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Σχέδιο εφαρμογής στην τάξη

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία

Ενότητα: Μεταπολεμική και Σύγχρονη Λογοτεχνία,

Νικηφόρος Βρεττάκος, Φιλοσοφία των Λουλουδιών-ποίημα: Σεμινάριο, ως παράλληλο        

κείμενο (ποίημα) στο ποίημα Γιατί βαθιά μου δόξασα, του Άγγελου Σικελιανού (σελ. 138).    



ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Γιατί βαθιά μου δόξασα

O Σικελιανός στο δοξαστικό αυτό ποίημα 

βιώνει ένα μυστικό συναίσθημα χαράς και 

αλληλεγγύης. 

Η συναισθηματική του αυτή διάθεση 

ενδυναμώνει την υψηλή ποιητική του πνοή 

και τον συμφιλιώνει ακόμα και με τον 

ακαταμάχητο εχθρό του ανθρώπου, 

τον θάνατο. 

Το ποίημα δημοσιεύτηκε το 1938.

Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη

και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου,

μα ολάκερον ερίζωσα το νου μου στη σιγή,

να που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή,

πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου…

Γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε και το πώς,

μα εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσαν ώρα,

σα μέσα της να κρύβονταν ο αμέτρητος σκοπός,

να τώρα που, ή καλοκαιριά τριγύρα μου είτε μπόρα,

λάμπ' η στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου σαν οπώρα*,

βρέχει απ' τα βάθη τ' ουρανού και μέσα μου ο καρπός!

…

Γιατί δεν είπα: «Εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει…»

μα «Αν είν' η μέρα βροχερή, σέρνει πιο πλούσιο φως…

μα κι ο σεισμός βαθύτερη τη χτίση θεμελιώνει,

τι ο ζωντανός παλμός της γης που πλάθει είναι κρυφός

…»

να που, ό,τι στάθη εφήμερο*, σα σύγνεφο αναλιώνει*,

να που κι ο μέγας Θάνατος μού γίνηκε αδερφός!…

Ά. Σικελιανός, Λυρικός βίος, τόμ. 2, Ίκαρος

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2367,9012/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2367,9012/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2367,9012/


Νικηφόρος Βρεττάκος και Άγγελος Σικελιανός

Στη φωτογραφία, που είναι 

αφιερωμένη στην κόρη του 

Νικηφόρου Βρεττάκου, Ευγενία, οι 

δύο ποιητές σε δρόμο του Πειραιά. 



https://www.facebook.com/Vrettakos.Nikiforos/

Ἄγγελος Σικελιανός: Ανάμνηση τοῦ Ν. Βρεττάκου

Κάθε φορά πού ὁ Ἄγγελος Σικελιανός ἐπανέρχεται στή μνήμη μου, δέν ἔρχεται μόνος του.

Τόν συνοδεύει ἕνα πρόβλημα καί μιά μοῖρα. Πρόκειται γιά τό πρόβλημα τοῦ νεοελληνικοῦ πολιτι-

σμοῦ πού εἶναι αὐτοφυής καί ἀναπτύσσεται μόνος του–παλεύοντας. Πρόκειται γιά τή μοῖρα τῶν

ἀληθινῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων τοῦ ἔθνους, πού ξεπερνᾶνε τά ὅρια του,

κινοῦνται ἄνετα στό διεθνές προσκήνιο, ἐνῶ στή χώρα τους ἀπωθοῦνται στό περιθώριο,

ἄσχετα ἄν τελικά αὐτοί πού μένουν, αὐτοί εἶναι που σώζουν τήν αξιοπρέπεια

του ἔθνους, αὐτοί εἶναι πού δικαιώνουν τήν ὕπαρξή του. Μ’ αὐτούς σημειώνεται ἡ ἐπιβίωσή του.

