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Ηράκλειο, 10-3-2021 

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 355 
 

         ΠΡΟΣ:   

• Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Φιλολόγους (ΠΕ02) 
Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου Επιστημονικής 
Ευθύνης  της Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη  

(διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων τους) 
 
 

ΚΟΙΝ:   

1. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
2. ΠΔΕ Κρήτης  
3. ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

 
Θέμα:    
Υλικό ανατροφοδότησης από την εισήγηση της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη (στην 9η 
Διημερίδα (αλληλο-) διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων): «“μήγαρις έχω άλλο 
στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;” (Δ. Σολωμός). Υλοποίηση του 
«Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπ/ση», σε 
συνδυασμό με θεματικές της επετείου 1821. Εφαρμογές και σε συνθήκες εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.» 
 
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
 Στη συνέχεια της ανατροφοδότησης σχετικά με την Επιμορφωτική-
Εκπαιδευτική Διημερίδα «9η Διημερίδα (αλληλο-) διδακτικής.  Διδάσκοντας “με 
λογισμό και μ’ όνειρο”. Έμπνευση και Δημιουργία στη διδασκαλία των 
φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, δια ζώσης και σε εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Σχ. έτος 2020-21», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29-30 
Ιανουαρίου 2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιμορφώσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
στην ΕξΑΕ (2ου Κύκλου Επιμόρφωσης προς υποστήριξη των Εκπαιδευτικών),   
σας αποστέλλω συνημμένα ψηφιακή παρουσίαση με βάση την εισήγησή μου στη 
Διημερίδα αυτή, με θέμα: 
«“μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;” (Δ. 
Σολωμός). Υλοποίηση του «Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού 
στη Δ/θμια Εκπ/ση», σε συνδυασμό με θεματικές της επετείου 1821. Εφαρμογές 
και σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.» 
Το υλικό αυτό μπορείτε να αξιοποιήσετε για δράσεις υποστήριξης γλωσσικού 
γραμματισμού σε συνδυασμό με θεματικές της επετείου 1821. 

mailto:pekeskritis@sch.gr
mailto:kalokyri@sch.gr
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/
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http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id=744:--a------------29-3012021----2---------&catid=1:2009-12-14-10-30-33&Itemid=2
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id=744:--a------------29-3012021----2---------&catid=1:2009-12-14-10-30-33&Itemid=2
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id=744:--a------------29-3012021----2---------&catid=1:2009-12-14-10-30-33&Itemid=2
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Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο «Εκπαιδευτικό 
Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού στη Δ/θμια 
Εκπ/ση», στην ακόλουθη δ/νση: 

Δήλωση συμμετοχής στην υλοποίηση του Προγράμματος Υποστήριξης 
Γλωσσικού Γραμματισμού σχ. έτ. 2020-21 

 
 Επίσης για διευκόλυνση σημειώνεται και ο σύνδεσμος για λήψη του υλικού 

του Προγράμματος Υποστήριξης  Γλωσσικού Γραμματισμού (αρχείο 
Προγράμματος 2020-21 και τόμος με συμπληρωματικό υλικό 2020-21 
χωριστά)   (στον ιστότοπο του ΠΕΚΕΣ θεματική κατηγορία: Γλωσσικός 
Γραμματισμός) 

https://pekes.pdekritis.gr/category/gloss-grammatismos/ 
 
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για ανάρτηση όλου του υλικού της 9ΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 
(2020-21) στις ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. 
 
Σας ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον αλλά και τη διαδραστική συμμετοχή σας 
και εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας, με γόνιμες ιδέες, «έμπνευση και 
δημιουργικότητα»…  
 
 

 
 

Με τιμή, 
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  

κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων 
 

Βασιλεία (Λιάνα)  Καλοκύρη 
 
 
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  

 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTI9xGGrb2zYXrHfk7H2LVrkhv1xcnFwppfvltP3y9EQ_bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTI9xGGrb2zYXrHfk7H2LVrkhv1xcnFwppfvltP3y9EQ_bw/viewform
https://pekes.pdekritis.gr/category/gloss-grammatismos/


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
«9η Διημερίδα (αλληλο-)διδακτικής

