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Α . ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηινο  

Οὐ μήν ἀλλά. 

Εθαξκνγή ζελαξίνπ 

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

Δεκηνπξγία ζελαξίνπ 

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

Δηδαθηηθό αληηθείκελν 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία (Θεκαηνγξαθία) 

Τάμε 

Γ΄ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο 

Χξνλνινγία 

Απφ 18-11-2014 έσο 04-12-2014 

Σρνιηθή κνλάδα 

2ν Γεληθφ Λχθεην εξξψλ 

Δηδαθηηθή / ζεκαηηθή ελόηεηα 

Ηζνθξάηεο «Πρός τοῖς Μυτιληναίων ἄρχουσι» , 3-4  ΗΗ 

Δηαζεκαηηθό 

Όρη  

Χξνληθή δηάξθεηα  

6 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώξνο 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

http://users.sch.gr/statpapako/themm55.htm
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=257
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Δληφο ζρνιείνπ: Σν πξνθείκελν ζελάξην δηδαζθαιίαο δηεμήρζε εληφο ζρνιείνπ, ζηνλ 

θπζηθφ ρψξν ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο κε ρξήζε θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη 

αζχξκαην δηαδίθηπν θαη ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην.  

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Γε ρξεζηκνπνηήζεθε εηθνληθφο ρψξνο. 

Πξνϋπνζέζεηο πινπνίεζεο γηα δάζθαιν θαη καζεηή  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε άξζε ηεο 

πξνθαηάιεςεο δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ ΣΠΔ 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή πξνζπέιαζε ελφο αδίδαθηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, θαζψο 

δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ ηηο ΣΠΔ αλψθειε πνιπηέιεηα γηα ην κάζεκα ηεο 

Θεκαηνγξαθίαο. Αλ απηφ δελ θαηαζηεί εθηθηφ, νη πξννπηηθέο πινπνίεζεο ηνπ 

ζελαξίνπ δηαγξάθνληαη δπζνίσλεο. Κξίζεθε απφ θάζε άπνςε ζθφπηκν νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ λα είλαη θαηά 

βάζε απιέο θαη λα αμηνπνηνχλ θπξίσο ηνλ θεηκελνγξάθν θαη ην δηαδίθηπν. ηηο κέξεο 

καο ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ρεηξίδεηαη κε ζρεηηθή άλεζε 

ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ αλακέλνληαη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. 

Χο πξνο ηα ππφινηπα, απαηηείηαη ε ζηνηρεηψδεο πιηθνηερληθή ππνδνκή, δειαδή ε 

χπαξμε ελφο ηνπιάρηζηνλ θνξεηνχ ή ζηαζεξνχ ππνινγηζηή γηα θάζε νκάδα κε 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη βηληενπξνβνιέαο. Χζηφζν, επεηδή ην αξραίν θείκελν δελ 

είλαη δπλαηφ λα απνζπλδεζεί απφ ηελ πνιπηνληθή γξαθή, θαιφ ζα ήηαλ ν δηδάζθσλ ή 

θαη θάπνηνη καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γξάςνπλ ζε πνιπηνληθφ ζχζηεκα. Ζ 

ρξήζε απηφκαησλ «πνιπηνληζηψλ» νπζηαζηηθά δελ ζα πξνζέθεξε ηίπνηα θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ πνιπηνληθνχ πιεθηξνινγίνπ ησλ Windows, ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνιπηνληθήο γξαθήο ηεο ζειίδαο «Φηινινγηθά βήκαηα ζην web» ή 

άιινπ παξφκνηαο θηινζνθίαο ινγηζκηθνχ. Δπίζεο, γηα ηνλ δηακνηξαζκφ θαη ηε 

δηνκαδηθή ζπλεξγαζία, αιιά θαη γηα ηελ νξηζηηθή απφζεζε ησλ εξγαζηψλ, νη καζεηέο 

http://users.sch.gr/statpapako/systemofancientwriting_1.htm
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ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο εθαξκνγέο Web. 2.0 (Google Drive, 

ηζηνιφγην, Wiki, Fb, Edmodo θ.ιπ) κε ηηο νπνίεο είλαη ήδε αξθεηά εμνηθεησκέλνη. 

Αλακθίβνια, ζε θάζε λέν δηδαθηηθφ εγρείξεκα, ή έιιεηςε εκπεηξίαο 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα πεηξακαηίδεηαη θαη λα πηνζεηεί λέα δηδαθηηθά ζρήκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

αλάγθεο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ θξίλεηαη 

ζθφπηκν ν δηδάζθσλ λα πξνζπαζήζεη λα απαληήζεη πξψηα ν ίδηνο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο, ψζηε λα εληνπίζεη έγθαηξα, ιάζε, αζηνρίεο, 

αδπλακίεο θαη λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο ή ζηε δηακφξθσζε πξνζρεδηαζκέλσλ 

ιχζεσλ. Θα πξέπεη, επίζεο, λα έρεη πάληα πξφρεηξεο θαη πεηζηηθέο απαληήζεηο ζηηο 

δηακαξηπξίεο ησλ καζεηψλ, πνπ ελδερνκέλσο λα κε βξίζθνπλ ηε δηδαθηηθή πξφηαζε 

ζπκβαηή κε ηε ρξεζηκνζεξηθή λννηξνπία πνπ επηβάιινπλ νη Παλειιήληεο Δμεηάζεηο, 

θαζψο δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη αλαθεξφκαζηε ζε αγρσκέλνπο, ακήραλνπο θαη 

θνπξαζκέλνπο καζεηέο κε κεραλνπνηεκέλε ζθέςε πνπ ζηνρεχεη ζε ηππνπνηεκέλεο 

πξνζεγγίζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ην ζελάξην απηφ θαιφ είλαη λα πινπνηεζεί κέρξη ηα 

ηέιε Ννεκβξίνπ, πξηλ δειαδή ην ιπζηκειέο άγρνο ησλ εμεηάζεσλ θνπληψζεη θαη 

ιεηηνπξγήζεη αθπξσηηθά γηα ηελ πξνζπάζεηα. Σέινο, ε εμνηθείσζε δηδάζθνληνο θαη 

δηδαζθνκέλσλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ, απνηειεί κηα 

επηπιένλ πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζελαξίνπ.  