[Από δημοσίευση του Ν. Βρεττάκου στο περιοδικό ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΖΩΗ 

(17 Ιανουαρίου 1962).

https://www.facebook.com/Vrettakos.Nikiforos/


«1 Ιανουαρίου με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, 19

Δεκεμβρίου 1911 με το Ιουλιανό, ο Νικηφόρος Βρεττάκος

γεννιέται στις Κροκεές (πρώην Λεβέτσοβα) της Λακωνίας,

αλλά ο πατέρας του τον εγγράφει στην κοινότητα Πετρίνας,

η οποία συνορεύει με τον τόπο καταγωγής του,

την Πλούμιτσα ή Κλούμιτσα. Στο Μητρώον των Αρρένων

της Κοινότητος Πετρίνας αναφέρεται ως γεννηθείς κατά το

έτος 1911, αλλά ο ίδιος ως ημερομηνία γέννησής του

δήλωνε πάντοτε την 1η Ιανουαρίου 1912 και γιόρταζε

τα γενέθλιά του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.»

Χρονολόγιο Νικηφόρου Βρεττάκου 1912-1991, από

το: ΣΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, 2012.



Στις φωτογραφίες το σπίτι που γεννήθηκε ο Νικηφόρος 

Βρεττάκος στις Κροκεές όπως ήταν τότε και σήμερα.



Από το "Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ", 1988 με     

εικονογράφηση του Γιώργη Βαρλάμου και μετάφραση στα αγγλικά 

του David Connolly (Sanjaya Davis Connolly).



Περνάμε στο σχέδιο 

εργασίας



Βιογραφικά

http://www.mani.org.gr/poiisi/vretakos/vret/vrettakos.htm

Ιστοσελίδες για Βρεττάκο

https://douridasliterature.com/poetry.html#brettakos

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος διαβάζει ποιήματά του (1982)

https://www.youtube.com/watch?v=3Z9F58of5yo

1.19΄΄ Αποχαιρετισμός στον Ελληνικόν ήλιο

(Ελβετία –Πεσταλότσι)

Εκπομπή ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ-Νικηφόρος Βρεττάκος (1982)

https://www.youtube.com/watch?v=OKAhQNfCyuI

1ο βήμα: Δύο (2) ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου (Σχολικό Εργαστήριο). 

Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και αναζήτηση στοιχείων για τον Νικηφόρο Βρεττάκο

http://www.mani.org.gr/poiisi/vretakos/vret/vrettakos.htm
https://douridasliterature.com/poetry.html
https://www.youtube.com/watch?v=3Z9F58of5yo
https://www.youtube.com/watch?v=OKAhQNfCyuI


Γνωριμία με το έργο του Βρεττάκου. Αφιέρωμα του Ε.ΚΕ.BI.       

http://www.ekebi.gr/

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος είναι ο ποιητής-μάρτυρας της εποχής μας. Η μεταφυσική

αγωνία που φώλιασε στα στήθη τού αιώνα μας, η αλλοτρίωση του ανθρώπου, η

διαλεκτική του καλού και του κακού, του όμορφου και του άσχημου, η ιστορική

περιπέτεια του Νέου Ελληνισμού έσκαψαν το πρόσωπο και την ψυχή του.

Ο ποιητής δεν ανακάλυψε, λοιπόν, τη φύση –που οι περισσότεροι ποιητές μας την παρα-

μέρισαν μεταπολεμικά-όταν μεγάλωσε. Από παιδί, στην Πλούμιτσα, είχε την ομορφιά

τής φύσης στη φωνή του, στην ίδια του την ανάσα, στα ίδια του τα βήματα, κάτω από το

δέρμα του. Γι’ αυτό και κάθε φορά επιστρέφει εδώ, χωρίς να φεύγει από τον κόσμο. Δεν

πρόκειται για φυγή, αλλά για καταφύγιο που θα του επιτρέψει να αυτοσυγκεντρωθεί, να

ανασυνταχτεί, να επουλώσει τις πληγές και να σταθεί πάλι ορθός απέναντι στον ήλιο.

http://www.ekebi.gr/


«2012, Έτος Νικηφόρου Βρεττάκου». Επέτειος για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.

