
«Εγώ εις τα λόγια του άκουσα το αίμα μου να ζεσταίνει…»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ ,“Αυτοβιογραφία”
        «Εις τούτον τον καιρόν, δηλαδή τη 25 Μαρτίου 1821, την ημέραν του Ευαγγελισμού, έρχεται ο ποτέ 
διδάσκαλός μου Θεοδόσιος Δημάδης, και μας κάμνει γνωστόν με πολλήν του χαράν πως οι Γραικοί ανήγειραν τα 
όπλα εναντίον των Oθωμανών, πως η Πάτρα και οι πλησίον της χώρες ήδη είχον σείσει τον ζυγόν της σκλαβίας, 
και πως οι επίλοιπες χώρες, κατά την συμφωνίαν ίσως, είχαν τότε καμωμένον το ίδιον, αλλά, ως πλέον μακράν, 
ακόμη η είδησις δεν ήτον φθασμένη εις την Ζάκυνθον. Oύτως είπεν ο μαύρος, διότι τέτοια ήτον η φήμη, οπού 
παρευθύς έτρεξεν.

     Εγώ εις τα λόγια του άκουσα το αίμα μου να ζεσταίνει, επεθύμησα από καρδίας να ήθελεν ημπορώ να ζωστώ 
άρματα, επεθύμησα από καρδίας να ήθελε ημπορώ να τρέξω διά να δώσω βοήθειαν εις ανθρώπους, όπου δι' άλλο 
–καθώς εφαίνετο– δεν επολεμούσαν, παρά διά θρησκείαν και διά πατρίδα, και διά εκείνην την ποθητήν 
ελευθερίαν, η οποία, καλώς μεταχειριζομένη, συνηθά να προξενεί την αθανασίαν, την δόξαν, την ευτυχίαν των 
λαών. Επεθύμησα, είπα, από καρδίας, αλλά εκοίταξα τους τοίχους του σπιτιού, όπου με εκρατούσαν κλεισμένην, 
εκοίταξα τα μακρά φορέματα της γυναικείας σκλαβίας και ενθυμήθηκα πως είμαι γυναίκα, και περιπλέον γυναίκα 
Ζακυνθία, και αναστέναξα, αλλά δεν έλειψα όμως από το να παρακαλέσω τον Oυρανόν διά να ήθελε τους 
βοηθήσει να νικήσουν, και τοιούτης λογής να αξιωθώ και εγώ η ταλαίπωρος, να ιδώ εις την Ελλάδα 
επιστρεμμένην την ελευθερίαν και, μαζί με αυτήν, επιστρεμμένας εις τας καθέδρας τους τας σεμνάς Μούσας, από 
τας οποίας η τυραννία των Τούρκων τόσον και τόσον καιρόν τας εκρατούσε διωγμένας.»



Το πρώτο από τα δύο αποσπάσματα της «Αυτοβιογραφίας της Ζακυνθινής λόγιας Ελισάβετ Μουτζάν-
Μαρτινέγκου που ανθολογούνται στο σχολικό εγχειρίδιο προσφέρεται για μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του 
φαινομένου της επανάστασης του 1821, ως προς τη συναισθηματική φόρτιση που εκπέμπει, και η οποία 
εκφράζεται σε πολλά άλλα κείμενα της εποχής, γραμμένα από Έλληνες και ξένους.

Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει την επεξεργασία παράλληλων κειμένων, που εκπροσωπούν διάφορα 
κειμενικά είδη: προκηρύξεις, επιστολές, απομνημονεύματα, ποιητικά κείμενα.  Η διδακτική πρόταση 
χαρακτηρίζεται από διαθεματικότητα, καθώς συνδέει το μάθημα της λογοτεχνίας με το μάθημα της ιστορίας 
και της νεοελληνικής γλώσσας.

