
μ-σενάριο, Αγγελική Τσιραμπίδου ΠΕ02 

Τίτλος: «Ανακαλύπτοντας το νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη» 

Γνωστικό αντικείμενο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ομιλία στη Στοκχόλμη 

Τάξη: Γ΄ γυμνασίου 

Χρονική διάρκεια: 90 λεπτά (2 διδακτικές ώρες) σε σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία  

Τόπος: https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/............... 

Δεξιότητες που θα καλλιεργηθούν στα παιδιά: 

 Ομαδικότητα, συλλογικό πνεύμα, συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων 

 Συνέπεια – υπευθυνότητα, διαχείριση του χρόνου στην έγκαιρη παράδοση εργασιών 

 Επικοινωνία, εξωτερίκευση, διατύπωση σκέψεων σε δημόσιο λόγο 

 Δημιουργικότητα, καλλιέργεια ευαισθησίας και καλαισθησίας 

 Εξοικείωση με την τεχνολογία, επέκταση γνώσεων στα ΨΜ, αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, διαχείριση της πληροφορίας, 

κριτική σκέψη – υποψία, δυνατότητα ερμηνείας ιστορικών γεγονότων από διαφορετικές οπτικές γωνίες 

 Προσέγγιση πληροφοριών με αναζήτηση ιδεολογικών συνυποδηλώσεων 

 

Στόχοι  

Στο τέλος του σεναρίου αναμένεται οι μαθητές, -τριες:  

 

Α. Γνώσεις για τον κόσμο και στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις 

 να γνωρίσουν τον δύο κορυφαίο νομπελίστα ποιητή, να προσεγγίσουν ερμηνευτικά τα βασικά βιογραφικά του στοιχεία, να 

πάρουν μια πρώτη αλλά και ικανοποιητική γεύση από ενδεικτικά ποιήματά του 

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/


 να εξασκηθούν σε μια εκ του σύνεγγυς ανάγνωση ποιημάτων προκειμένου να εξετάζουν ποικίλους τομείς (στιχουργική, 

μέτρο, θεματολογία, έκφραση, συναισθήματα, ιδεολογίες κτλ.) 

 να προβληματιστούν πάνω σε θέματα ποιητικής αλλά και να διαπιστώσουν την αποτύπωση αξιών, ιδεών και συναισθημάτων 

μέσα στους στίχους 

 να εντάξουν το ποιητικο υποκείμενο στο ιστορικό γίγνεσθαι της εποχής του (γενιά του ’30) και να αντιληφθούν πως κάθε 

προσωπικότητα με το λόγο της γίνεται φορέας ιδεών και αξιών 

 να αξιοποιήσουν το υλικό που συνέλεξαν και να το αναπλάσουν προσθέτοντας τη δική τους προσωπική άποψη τολμώντας ως 

έφηβοι να σχολιάσουν έναν κορυφαίο νομπελίστα 

 να δώσουν διέξοδο μέσα από τη δημιουργική γραφή και τις άλλες δραστηριότητες στα δικά τους προσωπικά συναισθήματα και 

να συγκρίνουν τη δική τους στάση απέναντι στον κόσμο με τη στάση του ποιητή απέναντι στα πολιτικά τεκταινόμενα της 

γενιάς του 

 

Β. Γνώσεις για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία 

 να αυξηθεί η επαφή τους με το μεταφορικό λόγο της ποίησης, να διαπιστώσουν την ευρύτητα που προσφέρει το πλούσιο 

λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας στη σύνθεση υψηλής ποίησης, να αντιληφθούν ζητήματα μεταγλώσσας 

 να διευρύνουν τους προσωπικούς τους εκφραστικούς ορίζοντες με πειραματισμούς πάνω σε δικούς τους στίχους και κείμενα 

 να εξοικειωθούν με την υπερκειμενική λογοτεχνία (κυβερνολογοτεχνία) 

 να προσεγγίσουν την ενδοκειμενικότητα (intratextuality) παράλληλα με τη διακειμενικότητα (intertextuality) καθώς 

επίσης και την ασυνέχεια, την κειμενική ρευστότητα, τη δομική ευελιξία.  