• 2022: 110 χρόνια από τη γέννησή του και 31 χρόνια από τον θάνατό του.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ (http://vrettakos.ekebi.gr/)

Νικηφόρος Βρεττάκος: 

Το παιδί που έγινε ποιητής

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_18.asp

Το «Ημερολόγιο εκδηλώσεων» στον κόμβο του    

Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (www.ekebi.gr) αποκτά      

ειδική «σελίδα» για τον Ν. Βρεττάκο.

Κική Δημουλά, Χαιρετισμός στο Νικηφόρο Βρεττάκο 

14 Μαρτίου 2012

https://www.blod.gr/lectures/hairetismos-sto-nikiforo-brettako/?f

bclid=IwAR2uPc-o_xbulkr5bCdVL7_qJeQXmo2KbWYHQggF9

NePRsbRPbLgr3CLWf0

http://vrettakos.ekebi.gr/
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_18.asp
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=353&special=%C2%AB%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85+%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85%C2%BB
http://www.ekebi.gr/
https://www.blod.gr/lectures/hairetismos-sto-nikiforo-brettako/?fbclid=IwAR2uPc-o_xbulkr5bCdVL7_qJeQXmo2KbWYHQggF9NePRsbRPbLgr3CLWf0


ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. 

Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος εκδηλώσεων από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΒΡΕΤΤΑΚΟ:

Τρεις νέες εκδόσεις του εκδοτικού οίκου ΠΟΤΑΜΟΣ στο πλαίσιο του εορτασμού του Έτους Ν. Βρεττάκου:

Νικηφόρος Βρεττάκος, Στης μνήμης το διάστημα. Λεύκωμα με σπάνιο  ανέκδοτο εικονογραφικό υλικό.

Γράμματα. Τέσσερα τομίδια με συγκεντρωμένες σημειώσεις και κείμενα του Νικηφόρου Βρεττάκου.

Αλληλογραφία. Επιλογή από την πλουσιότατη επιστολογραφία του.

Αναλυτική παρουσίαση των εκδόσεων.

http://www.ekebi.gr/appdata/usertexts/images/grfeio_typou/120220/ARXEIOdraseis.doc
http://www.ekebi.gr/appdata/usertexts/images/grfeio_typou/120220/EKDOSEIS-potamos.doc


https://www.youtube.com/watch?v=wcjARwScOiI&feature=share&fbclid=IwAR1Ytqf

N3J4Q14NfBEvCtqdRO0Adq919ET2TaL3J_ZIsKkaQw-PLUB4NjPo

1΄.37΄΄- 2΄.02΄΄

Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου

https://www.youtube.com/watch?v=zP4u4ePghDg

https://www.youtube.com/watch?v=wcjARwScOiI&feature=share&fbclid=IwAR1YtqfN3J4Q14NfBEvCtqdRO0Adq919ET2TaL3J_ZIsKkaQw-PLUB4NjPo
https://www.youtube.com/watch?v=zP4u4ePghDg


«..Το έθνος μας κι όταν είναι κράτος κι όταν υπάρχει χωρίς να είναι κράτος, είναι ένας Οδυσσέας 

που πορεύεται. Σε ποιo σκόπελο απ’ όσους έχει περάσει να βρίσκεται άραγε πάλι σήμερα             

ο Οδυσσέας;...»

Α ν α ρ ω τ ι έ τ α ι ο  Νικηφόρος Βρεττάκος στον λόγο του με θέμα "ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ", που εκφώνησε κατά την επίσημη υποδοχή του 

στην Ακαδημία Αθηνών στις 9 Φεβρουαρίου 1988. (Η εκλογή του ως τακτικού          

Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 1987).