Οι  μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, καλούνται να μελετήσουν τα παράλληλα κείμενα, να αναδείξουν τα 
συναισθήματα που αυτά εκφράζουν, σε συνάρτηση με τα ιστορικά γεγονότα με τα οποία συμβαδίζουν και στα 
οποία αναφέρονται, να διακρίνουν το επικοινωνιακό πλαίσιο των κειμένων αυτών και τη σκοπιμότητά τους, να 
αντιληφθούν το πώς βίωναν οι άνθρωποι της εποχής την ιστορική συγκυρία, και να προβληματιστούν σχετικά 
με την ιστορική σημασία του συναισθήματος, δηλαδή με το πώς και σε ποιο βαθμό το ανθρώπινο «θυμικό» 
επηρεάζεται από το ιστορικό γίγνεσθαι ή το επηρεάζει. 



Με αφετηρία το δείγμα γραφής της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου και κατά την επεξεργασία των 
παράλληλων κειμένων θα τεθούν ζητήματα όπως:

-          Συναίσθημα και ορθός λόγος

-          Η επίκληση στο συναίσθημα ως τρόπος πειθούς

-          Συναισθηματισμός και πολιτικά πάθη

-          Συναισθηματισμός και πολιτική των μεγάλων δυνάμεων/συμφέροντα πολιτικών ομάδων

-         Συναισθηματική έξαρση και ρομαντισμός

-          Η αξία του συναισθήματος

-          Η επικινδυνότητα του συναισθήματος



Διδακτικοί στόχοι:

-          Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με αυθεντικά κείμενα της εποχής, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους για τη 
νεοελληνική γλώσσα στην εξελικτική φάση του 19ου αιώνα καθώς και για τις υπάρχουσες επικοινωνιακές 
συνθήκες και περιστάσεις.

-          (Ως προς τα ποιητικά κείμενα των φιλελλήνων ποιητών που δίνονται σε μετάφραση) Να γνωρίσουν  οι 
μαθητές σημαντικούς ευρωπαίους λογοτέχνες που συμμετέχουν με τον τρόπο τους στο γεγονός της ελληνικής 
επανάστασης, να έρθουν σε επαφή με τον λόγο τους  και τον τρόπο σκέψης τους.

-          Να αποκτήσουν ουσιαστικές ιστορικές γνώσεις μέσα από πηγές, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και κριτική 
σκέψη στην προσέγγιση και αξιολόγηση των ιστορικών γεγονότων και των πρωταγωνιστών τους.

-          Να αναπτύξουν γόνιμο προβληματισμό για το ιστορικό πλαίσιο του αγώνα της ανεξαρτησίας σε συνάρτηση με 
τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

-          Να καλλιεργήσουν τον διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας και γενικότερα στην 
τάξη.

-          Να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητες που τους προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα και η ηλεκτρονική 
τάξη, ειδικά στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας, εφ’ όσον η διά ζώσης συνεργασία μεταξύ των μαθητών 
καθίσταται αδύνατη.



ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

Αναγνωστικός γραμματισμός

Λογοτεχνικός γραμματισμός

Γλωσσικός γραμματισμός

Ιστορικός γραμματισμός

Ψηφιακός γραμματισμός

Κριτικός γραμματισμός



Παράλληλα κείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

1.    Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, 24/02/1821

2.  ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ) ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ 
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΗΓΕΜΟΝΕΣ (23/03/1821)

3.       ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (22/03/1821)

4.       ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Απομνημονεύματα (αποσπάσματα από την Εισαγωγή και 
τον Επίλογο)

5.       ΠΕΡΣΙ  ΣΕΛΛΕΫ, «ΕΛΛΑΣ» (μετάφραση Α. Μ. Στρατηγόπουλος)
6.       ΒΙΚΤΟΡ ΟΥΓΚΟ, «Το ελληνόπουλο» (μετάφραση Κ. Παλαμάς)

7.       ΛΟΡΔΟΣ ΜΠΑΫΡΟΝ, «Τα Νησιά Της Ελλάδας»  (Μετάφραση Αργύρης Εφταλιώτης)



Για την εφαρμογή αυτής της διδακτικής πρότασης απαιτούνται 4 διδακτικές ώρες.

