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Abstract: Our thesis is about innovative methods of teaching classical languages (Ancient 

Greek and Latin) as well as the knowledge of ancient times. The gradual decrease that is 

happening in the last few decades regarding Humanistic Studies in both secondary and higher 

education all over Europe has been the motive to promote them through a cooperative 

programme. The ideas and observations in this thesis are connected with the developement of 

activities and educational material created within the Erasmus +KA2 European programme. 

In this programme, which started in 2015andcompleted in 2017, took part three highshools 

from european countries that have a long tradition in Humanistic studies : Spain(IES URBI, 

Bilbao), Italy (Liceo Plinio Seniore, Castellammarre di Stabia) and Greece (Πξνηππν ΓΔΛ 

Βαξβαθεηνπ, Αζελα). 

Keywords: botanology, etymology, human studies, European civilization, inter-disciplinary 

method 

Πεπίλετε: Σν άξζξν αθνξά ζε θαηλνηόκεο πξαθηηθέο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ θιαζζηθώλ 

γισζζώλ (Αξραία Διιεληθά θαη Λαηηληθά) θαη γηα ηελ αξραηνγλσζία. Η ζηαδηαθή ύθεζε πνπ 

ζεκεηώλεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε ζρέζε κε ηηο Αλζξσπηζηηθέο πνπδέο ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε όιε ηελ Δπξώπε απνηέιεζε ην έλαπζκα 

γηα ηελ πξνώζεζή ηνπο κέζσ ελόο ζπλεξγαηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Οη ζέζεηο θαη νη 

παξαηεξήζεηο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ελόο επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+ KA2. ην πξόγξακκα, ην νπνίν μεθίλεζε ην 2015 θαη νινθιεξώζεθε ην 2017, 

ζπκκεηείραλ ηξία ιύθεηα από επξσπατθέο ρώξεο κε καθξά παξάδνζε ζηηο αλζξσπηζηηθέο 

ζπνπδέο: ηελ Ιζπαλία (IES URBI, Bilbao), ηελ Ιηαιία (Liceo Plinio Seniore, Castellammarre 

di Stabia) θαη ηελ Διιάδα (Model Lyceum Varvakeio, Athens).  

Λέξειρ κλειδιά: δηαζεκαηηθόηεηα, βνηαλνινγία, εηπκνινγία, αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, 

επξσπατθόο πνιηηηζκόο  
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Διζαγυγή 

Σν άξζξν αθνξά ζηνλ ξόιν ησλ γισζζώλ σο θνξέσλ πνιηηηζκνύ θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ 

ησλ ιαώλ ηεο Δπξώπεο. Η Διιεληθή θαη ε Λαηηληθή πξνζεγγίδνληαη σο βάζε ησλ ζύγρξνλσλ 

επξσπατθώλ γισζζώλ, σο γιώζζεο θνξείο πνιηηηζκνύ, ελώ ε Αγγιηθή πξνζεγγίδεηαη σο 

γιώζζα επηθνηλσλίαο. Οη ζέζεηο θαη παξαηεξήζεηο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζην παξόλ θείκελν 

ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζην πιαίζην ελόο επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ KA2 ην νπνίν είρε δηάξθεηα δύν εηώλ 

θαη νινθιεξώζεθε ην 2017. Σν Πξόγξακκα έθεξε ηνλ ηίηιν: «FOR (FoundingOurRoots)» 

θαη εζηίαδε ζηελ θνηλή επξσπατθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κέζσ ηεο εηπκνινγίαο ησλ θπηώλ 

ζηα ιαηηληθά, ζηα αξραία ειιεληθά θαζώο θαη ζηηο ζύγρξνλεο επξσπατθέο γιώζζεο (αγγιηθά, 

γαιιηθά, ηηαιηθά, ηζπαληθά). ην Πξόγξακκα ζπκκεηείραλ ηξία επξσπατθά ιύθεηα από ηελ 

Διιάδα, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία. 

Ωο ζεκαηνινγία ιεμηινγίνπ επηιέρζεθε ε βνηαληθή θαη ηα θπηά. Μέζα από ζπγθξηηηθνύο 

πίλαθεο νλνκαηνινγίαο ησλ θπηώλ νη καζεηέο  θιήζεθαλ λα αλαθαιύςνπλ ηηο θνηλέο 

επξσπατθέο ξίδεο ηνπο, ηελ θνηλή επξσπατθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

θπηά, όπσο απνηππώλεηαη ζηα θείκελα ηεο θιαζηθήο γξακκαηείαο (αξραίνη Έιιελεο θαη 

Λαηίλνη ζπγγξαθείο). Με βάζε ην ζθεπηηθό απηό θαη ηελ κεζνδνινγία πνπ αλαπηύρζεθε ζηηο 

δηαζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη καζεηέο απνθηνύλ γλώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βνηαληθή 

θαη ηελ βηνινγία θαζώο θαη ην ιεμηιόγην θαη ηελ εηπκνινγία ηεο νλνκαηνινγίαο ησλ θπηώλ 

ζηηο ζύγρξνλεο επξσπατθέο γιώζζεο. Γιώζζα επηθνηλσλίαο ήηαλ ε Αγγιηθή θαη νη καζεηέο 

αζθήζεθαλζε απηήλ θαζώο ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο πάλσ ζηηο 

ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο (wiki, tweenspace, smore, θιπ) αιιά θαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

ζσκάησλ θεηκέλσλ ησλ θιαζηθώλ γισζζώλ.Παξάιιεια, ζηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα 

αλαδεηρζεί ν ξόινο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο σο θνξέα πνιηηηζκνύ, σο ε βάζε ηνπ επξσπατθνύ 

θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ. Απηό επεηεύρζε κε ηελ αμηνπνίεζε ζσκάησλ 

θεηκέλσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο πνπ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί θαη βξίζθνληαη ζε 

εηδηθέο πιαηθόξκεο νη νπνίεο παξέρνπλ παξάιιειεο κεηαθξάζεηο. Οη καζεηέο αζθήζεθαλ 

ζηνλ εληνπηζκό ηνπ εηδηθνύ ιεμηινγίνπ ή νλνκαηνινγίαο ησλ θπηώλ κέζα ζηα θείκελα, από 

ηνλ Όκεξν θαη ηνπο Αηηηθνύο κέρξη ηνλ Απνιιόδσξν θαη ηνλ Θεόθξαζην (Ρηδνπνύινπ, 2007, 

Rhizopoulou, 2004). Σαπηόρξνλα αλαθάιπςαλ ζην πξσηόηππν ηηο ηζηνξίεο πνπ ζπλδένπλ ηα 

θπηά απηά κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία. 