«…Υποχρεωμένος σύμφωνα με το εθιμοτυπικό της Ακαδημίας, να εκφωνήσω αυτή την ομι-

λία, πρέπει να σας βεβαιώσω από την αρχή ότι δεν θα μακρηγορήσω. Άλλωστε η αλήθεια δεν μα-

κρηγορεί και προπαντός η εθνική μας αλήθεια, που βρίσκεται ευδιάκριτα σημειωμένη στην 

πλέον αδιάψευστη δέλτο της ιστορίας, που είναι η ελληνική ποίηση, από τον Όμηρο 

ως τις μέρες μας…»



…Η ποίηση στον τόπο αυτό, δεν υπήρξε παιχνίδι της φαντασίας, υπήρξε ζωή και σ

ε τελευταία ανάλυση υπήρξε Παιδεία. Τα πιο υψηλά διδαχτήρια και οι πιο υποδειγμ

α- τικές εκκλησίες που λειτούργησαν ποτέ στον κόσμο αυτό, υπήρξαν τα αρχαία

ελληνικά θέατρα, όπου ο ποιητικός λόγος, διαμοιραζόταν ως ένα είδος άρτου της

ψυχής, με δικαιοσύνη….

Ο ποιητικός μας λόγος υπήρξε ο εκφραστής της ελληνικής μοναδικότητας

, γιατί μέσα στους ποιητές λειτουργεί ο ίδιος ο κόσμος και η φωνή τους είναι φωνή

του κόσμου αυτού∙ εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος και φωνή του ανθρώπου, του

οποίου η παρουσία αποτέλεσε το κέντρο της ελληνικής καρδιάς και του ελληνικού

σκεπτικού.



Άλλωστε, το γνωρίζουμε πως και ο λόγος του Θεού όλων των θρησκειών,

επενδύεται με λέξεις και αναδύεται μέσα από τον άνθρωπο μέσω των ποιητών του.

Πράγμα που σημαίνει πως ο άνθρωπος είναι το ιερό του Θεού. Πρόκειται για

μια ιδέα ή για μιαν αλήθεια και καλό θα ήταν να μπορούσε να φτάσει, και μάλιστα

δια της ελληνικής οδού, προπαντός στους επιμελητές των ατομικών εξοπλισμών.

Έτσι η διεθνής Παιδεία θα μπορούσε να διδάσκει πως το πρώτο πράγμα που πρέπει

να μαθαίνει κανείς όταν έρχεται σ’ αυτό τον κόσμο, είναι η μέσα του αλήθεια, η

οποία συνίσταται στο ότι κάθε μικρόσωμο πλάσμα από μας, κλείνει μέσα του μια

δυσανάλογη προς το σωματικό του περίγραμμα, υπαρξιακή διάσταση…



Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία άλλη μορφή που να έχει τη μοναδικότητα της

μορφής του Οδυσσέα. Αυτό και μόνο μπορεί να μας κάνει να ισχυριστούμε πως η μ

ονα-δικότητά του εκφράζει την ελληνική μοναδικότητα, μια μοναδικότητα που είναι δύσκ

ολο να εξηγηθεί […]

Ίσως είναι πολλά τα μυστικά που βρίσκονται κρυμμένα ακόμη μέσα στη φύση.

Πρόκειται για ένα αμετάβλητο αρχέγονο φως; Πρόκειται για ένα αμετάβλητο

αρχέγονο κύτταρο; Κάποτε ο άνθρωπος ξέρει χωρίς να έχει διδαχθεί. Κάποτε ένα περί-

εργο ένστικτο ξεπερνάει τη γνώση […]

Και δεν είναι τυχαία η έκρηξη του 1821 που εκσφενδόνησε στο ίδιο παράλληλο

ύψος, από τη μια τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη κι από την άλλη τον Σολωμό

και τον Κάλβο. Ούτε το ότι αγράμματοι άνθρωποι συντάξανε, σε ύφος κλασσικό στην

ιδιομορφία του, τις εθνικές τους διαθήκες, όπως ο Μακρυγιάννης.



