Σώμα κειμένων :    

   

         http://www.greek-language.gr/greekLang/modern-greek/bibliographies/crpora/pyli.html 

 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Ηλεκτρονικός κόμβος : 

http://www.komvos.edu.gr 

 

2. Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου ( ΙΕΛ- ΕΘΕΓ) -Σώμα κειμένων 
4
: 

 http://hnc.ilsp.gr/default.asp 

 

3.  Σώμα Ελληνικών Κειμένων (Σ.Ε.Κ.) 
4 
: 

 http://www.sek.edu.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greek-language.gr/
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/help/00.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern-greek/bibliographies/crpora/pyli.html
http://www.komvos.edu.gr/
http://hnc.ilsp.gr/default.asp
http://www.sek.edu.gr/
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Γ. Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση Λογισμικού 

για τη Νεοελληνική Γλώσσα: 

 
α) Νέα Λογομάθεια, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Αθήνα 2008. 

 

β) Γλώσσα η Ελληνική, Οι περιπέτειες των λέξεων, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου      

(για το ΥΠΕΠΘ- Π.Ι.), Αθήνα 2004. 

 

      Μπορούμε, επίσης, να σημειώσομε εδώ και το πρόγραμμα EUROTRA, ένα 

πρόγραμμα αυτόματης μετάφρασης κειμένων από τη μία γλώσσα των κρατών –μελών 

της Ε.Ε. στην άλλη 
5
. 

 

 

Γ. Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τα Αρχαία Ελληνικά: 
 

 1. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα : 

http://www.greek-language.gr 

2. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού : http://www.ime.gr 

3. Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (Thesaurus Linguae Greacae) :  

http://www.tlg.uci.edu 

4. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΄΄Περσέας΄΄ (Για τα Αρχαία Ελληνικά και την Ιστορία) : 

http://www.perseus.tufts.edu 

5. Για τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων :  

http:// www.museum.upenn.edu/Greek-World/Index.html 

6. Hodoi Elektronikai 
4 
: 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/HODOI 

7. Navinula Bacchi 
4 
: 

http://www.gottwein.de 

8. The Ancient Theatre Archive ( Αρχείο Αρχαίου Ελληνικού και Ρωμαϊκού  

Θεάτρου) 
2 
: http://www.whitman.edu/theatre 

http://www.whitman.edu/theatre/theatretour/Greekmaps/Greekmap.htm 

9. KIRKE, catalog der Internetressourcen fur die Klassische Philologie 
4
: 

(Κατάλογος ηλεκτρονικών πηγών για την κλασική φιλολογία) 

http://www.kierke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html 

10. Electronic Resources for Classicists : The Second Generation 
4
  

(Ηλεκτρονικές πηγές για τους κλασικούς φιλολόγους:  Η δεύτερη Γενιά) : 

http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html 

 

http://www.greek-language.gr/
http://www.ime.gr/
http://www.tlg.uci.edu/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.museum.upenn.edu/Greek-World/Index.html
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/HODOI
http://www.gottwein.de/
http://www.whitman.edu/theatre
http://www.whitman.edu/theatre/theatretour/Greekmaps/Greekmap.htm
http://www.kierke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html
http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html
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11. Greek Grammar on the Web (Ελληνική Γραμματική): 

http://perswww.kuleuven.be/~u00133314/greekg.htm 

11. Ancient Greek – The British Museum ( Αρχαία Ελλάδα- Βρετανικό Μουσείο): 

http://www.ancientgreece.co.uk 

12. Classics at Oxford. Faculty of Classics, Oxford University (Πανεπιστήμιο της 

Οξφόρδης – Τομέας Κλασικών Σπουδών) 
4 
: 

http://www.classics.ox.ac.uk/resources/index.html 

13. The Classics Pages ( Κλασικές Σελίδες) 
4 

: 

http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/oldindex.htm 

14. Schools- Ancient Greece ( Σχολεία- Αρχαία Ελλάδα) 
4 

: 

http://www.bbc.co.uk/schools/ancientgreece 

15. Συλλογή Αρχαίων Ελληνικών κειμένων: 

     http:// www.europeonline.com/grc/arts/index.html 

16.  Πλατωνικοί διάλογοι στην αγγλική:  

     http://plato-dialogues.org/plato.htm 

 