ε έλα δεύηεξν επίπεδν αληρλεύζεθε ε απνηύπσζε ησλ θπηώλ αιιά θαη ησλ θεηκέλσλ (πην 

ζπγθεθξηκέλα ησλ κύζσλ) πάλσ ζε έξγα ηεο ειιελνξσκατθήο ηέρλεο: από ην θνξηλζηαθό 

θηνλόθξαλν κε ηνπο άθαλζεο ζηηο αλάγιπθεο επηηάθηεο ζηήιεο, ζηηο παξαζηάζεηο ησλ αηηηθώλ 

αγγείσλ, ζηηο ηνηρνγξαθίεο, θιπ.Σα θιαζηθά θείκελα («classics» νξίδνληαη νη αλζξσπηζηηθέο 

ζπνπδέο ζηα αγγινζαμσληθά παλεπηζηήκηα θαη θαη’ επέθηαζε ζηνλ δπηηθό θόζκν)απνηεινύλ 

ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία πθάλζεθε όινο ν επξσπατθόο πνιηηηζκόο. Οη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ επξσπατθή ηνπο ηαπηόηεηα θαζώο αλαθαιύπηνπλ ηελ απνηύπσζε ησλ 

ειιεληθώλ κύζσλ ζηελ επξσπατθή ηέρλε από ηελ Αλαγέλλεζε κέρξη ζήκεξα. Με ηνλ ηξόπν 
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απηό ζπλδένπλ ηελ δηαρξνλία ηεο γιώζζαο κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηόηεηα. 

Η εηζήγεζε εζηηάδεη ζην δηδαθηηθό πιηθό πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη γηα ηηο μελαγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηηο ηξεηο 

δηαζρνιηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ ζηελ Ιηαιία, ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Διιάδα. Σν πιηθό 

απηό απνηειεί κηα πξόηαζε ηνπ «πώο» ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εηδηθά ζε έλαλ ηνκέα 

πνπ αληηκεησπίδεη κηα έληνλε ακθηζβήηεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε όιε ηελ Δπξώπε: ηελ 

δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ. Θα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηνλ ξόιν ησλ 

δηαζεκαηηθώλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ ζηελ πξνβνιή ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηνπ 

ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ, σο βάζε ηνπ επξσπατθνύ. 

1. Πεπιγπαθή 

ε πξώηε θάζε νξίζηεθαλ νη δηεζλείο δηαζρνιηθέο νκάδεο, νη νπνίεο εξγάζηεθαλ κε ηελ 

κέζνδν ηεο εμ’ απνζηάζεσο νκαδνζπλεξγαηηθήο. Γηα ηνλ ιόγν απηό έγηλε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

θαη ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 ηα νπνία εμαζθάιηζαλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ δηάδξαζε 

(Barreiro θαη Sancho, 2015, Greere θαη Räsänen, 2008). ηελ ζπλέρεηα νξίζηεθαλ είθνζη 

θπηά γηα ηα νπνία νη καζεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ δηαδηθηπαθή ή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, θαη γηα 

ηα νπνία ζπλέηαμαλ ηνπο πξώηνπο πίλαθεο. Από θάζε νκάδα νξίζηεθαλ καζεηέο νη νπνίνη 

αλέιαβαλ λα ζπιιέμνπλ πιηθό πνπ αθνξνύζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

εηθνληθά θπηνιόγηα. Σα θπηνιόγηα (herbaria) δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο πνπ δεηνύζαλ από ηηο νκάδεο λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα θαηαγξάςνπλ γηα 

θάζε θπηό: ην επηζηεκνληθό όλνκα ηνπ θπηνύ ζηα ιαηηληθά, ην όλνκα ηνπ θπηνύ ζηελ 

κεηξηθή γιώζζα ησλ καζεηώλ, ηελ κνξθνινγηθή πεξηγξαθή ηνπ θπηνύ θαη ηα κέξε πνπ ην 

απνηεινύλ, ζηα αγγιηθά, ζηηο κεηξηθέο γιώζζεο θαη, εη δπλαηόλ, ζηα αξραία θαη ηα ιαηηληθά, 

αλαθνξέο ηνπ θπηνύ ζηελ αξραία ειιεληθή θαη ηελ ιαηηληθή γξακκαηεία, ηνλ ζπκβνιηζκό 

ηνπ θπηνύ, κε ηπρόλ αλαθνξέο ζηελ κπζνινγία, θιπ. 

Γηα λα νινθιεξώζνπλ ηα εηθνληθά θπηνιόγηα νη νκάδεο ησλ καζεηώλ αλαδήηεζαλ 

πιεξνθνξίεο θαη εηθόλεο θπξίσο ζην δηαδίθηπν, θάλνληαο ρξήζε δηαθόξσλ ηζηνηόπσλ πνπ 

απνηεινύλ θαη ζεκαληηθά εξγαιεία έξεπλαο: ηελ Wikipedia, όπνπ βξίζθνπλ πάξα πνιιά 

ιήκκαηα θαη πιεξνθνξίεο ηεθκεξησκέλεο κε παξαπνκπέο, εηδηθά ζηελ αγγιηθή έθδνζε, ην 

Pinterest, όπνπ αλαδεηνύλ εηθόλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απεηθνλίζεηο ησλ θπηώλ θαη ησλ 

κπζνινγηθώλ ηνπο ζεκάησλ ζηελ ηέρλε, ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο πνπ δηαζέηνπλ κεραλέο 

αλαδήηεζεο γηα ζώκαηα αξραίσλ θεηκέλσλ (κε ηελ παξάιιειε αγγιηθή κεηάθξαζε), όπσο ην  

Perseus Digital Library, ε Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα θαη άιια αληίζηνηρα (Πόιθαο, 

2002).  

