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Ηράκλειο, 5-03-2021 
 
Αρθ. Πρωτ: Φ2/319 
 
ΠΡΟΣ: 1. Τους Διευθυντές/-ντριες και τους/τις  
Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των 
Σχολείων της Παιδαγωγικής μου Ευθύνης στα 
Χανιά και στο Ρέθυμνο 
2. Τις Διευθύνσεις και τους/τις  Φιλολόγους 
των Σχολείων της Επιστημονικής μου Ευθύνης 
στα Χανιά και στο Ρέθυμνο  
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι για τις διδακτικές και σχολικές δράσεις για την 
επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 

 
Αγαπητοί /-ές Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
 

Στο πλαίσιο των δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προς υποστήριξη του έργου των Σχολείων και του 
Ετήσιου Προγραμματισμού, με βάση και τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. 
Κρήτης (Πράξη 19/12-10-2020) σας αποστέλλω ηλεκτρονικούς συνδέσμους από ιστοσελίδες 
του ΥΠΑΙΘ, από Μουσεία, άλλους Φορείς και διαδικτυακές πηγές, προκειμένου να 
αξιοποιηθούν από τους/τις μαθητές/-τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων Χανίων και Ρεθύμνου. Οι προτεινόμενοι ηλεκτρονικοί 
σύνδεσμοι δύνανται να αξιοποιηθούν, (α) στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τα 200 
χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και (β) στο πλαίσιο της δια ζώσης, της σύγχρονης και 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας του ‘21 και κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού 
για ό,τι αφορά την επιλογή και την απαραίτητη προσαρμογή του υλικού, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. 
 

 
Η ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Video, Μουσείο Μπενάκη. 
Παραπέμπει σε βίντεο για την ελληνική ιστορία που αναφέρεται στην καθημερινή ζωή των 
Ελλήνων στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας από την ενότητα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. Το 
Μουσείο Μπενάκη έχει τις εξής ιστορικές ενότητες (με βίντεο, χρονογραμμή, και εκπαιδευτικά 
παιχνίδια): ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΑΘΗΝΑ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ. 
https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=42&Itemid=1
059&lang=el 

Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι του ΥΠΑΙΘ, μουσείων και άλλων φορέων σύμφωνα με το 

με αρ. 56/03-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ 
 

mailto:pekeskritis@sch.gr
mailto:stergianizaneka@gmail.com
http://www.pdekritis.gr/pekes/
https://szaneka.academia.edu/
https://tpe-filologika.blogspot.com/
https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=42&Itemid=1059&lang=el
https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=42&Itemid=1059&lang=el


 

Καντάτα Ελευθερίας, του Χρήστου Λεοντή. Δείγματα του λόγου του Ρήγα, του Σολωμού 

και του Μακρυγιάννη. Εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων. 
Παραπέμπει στο έργο του Χρήστου Λεοντή ΚΑΝΤΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Χρησιμοποιώντας τη 
γλώσσα της μουσικής και χαρακτηριστικά δείγματα του λόγου του Ρήγα, του Σολωμού και του 
Μακρυγιάννη, συνθέτει σε μορφή τριπτύχου τις ιδέες του και αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα, 
που συγκροτούν τη βάση του οικοδομήματος της δημοκρατικής πολιτικής παράδοσης του 
Ελληνισμού. 
https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/KEL/index.htm 

 
Μορφές και γεγονότα της ελληνικής επανάστασης, video, Μουσείο Μπενάκη. 
Παραπέμπει σε βίντεο για την ελληνική ιστορία που αναφέρεται σε μορφές και γεγονότα της 
ελληνικής επανάστασης από την υποενότητα ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Το Μουσείο Μπενάκη έχει 
τις εξής ιστορικές ενότητες (με βίντεο, χρονογραμμή, και εκπαιδευτικά παιχνίδια): 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ. 
https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=53&Itemid=1
059&lang=el 

 
Εικονογραφικοί κύκλοι με θέμα την Ελλάδα του 19ου αιώνα, Εκδόσεις της Βουλής των 

Ελλήνων. 
Παραπέμπει σε Φωτογραφικό υλικό από την Έκδοση της Βουλής με τίτλο: Η 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, από το ΜΕΡΟΣ Α (Εικονογραφικοί κύκλοι με 
θέμα την Ελλάδα του 19ου αιώνα, Οι προδρομικές καλλιτεχνικές αποστολές στις αρχές του 
19ου αιώνα, Ο τοπιογραφικός κύκλος) (σελ. 19-35). 
https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/EMB/019-035.pdf 

 
Τοιχογραφίες του μεγάρου της Βουλής σχετικές με τον αγώνα της Ανεξαρτησίας, 

Εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων. 
Παραπέμπει στο Φωτογραφικό υλικό από την Έκδοση της Βουλής με τίτλο: Η 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, από το ΜΕΡΟΣ Β (Οι τοιχογραφίες του 
Μεγάρου της Βουλής) (σελ. 43-88). 
https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/EMB/043-088.pdf 
 
Διαδραστικό χρονολόγιο Αθηνών, 1821-1941, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών –

Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία. 
Παραπέμπει σε διαδραστικό χρονολόγιο των Αθηνών για την περίοδο 1821-1941, με 
πληροφορίες για τα σημαντικότερα γεγονότα/ορόσημα της Ελληνικής Ιστορίας. 
https://athenscitymuseum.gr/timeline/ 
 