17. LIDDELL & SCOTT, Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σε ψηφιακή  μορφή 

(εκδ. Πελεκάνος 2007): 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-
scott/index.html  

 

18.«Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου»: 
http://ancienttheater.culture.gr/el/ 
 
 

19.Ηλεκτρονικό σώμα κειμένων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων (πρωτότυπο και 

μετάφραση): 

 

http://www.mikrosapoplous.gr/index.html 

 

20.  Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature: 

 

  http://www.tlg.uci.edu  
 

21. Μνημοσύνη: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας:  

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html : 
 

       <<Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη προσφέρει ένα πανόραμα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 

από την αρχαϊκή εποχή έως και τα ύστερα ελληνορωμαϊκά χρόνια. Περιλαμβάνει 

αντιπροσωπευτικά έργα από όλα τα γένη και είδη του αρχαίου ελληνικού λόγου τόσο στο 

πρωτότυπο όσο και σε δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα 

αναζήτησης λέξεων είτε σε μεμονωμένα κείμενα είτε σε ομάδες κειμένων ανά συγγραφέα ή 

γένος-είδος λόγου είτε στο σύνολο των κειμένων που περιλαμβάνονται>>.  

http://perswww.kuleuven.be/~u00133314/greekg.htm
http://www.ancientgreece.co.uk/
http://www.classics.ox.ac.uk/resources/index.html
http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/oldindex.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/ancientgreece
http://www.europeonline.com/grc/arts/index.html
http://plato-dialogues.org/plato.htm
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html
http://ancienttheater.culture.gr/el/
http://www.mikrosapoplous.gr/index.html
http://www.tlg.uci.edu/
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html
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21. The Perseus Digital Library (από τις πιο σημαντικές ψηφιακές βιβλιοθήκες: πηγές και 

εργαλεία Αρχαιογνωσίας):  

http://www.perseus.tufts.edu 

 

22.Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας:  

http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/index.html 
 
23. Ανθολογία Επιγραφών: 8ος αι. π.Χ. - 6ος αι. μ.Χ. : 
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/inscriptions/index.ht

ml 
 

24. Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης: 

http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/poetry/index.html 

 

25. Αρχαία Ελληνική Μυθολογία (ΑΡΙΑΔΝΗ): 

 

http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_
020.html  

 

26.Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση (Συντονιστής: Δ.Ν. 

Μαρωνίτης)  

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html 
 
27. Μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία  

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/macedonia/index.html 

 

 

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση Λογισμικού για την Αρχαία 

Ελληνική Γλώσσα  : 
 

- Thesaurus Linguae Greacae (TLG), CD ROM Musaios Version 10d-32. 1992-1995, 

California, 1992-1995.  {Τράπεζα κειμένων αρχαίας ελληνικής Γραμματείας από τον 

Όμηρο έως τον Ιουστινιανό ( 6
ος

 αι. μ.Χ.) }
5
 

 

-  Οδύσσεια : (εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό για την Οδύσσεια- Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/index.html
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/inscriptions/index.html
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/inscriptions/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/poetry/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/poetry/index.html
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_020.html
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_020.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/macedonia/index.html
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 Δ. Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία   

 
 

1. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων: ανθολογήσεις και μελέτες για το Σολωμό, 

το Ρήγα και τον Τερτσέτη  
6
: 

 

http:// www.parliament.gr/onlinePublishing/index.htm 

 

 

2. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη <<Ελληνομνήμων>> ( Εργαστήριο ηλεκτρονικής επεξεργασίας ιστορικών 

αρχείων του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και   Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών) – περιέχει 200 τόμους επιστημονικών και φιλοσοφικών έργων κυρίως του 18
ου

 αι. 
6
: 

 

 http:// www.iono.noa.gr/hellinomnimon/index.html 

 

