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ΤΑ ΝΗΣΙΑ 

Δραστηριότητα Παρουσίασης 

Θέµα: Τα νησιά µας από το οµώνυµο µελοποιηµένο ποίηµα «τα νησιά».  
 
Ερµηνεύτρια: ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΝΕΝΑ  
Συνθέτης: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΣΤ 
Στιχουργός: ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΝΕΝΑ 
 

Κείνο που θυµάµαι απ’τα νησιά µας 
είν’ η αµµουδιά της Ζάκυνθος 
της Κέρκυρας τα περιβόλια 
της Ρόδου το µεγάλο κάστρο. 
 
Κείνο που θυµάµαι απ’τα νησιά µας 
είναι της Κρήτης τα ορεινά χωριά 
τις ευωδιές της Χίου 
της Κίµωλος τ’αστραφτερά νερά 
της Σύρας την Απάνω Πόλη. 
 
Κείνο που θυµάµαι απ’τα νησιά µας 
είναι τα δυο φιδάκια που ερωτεύονταν 
κάτω απ’τα µάρµαρα του ναού 
ένα µεσηµέρι καλοκαιρινό στη ∆ήλο. 
 
Στη Γαύδο, στη Φολέγανδρο και στα µικρά 
νησιά 
βαριά σιωπή µαρµάρωσε, φωλιάζουν 
νυχτερίδες 
ένα µπουκέτο άλικο το αίµα ξαγρυπνά 
λευκοί αυλοί τα κόκαλα µετρούν τις 
εσπερίδες 
µονόφθαλµη περίπολος τη θάλασσα τρυγά 
γύρω και πίσω στις σκηνές ουρλιάζουν οι 
σειρήνες. 
Τη Λέρο, τη Μακρόνησο, τα Κύθηρα, τη Τζιά 
πες µου ποιες τάχα σφράγισαν µισό αιώνα 
µνήµες. 

 

Τάξη-εις στις οποίες απευθύνεται: 

Ε’ και Στ’ ∆ηµοτικού 
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Εμπλεκόμενες Γνωστικές περιοχές 

Η παρουσίαση σε powerpoint που επισυνάπτεται, αφορά δραστηριότητες που 

µπορεί να καλύψουν τα γνωστικά αντικείµενα της γλώσσας, της γεωγραφίας 

και της ιστορίας. Το γνωστικό αντικείµενο της γλώσσας εµπλέκεται γιατί το 

προς µελέτη κείµενο αφορά ένα ποίηµα εξαιρετικής οµορφιάς, η γεωγραφία 

της Ε’ ∆ηµοτικού επειδή περιλαµβάνει ξεχωριστή ενότητα που αφορά τα 

ελληνικά νησιά και η ιστορία της Στ’ ∆ηµοτικού γιατί το ποίηµα στην τελευταία 

του στροφή µιλά υπαινικτικά για το ρόλο των «µικρών» νησιών ως τόπων όπου 

«ουρλιάζουν οι σειρήνες». 

Χρονική διάρκεια 

∆ύο µε τρεις ώρες. 

Στόχοι: 

Γλώσσα: 

• Οι µαθητές: Να αναζητήσουν τις άγνωστες λέξεις του ποιήµατος στο 

λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας του Τριανταφυλλίδη που βρίσκεται 

στο διαδικτυακό τόπο http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html  

Τυχόν άγνωστες λέξεις: άλικο, αυλός, εσπερίδες –χρειάζεται να 

τσεκαριστεί και το κουτί «αναζήτηση και στο σώµα των ληµµάτων», 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα). 

 

Εικόνα 1: Τµήµα της οθόνης του λεξικού της Νεοελληνικής από το δικτυακό τόπο www.greek-
language.gr  

• Να εξασκηθούν σε καταλήξεις ρηµάτων της β' συζυγίας, β' τάξης: 

θυµάµαι και θυµούµαι 

• Να βρουν και να γράψουν τα ουσιαστικά που αντιστοιχούν στους 

κατοίκους των νησιών: Κρήτη, Ρόδος, Σύρος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Χίος. 

Γεωγραφία 

• Να βρουν στο χάρτη τα νησιά που αναφέρονται στο ποίηµα και να 

σηµειώσουν τις πρωτεύουσές τους. 
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Ιστορία 

• Να αναζητήσουν στοιχεία της σύγχρονης ιστορίας των νησιών που 

αναφέρονται στην τελευταία στροφή του ποιήµατος σε ιστοσελίδες που 

αφορούν τα ίδια τα νησιά ή µέσα από µηχανές αναζήτησης (οδηγία: 

στη µηχανή αναζήτησης δίπλα στο όνοµα κάθε νησιού να µπει ο όρος 

«εξορία»). 

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Η δραστηριότητα είναι συµβατή µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα των γνωστικών 

αντικειµένων όπως διαγράφεται παραπάνω µέσα από τους στόχους που 

διατυπώθηκαν. Η παρούσα παρουσίαση µπορεί να λειτουργήσει ως 

αφόρµηση για τις δραστηριότητες που περιγράφτηκαν και ως αναφορά για 

την έναρξη δραστηριοτήτων από τη µεριά των µαθητών. 

Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες που σκιαγραφούνται από τους στόχους, 

εµπλέκουν τους µαθητές στη χρήση των ΤΠΕ. 

Οι παραπάνω στόχοι και παρατηρήσεις είναι µια µικρή αναφορά στο τι 

δραστηριότητες µπορεί να ξεκινήσουν µε έναυσµα την παρουσίαση του 

µελοποιηµένου ποιήµατος της Νένας Βενετσάνου µέσω του λογισµικού 

παρουσίασης. 

Ανάλογα µε τις δυνατότητες του σχολείου σε υλικοτεχνική υποδοµή 

(εργαστήριο υπολογιστών, σύνδεση στο διαδίκτυο και το χρόνο και τη διάθεση 

που µπορεί να αφιερώσει κάποιος σε παρόµοιες δραστηριότητες), οι µαθητές 

µπορεί να δηµιουργήσουν ξεχωριστές παρουσιάσεις µε στοιχεία που αφορούν 

τα νησιά που αναφέρονται στο ποίηµα. 