Διδάσκοντας “με λογισμό και μ’ όνειρο”.
Έμπνευση και Δημιουργία στη διδασκαλία

των φιλολογικών μαθημάτων
στο Γυμνάσιο και το Λύκειο,

δια ζώσης και σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Σχολ. έτος 2020-21»

ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕξΑΕ

Επιστημονική - Οργανωτική Επιμέλεια - Συντονισμός Διημερίδας:
Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Φιλολόγων Β. Καλοκύρη

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Π.Δ.Ε. Κρήτης

Καλοκύρη Βασιλεία (Λιάνα), 
δ.φ., ΜΔΕ, 

Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Φιλολόγων ΠΕΚΕΣ Κρήτης

“μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;” 
(Δ. Σολωμός).

Υλοποίηση του «Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού
στη Δ/θμια Εκπ/ση», σε συνδυασμό με θεματικές της επετείου 1821. 

Εφαρμογές και σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.



Εκπαιδευτικό διεπιστημονικό
Πρόγραμμα υποστήριξης του Γλωσσικού 
Γραμματισμού των μαθητών/-τριών στη 

Δ/θμια Εκπ/ση
Γλωσσικός Γραμματισμός ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ  
 Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων 

Συνοπτικά: «κατανόηση και παραγωγή 
προφορικού και γραπτού λόγου» (ΠΣ) 

και 
 κριτικού γραμματισμού (κριτικής προσέγγισης των 

λόγων της κοινωνικο-πολιτισμικής 
πραγματικότητας) (Χατζηνεοφύτου και Κυριάκου, 2017.

Χατζησαβίδης, 2007).

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΣΤΑ ΠΣ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ.

«η γλώσσα ΔΕΝ είναι υπόθεση των 
Φιλολόγων (μόνο)»

 αποδόμηση στερεοτύπων, προς περαιτέρω 
υποστήριξη  Γλωσσ. Γραμματισμού
+ συνεργασία ειδικοτήτων



Εκπαιδευτικό - διεπιστημονικό 
Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 
(έγκριση ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ, σχ. έτ. 2020-2021). 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Σ.Ε.Ε.) 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΚΡΗΤΗΣ:

Συνεργασία στην υλοποίηση–
Συντονιστική Ομάδα του προγράμματος

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ01  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ,  

Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥΔΗ, 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ07  ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΣΣΑΚΗ

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ11  ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ79  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ86   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ
Ηράκλειο Κρήτης

Σχολ. έτος 2020-2021





Συνοπτικά, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών 
προτείνονται δυο βασικοί άξονες δράσεων: 

• Ι. Δράσεις για κάλυψη βασικών ελλειμμάτων και 
αντίστοιχα για ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων
γλωσσικού γραμματισμού
εκφραστική ανάγνωση, 
«ευανάγνωστη» γραφή, 
ορθογραφία, 
κατανόηση/παραγωγή λόγου).

• ΙΙ. Δράσεις για περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικού 
γραμματισμού
 λειτουργική χρήση της γλώσσας σε 

επικοινωνιακό πλαίσιο, 
 ανάπτυξη φιλαναγνωσίας, 
 καλλιέργεια εκτίμησης για αξία γλώσσας κ.ά.



•Τα κλειδιά: στοχοκεντρικό πρόγραμμα, ευελιξία
δράσεων, ανάλογα με ειδικότητες εκπαιδευτικών και
ανάγκες μαθητών…+ συστηματικότητα στις δράσεις

• Στο πλαίσιό του μπορούν να σχεδιαστούν 
και να εφαρμοστούν ποικίλες δράσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα 
χαρακτηριστικά του μαθητικού 
πληθυσμού 

• σχολείο αστικής/ ημιαστικής/αγροτικής 
περιοχής, κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες  
και μορφωτικό κεφάλαιο των γονέων, 
επιδόσεις μαθητών, ειδικές ή μη-ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες  κ.ά.  



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ σε συνδυασμό 
με θεματικές της επετείου 1821. 