 

3. Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού : περιέχει ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων,  

με ηχογραφημένες αναγνώσεις 
6
 : 

 

 http:// www.snhell.gr/lakeim.htmlr 

 

 

4. Ηλεκτρονικός Κόμβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: συλλογή κριτικών  

κειμένων 
6
 : 

  http:// www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm 

 

  http:// www.
 
komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPezografia.htm 

 

  http:// www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm 

 

  

5. Ψηφιοποιημένα περισσότερα από 60 έργα μεγάλων νεοελλήνων λογοτεχνών  

      ( Digital Content) 
6
 

 

  http:// www.e-bookshop.gr 

 

6. Ηλεκτρονικό ευρετήριο για τα νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα που υπάρχουν στο διαδίκτυο 
6
 : 

 

  http:// www.sarantakos.com/keimena.html 

 

 

      7. Σύγχρονη ελληνική ποίηση του Χρ.Δημάκη με 4.000 ποιήματα και καταλόγους  

περιεχομένων από 600 τεύχη λογοτεχνικών περιοδικών 
6
 : 

 

http:// www.genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html 

http:// www.genesis.ee.auth.gr/dimakis/periodica.html 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.gr/onlinePublishing/index.htm
http://www.iono.noa.gr/hellinomnimon/index.html
http://www.snhell.gr/lakeim.htmlr
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPezografia.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.e-bookshop.gr/
http://www.sarantakos.com/keimena.html
http://www.genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html
http://www.genesis.ee.auth.gr/dimakis/periodica.html
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8. Ανεμόσκαλα- Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές (Πύλη για 

την Ελληνική Γλώσσα) : 

           http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html : 

      <<Το ψηφιακό αυτό εργαλείο σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη μελέτη της νεοελληνικής 

ποίησης και να ενθαρρύνει την άμεση και αδιαμεσολάβητη ανάγνωση του ποιητικού λόγου. Για 

τον σκοπό αυτό το δυναμικό περιβάλλον στο διαδίκτυο επιτρέπει την ad hoc δημιουργία 

Συμφραστικών πινάκων λέξεων των ποιητικών κειμένων, τις αναζητήσεις λέξεων στο σύνολο των 

ποιητικών έργων και για κάθε ποιητή χωριστά, τη μετάβαση από τις λέξεις στα ποιήματα και 

αντιστρόφως κ.ά.>>. 

 

9. Ηλεκτρονικές σελίδες του ΕΚΕΒΙ (Βιβλιογραφία και εργογραφία, φωτογραφικό υλικό κ.ά. για 

αρκετούς συγγραφείς από το 18
ο
 αι. έως τη Β΄ Μεταπολεμική Γενιά)  

6
 : 

http:// www.ekebi.gr/1935/1935.asp 

http:// www.ekebi.gr/76/writers-gr.html. 

http:// www.culture.gr/2/22/22101/bibliog1-gr.html 

 

     

10. Ανοικτή Βιβλιοθήκη https://www.openbook.gr/  

(ψηφιακά βιβλία, λογοτεχνικά, κλασικής και σύγχρονης λογοτεχνίας, κόμικς ακόμη και 

ηχητικά βιβλία).  

 

11.  Ελεύθερη ψηφιακή βιβλιοθήκη, 

 https://www.ebooks4greeks.gr 

  

(βιβλία σε ακουστική- ηχητική μορφή για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας που 

δυσκολεύονται στην ανάγνωση).  

 

12) Περιοδικό Ο Αναγνώστης:  

https://www.oanagnostis.gr/ 

     με  άρθρα, συνεντεύξεις , κείμενα λογοτεχνών. 

