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Μόνο ηηλεοπηικά και διαδικησακά 

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

ΕΘΗΓΗΣΡΘΑ: Θζιδώρα Μάλαμα, θιλόλογος 

  

Β Μένμξ: Η ελαΰθςζδ ηδξ ζμθςιζηήξ εθεοεενίαξ 

Η εζζήβδζδ αοηή απμηεθεί ημ α ιένμξ απυ ιζα απυπεζνα πανμοζίαζδξ 
ημο εεκζημφ ιαξ πμζδηή, Γζμκφζζμ μθςιμφ. ημ α ιένμξ ιαξ 
απαζπυθδζε δ γαηοκεζκή πενίμδμξ ηδξ γςήξ ημο ηαζ δ δζμπέηεοζδ ημο 
παηνζςηζημφ αζζεήιαημξ ζηδκ πμζδηζηή δδιζμονβία. ημ α ιένμξ, εα 
παναημθμοεήζμοιε ηδκ ηενηονασηή πενίμδμ ημο ζμθςιζημφ αίμο ηαζ ηα 
πνμζςπζηά ηαζ πκεοιαηζηά αζχιαηα πμο μδδβμφκ ζημ ιέζηςια ηδξ 
Δθεοεενίαξ ημο, ζηδκ έκδοζή ηδξ ιε ηδκ αηναζθκχξ πκεοιαηζηή ηδξ 
απθφ. ε αοηήκ ηδκ πμνεία, έκακ πνχημ ζηαειυ εα απμηεθέζμοκ μζ 
Δθεφεενμζ Πμθζμνηδιέκμζ, ζε πανάθθδθδ ακάβκςζδ ιε ημοξ ημπαζιμφξ 
ημο πμζδηή, πμο απμηεθμφκ ημ πέναζια απυ ηδκ αηναζθκχξ εεκζηή 
εθεοεενία ημο Ύικμο ζε ιζα δεζηή εθεοεενία, ζηδκ μπμία ζοκοθαίκεηαζ 
δ ακάβηδ απμηίκαλδξ εκυξ έλςεεκ επζααθθυιεκμο γοβμφ ιε ηδκ ακάβηδ 
οπενκίηδζδξ πνμζςπζηχκ, εζςηενζηχκ ειπμδίςκ. Σεθεοηαία ιαξ ζηάζδ 
εα απμηεθέζεζ μ «Πυνθοναξ», υπμο δ εθεοεενία πζα ζε ιζα απμθφηςξ 
ελατθςιέκδ ιμνθή κμείηαζ ςξ δοκαηυηδηα απμηίκαλδξ ημο θυαμο ημο 
εακάημο ηαζ ςξ ανιμκζηή ζοκφπανλδ ιε ημ ημζιζηυ υθμκ. 

 Η Ιζζδχνα Μάθαια είκαζ πακηνειέκδ ηαζ ιδηένα ηνζχκ ημνζηζζχκ. Έπεζ 
ζπμοδάζεζ Κθαζζηή Φζθμθμβία, έπεζ ιεηαπηοπζαηυ ζηζξ «πμοδέξ ζηδκ 
Δηπαίδεοζδ» ηαζ παναημθμοεεί ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ ζηδ 



«Γδιζμονβζηή Γναθή». Πανάθθδθα, αζπμθείηαζ ιε επζιέθεζεξ ηεζιέκςκ. 
Έπεζ ζοιιεηάζπεζ ζε πμθθά ζοκέδνζα ιε εέια ηα Κθαζζηά Γνάιιαηα ηαζ 
ηδκ αλζμθυβδζδ ζηδκ Δηπαίδεοζδ. Έπεζ ζοββνάρεζ πέκηε εεαηνζηά ένβα 
πμο έπμοκ παναζηαεεί. Άνενα ηδξ έπμοκ δδιμζζεοηεί ζε επζζηδιμκζηά 
πενζμδζηά ηαζ πμζήιαηά ηδξ ζε πμζδηζηέξ ζοθθμβέξ. 

Δδχ ηαζ ηαζνυ είκαζ πμθφηζιδ ζοκενβάηζξ ζημ πκεοιαηζηυ ιαξ οιπυζζμ 
«Μαεήιαηα Κθαζζζηήξ Παζδείαξ» ηαζ ιε ηζξ οπενμπέξ εζζδβήζεζξ ηδξ 
ακαααειίγεζ μοζζαζηζηά αοηή ηδ ιαηνμπνυκζα πμθζηζζηζηή 
δναζηδνζυηδηα. 

Κανπυξ αοηήξ ηδξ πμθφιμνθδξ πκεοιαηζηήξ δδιζμονβζηυηδηαξ είκαζ έκα 
οπένμπμ ζφββναιια, ιαγί ιε ηδκ ελαίνεηδ θζθυθμβμ ηαζ ιαεήηνζα ιμο 
Νηίκα Παπμφδα, βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Γ Λοηείμο, πμθφηζιμ αμήεδια βζα 
ηδκ Δθθδκζηή Γθχζζα ηαζ ηδκ Έηεεζδ. 

Σα ιαεήιαηα βίκμκηαζ ηάεε Σεηάνηδ 7-8 ημ απυβεοια ζε γςκηακή 
ιεηάδμζδ ζηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ απυ ημ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ εννχκ 
(live streaming ιέζα απυ ημ ηακάθζ ημο ΓΗ. ΠΔ. ΘΔ. εννχκ ζημ 
YouTube  

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

μπυηε ιπμνεί κα βίκεηαζ ηαζ γςκηακή ζογήηδζδ ιε ημοξ ηδθεεεαηέξ.  
Δπίζδξ εα ακανηχκηαζ ζημ δζαδίηηομ ζε δζάθμνεξ ζζημζεθίδεξ υπςξ 

ππ.  Μαεήιαηα Κθαζζηήξ Παζδείαξ ζημ Facebook: 

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

7758626  

Ακδνμκίδδξ  Θεμθυβμξ   
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA 

       Κθαζζζηή παζδεία  https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-

OkM9SHw7CznMSQw 

ηαζ ηδθεμπηζηά 

 Υμνδβμί:  Η Α.Δ Θένιδ εννχκ (Σδθεεένιακζδ) 
 δ TOYOTA ΟΤΣΡΙΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ, 

  δ ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α., δ ΑΔ ΜΔΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ ηαζ  
ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ ΥΑΡΗ – ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

Ζήζης Μηηλιάγκας 

Φιλόλογος 

σνηονιζηής ηων θορέων σλοποίηζης 
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