Πξώην καο κέιεκα ήηαλ λα αλαδεηήζνπκε απνζπάζκαηα κε αλαθνξέο ζηα θπηά κέζα ζηα 

ίδηα ηα θείκελα. Δθηόο από ην βαζηθό εγρεηξίδην «Πεξί θπηώλ Ιζηνξία» θαη «Πεξί Φπηώλ 

αηηηώλ» (Θεόθξαζηνο, 1998) ην νπνίν απνηειεί θαη επηζηεκνληθό εγρεηξίδην (βνηαλνινγίαο 

θαη θαξκαθνινγίαο) γηα ηελ αξραηόηεηα, νη καζεηέο θαζνδεγνύληαη λα αλαδεηήζνπλ 

αλαθνξέο ζηα θπηά θαη από άιιεο πεγέο. ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη κεξηθέο από ηηο πεγέο 
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πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηξία από ηα θπηά πνπ νη καζεηέο δηεξεύλεζαλ. Η αλαδήηεζε γηα 

ηνπο ζθνπνύο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο πεγέο, 

λα δηαβάζνπλ απνζπάζκαηα ζην πξσηόηππν θαη ζε κεηαθξάζεηο, λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία 

απηώλ ησλ θεηκέλσλ θαη λα θάλνπλ ζπζρεηηζκνύο. Με ηνλ ηξόπν απηό όρη κόλνλ βειηηώλνπλ 

ηηο γισζζηθέο δεμηόηεηέο ηνπο ζηηο θιαζηθέο γιώζζεο (αξραία ειιεληθά θαη ιαηηληθά), αιιά 

αλαγλσξίδνπλ, κέζσ ηεο εηπκνινγίαο, ηελ ζπλεηζθνξά ησλ θιαζηθώλ γισζζώλ ζηηο 

ζύγρξνλεο επξσπατθέο γιώζζεο.  

2. Ένα παπάδειγμα 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε κέζνδνο θαη νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα παξνπζηάζνπκε ζηελ 

ζπλέρεηα έλα παξάδεηγκα από ην «εηθνληθό θπηνιόγην» πνπ ζπλέζεζαλ νη καζεηέο, κέζα από 

νκαδνζπλεξγαηηθή έξεπλα. Δπηιέγνπκε σο παξάδεηγκα ην θπηό δάθλε.  

 Σν όλνκα ηνπ θπηνύ ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο γιώζζεο παξάγεηαη από ην 

ιαηηληθό όλνκα laurus. Η ηαμηλόκεζή ηνπ έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: Βαζίιεην: 

Plantae, Angiosperma, Magnoliidea, Σάμε: Laurales, Οηθνγέλεηα: Lauraceae, Γέλνο: 

Laurus, Δίδνο: Laurusnobilis. Βξίζθνπκε επίζεο ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ζε 

ζρέζε κε ην θπηό: Dioecious, Sclerophyllus. Δληάζζνπκε ην θπηό ζηνπο 

νλνκαηνινγηθνύο πίλαθεο θαη θάλνπκε ζπζρεηηζκνύο νξνινγίαο θαη εηπκνινγίαο ζηηο 

επξσπατθέο γιώζζεο. Γηα παξάδεηγκα ν όξνο «Angiosperma» εμεγείηαη από ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπλζεηηθώλ ζηελ ζύλζεηε ειιεληθή ιέμε «αγγεηόζπεξκα»: «Σα 

αγγεηόζπεξκα (Angiospermae) (αγγείν+ζπέξκα, δειαδή εθείλα πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο 

ζπόξνπο ηνπο κε αγγεία) είλαη ην δεύηεξν θαη κεγαιύηεξν ππνάζξνηζκα ησλ 

πεξκαηνθύησλ». Δπίζεο, νη καζεηέο εμεηάδνπλ ηηο θαηαιήμεηο θαη ηηο θιίζεηο (εάλ 

ππάξρνπλ) ησλ νλνκάησλ ζηα ιαηηληθά, ζηα ειιεληθά θαη ζηηο επξσπατθέο γιώζζεο, 

ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ εηπκνινγία. 

 ηελ ζπλέρεηα δίλνληαη ηα ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ πνπ παξάγεηαη 

από ηνλ θαξπό θαη από ηα θύιια ηνπ θπηνύ θαη γίλεηαη επίζεο ζπζρεηηζκόο ηεο 

νλνκαηνινγίαο θαη εηπκνινγίαο: eucalyptol, phellandrene, linalool, geraniol, alcohols, 

ketones, θιπ. 

 Καηόπηλ νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηηο ρξήζεηο ηνπ θπηνύ ζηελ 

καγεηξηθή, ηελ θαξκαθνινγία, ηελ αξσκαηνζεξαπεία, ηελ δηαθόζκεζε, θιπ. 

 Έπεηηα εμεηάδνπλ ηελ αλαθνξά ηνπ ζηελ Μπζνινγία. Δδώ γίλεηαη ε επηζήκαλζε όηη 

ην ειιεληθό όλνκα ηνπ θπηνύ, ε Γάθλε, ζπλδέεηαη κε ηνλ κύζν ηνπ Απόιισλα θαη 

ηεο λύκθεο Γάθλεο (Daphne) (Σζνηάθνπ-Καξβέιε, 2004). 

 ην ζεκείν απηό παξαηίζεληαη ηα απνζπάζκαηα ησλ θεηκέλσλ όπνπ γίλεηαη αλαθνξά 

είηε ζην θπηό, είηε ζηνλ κύζν. Οη καζεηέο έρνπλ βξεη ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο κε ηα 

εξγαιεία αλαδήηεζεο πνπ παξέρεη ν ηζηόηνπνο ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο “Perseus” 

(Πόιθαο, 2002).  
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 Δλδεηθηηθά δίλνπκε ηελ παξαπνκπή: Οκήξνπ Οδύζζεηα, ξαςσδία 9, ζηηρ. 181-186. 