Η Αθήνα μέσα από τα μάτια των περιηγητών, η Ακρόπολη το 1820. Video, Μουσείο 

Μπενάκη. 
Παραπέμπει σε Video για την ακρόπολη, μέσα από τα μάτια του περιηγητή H. W. Williams 
1820, για τον/τη μαθητή/μαθήτρια. 

https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=66&Itemid=1
061&lang=el 
 

Με το βλέμμα των περιηγητών. Τόποι - Μνημεία - Άνθρωποι15ος -20ος αιώνας, Ίδρυμα 

Λασκαρίδη 
Η ιστοσελίδα προβάλλει εικονογραφικό υλικό και εισαγωγικά κείμενα που προέρχονται από 
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περιηγητικές εκδόσεις και περιγράφουν τον χώρο της Μεσογείου και της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης από τον 15ο -20ο αιώνα. 
https://el.travelogues.gr/ 
 
Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 

Συλλογή μελετών σε ψηφιακή μορφή. 
http://www.kentrolaografias.gr/el/content/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4
%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 
 

Οι συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης 
Τα έργα σε ψηφιακή μορφή με δυνατότητα εύρεσης κατά κατηγορίες, καλλιτέχνη, χρονική 
περίοδο. Συλλογή έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. 
https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges.html 
 
Η αγιογραφία του Αγώνα, οι αυθεντικές μορφές των αγωνιστών, Εθνική Πινακοθήκη 

Παρουσίαση των αυθεντικών μορφών των αγωνιστών του ’21, όπως σχεδίασε ο Καρλ 
Κρατσάϊζεν. 
https://www.nationalgallery.gr/el/psiphiakes-parousiaseis/museum/karl-krazeisen-i-agiographia-
tou-agona.html 
 

Εικαστικά έργα με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, Εθνική Πινακοθήκη- Παράρτημα 

Ναυπλίου (μόνιμη έκθεση) 
Παρουσίαση των εκθεμάτων της Πινακοθήκης Ναυπλίου. 
https://www.nationalgallery.gr/el/pararthmata/annex/nauplio.html 
 

Πώς ντύνονταν σε άλλες εποχές; Ψηφιακό παιχνίδι, Μουσείο Θήβας 
Ψηφιακό παιχνίδι που παρουσιάζει την ελληνική ένδυση ανά τους αιώνες. 
http://games.mthv.gr/mth-clothes/ 

 
Δι’ αυτά πολεμήσαμεν… Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση 
https://www.namuseum.gr/periodic_exhibition/di-ayta-polemisamen-archaiotites-kai-ellinikiepanastasi/ 
 

 

 

Φωτόδεντρο: Εφαρμογές 

1. Διάκριση Πρωτογενών και Δευτερογενών Ιστορικών Πηγών - Η Επανάσταση του 
1821:  http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11210 

2. Η Επανάσταση του 1821 μέσα από την Τέχνη - Με ποιον τρόπο αποδίδονται τα δυο 
Φύλα στα Έργα Τέχνης που αναφέρονται στην Ελληνική Επανασταση;  
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7315 

 

ΕΛΛΑΔΑ 1821:  
https://www.greece2021.gr/ 

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων: «1821-2001. 180 χρόνια από την 

Ελληνική Επανάσταση» 

Χρήσιμες Ιστοσελίδες για την Επανάσταση του 1821 
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https://library.parliament.gr/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-

%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7/182
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 Ιστορικό και εικονογραφικό υλικό για την Ελληνική Επανάσταση (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 

Οπτικοακουστικό υλικό για την Ελληνική Επανάσταση 

Εικονογραφία του 1821 

Μακρυγιάννη Ιωάννη – Ζωγράφου Παναγιώτη (Εικόνες του Αγώνος) 

 

Αντίβαρο. Φάκελος: Επανάσταση 1821 
https://www.antibaro.gr/article/1465 

 
Διαδραστικές ασκήσεις 
 https://wordwall.net/community?localeId=1032&query=1821 

 

Ενδεικτική ψηφιακή αφίσα από την Λ. Παπασταυροπούλου: Τιμή στους ήρωες! 200 

Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 
https://www.thinglink.com/scene/1419769208455036931?fbclid=IwAR3iCBPJuF2SmgSLPS4HLgVdZ1fvR

oix1lSPhmMIDcxMMZCOHPEoQgXpE94 

 

Συνέντευξη στην ιστορικό Μαρία Ευθυμίου  
Ποια είναι τα 10 πράγματα που θα έπρεπε οπωσδήποτε να πει σε κάποιον που δεν γνωρίζει 
απολύτως τίποτα για την ελληνική επανάσταση; 
Δείτε εδώ τη συνέντευξη 
 
Για το ποιητικό έργο του Ανδρέα Κάλβου και του Διονύσιου Σολωμού αξιοποιώντας τις 

παρακάτω ιστοσελίδες (ηχητικά αρχεία ανάγνωσης, παραστάσεις) 

Αναγνώσεις ωδών του Ανδρέα Κάλβου (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

Αναγνώσεις ποιημάτων του Διονύσιου Σολωμού (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 

«Η γυναίκα της Ζάκυθος - Ο Χάσης» (θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο) 

«Ελεύθεροι πολιορκημένοι» (θεατρική παράσταση από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος) 

«Η γυναίκα της Ζάκυθος». Ανάγνωση αποσπάσματος «Οι Μεσολογγίτισσες»: 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/kratos_4_pidx0033558/images/dhm/E46.mp3 

Ψηφιακά σενάρια από τον Πρωτέα 
http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html 
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Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

Με τιμή 
                                                                

ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  

Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 

 

 

 