 και να αποδώσουν/τραγουδήσουν κάποιο μελοποιημένο ποίημα Σεφέρη ή Ελύτη και να το συνοδεύσουν ίσως με κάποιο βίντεο  

 να συνθέσουν δική τους ελεύθερη ποιητική γραφή κι άλλες δημιουργικές δραστηριότητες 

 να συνδυάσουν στην εξέταση του ποιητή και των έργων του τις γνώσεις τους από την ιστορία (Β Παγκόσμιος Πόλεμος, 

Σεφέρης ακολουθεί την εξόριστη κυβέρνηση κτλ.) 



 

Γ. Γραμματισμοί 

Ψηφιακός γραμματισμός:  

 να χρησιμοποιήσουν ποικιλοτρόπως τα ψηφιακά μέσα και να δημιουργήσουν δικά τους πολυτροπικά κείμενα (διαδίκτυο, 

επεξεργαστής κειμένου, power point με δικές τους ελεύθερες προεκτάσεις π.χ. προσθήκη εικόνων κτλ.). Όλες οι ομάδες 

κινούνται απευθείας σε ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και σταδιακά αξιοποιούν τα ΨΜ ως μέσα πρακτικών 

γραμματισμού. 

 να αναζητήσουν διαδικτυακά πληροφορίες σε ποικίλους ιστότοπους και να επιλέξουν κριτικά μόνο όσα αφορούν στα ζητούμενα 

ερωτήματα.  

 να προβούν στην παραγωγή λόγου ψηφιακά αξιοποιώντας το Πρόγραμμα Παρουσίασης power point κι όσοι θελήσουν να 

επιχειρήσουν προαιρετικά και δημιουργία δικού τους βίντεο (moviemaker ή mysimpleshow) 

 να παρακολουθήσουν διαδικτυακά κάποιες συνεντεύξεις ή εκπομπές - αφιερώματα για τον Σεφέρη και να προχωρήσουν σε 

δημιουργική γραφή  

Κοινωνικός γραμματισμός: 

 να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά εξ αποστάσεως  

 να αναλάβουν υπεύθυνα ο καθένας ένα ρόλο 

 να αξιοποιήσουν τη συμβολή κι άλλων εκπαιδευτικών από άλλους κλάδους 

(γόνιμη συνεργασία συναδέλφων: η γνώση να αντιμετωπίζεται ολιστικά κι όχι κατακερματισμένη) 

 να μπορέσουν μόνοι τους επιτυχώς να προχωρήσουν σε κατανομή των ποικίλων εργασιών αναγνωρίζοντας και τις ιδιαίτερες 

καλλιτεχνικές ή τεχνολογικές ικανότητες του Άλλου 



 να αξιοποιήσουν τον εργαλειακό λόγο για να μεταβούν από την τοπικότητα (τους συγκεκριμένους ποιητές της Ελλάδας) στην 

παγκοσμιότητα (ο ρόλος του ποιητή διαχρονικά σε κάθε τόπο) 

 να αποκτήσουν μια κοινωνικοπολιτισμική υποψία (π.χ. μέσα από την εξέταση διαφόρων ιστοσελίδων) 

 να καλλιεργήσουν ικανότητες κριτικής ανάγνωσης της παλιότερης αλλά και της σύγχρονης σημειωτικής πραγματικότητας 

Κριτικός γραμματισμός 

 να εξασκηθούν οι μαθητές προκειμένου να διαβάζουν ένα κείμενο μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα που το 

δημιούργησε 

 να είναι σε θέση να θέτουν ερωτήματα βαθύτερα από την επιφάνεια της πρώτης ανάγνωσης (γιατί γράφει; Ποιος είναι ο 

σκοπός του ποιητή; Υπηρετεί ή υπονομεύει κάποια συμφέροντα;) 

 να αντιληφθεί πως το κάθε κείμενο αποτελεί μια κοινωνική πράξη, πως ενέχει μηχανισμούς δόμησης 

κοινωνικοπολιτισμικών ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας (π.χ. διαμαρτυρία απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις με ένα 

ποίημα) 

 να τολμήσουν στο πλαίσιο του σχολικού εγγραμματισμού να αποτιμήσουν την αποτελεσματικότητα του κειμένου καθώς 

αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης 

Θεωρητικό πλαίσιο 

 Εποικοδομισμός: μάθηση ως διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης 

 Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός, Ζώνη επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) ή ζώνη της εγγύτερης δυνητικής ανάπτυξης, Θεωρία 