1. Αξιοποίηση τέχνης –
συγκινησιακή αφόρμηση

• Κινητοποίηση – έναυσμα 
μαθητών, συνδυασμό με 
ανάπτυξη γλωσσικού 
γραμματισμού

π.χ.   ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ   
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Παρουσίαση πίνακα προφορικά και 
γραπτά: π.χ.  ΔΟΜΗ
Θέμα- ζωγράφος, 
Περιγραφή – αισθητική διάσταση
ιστορικά γεγονότα
 συναισθήματα, σκέψεις, σχόλια 

(για έργο, για εποχή, για 
σήμερα…)

Ετήσια δράση /ή ορισμός 
διαστήματος
 κατά το δυνατό, ΑΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΩΡΑ- εργασία όλων-παρουσίαση 
από 1 μαθητή/-τρια)

αρχικά παράδειγμα στην 
τάξη/μέσω webex, 

μετά ανάθεση στο σπίτι, 
παρουσίαση στην «τάξη»

«Ο όρκος των Φιλικών»

Διονύσιος Τσόκος

Ο Όρκος στην Αγία Λαύρα ( Θ.Βρυζάκης)

Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» 
1826, Ευγένιος Ντελακρουά, έμπνευση από 
την τρίτη πολιορκία. Ελαιογραφία σε καμβά, 
Μουσείο καλών τεχνών στη Μπορντό…

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B
4%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%80%
CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE
%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85



https://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/f/f5/Missolonghi.jpg

Έξοδος του Μεσολογγίου
10ης και 11ης Απριλίου 1826
Θεόδωρος Βρυζάκης (1814-1878) 
περί τα 1830

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Missolonghi.jpg


ΓΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  --- ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Ο Θεόδωρος Π. Βρυζάκης (Θήβα, 1814 – Μόναχο, 1878) 

θεωρείται ο πρώτος ζωγράφος της μεταοθωμανικής Ελλάδας και ο θεμελιωτής της λεγόμενης «Σχολής του Μονάχου».

https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-hronia-tis-basileias-
tou-othona/istoriki-zographiki/to-stratopedo-tou-karaiskaki-61350.html

https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-
monimi-ekthesi/painter/bruzakis-theodoros.html

Ενδεικτικά –πηγές 

https://www.nationalgallery.gr/images/p
aintings/61350_2000_2000.jpg

Διαδραστικός ο πίνακας  με δυνατότητα 
μεγέθυνσης – αξιοποίηση π.χ. webex

Εθνική Πινακοθήκη –
Ιστορική Ζωγραφική
http://www.nationalgallery.gr/

ΟΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ  ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ’21
https://www.nationalg
allery.gr/el/psiphiakes-
parousiaseis/museum/
karl-krazeisen-i-
agiographia-tou-
agona.html

https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-hronia-tis-basileias-tou-othona/istoriki-zographiki/to-stratopedo-tou-karaiskaki-61350.html
https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painter/bruzakis-theodoros.html
https://www.nationalgallery.gr/images/paintings/61350_2000_2000.jpg
https://www.nationalgallery.gr/el/psiphiakes-parousiaseis/museum/karl-krazeisen-i-agiographia-tou-agona.html


Σκηνή από τη 
«Σφαγή της Χίου», 
1824 Λούβρο. 
Ο Ευγένιος 
Ντελακρουά
ζωγράφισε τον πίνακα 
σε οχτώ μήνες και 
αγοράστηκε από την 
Γαλλική κυβέρνηση 
για 6.000 νομίσματα,
διαστάσεις 4,17 επί 
3,54...
https://www.mixanitouxronou.gr/i-pinakes-tou-ntelakroua-
gia-tin-epanastasi-pou-sigklonisan-tous-evropeous-
zografise-ti-sfagi-sti-chio-sto-mesolongi-ke-parousiaze-tous-
ellines-os-simvolo-eleftherias-ke-p

https://www.mixanitouxronou.gr/i-pinakes-tou-ntelakroua-gia-tin-epanastasi-pou-sigklonisan-tous-evropeous-zografise-ti-sfagi-sti-chio-sto-mesolongi-ke-parousiaze-tous-ellines-os-simvolo-eleftherias-ke-p


ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΗΡΩΕΣ: «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821»
Εύρεση πίνακα –ζωγράφου – μουσείου
Βιογραφία προσώπου
Περιγραφή πίνακα – συσχέτιση με στοιχεία από βιογραφία και Ιστορία 
Συναισθήματα, σκέψεις
Αξιοποίηση ΝΕΓ, ΛΟΓ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ



• Εθνική Πινακοθήκη –Ιστορική Ζωγραφική
http://www.nationalgallery.gr/
• http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/list1.html = 

επανάσταση
• http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/list2.html = εσωτερ. 