 

 

             Ειδικότερα για τους νεοέλληνες συγγραφείς : 

 

1) Για τον Ν. Καζαντζάκη 
6
 : http:// www.homepages.pathfinder.gr/kazan0 

2) Για τον Μ. Καραγάτση 
6
: 

          http://www.greekbooks.gr/TONOS/specials/karagatsis 

3) Για την Μ. Πολυδούρη 
6
:  

  http://www.geocities.com/mpolidouri/Polidouri.html 

4) Για τον Γ. Σεφέρη 
6 
:  

  http://www.philippos.mpa.gr/gr/other/seferis/introduction.htm 

  http://www.manthos.gr/seferis/index.htm 

5) Για τον Ν. Καββαδία :   

  http://www.geocities.com/nikos-kavvadias/main.htm 
6
 

   http:// www.greece.org/poseidon/word/literature/wordy/html 

 

6) Για τον Γ. Σκαρίμπα 
6
: http://users.otenet.gr/~aper/skaribas.htm 

 

7) Για τον Α. Εμπειρίκο 
6
: http://www.embiricos2001.gr/anthologymain.htm 

 

8) Για τον Ν. Εγγονόπουλο 
6
: http://www.engonopoulos.gr 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html
http://www.ekebi.gr/1935/1935.asp
http://www.ekebi.gr/76/writers-gr.html
http://www.culture.gr/2/22/22101/bibliog1-gr.html
https://www.openbook.gr/
https://www.ebooks4greeks.gr/
https://www.oanagnostis.gr/
http://www.homepages.pathfinder.gr/kazan0
http://www.greekbooks.gr/TONOS/specials/karagatsis
http://www.geocities.com/mpolidouri/Polidouri.html
http://www.philippos.mpa.gr/gr/other/seferis/introduction.htm
http://www.manthos.gr/seferis/index.htm
http://www.geocities.com/nikos-kavvadias/main.htm
http://www.greece.org/poseidon/word/literature/wordy/html
http://users.otenet.gr/~aper/skaribas.htm
http://www.embiricos2001.gr/anthologymain.htm
http://www.engonopoulos.gr/
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9)  Αποσπάσματα και κριτικά άρθρα για τους Ροϊδη, Βικέλα, Ψυχάρη, Καζαντζάκη, Αλεξίου, 

Τερζάκη, Αλεξάνδρου, Τσίρκα Μιλλιέξ κ.ά,  από τις εκδόσεις Σοκόλη βρίσκονται στις 

ιστοσελίδες 
6 
: 

http://www.greekliterature.gr/palaioteri.html 

http://www.greekliterature.gr/mesopolemiki.html 

http://www.greekliterature.gr/metapolemiki.html 

 

10)  Για τον Μακρυγιάννη : http:// www.compulink.gr/makryannis 

11) Για τον Κ. Παλαμά : http:// www.geocities.com/Athens/Agora/6463/palamas.html 

12)  Για τον Κ. Π. Καβάφη, https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive 

Για τον Κ. Βάρναλη : http:// www.globalserve.on.ca/~greek/barnalis.hhtml 

13) Για τον Π. Πρεβελάκη : http://www.prevelakis.gr 

 

                                                                                                                        κ.ά. 

Άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις γενικότερου ενδιαφέροντος για τη Λογοτεχνία είναι οι εξής :  

 

1. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης : Ανέμη ( Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών) : 

  http://anemi.lib.uoc.gr 

 

2. Σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισμού : 

  http://www.snhell.gr 

 

3. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 
4 
: 

  http://www.ekebi.gr/1935/1935.asp 

   http://www.ekebi.gr//76/writers-gr.html( αρχείο χειρογράφων και φωτογραφιών) 

 

4. Διεύθυνση της Ερευνητικής ομάδας Ανοιχτής Λογοτεχνίας του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, η οποία περιλαμβάνει θεωρητικό προβληματισμό και διδακτική μεθοδολογία για 

την εξ αποστάσεως διδασκαλία της Λογοτεχνίας στα πανεπιστήμια
4
:    http://www.openlit.gr 

5. Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας ( ΠΟΘΕΓ) (λογοτεχνικά κείμενα από την 

εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού έως και τον 20
ο
 αι.) 