Σκαλωσιάς, L. Vygotsky 



 Καθοδηγούμενη Ανακάλυψη, Jerome S. Bruner 

 

Τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν 

Χειρισμός ψηφιακής τάξης webex και ψηφιακών σχολικών εγχειριδίων 

Επεξεργασία κειμένου word, συνεργατικό κείμενο googledrive 

Επικοινωνία  - ανατροφοδότηση μέσω email 

Παρουσίαση Power point 

Μηχανές αναζήτησης 

Παρακολούθηση βίντεο youtube 

(Moviemaker/mysimpleshow) 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 



 





 

 

 

 

 



 

from Ki to everyone: 

μου έκανε εντύποση όταν ο Σεφέρης είπε την φράση ο κόσμος χρείαζεται την ποίηση γεγονός που μας δίνει να καταλάβουμε πόσο αγαπάει 

την ποίηση  

from la to everyone: 

οτι δίνει μια διαφορετική εκδοχή της ποίησης 

from xs to everyone: 

Προσπάθησε μέσα από αυτό τον τίτλο να δώσει το νόημα ότι η ελληνική ποίηση αλλάζει σελίδα σε κάτι πιο ελεύθερο 

from ela to everyone: 

είχαμε μια εξελιξη 

from xs to everyone: 

το 1963 ο Σεφέρης και το 1979 ο Ελύτης 

from sa to everyone: 

μου έκανε εντύπωση η βράβευση του Γεωργιου Σεβέρη 

from xss to everyone: 

Μπορεί να του τελείωσε το μελάνι 

from Ki to everyone: 

Από τον πρώτο στίχο καταλαβαίνουμε οτι έχει κάποια παράπονα από την Ελλάδα 

from mp to everyone: 

του αρέσει να βάζει παραδείγματα από την αρχαία Ελλάδα κ από τους ήρωες της Τροίας 

from le to everyone: 

συμφωνω 

from la to everyone: 

Ανακαλύπτει την Ελλάδα ταξιδεύοντας στα νησιά 

from ce to everyone: 



Χρησιμοποιεί μεταφορες για να περάσει μηνύματα 

from ma to everyone: 

αγαπάει την Ελλάδα αλλά έχει πληγωθεί από την ιστορία της 

from sha to everyone: 

έχει πληγωθεί από πολλά 

from elka to everyone: 

Είναι απογοητευμένος 

from lna to everyone: 

στα λιμάνια βλέπει τα καράβια και καταλαβαινει πως έχουν πόνο οι καπετάνιοι που φεύγουν 

from ma to everyone: 

πολλές φορές μας πληγώνει αυτός που είναι ίδιος με εμάς που είναι στην ίδια χώρα με εμάς πάρα κάποιος ξένος 

from xss to everyone: 

έπαιξαν μεγάλο ρόλο αυτά τα νησιά στην εκκίνηση της επανάστασης του 1821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

ΧΑΪΚΟΥ: 

Έχω αφήσει 

   Δύο λέξεις  

   Που θα ‘πρέπε να χω πει 

 

Έχω αφήσει 

    Μία ελπίδα  

    Στο ποτήρι να πνιγεί  

 

Κι όμως, 

   Δεν μπορώ να βρω  

  Το θάρρος να στο πω 

 

Χρ Π,Κ Λ,  Σ Τζ, Κλ Π 

 

 

 



ΧΑΙ ΚΟΥ  

Α' 

Η πολιτεία 

του τώρα και του μετά 

χάνετε ξανά. 

  

Β΄ 

 

Στο γκρίζο μέσα 

πνίγεται στην μοναξιά 

χωρίς συντροφιά.  

  

Γ΄ 

 

Άνοιξ’τα μάτια 

μην χάνεις το χρόνο σου 

μόνο με λόγια. 

  

Δ΄ 

Άκουσε αυτό 

τ’ άνθισμα των κερασιών 

δεν έχει ήχο. 