Πολιτική (βλ. και … εικόνα από λεύκωμα  επανάστασης 21 
Μακρυγιάννη, δια χειρός Π. Ζωγράφου)

http://www.nationalgallery.gr/
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/list1.html
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/list2.html


“μήγαρις έχω άλλο στο νου μου 
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;”                                                                              
(Δ. Σολωμός, Διάλογος).

2.  ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ -
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
με γέφυρα τον Δ. Σολωμό (1798-1857)

Έγραψε τον «Διάλογον» ο Διονύσιος Σολωμός εις Ζάκυνθον
κατά το 1824. Σώζεται το αντίγραφον, ατελές, ως κάτω 

θέλομεν σημειώσει, το οποίον φίλος του τις αντέγραψε κατά 
παραγγελίαν του ποιητού και προς χρήσιν του· αλλά ούτε το 

επιθεώρησεν, ούτε εδημοσίευσε τον «Διάλογον» ―τον 
δημοσιεύομεν κατά το αντίγραφον τούτο.

ΠΟΙΗΤΗΣ — ΦΙΛΟΣ — ΣΟΦΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ
https://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd
_id=10&text_id=3522

https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3522


Διάλογος, Δ. Σολωμού
απόσπασμα για την «ελευθερία και τη γλώσσα»

• ΠΟΙΗΤΗΣ
Εκατάλαβα· θέλεις να ομιλήσουμε για τη γλώσσα· 
μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και 
γλώσσα; Εκείνη άρχισε να πατεί τα κεφάλια τα 
τούρκικα, τούτη θέλει πατήσει ογλήγορα τα 
σοφολογιοτατίστικα, και έπειτα αγκαλιασμένες και οι 
δύο θέλει προχωρήσουν εις το δρόμο της δόξας, 
χωρίς ποτέ να γυρίσουν οπίσω, αν κανένας 
Σοφολογιότατος κρώζει ή κανένας Τούρκος βαβίζει· 
γιατί για με είναι όμοιοι και οι δύο.
https://www.greek-
language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=
3522



Διδακτική αξιοποίηση του Διαλόγου του Δ. Σολωμού

Συνολική εποπτεία έργου οι Φιλόλογοι, περίληψη –
νόημα για  μαθητές
Επιλογή αποσπασμάτων 
(Ψηφίδες 
https://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id
=10&text_id=3522)

 αξιοποίηση στο πλαίσιο «μύησης» στο Πρόγραμμα 
Γλωσσ. Γραμματισμού ή ως εκπαιδευτική παρέμβαση
κατά την υλοποίησή του. (μαθήματα: ΝΕΓ, ΛΟΓ.,  κυρίως 
Γ΄ Γυμνασίου και Λύκειο)
προεργασία -ανάθεση με ρόλους αποσπάσματα στην 

τάξη [εκφραστική ανάγνωση]  αφόρμηση για 
συζήτηση, μύηση-ευαισθητοποίηση στη γλώσσα 
(ταυτότητα ενός λαού, συμφραζόμενα γλωσσικών 
συγκρούσεων καθαρεύουσας/δημοτικής και σύχρονα
ζητήματα)

Πηγή εικόνας https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3522

https://www.greek-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE/


Ζητήματα για αξιοποίηση μέσα από τον Διάλογο 
(αποσπάσματα για συζήτηση με μαθητές): 

σύγκρουση γλώσσας «λογιοτάτων» (διασκευασμένη, δεν έχει ομιληθεί) 
vs. λαού (πραγματική)

στόχοι καλλιέργειας θετικής στάσης απέναντι στη γλώσσα: 
ανάπτυξη γλωσσικής συνείδησης, εκτίμηση κινητοποίηση διάθεση μάθησης

