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Μόνο ηηλεοπηικά και διαδικησακά 

ΘΕΜΑ:  Διονύζιος ολωμός: «Από ηην Ελεσθερία ηης Παηρίδας 
ζηην Παηρίδα ηης Ελεσθερίας». 

ΕΘΗΓΗΣΡΘΑ: Θζιδώρα Μάλαμα, θιλόλογος 

  

Α Μέξνο: Σν απνηύπσκα ηεο Δπαλάζηαζεο ζηνλ εζληθό πνηεηή. 

 Ο Γηνλύζηνο νισκόο είλαη ν εζληθόο πνηεηήο ησλ Διιήλσλ. Όρη 
κόλν γηαηί έγξαςε ηνλ εζληθό καο ύκλν αιιά θαη γηαηί αμηνπνίεζε όιε 
ηελ πξνεγνύκελε πνηεηηθή παξάδνζε − απηήλ ηεο Κξεηηθήο ινγνηερλίαο 
θαη ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ − θαη γηαηί ήηαλε ν πξώηνο πνπ 
θαιιηέξγεζε ηε δεκνηηθή γιώζζα, απηόο πνπ άλνημε ην δξόκν γηα λα 
αλαζάλεη ζηε δεκνηηθή ε ειιεληθή ινγνηερλία. ηνηρεία ηνπ βίνπ ηνπ, ηα 
πξώηα πνηήκαηά ηνπ ζηα ειιεληθά, ην ηδηαίηεξα καρεηηθό δνθηκηαθό ηνπ 
θείκελν «ν Γηάινγνο» θαη ηα εζληθά ηνπ πνηήκαηα («ν Ύκλνο εηο ηελ 
Διεπζεξίαλ» θαη ην επίγξακκα «ησλ Φαξώλ ηελ νιόκαπξε ξάρε») ζα 
απαζρνιήζνπλ απηό ην πξώην κέξνο ηεο εηζήγεζεο, ε νπνία έρεη ζηόρν, 
κε ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ δύν καζεκάησλ, λα θαηαδείμεη ηνλ ηξόπν κε 
ηνλ νπνίν ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ζηνλ Γηνλύζην νισκό μεθηλά 
επηθνξηηζκέλε κε ην εζληθό ζηνηρείν, γηα λα κεηαξζησζεί ζε έλα 
αθξαηθλώο πλεπκαηηθό πεξηερόκελν, ηέηνην πνπ θαζηζηά ηνλ θάηνρό ηεο 
ληθεηή απέλαληη αθόκα θαη ζηνλ ίδην ηνλ ζάλαην… 

 Η Ιζηδώξα Μάιακα είλαη παληξεκέλε θαη κεηέξα ηξηώλ θνξηηζηώλ. Έρεη 
ζπνπδάζεη Κιαζηθή Φηινινγία, έρεη κεηαπηπρηαθό ζηηο «πνπδέο ζηελ 
Δθπαίδεπζε» θαη παξαθνινπζεί κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε 
«Γεκηνπξγηθή Γξαθή». Παξάιιεια, αζρνιείηαη κε επηκέιεηεο θεηκέλσλ. 



Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά ζπλέδξηα κε ζέκα ηα Κιαζηθά Γξάκκαηα θαη 
ηελ αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε. Έρεη ζπγγξάςεη πέληε ζεαηξηθά έξγα 
πνπ έρνπλ παξαζηαζεί. Άξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά θαη πνηήκαηά ηεο ζε πνηεηηθέο ζπιινγέο. 

Δδώ θαη θαηξό είλαη πνιύηηκε ζπλεξγάηηο ζην πλεπκαηηθό καο πκπόζην 
«Μαζήκαηα Κιαζζηθήο Παηδείαο» θαη κε ηηο ππεξνρέο εηζεγήζεηο ηεο 
αλαβαζκίδεη νπζηαζηηθά απηή ηε καθξνρξόληα πνιηηηζηηθή 
δξαζηεξηόηεηα. 

Καξπόο απηήο ηεο πνιύκνξθεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο είλαη έλα 
ππέξνρν ζύγγξακκα, καδί κε ηελ εμαίξεηε θηιόινγν θαη καζήηξηα κνπ 
Νηίλα Παπνύδα, γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ Λπθείνπ, πνιύηηκν βνήζεκα γηα 
ηελ Διιεληθή Γιώζζα θαη ηελ Έθζεζε. 

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζε δσληαλή 
κεηάδνζε ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο από ην ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ εξξώλ 
(live streaming κέζα από ην θαλάιη ηνπ ΓΗ. ΠΔ. ΘΔ. εξξώλ ζην 
YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UCjAbXaHpdKcdvW0LCMCA2-g) 

νπόηε κπνξεί λα γίλεηαη θαη δσληαλή ζπδήηεζε κε ηνπο ηειεζεαηέο.  
Δπίζεο ζα αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο όπσο 

πρ.  Μαζήκαηα Κιαζηθήο Παηδείαο ζην Facebook: 

https://www.facebook.com/mathimata.klassikis.paideias/posts/112690232

7758626  

Αλδξνλίδεο  Θενιόγνο   
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA 

       Κιαζζηθή παηδεία  https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-

OkM9SHw7CznMSQw 

θαη ηειενπηηθά 

 Υνξεγνί:  Η Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
 ε TOYOTA ΟΤΣΡΙΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ, 

  ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α., ε ΑΔ ΜΔΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ θαη  
ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ ΥΑΡΗ – ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

Ζήζης Μηηλιάγκας 

Φιλόλογος 

σνηονιζηής ηων θορέων σλοποίηζης 
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