 

 
Όμορφη μέρα  

ο ήλιος ανατέλλει  
καιρός βροχερός  

 
 

Κρατώ στον ήλιο  
λιγοστές ηλιαχτίδες  

φωτοβολίδες  
 
 

Κίτρινα , άσπρα  
τριαντάφυλλα θέλω  

κι ένα κόκκινο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

Χαϊκού 

Έρχεται πάσχα 

Μέσα μου κάτι λείπει  

Ζωή και χαρά 

 

Αχ έχω καεί  

Απ’ τα μαύρα σου μάτια 

Που με καρφώνουν 

 

Άκου με Θεέ μου 

Να’ ταν όνειρο αύτην  

Η πανδημία  

 



 

 
 
 
 



Χαϊκού 

 

πήγα για νερό 

όμως ήταν αλμυρό 

αλλά θα το πιώ 

 

δύο χρώματα 

μαλώνουν για τον καμβά 

μπλε ή κόκκινο 

 

 

 

 

 

ποτήρι είδα 

ποτό δεν είδα όμως 

είναι πιωμένος 

 

νύχτα είναι πια 

τ’ αστέρια δεν υπάρχουν 

μόνο φεγγάρι 

 

 

 

 

 



Κατάντια 

Σταμάτα, φτάνει, 

είναι μια υποχρέωση 

όπως ήταν πάντα, αν και το έχετε ξεχάσει 

δεν είμαστε καλά, κανένας 

τίποτε δεν σας σταμάτησε... 

ούτε οι φωτιές που έκαψαν τα πνευμόνια 

της Γης 

ούτε τα παγόβουνα που λιώνουν 

ούτε οι πόλεις που βουλιάζουν 

δεν με ακούτε 

είναι δύσκολο να ακούσετε όταν είστε 

απασχολημένοι 

με πετρέλαια, εξουσία, δύναμη 

να ανεβείτε στις ψεύτικες σας σκάλες 

τα θεμέλια λυγίζουν... 

από τις ψεύτικες σας επιθυμίες, 

εγώ θα σας βοηθήσω 

θα σας απομονώσω για να δείτε, 

να σωπάσετε 

δεν είμαι εχθρός 

είμαι αυτός που θα φέρει την ισορροπία  

μην ρωτάτε γιατί 

δείτε την θάλασσα 

δείτε τα ποτάμια 

δείτε την κατάντια της Γης 

κανένας δεν μπορεί να είναι υγιής σε ένα 

άρρωστο 

οικοσύστημα 

σταματήστε επιτέλους. 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

• Οι κλάδοι που βραβεύονται 
είναι έξι: Φυσική, Χημεία, 
Ιατρική και Φυσιολογία, 
Λογοτεχνίας και Ειρήνης. 
Καθώς και τα οικονομικά που
προστέθηκαν το 1968.

• Το βραβείο είναι ένα χρυσό 
μετάλλιο, ένα δίπλωμα με 
την αιτιολογία και 830.000 
ευρώ.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Η Ελλάδα σε αυτήν την 
μακροχρόνια ιστορία του 
θεσμού,έχει κατακτήσει το 
βραβείο μόλις δύο φορές, με 
τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη το 
1963 και τον εξίσου ποιητή 
Οδυσσέα Ελύτη το 1979. Και οι 
δύο πήραν το νόμπελ 
λογοτεχνίας γα τις φοβερές 
ποιητικές τους συλλογές. 

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
αποδίδεται σε έναν εν ζωή 
συγγραφέα που έκανε 
εντυπωσιακό έργο , σε μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση.

 
 



 
 
 
 
 

• Το ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ 
απονέμεται σε αυτόν/ή που είχε την
μεγαλύτερη συνεισφορά στην
αδελφοποιήση των εθνών, στην
κατάργηση ή την μείωση των
στρατιωτικών δυνάμεων και στη
διεξαγωγή και προώθηση
ειρηνευτικών διαδικασειών.

• Κάθε χρόνο απονέμεται στο
δημαρχείο του Όσλου, πρωτεύουσα
της Νορβηγίας στις 10 Δεκεμβρίου.

 
 
 



 
 
 
 
 

Το βραβείο ΝΟΜΠΕΛ της 
ΧΗΜΕΙΑΣ ως συνήθως 

δίνεται σε παραπάνω από 
ένα άτομο και οι 

περισσότεροι νικητές ήταν 
Αμερικανοί. Οι τελευταίοι 

νικητές ήταν οι:

• Τζον Γκούντεναφ –
Γερμανοαμερικανός

• Μ. Στάνλεϊ Γουίτινγκαμ –
Βρετανοαμερικανός

• Ακίρα Γιοσίνο - Ιάπωνας  

 
 
 
 
 
 
 
 



Τι είναι τα βραβεία Νόμπελ;

Τα βραβεία Νόμπελ είναι τα πιο 
προβεβλημένα βραβεία στον 
κόσμο. Θεσμοθετήθηκαν το 1895 
με τη διαθήκη του σουηδού 
επιχειρηματία και εφευρέτη 
Αλφρεντ Νόμπελ. 
Ανακοινώνονται κάθε χρόνο τον 
Οκτωβρίο (3-10 Οκτωβρίου) και 
απονέμονται (από το 1901) στις 
10 Δεκεμβρίου (επέτειο θανάτου 
τoυ Νόμπελ.)