Ποιητής
Εμείς δεν είπαμεν ακόμη πώς πρέπει να γράφουμε τη γλώσσα· έως τώρα είπα και σου 
απόδειξα, πως οι μορφές των λέξεων, όταν είναι κοινές, δεν είναι υποκείμενες να αλλάζονται 
από κανέναν με πρόφαση διόρθωσης· και τίποτε άλλο.
• ΣΟΦΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ     Και τα λόγια του Πλάτωνος γιατί μου τα ανέφερες;
• ΠΟΙΗΤΗΣ Για να καταπεισθείς πως τη σημασία των λέξεων ο λαός την διδάσκει του 

συγγραφέα. 
• ΣΟΦΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ Το σύγγραμμα λοιπόν θα είναι κάθε άλλο πράγμα από του λαού την 

ομιλία. 
• ΠΟΙΗΤΗΣ  Όχι κάθε άλλο πράγμα· εκείνο οπού λέγει ο Βάκων για τη φύση, δηλαδή πως ο 

φιλόσοφος για να την κυριέψει πρέπει πρώτα να της υποταχθεί, ημπορεί κανείς να το πει 
για τη γλώσσα· υποτάξου πρώτα στη γλώσσα του λαού, και, αν είσαι αρκετός, κυρίεψε την.

Πηγή https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3522

https://www.greek-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE/


Διάλεκτοι: αντεπιχείρημα των «σοφολογιοτάτων» -«καθαρευουσιάνων» για 
χρήση «γλώσσας λαού»
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ: σήμερα: η σχέση τοπικών ιδιωμάτων /νεοελληνικής κοινής σε 
περιβάλλοντα επικοινωνίας 
διάλυση σύγχυσης: αξία ιδιωμάτων εντοπιότητας, χρήση κατάλληλης μορφής 
γλώσσας ανάλογα με επικοινωνιακό περιβάλλον ανάγκη μάθησης γλώσσας για 
αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού

• ΣΟΦΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ Η βάση λοιπόν, εις την οποίαν πρέπει να καλλωπίσουμε τη 
γλώσσα μας, αντί να είναι η ελληνική, θέλεις να είναι η τωρινή;

• ΠΟΙΗΤΗΣ Εξ αποφάσεως.
• ΣΟΦΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ Και πώς ημπορεί να γίνει αυτό; Είναι τόσες διάλεκτοι 

στην Ελλάδα και δεν ακουόμασθε ανάμεσό μας.
• ΠΟΙΗΤΗΣ Πόσες διάλεκτοι; πόσες; Κοίτα καλά μη σε απατήσει η διαφορά της 

προφοράς, ενώ κρίνεις τες διαλέκτους της Ελλάδας· δέκα λόγια οπού εμείς έχουμε 
αλλιώτικα από κείνα πὄχουν εις το Μοριά, τί πειράζουν; Έπειτα ποίες είναι τούτες οι 
μεγάλες διαφορές; Εμείς λέμε πατερό, και άλλοι λένε πάτερο, εμείς λέμε ματία, και 
αλλού λένε ματιά, εμείς λέμε αέρας, και αλλού λένε αγέρας, εμείς ημπορούνε, και 
άλλου λένε ημπορούν· τί διαφορές είναι τούτες; Δεν ακουόμασθε ανάμεσό μας;



Οριοθέτηση…. της «τυπικής» γλωσσικής μάθησης  
[Διάλογος, Σολωμός, 1823-24]