Πορεία διδασκαλίας:

1η διδακτική ώρα: Επεξεργασία του κειμένου της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου.

Χωρισμός σε ομάδες και διανομή των φύλλων εργασίας.

2η διδακτική ώρα: Παρουσίαση των εργασιών της πρώτης και της δεύτερης ομάδας.

3η διδακτική ώρα: Παρουσίαση των εργασιών της τρίτης και της τέταρτης ομάδας.

4η διδακτική ώρα: Παρουσίαση των εργασιών της πέμπτης, έκτης και έβδομης ομάδας.

 



1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΑφού διαβάσετε προσεκτικά την προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη 
https://docs.google.com/document/d/1iEUi-XdnfrJgZSNRaElTS0Kkd40tWQxcXHaj2t0S5dM/edit

να επεξεργαστείτε τα παρακάτω ζητήματα

Α) Ποια είναι τα κύρια επιχειρήματα με τα οποία αυτή προτρέπει σε επανάσταση;

Β) Αφού συμβουλευτείτε τις παρακάτω πηγές σχετικά με τους τρόπους πειθούς, να προσδιορίσετε ποιοι από 
αυτούς τους τρόπους χρησιμοποιούνται στο κείμενο της προκήρυξης.

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2678/Ekfrasi-Ekthesi_G-Lykeiou_html-empl/indexa_02.html

http://archeia.moec.gov.cy/sm/316/30_11_2006_pitho.pdf

 Γ)Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες συγκρότησε τον «Ιερό Λόχο», μια στρατιωτική 
μονάδα που αποτελούνταν από εθελοντές νεαρούς σπουδαστές. Να παρουσιάσετε  συνοπτικά τις κυριότερες ιδέες 
και τα συναισθήματα που εκφράζονται στον όρκο τους.Συμφωνούν με το πνεύμα της προκήρυξης του Α. 
Υψηλάντη;

https://docs.google.com/document/d/1T-Afh3h_tzY2z9v7hCtkd_Gy7vjdnE_JUB3LyGEHZo8/edit 

Δ) Θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, ένα ανάλογο κείμενο,  να έχει απήχηση στην εποχή μας; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Κατά την παρουσίαση της εργασίας σας στην ολομέλεια της τάξης να διαβάσετε επιλεγμένα αποσπάσματα από 
την προκήρυξη και, ακολούθως, τις παρατηρήσεις και  τα συμπεράσματά σας.

https://docs.google.com/document/d/1iEUi-XdnfrJgZSNRaElTS0Kkd40tWQxcXHaj2t0S5dM/edit
https://docs.google.com/document/d/1iEUi-XdnfrJgZSNRaElTS0Kkd40tWQxcXHaj2t0S5dM/edit
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2678/Ekfrasi-Ekthesi_G-Lykeiou_html-empl/indexa_02.html
http://archeia.moec.gov.cy/sm/316/30_11_2006_pitho.pdf
https://docs.google.com/document/d/1T-Afh3h_tzY2z9v7hCtkd_Gy7vjdnE_JUB3LyGEHZo8/edit


2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αφού διαβάσετε προσεκτικά την διά χειρός Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη επιστολή-προκήρυξη της Μεσσηνιακής 
Γερουσίας προς τους Ευρωπαίους ηγεμόνες,

 https://docs.google.com/document/d/12LiQmeqmEdYOH7mZIH08By7me_D6edzSZ5U0RqipfM8/edit

 να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

Α) Με ποια επιχειρήματα ο συντάκτης του κειμένου προσπαθεί να κερδίσει την υποστήριξη του ελληνικού 
επαναστατικού κινήματος από τους ξένους ηγεμόνες;

Β) Αφού συμβουλευτείτε τις παρακάτω πηγές σχετικά με τους τρόπους πειθούς, να προσδιορίσετε ποιοι από 
αυτούς τους τρόπους χρησιμοποιούνται στο κείμενο.