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Ασχολίες
• Νομική σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1917.

• Νομική σχολή Πανεπιστημίου Σορβόννης, 1918-1924 (διδακτορικό, πτυχίο 

νομικής 1921).

• Υπουργείο Εξωτερικών, Λονδίνο 1924 εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης 

διδακτορικού διπλώματος.

• Ακόλουθος πρεσβείας του Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα 1927.

• Πρεσβευτής της Ελλάδας στη Μεγάλη Βρετανία, 1957.

<Παρέμεινε στο Λονδίνο έως το 1962, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε>

 
 
 
 
 
 
 



• Έγινε διευθυντής του πολιτικού 
γραφείου του Αντιβασιλέα 
Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και 
διευθυντής του Εθνικού 
Θεάτρου,1945.

• Διορίστηκε σύμβουλος πρεσβείας 
στην Άγκυρα, 1947.

• Αργότερα ταξίδεψε στη Μικρά 
Ασία, την Κωνσταντινούπολη, στην 
Κύπρο και τη Νέα Υόρκη.

• Παύτηκε από πρέσβης όταν 
δημοσιεύτηκε η δήλωσή του κατά 
της Χούντας, ενώ του 
απαγορεύτηκε και να κάνει χρήση 
του διπλωματικού του 
διαβατηρίου.

 



Ο θάνατός του
Στις αρχές Αυγούστου του 1971 ο Γιώργος Σεφέρης 
χειρουργήθηκε στον δωδεκαδάκτυλο. Έπειτα πέθανε από 
μετεγχειρητικές επιπλοκές τα ξημερώματα στις 20 
Σεπτεμβρίου του 1971. Η κηδεία του, δύο ημέρες 
αργότερα, ήταν πάνδημη και έλαβε αντιδικτατορικό 
χαρακτήρα. Στη νεκρώσιμη πομπή προς το Α' Νεκροταφείο, 
μπροστά στην Πύλη του Αδριανού, το πλήθος σταμάτησε 
την κυκλοφορία και άρχισε να τραγουδά το απαγορευμένο 
τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους 
Σεφέρη Άρνηση (Στο περιγιάλι το κρυφό, όπως είναι πιο 
γνωστό). Στις 23 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα Το Βήμα, το τελευταίο ποίημα του Γιώργου 
Σεφέρη Επί Ασπαλάθων, που έγραψε στις 31 Μαρτίου 1971 
και αποτέλεσε μία ακόμη καταγγελία κατά της δικτατορίας.

 
 
 



Ποιητικές Συλλογές

• Στροφή, Εστία, Αθήνα 1931

• Πάνω σ' έναν στίχοξένο', Εστία, Αθήνα 
1931

• Η Στέρνα, Εστία, Αθήνα 1932

• Σχέδια στο περιθώριο, ανάτυπο από Τα 
Νέα Γράμματα, Αθήνα 1935

• Μυθιστόρημα, Κασταλία, Αθήνα 1935

• Γυμνοπαιδία, ανάτυπο από Τα Νέα 
Γράμματα, Αθήνα 1936

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Βιογραφία:

 Ο Γεώργιος Σεφεριάδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, 

γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου του 1900 στη Σμύρνη. Ήταν 

το μεγαλύτερο παιδί του Στυλιανού Σεφεριάδη δικηγόρου, 

σημαντικού κοινωνικού παράγοντα της Σμύρνης και ανθρώπου 

με λογοτεχνικές ανησυχίες - και της Δέσποινας Τενεκίδη με 

καταγωγή από την Νάξο.

 
 
 
 
 



•Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, Ερμής, Αθήνα 1974 
(μεταθανάτια έκδοση)

•Βαρνάβας Καλοστέφανος, Μ. Ι. Ε. Τ., Αθήνα 2007 
(μεταθανάτια έκδοση, ημιτελές)

 
 
 



 