ἀλλ᾽ ὅηε δὴ ηὸν σῶπον ἀθικόμεθ᾽ ἐγγὺρ ἐόνηα, 

ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἐζσαηιῇ ζπέορ εἴδομεν ἄγσι θαλάζζηρ, 

ὑτηλόν, δάθνῃζι καηηπεθέρ. ἔνθα δὲ πολλὰ 

μῆλ᾽, ὄιέρ ηε καὶ αἶγερ, ἰαύεζκον: πεπὶ δ᾽ αὐλὴ 

ὑτηλὴ δέδμηηο καηυπςσέεζζι λίθοιζι 

μακπῇζίν ηε πίηςζζιν ἰδὲ δπςζὶν ὑτικόμοιζιν. 

 ην απόζπαζκα ν Όκεξνο πεξηγξάθεη ηελ ζπειηά ηνπ Κύθισπα πνπ έρεη ζηέγαζηξν 

από δάθλεο. Αλαθέξεη αθόκα όηη ε απιή ηεο ζπειηάο ήηαλ ρηηζκέλε κε νγθόιηζνπο, 

κε ςεινύο θνξκνύο πεύθσλ θαη κε βειαληδηέο: «πίηςζζιν ἰδὲ δπςζὶν ὑτικόμοιζιν», 

θπηά γηα ηα νπνία ζπληάζζνπλ θπηνιόγηα άιιεο νκάδεο. 

 ηελ ζειίδα ηνπ «Πεξζέα» είλαη δπλαηόλ λα γίλεη ε κνξθνινγηθή αλάιπζε θαη ε 

θιίζε ησλ ιέμεσλ πνπ ν καζεηήο ζα επηιέμεη κε ηνλ θέλζνξα. Δπίζεο, ππάξρεη 

επηινγή γηα αγγιηθή κεηάθξαζε, είηε ην θείκελν είλαη ειιεληθό, είηε ιαηηληθό. Οη 

καζεηέο εμαζθνύληαη ζηα εξγαιεία απηά θαη επσθεινύληαη ζην έπαθξν γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ, ζπζρεηίδνληαο αλαθνξέο. 

 Ο Παπζαλίαο αλαθέξεη ηνλ κύζν γηα ηελ Γάθλε θαη ηνλ Λεύθηππν:  «ὁ δὲ Λάδυν 

ποηαμῶν ηῶν ἐν Ἑλλάδι ὕδυπ παπέσεηαι κάλλιζηον, ἔσει δὲ καὶ ἄλλυρ ἐρ ἀνθπώποςρ 

θήμην Δάθνηρ ηε εἵνεκα καὶ †ηὰ ᾀδόμενα ἐρ ηὴν Δάθνην».  (Παπζαλίνπ, Διιάδνο 

πεξηήγεζηο,8.20.1-4)   

 Ο κύζνο ηεο κεηακόξθσζεο ηεο Γάθλεο ζε δέληξν δίλεηαη από ηνλ Οβίδην. 

Δλδεηθηηθά δίλνπκε κηα παξαπνκπή από ηηο «Μεηακνξθώζεηο» ηνπ Οβίδηνπ, Βηβιίν 1, 

450-600, εηδηθόηεξα από ην απόζπαζκα «Γάθλε θαη Φνίβνο». 

Phoebus amat visaeque cupit conubia Daphnes, 

Quodque cupit, sperat, suaque illum oracular fallunt. (εδώ Βηβιίν 1, 490-491) 

 Η αγγιηθή κεηάθξαζε δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο πνπ δελ δηδάζθνληαη 

Λαηηληθά λα δηαβάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ όινλ ηνλ κύζν θαη ηελ κεηακόξθσζε ηεο 

λύκθεο ζε δέληξν: 

 Ο κύζνο ηεο κεηακόξθσζεο ηεο Γάθλεο ζε δέληξν, ελέπλεπζε πνιινύο θαιιηηέρλεο. 

Οη καζεηέο αλαδεηνύλ απεηθνλίζεηο ηνπ κύζνπ ζηελ ηέρλε θαη ηηο παξαζέηνπλ ζην 

εηθνληθό θπηνιόγην. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηεο 

επξσπατθήο ηέρλεο κε απηήλ ηελ ζεκαηνινγία, ηα νπνία θάλνπλ ζαθή αλαθνξά ζηηο 

Μεηακνξθώζεηο ηνπ Οβίδηνπ: 

α) Μνπζηθή: Σν έξγν ηνπ G. F. Händel (1685-1759), Cantata Apollo e Dafne, HWV 

122 (Laterra è liberata) Cantata a due con stromenti,  γξακκέλε ζηα ηηαιηθά ην 1708–
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10. ην recitativo ν Απόιισλ ζπλνκηιεί κε ηελ Γάθλε. 

β) Γιππηηθή: Ο κεγάινο γιύπηεο ηεο επνρήο ηνπ κπαξόθ  Gian Lorenzo Bernini 

(1598-1680), θηινηέρλεζε ην καξκάξηλν ζύκπιεγκα «Απόιισλ θαη Γάθλε» (1622-

1625), ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Γθαιιεξία Μπνξγθέδε. Η ζθελή πξνέξρεηαη από ηηο 

δηεγήζεηο ηνπ Οβηδίνπ. Σν γιππηό αηρκαισηίδεη αθξηβώο ηε ζηηγκή ηεο 

κεηακόξθσζεο ηεο θνπέιαο ζε δέλδξν.  

 Ο ζπκβνιηζκόο ηεο δάθλεο ζηελ Καηλή Γηαζήθε ζρεηίδεηαη κε ηελ αθζνλία θαη ηελ 

επκάξεηα. ηελ βπδαληηλή ηέρλε ε δάθλε σο θπηό απεηθνλίδεηαη ζηελ ζθελή ηεο 

Βατνθόξνπ. Οη επαγγειηζηέο αλαθέξνπλ όηη νη πηζηνί ππνδέρζεθαλ ηνλ Υξηζηό ζηα 

Ιεξνζόιπκα θξαηώληαο θιαδηά θαη ζηξώλνληαο ηα ηκάηηά ηνπο γηα λα πεξάζεη ν όλνο 

πνπ ηνλ κεηέθεξε. (Καηά Μάξθνλ, 11.8  «θαὶ πνιινὶ ηὰ ἱκάηηα αὐηῶλ ἔζηξσζαλ εἰο 

ηὴλ ὁδόλ, ἄιινη δὲ ζηηβάδαο θόςαληεο ἐθηῶλ ἀγξῶλ».) 