4
: 

   http://www.potheg.gr 

6. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: 

http://www.greek-language.gr 

7.  Ολόκληρα λογοτεχνικά κείμενα : http://promo.net/pg 

 

8. Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών : http://www.eel.org.gr/links.htm 

          

     9. Ελληνικός φιλολογικός ιστοχώρος (άρθρα, βιβλιογραφίες, εκδόσεις, περιοδικά κ.α.): 

http://www.philology.gr 

 

    10.  Συλλογή λογοτεχνικών κειμένων- Άρθρα σχετικά με τη γλώσσα : 

                http://www.translatum.gr/artrangr.htm 

 

11. Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: http://www.lib.uoa.gr/libraries/byz-

cat.html 
 

http://www.greekliterature.gr/palaioteri.html
http://www.greekliterature.gr/mesopolemiki.html
http://www.greekliterature.gr/metapolemiki.html
http://www.compulink.gr/makryannis
http://www.geocities.com/Athens/Agora/6463/palamas.html
https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive
http://www.globalserve.on.ca/~greek/barnalis.hhtml
http://www.prevelakis.gr/
http://anemi.lib.uoc.gr/
http://www.snhell.gr/
http://www.ekebi.gr/1935/1935.asp
http://www.ekebi.gr/76/writers-gr.html
http://www.openlit.gr/
http://www.potheg.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://promo.net/pg
http://www.eel.org.gr/links.htm
http://www.philology.gr/
http://www.translatum.gr/artrangr.htm
http://www.lib.uoa.gr/libraries/byz-cat.html
http://www.lib.uoa.gr/libraries/byz-cat.html
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12) 1
ο
 Συνέδριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ- διδακτικές προτάσεις για τα φιλολογικά μαθήματα : 

http://www.dide.kyk.sch.gr/sinedriocd/periexomena.htm 

13) e- σχολείο : http://www.e-paidea.net/eSchool/intro.asp 

14) Διαδίκτυο και διδασκαλία : http://www.netschoolbook.gr/index.html 

15) Musagora  (εκπαιδευτικός κόμβος γαλλικού Υπουργείου Παιδείας για τη χρήση των ΤΠΕ, 

κατά τη διδασκαλία) 
4
:  

  http://www.musagora.education.fr/default.htm 

 

16) Ψηφιακή βιβλιοθήκη φιλοσοφικών κι επιστημονικών κειμένων Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Α): 

http://salt.space.noa.gr/hellinomnimon 

17) Κατάλογος διευθύνσεων για τα φιλολογικά μαθήματα που καταρτίστηκε στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης Επιμορφωτών του Πανεπιστημίου Αθηνών: 

http://relax.ltc.vanderbilt.edu/E42uoa 

18)  Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης : http :// www.tmth.edu.gr 

19)  Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης : http :// www.greekstatemuseum.com 

20)  Ελληνικό Παιδικό Μουσείο : http :// www.hcm.gr 

21)  Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού : http :// www.mbp.gr 

22)  Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού : http :// www.hcc.edu.gr 

 

 

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις των μεγαλύτερων Βιβλιοθηκών του κόσμου, σύμφωνα με τον 

κατάλογο της Unesco, μαζί με εκείνες της νεότευκτης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, καθώς 

και ορισμένων ελληνικών Βιβλιοθηκών: 
 
- Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 

7
 : www.bibalex.org 

 
- Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Harvard : www.harvard.edu 

 

- Κρατική Βιβλιοθήκη της Ρωσίας 
7 
: www.usl..ru 

 

- Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης 
7
: www.nypl.org 

 

- Βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου 
7
 : www.loc.gov 

 

- Εθνική Βιβλιοθήκη του Καναδά 
7
: www.nlc-bnc.ca 

 

- Γερμανική αποκεντρωμένη Βιβλιοθήκη που στεγάζεται σε 3 διαφορετικά κτήρια  

                       (Λειψία, Φραγκφούρτη, Βερολίνο) 
7
  : www.ddb.de 

 

- Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας 
7 
: www.bnf.fr 

 

- Εθνική Βιβλιοθήκη της Κίνας 
7
: www.nlc.gov.cn 

 

- Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://culture.gr/2/21/213/21301n/g213an20.html 