Και νομίζω πως δεν θα ήταν υπερβολή, αν έλεγα π.χ. πως ο λόγος του Κολοκο-
τρώνη στην Πνύκα, έχει το ήθος, τη λιτότητα και την περιεκτικότητα που βρίσκου-

με και στον Επιτάφιο του Περικλή:

«Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε

σύμφωνοι. Ο ένας επήγε εις τον πόλεμον, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του 

εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα (...). Εις εσάς μένει να   

ισάσεται και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Και δια να γίνει τούτο 

πρέπει να έχετε ως θεμέλια της Πολιτείας την ομόνοια (...) και την φρόνιμον

ελευθερία...»[…]



Όλα αυτά τα παράδοξα της ιστορίας μας, αλλά ακόμα και οι πιο πρόσφατες

εκλάμψεις του λαού μας, που όλοι τις ζήσαμε ή τις έχουμε πληροφορηθεί, δείχνουν

πως δεν είμαστε ένας λαός που ήρθε από αλλού, σ’ αυτόν εδώ τον τόπο και δεν

έχει καμιά ευθύνη απέναντι σ’ αυτόν και απέναντι στην ιστορία του. Και παρά τα

φαινόμενα, η παρακμή είναι δυστυχώς φανερή, κάτι που δεν συμβαίνει άλλωστε

πρώτη φορά, δεν πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ροή του ζώντος ύδατος έχει

διακοπεί. Απλώς το νερό έχει βυθιστεί. Γίναμε υπήκοοι των

αδυναμιών του καιρού μας και χάνουμε τη δική μας υπηκοότητα. Πάψαμε

να ακούμε την εσωτερική μας φωνή, την ομιλία του δικού μας αίματος…





2ο βήμα: Εξοικείωση με το λογισμικό δημιουργίας Video:  

Ulead,για οπτικοποίηση ποιήματος

(το Ulead πλέον μετονομάστηκε σε Video Studio)

https://www.videostudiopro.com/en/products/videostudio/pro/?sourceid=vsp2020-xx-ppc_brkws&x-

vehicle=ppc_brkws&trial=big&gclid=Cj0KCQiA-

OeBBhDiARIsADyBcE7MAoWtd5hs644ys0PBZgQdVxCBMyFKULuTlDF2dU4GzOg-

QXmvf_gaAhYlEALw_wcB

3ο βήμα: Σχολικό Εργαστήριο. Φύλλα Εργασίας. 

Ταυτόχρονη εργασία των τεσσάρων Ομάδων (Ποιητών, 

Καλλιτεχνών, Μουσικών, Χειριστών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών  

https://www.videostudiopro.com/en/products/videostudio/pro/?sourceid=vsp2020-xx-ppc_brkws&x-vehicle=ppc_brkws&trial=big&gclid=Cj0KCQiA-OeBBhDiARIsADyBcE7MAoWtd5hs644ys0PBZgQdVxCBMyFKULuTlDF2dU4GzOg-QXmvf_gaAhYlEALw_wcB


Ομάδα 1η : Ποιητών –Φύλλα εργασίας –Επιλογή της Ποιητικής 

Συλλογής: Η Φιλοσοφία των λουλουδιών – Ποίημα: «Σεμινάριο». – Επεξεργαστής 

κειμένου Word. 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ἂν μὲ βλέπουν νὰ στέκομαι

ὄρθιος, ἀκίνητος, μὲς

στὰ λουλούδια μου, ὅπως

αὐτὴ τὴ στιγμή,

θὰ νόμιζαν πὼς τὰ διδάσκω. 

Ἐνῷ

εἶμαι ἐγὼ ποὺ ἀκούω

κι αὐτὰ ποὺ μιλοῦν.

Ἔχοντας με στὸ μέσο

μοῦ διδάσκουν τὸ φῶς.



Ομάδα 2η : Καλλιτεχνών – Επιλογή της εικονικής πλαισίωσης. Λογισμικά:      

Φυλλομετρητής, Διαδίκτυο, Ιστοσελίδες Μουσείων- Πινακοθήκες (Ζωγραφική 

του Βαρλάμου (1922-2013) 

https://paletaart.wordpress.com/201

2/11/15/%CE%B2%CE%B1%CF

%81%CE%BB%CE%AC%CE%B

C%CE%BF%CF%82-%CE%B3%

CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%

B3%CE%BF%CF%82-giorgos-var

lamos-1922/

https://paletaart.wordpress.com/2012/11/15/%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-giorgos-varlamos-1922/


Ομάδα 3η : Μουσικών: Επιλογή Μουσικής επένδυσης (με χρήση you tube).