ηηο πεξηζζόηεξεο απεηθνλίζεηο ηεο βπδαληηλήο εηθνλνγξαθίαο ηα θιαδηά ησλ δέληξσλ 

είλαη δάθλεο θαη θέξνπλ ηελ επηγξαθή «Η βατνθόξνο». 

ηελ δπηηθή ηέρλε ν Υξηζηόο απεηθνλίδεηαη σο δαθλεθόξνο ζηελ ζθελή ηεο 

Δκθάληζεο ηνπ Υξηζηνύ (Καηά Λνπθάλ, 24.13-35) ζηηο κπξνθόξεο, κεηά ηελ 

Αλάζηαζε. Η εηθνλνγξαθία απαληάηαη από ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο. Λακπξό 

παξάδεηγκα ην έξγν ηνπ Fra Angelico (1395–1455), «Οη γπλαίθεο ζηνλ ηάθν ηνπ 

Υξηζηνύ». 

 ηελ αξραία Διιάδα ε δάθλε ζπλδέεηαη κε ηνλ ζεό Απόιισλα. Φύιια δάθλεο 

καζνύζε ε Ππζία ζην ηεξό καληείν ηνπ Απόιισλα. Με δάθληλα ζηεθάληα έζηεθαλ 

ηνπο Ππζηνλίθεο, ηνπο αζιεηέο πνπ δηαθξίλνληαλ ζηνπο αγώλεο πξνο ηηκήλ ηνπ 

Απόιισλα.  

 Οη όξνη «baccalaureate» θαη  «poet laureate» ζπλδένληαη κε ηελ ζπλήζεηα λα 

ζηεθαλώλνπλ ηνπο ληθεηέο κε δάθληλν ζηεθάλη, κηα ζπλήζεηα πνπ πξνέξρεηαη από ηελ 

ξσκατθή επνρή.  

 Γηα ηνπο ξσκαίνπο ε δάθλε ήηαλ ζύκβνιν λίθεο. ηα ξσκατθά λνκίζκαηα ν Ινύιηνο 

Καίζαξ απεηθνλίδεηαη ζε θαηαηνκή, ζηεθαλσκέλνο κε δάθληλν ζηεθάλη. 

 ηελ ηέρλε ησλ θόκηθ ε δάθλε αλαθέξεηαη ζην έξγν ησλ Goscini θαη Uderzo  «Οη 

δάθλεο ηνπ Καίζαξα». ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηπέηεηα ν Αζηεξίμ θαη ν Οβειίμ 

αλαιακβάλνπλ λα ηαμηδέςνπλ ζηελ Ρώκε γηα λα θιέςνπλ ην δάθληλν ζηεθάλη ηνπ 

Καίζαξα, ώζηε λα ην βάινπλ ζην ζηηθάδν πνπ καγεηξεύεηαη πξνο ηηκήλ ελόο 

ζπνπδαίνπ θαιεζκέλνπ ηνπ Μαδεζηίμ, αξρεγνύ ηνπ Γαιαηηθνύ ρσξηνύ. 

 Σέινο, όπσο είλαη ηνηο πάζη γλσζηό, ζηελ επξσπατθή γαζηξνλνκηθή θνπιηνύξα δελ 

λνείηαη ζηηθάδν ρσξίο δάθλε. 
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3. Οι διαζσολικέρ επιζκέτειρ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαζρνιηθώλ επηζθέςεσλ, νκάδεο καζεηώλ είραλ ηελ επθαηξία λα 

επηζθεθζνύλ in situ ζεκαληηθά κλεκεία, κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη 

βνηαληθνύο θήπνπο, βηβιηνζήθεο θσδίθσλ θαη ρεηξνγξάθσλ, όπνπ είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

ζπιιέμνπλ εηθόλεο θαη πιεξνθνξίεο δηα δώζεο. Καηά ηελ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Αζήλα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016 δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο δηεζλείο δηαζρνιηθέο νκάδεο 

έλα corpus εξσηεκαηνινγίσλ πνπ επέηξεςε ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηα κλεκεία θαη 

ηα εθζέκαηα θξηηηθά, θαη λα αζθεζνύλ ζηελ αλαθαιππηηθή κέζνδν ηνπ «καζαίλσ πώο λα 

καζαίλσ» (Βαζάια, 2011,Μαηζαγγνύξαο, 2011 θαη 2006). Δπηιέμακε λα εθαξκόζνπκε έλα 

είδνο αιιεινδηδαθηηθήο, θαζώο δώζακε ηα εθόδηα ζηνπο Έιιελεο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην πξόγξακκα λα μελαγήζνπλ νη ίδηνη ηνπο Ιηαινύο θαη Ιζπαλνύο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηα 

κλεκεία θαη ηα κνπζεία. Λίγεο εβδνκάδεο πξηλ ηελ άθημε ησλ εηαίξσλ, δόζεθαλ ζηνπο  

Έιιελεο καζεηέο ζεκεηώζεηο ζηα Αγγιηθά, νη νπνίεο πεξηείραλ πιεξνθνξίεο θαη πιηθό 

ζρεηηθό κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο. Οη ςεθηαθνί θαηάινγνη κνπζείσλ θαη 

αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ζε e-book ήηαλ πνιύ ρξήζηκνη ζην ζηάδην απηό. Λίγεο εβδνκάδεο πξηλ 

ηελ άθημε ησλ εηαίξσλ, επίζεο, νξίζηεθαλ νη δηεζλείο δηαζρνιηθέο νκάδεο θαη νη Έιιελεο 

«μελαγνί» καζεηέο γηα θάζε νκάδα. Οη νκάδεο δηαθνξνπνηνύληαλ γηα θάζε κλεκείν ή 

κνπζείν, ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε δηάδξαζε πεξηζζόηεξεο «παξέεο» 

καζεηώλ.  