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2678/Ekfrasi-Ekthesi_G-Lykeiou_html-empl/indexa_02.html

http://archeia.moec.gov.cy/sm/316/30_11_2006_pitho.pdf

Γ) Πιστεύετε ότι η επιστολή αυτή είχε πιθανότητες να έχει θετική ανταπόκριση; Με βάση όσα διδαχθήκατε 
στο μάθημα της Ιστορίας (ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Β΄10, Ελληνική επανάσταση και ευρωπαϊκή 
διπλωματία), να περιγράψετε ποια  ήταν αρχικά η στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έναντι του ελληνικού 
απελευθερωτικού κινήματος και για ποιους λόγους.

https://docs.google.com/document/d/12LiQmeqmEdYOH7mZIH08By7me_D6edzSZ5U0RqipfM8/edit
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2678/Ekfrasi-Ekthesi_G-Lykeiou_html-empl/indexa_02.html
http://archeia.moec.gov.cy/sm/316/30_11_2006_pitho.pdf


3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αφού διαβάσετε προσεκτικά την επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου προς τους Γαλαξιδιώτες,να απαντήσετε στα ερωτήματα:

https://docs.google.com/document/d/1dBZTvkfABIX20BtJ_8FJPnsDg8kw-uQJaakEP9QiC7k/edit

 Α) Με ποια επιχειρήματα ο συντάκτης του κειμένου προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των Γαλαξιδιωτών στην επανάσταση;

Β) Αφού συμβουλευτείτε τις παρακάτω πηγές σχετικά με τους τρόπους πειθούς, να προσδιορίσετε ποιοι από αυτούς τους 
τρόπους χρησιμοποιούνται στο κείμενο.

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2678/Ekfrasi-Ekthesi_G-Lykeiou_html-empl/indexa_02.html

http://archeia.moec.gov.cy/sm/316/30_11_2006_pitho.pdf

Γ)Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος είχε τραγικό τέλος,  κατά τις εμφύλιες διαμάχες που σημειώθηκαν μεταξύ των Ελλήνων μετά την έναρξη της 
επανάστασης. Στις 5 Ιουνίου 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, φυλακισμένος από ψευδείς κατηγορίες στην Ακρόπολη, βασανίστηκε και 
δολοφονήθηκε από τους Μήτρο Τριανταφυλλίνα, Ιωάννη Μαμούρη και Παπακώστα με την έγκριση του πρώην πρωτοπαλήκαρου του, Ιωάννη 
Γκούρα. Αφού αναζητήσετε πληροφορίες για τα γεγονότα, να τα αφηγηθείτε με συντομία στους συμμαθητές σας, παρουσιάζοντας  τις δύο 
όψεις της επανάστασης: τον ενθουσιασμό και το πνεύμα αυτοθυσίας των αγωνιστών αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου τα πολιτικά πάθη και τους 
ανταγωνισμούς μεταξύ προσώπων και ομάδων κατά τη διάρκεια του κινήματος. Προσπαθήστε να συνοψίσετε τις πληροφορίες και τα 
συμπεράσματά σας σε ένα κείμενο 300 λέξεων περίπου.

https://www.andro.gr/apopsi/androutsos-death-and-his-ring/

https://istorikaxronika.com/2020/03/21/%CE%BF-%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B4
%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE
%BA%CE%B1%CE%B9/ 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index2_8.html

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index2_9.html

https://docs.google.com/document/d/1dBZTvkfABIX20BtJ_8FJPnsDg8kw-uQJaakEP9QiC7k/edit
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2678/Ekfrasi-Ekthesi_G-Lykeiou_html-empl/indexa_02.html
http://archeia.moec.gov.cy/sm/316/30_11_2006_pitho.pdf
https://www.andro.gr/apopsi/androutsos-death-and-his-ring/
https://istorikaxronika.com/2020/03/21/%CE%BF-%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
https://istorikaxronika.com/2020/03/21/%CE%BF-%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
https://istorikaxronika.com/2020/03/21/%CE%BF-%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index2_8.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index2_9.html