(ενδιαφέρον απόσπασμα για… Φιλολόγους….)  
• ΠΟΙΗΤΗΣ

Χαίρετε, λοιπόν, θείοι τόνοι, οξείες, βαρείες, περισπωμένες! χαίρετε ψιλές, δασείες, στιγμές, 
μεσοστιγμές, υποστιγμές, ερωτηματικές, χαίρετε! Ο κόσμος τρέμει τη δύναμή σας και ουδέ ποιητής ουδέ 
λογογράφος ημπορεί να γράψει λέξη χωρίς πρώτα να σας υποταχθεί. Εσείς εμπνεύσατε, πριν γεννηθείτε, 
τον Όμηρο, όταν ετραγουδούσε την Ιλιάδα, την Οδύσσεια, τους Ύμνους, και ο λαός της Ελλάδας τον 
επερικύκλωνε και τον εκαταλάβαινε· εσείς τον εμπνεύσετε όταν περιγράφει τον αποχαιρετισμό 
του Έκτορος εις την Ανδρομάχη και το τέκνο του τον φοβάται και κρύβεται· εσείς τον εμπνεύσετε όταν 
περιγράφει τον δυστυχισμένον βασιλέα της Τρωάδας, που παγαίνει στον Αχιλλέα και πέφτει στα πόδια 
του και του φιλεί τα χέρια, οπού του είχαν ολίγο πρωτύτερα σκοτώσει το ακριβότερό του παιδί· εσείς 
εμπνεύσατε τον Δάντη όταν ετραγουδούσε τον Ουγολίνο με μίαν δύναμη που δεν βρίσκω παρόμοιαν εις 
όλη την ποίηση των παλαιών· εσείς τον Σαίξπηρ όταν επαράσταινε τον Λέαρ, τον Άμλετ, τον Οτέλλο, 
τον Μάκβεθ, και ανατρίχιαζεν όλος ο κόσμος της Αγγλίας· εσείς τον Ρασίν, εσείς τον Γόεθ, εσείς 
τον Πίνδαρο, οπού ήτον στενοχωρεμένος από τους σοφολογιότατους του καιρού του να τους κράζει 
κοράκους. Κοράκοι, όλοι κοράκοι αληθινοί, και χειρότεροι από τον κόρακα οπού εβγήκε από την Κιβωτό 
και εθρεφότουν από τα λείψανα οπού είχε αφήσει ο κατακλυσμός του Κόσμου.



3. Ποίηση Σολωμού 
Αξιοποίηση  αποσπασμάτων σχολ. βιβλίων Λογοτεχνίας 

και άλλων αποσπασμάτων - έργων

 Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου. 
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, 
Β΄Σχεδίασμα, αποσπάσματα Ι,ΙΙ 
[1833-1844]

 Λογοτεχνία Α΄ Γεν. Λυκείου. 
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, 

 Στοχασμοί (επιλογή)  
 Σχεδίασμα Α΄, 1-7, 
 Σχεδίασμα Β΄,1-7,9-

18,20,36,41,43,44,51
 Σχεδίασμα Γ΄, 1-4, 6[Ο 

Πειρασμός],7,9-13
 Στο πλαίσιο του Προγράμματος και 
του εορτασμού της επετείου αλλά και 
των Οδηγιών-ΠΣ Λογοτεχνίας: 
αξιοποίηση έργου Σολωμού σε όλο το 
Λύκειο ή και στο Γυμνάσιο (ΔΕΠΠΣ, 
project Λογοτεχνίας)

Ο Απρίλης με τον Έρωτα  χορεύουν και γελούνε,
Κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε. Β΄, ΙΙ 

Κι άνθιζε μέσα μου η ζωή μ’ όλα τα πλούτια πόχει Β, 17

Συχνά τα στήθια εκούρασα, ποτέ την καλοσύνη. Β, 18

Πάντα’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου. Β, 36

Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το χάρο. Β, 44

Η δύναμή σου πέλαγο κι η θέλησή μου βράχος. Β, 51

Ο Πειρασμός Γ’, 6
Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη, 
Κι η φύσις ηύρε την καλή και την γλυκιάν της ώρα, 
(…)
Τα σπλάχνα μου κι η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν, Γ, 9

Πηγή εικόνας: https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/timeline.html?cnd_id=10



https://www.greek-
language.gr/digitalResources/liter
ature/tools/concordance/browse.
html?cnd_id=10

https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10


Σημασιακές δομές- κοσμοθεωρητικές επιλογές, 
σχέση με ελληνική παράδοση

Συναρτήσεις
Φύση –
Πολιτισμός
Άτομο-Κοινωνία
Ζωή-Θάνατος
Λευτεριά-
Σκλαβιά
Ορθολογισμός-
Μυστικισμός

ΦΥΣΗ = ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
(vs. κυρίαρχα διεθνή πρότυπα, 

σχέση αντιπαλότητας)
Φύση=κάλεσμα ευδαιμονίας=> ζωή = μέγιστο αγαθό
 φύση=ενδοκοσμικός παράδεισος
 άνθρωπος-φύση (κοινές κατηγορίες: κάλλους, αγαθού)
 κάλλος=αγαθό=ενδοκοσμικές αξίες  μονιστικό σύμπαν, ενιαίος 