ηηο νκάδεο δόζεθε από ηελ πξώηε εκέξα έλαο θάθεινο κε πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ 

γηα ηηο μελαγήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο (ράξηεο, θπιιάδηα κνπζείσλ, ζεκεηώζεηο, 

εξσηεκαηνιόγηα θαη θύιια εξγαζίαο, γξαθηθή ύιε θαη πιηθά ζρεδίνπ-δσγξαθηθήο). Κάζε 

νκάδα, κεηά από θάζε μελάγεζε ζα έπξεπε λα απαληήζεη ζην corpus εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

είραλ ζπληαρζεί ζηα Αγγιηθά (βιέπε ζρεηηθό Παξάξηεκα). Οη εξσηήζεηο επέηξεπαλ ζηηο 

νκάδεο λα εκπεδώζνπλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο μελάγεζεο, λα αζθεζνύλ ζηελ παξαηήξεζε θαη 

λα πξνζεγγίζνπλ ηα κλεκεία θαη ηα εθζέκαηα πνιππξηζκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζην Δζληθό 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν επηιέρζεθαλ εθζέκαηα πνπ ζπλδένληαλ κε θπηά θαη πεξηείραλ 

ζπκβνιηζκνύο: ε αξρατθή θόξε Φξαζύθιεηα πνπ θξαηά έλαλ  θαξπό ξνδηνύ, νη ηνηρνγξαθίεο 

ηεο Θήξαο, νη θπηηθέο δηαθνζκήζεηο ζηα εξπζξόκνξθα αγγεία θαη ζηηο επηηάθηεο ζηήιεο, θιπ. 

πρλά νη δξαζηεξηόηεηεο δεηνύζαλ από ηνπο Ιζπαλνύο θαη Ιηαινύο καζεηέο λα αληηγξάςνπλ 

ηηο επηγξαθέο πνπ εληόπηδαλ ζηηο βάζεηο ησλ αγαικάησλ ή πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ αγγείσλ. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν εμαζθνύληαλ ζηελ ειιεληθή γξαθή. Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο δεηνύζαλ 

από ηνπο καζεηέο λα αληηγξάςνπλ έλα έθζεκα θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα αλζέκηά ηνπ. Άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο δεηνύζαλ λα εμεγεζνύλ αξρηηεθηνλήκαηα, αξρηηεθηνληθά κέιε θαη 

αξραηνινγηθνί όξνη κέζσ ηεο εηπκνινγίαο.  

Με ηνλ ηξόπν απηό νη καζεηέο αλαθαιύπηνπλ ηελ πιεξνθνξία θαη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δξάζε θαη δηάδξαζε ηελ κεηνπζηώλνπλ ζε γλώζε, ελώ παξάιιεια απνθηνύλ επηθνηλσληαθέο 

δεμηόηεηεο θαη εμαζθνύλ ηελ αγγιηθή σο γιώζζα επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, 

επηηπγράλεηαη κηα βαζηθή δεμηόηεηα γηα ηελ κειινληηθή ηνπο εμέιημε σο πνιίηεο κηαο 
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ελσκέλεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο: ε δεμηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 

(Σδάκνπ, 2016). 

Αξιολόγεζε - ςμπεπάζμαηα 

Σν Πξόγξακκα αμηνινγήζεθε ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηα ζπλεξγαηηθά 

πξνγξάκκαηα Erasmus+ θαη νινθιεξώζεθε κε επηηπρία, επηηξέπνληαο ζηνπο εηαίξνπο λα 

θαξπσζνύλ ηελ πξνβιεπόκελε ρξεκαηνδόηεζε γηα λα θαιπθζνύλ αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ 

(πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, εκπινπηηζκόο βηβιηνζήθεο, αλαβάζκηζε ινγηζκηθώλ, θιπ.). 

Ωζηόζν, ε νπζηαζηηθή αμηνιόγεζε έγηλε από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ, 

θαζώο θαη από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, νη νπνίεο εμαζθάιηζαλ ηελ θηινμελία ησλ εηαίξσλ θαη 

ζπλέβαιαλ ζηελ βησκαηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θνηλήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο πνπ 

δηέπεη ηηο ηξεηο επξσπατθέο ρώξεο. Οη ζπκκεηέρνληεο, καζεηέο θαη γνλείο, ζπκπιήξσζαλ 

αλώλπκα εξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο ηα νπνία ηνπο εζηάιζεθαλ ειεθηξνληθά από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπληόληζαλ ην πξόγξακκα. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο καζεηέο απηνύο 

είλαη πιένλ θνηηεηέο θαη αξθεηνί ζα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε επξσπατθέο ρώξεο κέζσ 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Ωο ελήιηθεο, πιένλ, ζρνιίαζαλ ηελ εκπεηξία ηνπο από ην 

παξαπάλσ πξόγξακκα κέζσ αλώλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ηνπο εζηάιζεθαλ επίζεο 

ειεθηξνληθά, έλα ρξόλν κεηά. Παξ’ όιν πνπ ην δείγκα ησλ απαληήζεσλ πνπ ειήθζεζαλ δελ 

είλαη πιήξεο, ηα ζρόιηα επηηξέπνπλ λα δηακνξθώζνπκε κηα εηθόλα γηα ηνλ αληίθηππν πνπ είρε 

ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Σν πξόγξακκα επέηξεςε ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ απέλαληη ζε απηό πνπ νλνκάδνπκε «θνηλή 

επξσπατθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά». Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη ηα θείκελα (όπσο θαη 

ηα κλεκεία) δελ είλαη ζηαηηθά, αιιά επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηα εξσηήκαηα πνπ νη 

ίδηνη ηνπο ζέηνπλ, κε ηνλ ηξόπν πνπ ην έθαλαλ άιινη κειεηεηέο αλά ηνπο αηώλεο, 

δηακνξθώλνληαο ζηαδηαθά απηό πνπ νλνκάδνπκε «επξσπατθό πλεύκα». Έηζη, ε θιαζηθή 

γξακκαηεία παύεη λα είλαη κηα κνπζεηαθή βηηξίλα, έλα θεηκήιην, θαη γίλεηαη έλαπζκα γηα 