4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αφού μελετήσετε τα αποσπάσματα από τα «Απομνημονεύματα» του Μακρυγιάννη,  

https://docs.google.com/document/d/1XewOAAhhaPCG4slCqa6_Eg_BYiR97OBz1tS5vFOm7lY/edit

να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

Α) Ποια συναισθήματα εκφράζονται στο κείμενο του Μακρυγιάννη και ποιες αξίες προβάλλονται;

Β)Με τη συνθήκη του Λονδίνου (1832) η Ελλάδα ανακηρύσσεται από τις μεγάλες δυνάμεις ανεξάρτητο 
βασίλειο, με απόλυτη μοναρχία και Βαυαρό ηγεμόνα. Με βάση τις σχετικές ενότητες του σχολικού βιβλίου 
της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας να παρουσιάσετε συνοπτικά (σε ένα κείμενο 300 περίπου λέξεων) στους 
συμμαθητές σας  τα γεγονότα και τις συνθήκες που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή.

Γ) Πιστεύετε ότι η εξέλιξη αυτή, έντεκα χρόνια μετά την κήρυξη της επανάστασης, ήταν ικανοποιητική 
για τους Έλληνες; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, λαμβάνοντας υπ’ όψη το κείμενο του 
Μακρυγιάννη, καθώς και τη γενικότερη πολιτική στάση του.
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5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αφού διαβάσετε προσεκτικά το απόσπασμα από το λυρικό δράμα «Ελλάς» 
https://docs.google.com/document/d/12hyDDKlmTacofT1QdgT6gwB0CuMsWOpKrgNqWlL3a6E/edit

του Άγγλου φιλέλληνα ποιητή Πέρσι Σέλλεϋ,  να επεξεργαστείτε τα ακόλουθα ζητήματα:

Α) Στο βιβλίο της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου αναφέρεται: «Κύριοι παράγοντες που γέννησαν τον φιλελληνισμό ήταν ο 
φιλελευθερισμός και ο επαναστατικός ριζοσπαστισμός που είχε σπείρει η γαλλική επανάσταση. Ως πολιτική 
συμπεριφορά ο φιλελληνισμός στρεφόταν εναντίον τόσο της οθωμανικής απολυταρχίας όσο και της Ιερής Συμμαχίας 
αποτελώντας μια από τις κορυφαίες στιγμές του πολιτικού Ρομαντισμού του 19ου αιώνα. Ο φιλελληνισμός ευνοήθηκε, 
επίσης, από τον θαυμασμό των Ευρωπαίων για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον αποτροπιασμό για τις βιαιότητες 
των Τούρκων σε βάρος άμαχων Ελλήνων, αλλά και από τη συγκίνηση που είχαν προκαλέσει οι ελληνικές επιτυχίες.»

Βλέπετε να επαληθεύονται αυτές οι διαπιστώσεις στα αποσπάσματα από το πεζό και το ποιητικό κείμενο του 
Σέλλεϋ;

Β) Ποια συναισθήματα εκφράζονται στην εισαγωγή και στο ποιητικό κείμενο του Σέλλεϋ; Πώς συνδέεται αυτή 
η έκφραση των συναισθημάτων με το καλλιτεχνικό ρεύμα του ρομαντισμού;

Για τις απαντήσεις σας να λάβετε υπ’ όψη τις παρακάτω πηγές:
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6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αφού διαβάσετε προσεκτικά το ποίημα του Βίκτορ Ουγκό «Το ελληνόπουλο» 

https://docs.google.com/document/d/1d3vCnEEMDM9jN1EYmmBsEBCIVogTMT8KiHRv2pvkckQ/edit

να επεξεργαστείτε τα ακόλουθα ερωτήματα:

Α) Στο βιβλίο της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου αναφέρεται: «Κύριοι παράγοντες που γέννησαν τον φιλελληνισμό ήταν ο 
φιλελευθερισμός και ο επαναστατικός ριζοσπαστισμός που είχε σπείρει η γαλλική επανάσταση. Ως πολιτική συμπεριφορά ο 
φιλελληνισμός στρεφόταν εναντίον τόσο της οθωμανικής απολυταρχίας όσο και της Ιερής Συμμαχίας αποτελώντας μια από τις 
κορυφαίες στιγμές του πολιτικού Ρομαντισμού του 19ου αιώνα. Ο φιλελληνισμός ευνοήθηκε, επίσης, από τον θαυμασμό των 
Ευρωπαίων για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον αποτροπιασμό για τις βιαιότητες των Τούρκων σε βάρος άμαχων Ελλήνων, αλλά 
και από τη συγκίνηση που είχαν προκαλέσει οι ελληνικές επιτυχίες.»

Βλέπετε να επαληθεύονται αυτές οι διαπιστώσεις στο συγκεκριμένο ποίημα;

Β) Ποια συναισθήματα εκφράζονται στο ποίημα «Το ελληνόπουλο»; Πώς συνδέεται αυτή η έκφραση των συναισθημάτων με το 
καλλιτεχνικό ρεύμα του ρομαντισμού;

Για τις απαντήσεις σας να λάβετε υπ’ όψη τις παρακάτω πηγές:
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7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αφού διαβάσετε προσεκτικά το ποίημα του Μπάιρον «Τα ελληνικά νησιά» 
https://docs.google.com/document/d/1JWdHjF82qnNJdwfSxqZyIbkcpeKvbKF6kvZnknsauMk/edit#heading=h.4yi0qx7gmrfv

να επεξεργαστείτε τα ακόλουθα ερωτήματα:

Α) Στο βιβλίο της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου αναφέρεται: «Κύριοι παράγοντες που γέννησαν τον φιλελληνισμό ήταν ο φιλελευθερισμός και ο 
επαναστατικός ριζοσπαστισμός που είχε σπείρει η γαλλική επανάσταση. Ως πολιτική συμπεριφορά ο φιλελληνισμός στρεφόταν εναντίον 
τόσο της οθωμανικής απολυταρχίας όσο και της Ιερής Συμμαχίας αποτελώντας μια από τις κορυφαίες στιγμές του πολιτικού 
Ρομαντισμού του 19ου αιώνα. Ο φιλελληνισμός ευνοήθηκε, επίσης, από τον θαυμασμό των Ευρωπαίων για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, 
τον αποτροπιασμό για τις βιαιότητες των Τούρκων σε βάρος άμαχων Ελλήνων, αλλά και από τη συγκίνηση που είχαν προκαλέσει οι 
ελληνικές επιτυχίες.»

Βλέπετε να επαληθεύονται αυτές οι διαπιστώσεις στο συγκεκριμένο ποίημα;

Β) Ποια συναισθήματα εκφράζονται στο ποίημα «Τα ελληνικά νησιά»; Πώς συνδέεται αυτή η έκφραση των συναισθημάτων με το 
καλλιτεχνικό ρεύμα του ρομαντισμού;

         Για τις απαντήσεις σας να λάβετε υπ’ όψη τις παρακάτω πηγές:
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https://el.metapedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

Γ) Να συγκρίνετε τα δύο αποσπάσματα, από τα «Νησιά της Ελλάδας» και από το έργο «Ύµνος εις την Ελευθερίαν» (1823) του 
Διονυσίου Σολωμού αντίστοιχα ( που γράφτηκε ως απάντηση στο ποίημα του Μπάιρον). https://docs.google.com/document/d/14v6vh8UZdGqGZknrSlUqDmi5sk2zFNbbAJk61pK-VeE/edit

Ποια συναισθήματα εκφράζονται στο πρώτο και ποια στο δεύτερο απόσπασμα ;
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