        
                                                                                            (επιλογή : Ι.Α.Ραμουτσάκη) 

 

 

\ 

http://www.dide.kyk.sch.gr/sinedriocd/periexomena.htm
http://www.e-paidea.net/eSchool/intro.asp
http://www.netschoolbook.gr/index.html
http://www.musagora.education.fr/default.htm
http://salt.space.noa.gr/hellinomnimon
http://relax.ltc.vanderbilt.edu/E42uoa
http://www.tmth.edu.gr/
http://www.greekstatemuseum.com/
http://www.hcm.gr/
http://www.mbp.gr/
http://www.hcc.edu.gr/
http://www.bibalex.org/
http://www.harvard.edu/
http://www.usl..ru/
http://www.nypl.org/
http://www.loc.gov/
http://www.nlc-bnc.ca/
http://www.ddb.de/
http://www.bnf.fr/
http://www.nlc.gov.cn/
http://culture.gr/2/21/213/21301n/g213an20.html
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Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες Μουσείων, ειδικότερα, για την παρούσα συγκυρία
9
 :  

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

http://midatlanticmuseums.org/resources-museumsfromhome/ 

https://learninglab.si.edu/distancelearning 

Repository of Distance Learning: https://sites.google.com/view/museum-distance-

learning/home 
 

ΕΛΛΑΔΑ  

XENISEUM: https://xeniseum.org/ 

 

https://www.lifo.gr/articles/arts_articles/274537/18-1-moyseia-kai-xoroi-poy-

mporeis-na-episkefteis-tora-apo-to-spiti-soy 

https://www.athensculturenet.com/el 

 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: https://www.snfcc.org/ 

https://www.lifo.gr/now/culture/277509/oi-kyriakes-stin-texnopoli-synexizontai-me-

online-draseis-gia-paidia 

 

Εθνική Βιβλιοθήκη Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο: https://ereading.nlg.gr/el/ 

 

Νόησις: https://www.noesis.edu.gr/ 

Ψηφιακό Μουσείο Εθνικού Δρυμού Αίμου. 

 

Για γενικότερα προβληματισμό: 

Σεμινάριο: Επόμενη μέρα: 

https://www.youtube.com/channel/UCwJZ8bs9YhmnQwZLBa0ko0g 

 

Ο λογαριασμός του κορονοϊού 

https://dionellis.gr/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF

%8A%CE%BF%CF%83/?fbclid=IwAR2T8x9Xz9l7IDxL0fI3zPKRgrNglzcrqXYlFi

U6oA9G-e2_u_1n8AWM4dY 

 
Βιβλιογραφικές παραπομπές : 
1. Βλ και Γιακουμάτου Τ., Μινωϊκός πολιτισμός : http ://netscholbook.gr. 
2. Βλ. και Ψαρουλάκη Αθ., (2010) Ηλεκτρονικές διευθύνσεις, Ημερίδα, Ρέθυμνο  
3. Βλ. και Κασκαντάμη Μ., Κλασική εποχή για την Αρχαία Ιστορία Α΄Λυκείου: e-yliko και  

     http ://netscholbook.gr. 
4. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη  
    (Σημ. επιμόρφωσης  Β΄επιπέδου, επιλογή Δ. Κουτσογιάννης, ΙΤΥ, Πάτρα 2010, σσ  360-361.  
5. Μπαμπινιώτης Γ.(1994) Η γλώσσα ως αξία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σ 420-421. 
6. Καγιαλής Τ., Η Λογοτεχνία στην εκπαίδευση :η χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών :  
 7.   Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επιστ. επιμ. 
     Μπαλάσκας Κ., Αγγελάκος Κ. (2005) Μεταίχμιο, Αθήνα, σσ. 77-83. 
8.Βλ. Παλάσκα Μ., Σημειώσεις (2001-2002): Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη 

διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, Μαθηματική Εταιρία, Αθήνα. 
9. Σ.Τρούλη (2020) Επιλογή Μουσείων για την παρούσα φάση. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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                                                   του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, 
                                                Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη 
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