πξνβιεκαηηζκό, ζπζρεηηζκνύο, θξηηηθή ζθέςε, κόξθσζε, παηδεία. Η νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηεξεύλεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη καζεηέο ηξηώλ επξσπατθώλ ιπθείσλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  ηνπο επέηξεςε λα θαηαλνήζνπλ βαζύηεξα ηηο ξίδεο πνπ ζπλδένπλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο νη νπνίεο  επδνθηκνύλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξώπεο από ηελ επνρή 

ηεο pax romana. πλεηδεηνπνίεζαλ ηαπηόρξνλα όηη ν ειιελνξσκατθόο πνιηηηζκόο (κέξνο ηνπ 

νπνίνπ είλαη θαη ε ρξηζηηαληθή ηέρλε θαη γξακκαηεία) απνηειεί ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ν επξσπατθόο πνιηηηζκόο. Καηά ηελ δηεξεύλεζε ησλ απνζπαζκάησλ ζηηο 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο νη καζεηέο αλαθάιπςαλ ηα ίδηα ηα θείκελα ηεο ειιελνξσκατθήο 

γξακκαηείαο θαη ηα εθηίκεζαλ βαζύηεξα. Καηαλόεζαλ όηη ηα θείκελα απηά είλαη κέξνο ηεο 

ηαπηόηεηάο ηνπο θαη ελδηαθέξζεθαλ λα ηα πξνζεγγίζνπλ θαη λα ηα αμηνπνηήζνπλ 

δεκηνπξγηθά. Μέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο πνπ επηηξέπεη ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ 

αιιεινδηδαθηηθή, νη καζεηέο ηνπ ιπθείνπ, απνδεζκεπκέλνη από ηελ ζηείξα απνζηήζηζε 

κνξθνινγηθώλ θαλόλσλ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αμία ηεο ειιελνξσκατθήο γξακκαηείαο θαη 

ησλ αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ θαη εληξύθεζαλ  ζηα θείκελα κε ελδηαθέξνλ.  
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Σν παξόλ άξζξν θαηαζέηεη κηα εκπεηξία επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο σο πξόηαζε 

κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θιαζηθήο γξακκαηείαο, είηε ζην πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, είηε ζην πιαίζην ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ κέζνδν project  (Σδάκνπ, 

2014 θαη 2016). Γελ θηινδνμεί λα εμαγάγεη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα κε επηζηεκνληθό θύξνο, 

απιά ηνπνζεηείηαη ππέξ ηεο δηαζρνιηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο πξνώζεζεο ησλ θιαζηθώλ 

ζπνπδώλ κέζσ εύιεπησλ θαη δηαζεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Γηα καο ηνπο θηινιόγνπο ην 

πξόγξακκα F.O.R. κπνξεί λα απνδεηρζεί κηα ρξήζηκε έκπλεπζε γηα λα αλαλεώζνπκε ηελ 

κεζνδνινγία καο ώζηε λα θαηαζηήζνπκε ηελ θιαζηθή γξακκαηεία ειθπζηηθή γηα όινπο ηνπο 

καζεηέο. Όρη κόλνλ γηα όζνπο καζεηέο νύησο ή άιισο ππνρξενύληαη από ην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ ηνπο λα αζρνιεζνύλ, αιιά αθόκα θαη γηα όζνπο έρνπλ επηιέμεη ζεηηθέο 

θαηεπζύλζεηο ζπνπδώλ. Θα ππνζηεξίδακε κάιηζηα: θπξίσο γη απηνύο. 
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Σδάκνπ, Α. (2014). Αλαδεηώληαο ηελ αξραία ειιεληθή αξρηηεθηνληθή ζην ζύγρξνλν θόζκν. 
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Σδάκνπ, Α., (2016)
1
. Αλαδεηώληαο ηηο ξίδεο καο: έλα επξσπατθό πξόγξακκα γηα ηελ ειιεληθή 

γιώζζα σο ππιώλα ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ. Δηζήγεζε ζην 8
ν
Παλειιήλην 

πλέδξην ηνπ Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη 

Δθπαίδεπζεο κε ηίηιν: Το «ηι» και ηο «πώρ» ζηην αγυγή, ζηην διδαζκαλία, ζηην 

έπεςνα και ζηην μάθηζη: ακούυ και ξεσνώ, βλέπυ και θςμάμαι, κάνυ και 

καηαλαβαίνυ. Ππακηικά Ελληνικού Ινζηιηούηος Εθαπμοζμένηρ Παιδαγυγικήρ και 

Εκπαίδεςζηρ. Αζήλα. 

Σδάκνπ, Α., (2016)
2
. CLORIS: έλα πξόγξακκα etwinningγηα ην ιύθεην. Δηζήγεζε ζην 3

ν
 

Παλειιήλην πλέδξην etwinning κε ηίηιν: Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ ζηα ζςνεπγαηικά 

ζσολικά ππογπάμμαηα, δεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά.Πάηξα. 
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Rhizopoulou, S..(2004). «Symbolic plants of Olympic games», Journal of Experimental 

Botany, 55, 1601 – 1606. 

Pavord, A., (2005).The naming of the names. London, Bloomsbury. 

Flora Graeca 1806-1840 in The European Library:  The European Library 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/ 

The Digital Flora Graeca in Radcliff Science Library: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/science/resources/sherardian-library/flora_graeca 

Perseus Digital Library: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

  

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Α. Γιαδικηςακέρ παπαπομπέρ – ηα επγαλεία ηος ππογπάμμαηορ 

 Ηπιαηθόξκα twinspace ηνπ e-twinning: 

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=117141 

 Σν smore:   

https://www.smore.com/n54zs-chloris  γηα ηελ δάθλε, ην πεύθν 

https://www.smore.com/fz32k  γηα ηνλ λάξθηζζν 

http://www.slideshare.net/amayaselaya/hemlock 

http://www.slideshare.net/amayaselaya/ss-42408250   γηα ην θώλεην 

 Σν wiki:   https://for-erasmus.wikispaces.com/  

 Σν blog:  http://for-erasmus.blogspot.gr/ 

 Facebook:  https://www.facebook.com/Finding-our-roots-FOR-Erasmus-project-

1676807195885427/timeline/ 

 Youtube Channel: 

https://www.youtube.com/channel/UCoAUoQn0VeMw33usuYvPybw 

 Φπηνιόγην (Herbarium): 

http://es.slideshare.net/BijuCherupuzha/herbarium-10212042?related=2 

Β. Ψεθιακά ζώμαηα κειμένυν: 