κόσμος, 
Φύση = χώρος μυστηρίου, θαύματος, θεοφάνεια, 



ΣΟΛΩΜΟΣ --- Το νεοελληνικό τραγικό
• Η σχέση φύσης-πολιτισμού κάτω από 

ορισμένους όρους έρχεται σε αντίθεση με 
άλλες βασικές ανθρώπινες αξίες ηθική 
θέληση-ελευθερία  του ήρωα

• Φύση-άνθρωπος: θετική σχέση – αρνητική 
λειτουργία

«Τρέμει η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό 
της»    Β΄ σχεδ.

«Έρμα ’ν’ τα μάτια που καλείς, χρυσέ ζωής 
αέρα.  Γ΄  σχεδ.

Shiller τραγική τέχνη - “Υψηλό”
vs. 

ΣΟΛΩΜΟΣ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΙΚΟ: 
ρωμέικος καημός, βίωμα που πηγάζει 
από την προσήλωση του ανθρώπου στην 
εγκόσμια ζωή και τις αξίες της. -
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 
«Για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει
τώρα π’ ανθίζουν τα κλαδιά και βγάν’ η γης 
χορτάρι»

Καψωμένος, Ε.Γ. (2000). Δ. Σολωμός στο Αναζητώντας το χαμένο 
ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
Καψωμένος, Ε.Γ. (1998). Ο Σολωμός και η ελλην. πολιτισμική 
παράδοση.



Ελεύθεροι πολιορκημένοι: σολωμική
αντίληψη του τραγικού 

---ανεξαρτησία από σιλλερικό πρότυπο

• Αποκορύφωση των τραγικών συγκρούσεων:
Ζωή / ηθική ελευθερία

• Αξιακό σύστημα:
Λευτεριά =ζωή vs. σκλαβιά=θάνατος

• Το ίδιο μοντέλο και σε μεγάλη κατηγορία 
κλέφτικων τραγουδιών ο Σολωμός 
συνεχίζει τη λαϊκή ιδεολογική παράδοση που 
γέννησε τη μεγάλη πράξη της Επανάστασης.

Καψωμένος, Ε.Γ. (2000). Δ. Σολωμός στο Αναζητώντας το χαμένο 
ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
Καψωμένος, Ε.Γ. (1998). Ο Σολωμός και η ελλην. πολιτισμική 
παράδοση.



Αναζητώντας την πολιτισμική μας ταυτότητα
• … Ανακαλύψεις μέσα από το έργο του Δ. Σολωμού 

Πηγές: μελέτες Ε.Γ. Καψωμένου
Π.χ.
• Ε.Γ. Καψωμένος (1998)«Ο Σολωμός και η Ελληνική πολιτισμική 

παράδοση. Ερμηνευτική μελέτη». Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων
• Καψωμένος, Ε.Γ. (2000). Δ. Σολωμός στο Αναζητώντας το χαμένο 

ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
• Μελέτες αναρτημένες στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ –ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ 
https://www.eks-ik.eu/dimosieyseis-ekdoseis/arthra-meletes

https://www.eks-ik.eu/dimosieyseis-ekdoseis/arthra-meletes


Ενδεικτικές προτάσεις… 
συστηματική υλοποίηση- ετήσιος προγραμματισμός μίας 

δράσης ή επιλογή διαδοχικών στόχων/δράσεων

 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ- Προσωπική 
ανακάλυψη. 