Μουσική: Μάνου Χατζιδάκι, Το βαλς των χαμένων ονείρων.

Ομάδα 4η : Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Αξιοποίηση – Χρήση του 

περιβάλλοντος του λογισμικού Ulead-Video Studio για δημιουργία 

πολυτροπικής παρουσίασης - video.

Δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης.

Προβολή βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=DHKuY0WlwDY&t=31s

https://www.youtube.com/watch?v=DHKuY0WlwDY&t=31s


«Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων» , κεφ. 3ο , Ενότητα 1η: «Ο σοφός που δε γνώριζε τίποτα». 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2222/Anthologio-Filosofikon-Keimenon_G-Gymnasiou_html-empl/index_03_01.html

Εικονική περιήγηση στους Δελφούς. E-Book GR Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.  

Άγγελος Σικελιανός –Εύα Πάλμερ:Δελφική Ιδέα

Νικηφόρος Βρεττάκος, Επιστροφή από τους Δελφούς

Μια εικονική περιήγηση στους Δελφούς: Μέρος Ι: https://www.youtube.com/watch?v=7qyGOrye988

Μέρος ΙΙ: https://www.youtube.com/watch?v=erEsyLS87q0-- Δελφοί -ο "ομφαλός της Γης"_Delphi -"The n

avel of  the World https://www.youtube.com/watch?v=dQLPJPzQs0Y

Δελφοί - 3D αναπαράσταση: https://www.youtube.com/watch?v=XtaN9uYhOa0

4o βήμα: Διαθεματική σύνδεση με το μάθημα Φιλοσοφίας 

στη Γ΄ Γυμνασίου

«ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα»
«γνῶθι σαὐτὸν»

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2222/Anthologio-Filosofikon-Keimenon_G-Gymnasiou_html-empl/index_03_01.html
http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=4&preloader=1
https://www.youtube.com/watch?v=7qyGOrye988
https://www.youtube.com/watch?v=erEsyLS87q0
https://www.youtube.com/watch?v=dQLPJPzQs0Y
https://www.youtube.com/watch?v=XtaN9uYhOa0


Ο επίλογος της ομιλίας του Βρεττάκου στην Ακαδημία

[…] Το να γεννηθεί κανείς σ’ αυτή τη ζωή, είναι ευλογία. Το να γεννηθεί σ’ αυτόν

τον τόπο είναι διπλή ευλογία. Αλλά διπλό και το χρέος. Δεν πρέπει να πάψουμε να πι-

στεύουμε στη ρίζα μας. Και δεν πρέπει να θεωρούμε τολμηρή την ιδέα ότι, σε μια εποχή

που ο άνθρωπος πάσχει ή αγωνιά πάνω στον πλανήτη μας, η Ελλάδα ενδέχεται να μπο-

ρέσει να βοηθήσει και πάλι τον κόσμο με την πράξη ή με το λόγο της.

Στοὺς Τατιάνα καὶ Ροζέ Μιλλιέξ

Τραγουδῶ σὰν πουλὶ

στ’ ἀκρινότερο δέντρο τοῦ κόσμου!

Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω.

«Ἄνεμε τῆς χαρᾶς, σπρῶξε τὶς πόρτες,

ἄνοιξε τὶς πηγές, πάρε τὶς στέγες,

σήκωσε τὰ βουνά!

Δῶστε τὰ χέρια!

Πλησιάστε τὶς καρδιές ! Κλάφτε ἀπ’ ἀγάπη!»

Ο πρόλογος από την "ΕΞΟΔΟ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΓΟ", 1952.



Σας 

ευχαριστώ!