 Perseus:  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

 Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα:   http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html 

 Αξραία Διιεληθή Γιώζζα (θιίζεηο, ιεμηθό, εηπκνινγία): 

http://www.lexigram.gr/lex/arch/%CF%80%E1%BD%B7%CF%84%CF%85%CF%8

2#Hist1  

 Clio Muse: http://cliomuseapp.com/new/el/flora-graeca-gr/ 

Γ. Παπαπομπέρ ζε απσαίοςρ ζςγγπαθείρ – επιλογή ενδεικηικών θςηών: 

Γάθνε - Classical authors: 

Homero Odisea IX 186 

HesíodoTeog. XXX; Trab y días 435 ss 

Pausanias VIII 20,2 

Teofrasto II 1,3; II 5,6; III 7,3; IV 13,7 

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=117141
https://www.smore.com/n54zs-chloris
https://www.smore.com/fz32k
http://www.slideshare.net/amayaselaya/hemlock
http://www.slideshare.net/amayaselaya/ss-42408250
https://for-erasmus.wikispaces.com/
http://for-erasmus.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/Finding-our-roots-FOR-Erasmus-project-1676807195885427/timeline/
https://www.facebook.com/Finding-our-roots-FOR-Erasmus-project-1676807195885427/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCoAUoQn0VeMw33usuYvPybw
http://es.slideshare.net/BijuCherupuzha/herbarium-10212042?related=2
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html
http://cliomuseapp.com/new/el/flora-graeca-gr/
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Virgilio 45-55 

Ovidio Met. I 452-600 

Dioscórides I,78; I 40 

Plinio XIII 152-157; XV 130,134, 137; XXIV 132 

Suetonio Galba I 

Πίηπο - Classical authors: 

Homerus, Iliada XIII, 389; XVI, 482 ss., Odisea V, 239 ss. 

Dioscorides, I, 69, 72 

Teofrasto H.P. III, 9,4 

Virgilio, Egloga, VII, 57 

Marcial XII, 50 

Plinio S. N.H. XVI, 38; XV, 35; XXIII, 142 

Νάξθηζζνο - Classical authors: 

Teofrasto VI 8,1; VII 13,1-7; VI 6,9 

Dioscórides IV, 158; I 53 

VirgiloGeorf. IV 123-4 

Ovidio Met. III 339-510 

PlinioXXI 25,-6 

Γ. Γπαζηεπιόηεηερ καηά ηιρ ξεναγήζειρ in situ: 

LIST OF E-BOOKS AND LINKS 

ΑξραηνινγηθόορώξνοθαηΜνπζείνΔιεπζίλαο -  Eleusis – archeological site and museum 

http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/elefsis-the-

archaeological-site-and-the-museum 

http://odysseus.culture.gr/h/1/eh151.jsp?obj_id=3429 

ΔζληθόΑξραηνινγηθόΜνπζείν - National Archeological Museum 

http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/the-national-

archaeological-museum 

Κεξακεηθόο - Kerameikos 

http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/kerameikos 

ACROPOLIS RESTORATION SERVICE – The monuments on the Acropolis 

http://www.ysma.gr/en/acropolis-monuments 

http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/elefsis-the-archaeological-site-and-the-museum
http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/elefsis-the-archaeological-site-and-the-museum
http://odysseus.culture.gr/h/1/eh151.jsp?obj_id=3429
http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/the-national-archaeological-museum
http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/the-national-archaeological-museum
http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/kerameikos
http://www.ysma.gr/en/acropolis-monuments
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HINTS ON ARCHAEOLOGICAL TERMINOLOGY 

Altar: construction on which sacrifice is offered 

Architectural member: stone part of a building 

Architectural sculpture / relief: sculpture from the decoration of a building 

Bust: a sculpture comprising only the head and chest of a figure 

Dedication: a work offered to a temple or shrine 

Funerary monument / statue / relief / column: a tomb marker 

Historical periods: the period of human history that is documented by written texts 

Kouros and kore (plural kouroi and korai): statue of standing nude young man or a draped 

young woman, in the 6th century BC  (also: Maiden: Kore, statue of standing draped young 

woman) 

Portrait: sculpted head with realistic characteristics of the depicted individual 

Plastic : sculpture 

Relief: sculpture with shapes and figures protruding from the flat surface of a plaque 

Sarcophagus: stone coffin 

Sema: tomb marker 

Statue: stone, metal, or of other material, human or animal effigy in life size 

Statuette: stone, metal, or of other material, human or animal effigy smaller than life size 

Stele (plural stelai): upright oblong plaque 

QUESTIONNAIRE 

NATIONAL ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF ATHENS   

(ελδεηθηηθέοδξαζηεξηόηεηεο) 

• Go to the Collection of Archaic Sculpture. Search for the “Kouros of Merenda and 

Kore Phrasikleia” (No 4890 ). Note down all the information you can get from the description 

aside, given by the archeologists: historical period and date, name of the sculptor, quality of 

the material, site of the excavation, etc. What does the Kore Phrasikleiahelds in her hand? Is 

there any symbolic meaning? Write down a comment.  

• Go to the collection of Classical Pottery. Search for the red figure vase No BS319. 

What is a “red figure vase”? What is the historical period and date of the vase? Where was it 

found? Describe it. Make a copy of the decoration.  What does “Anthesteria” mean? (e-book 

page 291 ) 

• Go to the Collection of Akrotiri Thira. Search for the “Sping fresco”. What plants are 

represented in the fresco? Note down the historical period and the description of the vases. (e-
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book page 90-91) 

• Go to the collection of Archaic jewelry. Search for the gold jewelry  No Chr. 731. 

They represent some plants. What plants are they? Make a copy. What is the historical period 

and date of the jewels (e-book page 256-257) 

• Go to the Collection of Classical Sculpture. Search for the relief No 126, “Large relief 

from Eleusis”. What does it represent? Copy it down. Explain what it means. Note down the 

historical period and date of the sculpture. Where was it found? What was his use?  Note the 

names of the represented figures and their symbolism. Can you find the related story in the 

mythology? (e-book page 310-311) 