Ανάθεση:  «Ανακαλύψτε τον Σολωμό…» 
Ποιοι στίχοι/αποσπάσματα σας αρέσουν 
περισσότερο; Γιατί;
 ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ-

ετήσια δράση
Σταδιακή ανάγνωση αποσπασμάτων: 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ
(εξωδιδακτική προετοιμασία μαθητών, 
εκφραστ. Ανάγνωση στην τάξη –ενδεικτικά 
από μαθητή/-τρια και ανατροφοδότηση, 
σχόλια. Σύντομα, συστηματικά…

 ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
 Δημιουργική γραφή: [σκέψεις, συναισθήματα] 

έκφραση με αφόρμηση στίχο/στίχους από 
Ελεύθερους Πολιορκημένους

 Σύνθεση εργασίας για ζωή και έργο Σολωμού 
με επιλογή αποσπασμάτων

 Ανθολόγιο (ψηφιακό) με επιλογή αγαπημένων 
στίχων

 Ιστορία και Λογοτεχνία: Πολιορκία-έξοδος 
Μεσολογγίου και Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
(χρονική σύγκριση, γεγονότα, απόδοση

 Ψηφιακές δημιουργίες (στίχοι σε βίντεο, 
μουσική, συνδυασμός με πίνακες ζωγραφικής,  
κ.ά.)

 Η σκυτάλη της έμπνευσης στους μαθητές…



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
ΣΟΛΩΜΟΥ

http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=47

http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=47


Υλοποίηση στην τάξη ή και εξ αποστάσεως (διαμέσου webex κ.ά.)

Ολομέλεια – συζήτηση, αποφάσεις
Προγραμματισμός 
• Ανάθεση δραστηριότητας για 

εξωδιδακτικό χρόνο (ανάγνωσης 
ή γραπτής εργασίας)

• Παρουσίαση στην τάξη 
 ενδεικτική ανάγνωση από 

μαθητή/-τρια λόγω χρόνου, 
τυχαία σειρά ή 
προγραμματισμένη, ανάλογα με 
συνεννόηση με μαθητές

Αξιοποίησηεπιλεγμένων ιστότοπων Π.χ. 



Η πολιορκία των Αθηνών από τον Κιουταχή

3. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (1797-1864)



4. Μακρυγιάννης… Απομνημονεύματα και λεύκωμα…

https://www.miet.gr/userfiles/books/pdf/stoxasmos%20makrig.pdf

https://www.miet.gr/userfiles/books/pdf/stoxasmos%20makrig.pdf


http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/067.html

http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/list2.html =  τα έργα 
του  λαϊκού ζωγράφου Παναγιώτη Ζωγράφου που φιλοτεχνήθηκαν με περιγραφές και 
πληροφορίες του Γ. Μακρυγιάννη

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (1797-1864)
ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821 δια χειρός 
Π. Ζωγράφου –καθοδήγηση Μακρυγιάννη

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

https://www.greek-
language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/sear
ch.html?details=59

http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/067.html
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/list2.html
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=59


http://www.snhell.gr/testimonies/writer.asp?id=102

Ενδεικτικές προτάσεις διδακτικής 
αξιοποίησης
Γ΄ Γυμνασίου Λογοτεχνία απόσπ. Από την 

Εισαγωγή των Απομνημονευμάτων
Επιλογή αποσπασμάτων από το ΣΝΕΛ –

Ασκήσεις εκφραστικής ανάγνωσης
Δημιουργική γραφή – «Αν ζούσε σήμερα…»
Εκφραστική ανάγνωση
Συζήτηση – εργασίες π.χ. κριτική προσέγγιση 
αποσπασμάτων, συσχέτιση βιογραφικών 
στοιχείων με ιστορικά γεγονότα
Σταυρόλεξα
παιχνίδι γνώσεων με ερωτήσεις που 
διαμορφώνουν τα παιδιά με βάση συγκεκριμένα 
αποσπάσματα

http://www.snhell.gr/testimonies/writer.asp?id=102


Μάθηση μέσα από ανακάλυψη και δημιουργία
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 1821

• ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ή/και 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Δημιουργία ιστότοπου
(web2)  με υλικό 
(αποσπάσματα, 
εικόνες, πίνακες, 
συνδέσμους σε άλλες 
έγκριτες πηγές) και 
δημιουργίες μαθητών 

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/gammalambdaomegasigmasigma-
gammarhoalphamumu-1821.html

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/gammalambdaomegasigmasigma-gammarhoalphamumu-1821.html


http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/gammalambdaomegasigmasigma-gammarhoalphamumu-1821.html

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/gammalambdaomegasigmasigma-gammarhoalphamumu-1821.html


Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Ευχές για «έμπνευση και δημιουργία»!...

Στείλτε προτάσεις για ανάρτηση!...

Λιάνα Καλοκύρη
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