Εθαξκνγή ζηελ ηάμε 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Τν ζελάξην ζηεξίδεηαη  

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ: «Οὐ μήν ἀλλά», Αξραία Διιεληθή Γιψζζα: 

Θεκαηνγξαθία, Γ΄ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο .  
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Τν ζελάξην αληιεί  

- 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην ζελάξην απηφ, ην αδίδαθην θείκελν (Ηζνθξάηεο «Πρός τοῖς Μυτιληναίων 

ἄρχουσι», 3-4) πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζρεηηθά εχθνιν γηα ηνπο «θαινχο» καζεηέο ηεο 

Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο, αμηνπνηείηαη πνιχπιεπξα, ψζηε λα αλαδεηρζεί φρη κφλν ε 

«ιέμε» αιιά θαη ην «πλεχκα» ηνπ θεηκέλνπ ζηα πιαίζηα ηεο νιηζηηθήο ζεψξεζεο γηα 

ηε γλψζε. Υσξίο λα αγλνείηαη ε ζεκαζία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, ζα 

δνζεί έκθαζε ζηε κεηάθξαζε θαη ζηελ απφιπηε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζα 

απφ ηελ νξγαληθή έληαμε ηνπ απνζπάζκαηνο ζην ζπλνιηθφ έξγν. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

επηζηνιή, φπσο άιισζηε θαη νη πεξηζζφηεξεο ηνπ ξήηνξα, είλαη κηθξή ζε έθηαζε θαη 

επηηξέπεη ηε ζπλνιηθή ηεο κειέηε θαη ηελ θξηηηθή ηεο απνηίκεζε. Οη καζεηέο, ινηπφλ, 

ζα κειεηήζνπλ ην θεηκεληθφ είδνο ηεο επηζηνιήο θαη ζα απνηηκήζνπλ ηε ρξεζηκφηεηά 

ηεο, εληνπίδνληαο παξάιιεια ην πψο απηή δηαρξνληθά δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ. ηε ζπλέρεηα, 

εζηηάδνληαο ζην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, ζα επηρεηξήζνπλ 

δηαζχλδεζε ηνπ (αδίδαθηνπ) θεηκέλνπ κε ην δηδαγκέλν (Φηινζνθηθφο Λφγνο) θαη 

θπζηθά κε ην ζήκεξα. 

 ην επίπεδν ηεο γισζζηθήο δηάζηαζεο ηνπ θεηκέλνπ, ζα δνζεί έκθαζε ζηε 

κεηάθξαζε ηεο κεηνρήο κέζσ πνιιαπιψλ δνθηκψλ (ζην θείκελν θπξηαξρεί ε ρξήζε 

κεηνρήο) ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αληηζέζεσλ θαη ησλ ζπκκεηξηψλ κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

«ζήκαλζεο» ησλ ιέμεσλ θαη ζηελ απνδφκεζε ηνπ καθξνπεξίνδνπ ιφγνπ κέζα απφ ηε 

δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ ιέμεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ «θαηά θψια».  

Ο ηίηινο ηνπ ζελαξίνπ πξνέξρεηαη απφ κία θξάζε ηνπ θεηκέλνπ ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηνλ αξραίν ιφγν σο ηππηθφ κεηαβαηηθφ ζρήκα θαη ζπλήζσο 
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δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο ζηελ νξζή ηνπ απφδνζε. Με ηελ επεμεξγαζία πνιιψλ 

παξαδεηγκάησλ, σζηφζν, αλακέλεηαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ιεθηηθνχ απηνχ 

ζρήκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ, ρσξίο λα αγλνείηαη ε βαξχηεηα ησλ πξνεγνπκέλσλ 

λνεκάησλ δίλεηαη θάπνην πξνβάδηζκα ζηα επφκελα. 

ρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ην πιαίζην ζπγγξαθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηζηνιήο, ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηελ ηζηνζειίδα «Φηινινγηθά βήκαηα ζην 

web» είλαη δηαθσηηζηηθφ: «ηελ επηζηνιή ηνπ « τοῖς ἄρχουσι Μυτιληναίων » πνπ 

είλαη αξθεηά ζχληνκε, ν Ηζνθξάηεο αλαιακβάλεη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν γηα ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ηνπ Αγήλνξα θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηε Μπηηιήλε, πνπ βξηζθφηαλ 

εμφξηζηνο ζηελ Αζήλα. Ο Αγήλνξαο, μαθνπζηφο κνπζηθνδηδάζθαινο, εθπαίδεπζε ζηε 

κνπζηθή ηα παηδηά ηνπ Αθαξέα, δειαδή ηνπο εγγνλνχο ηνπ Ηζνθξάηε, ησλ νπνίσλ 

θέξδηζε ηελ αγάπε, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε. Ζ είδεζε φηη ην θαζεζηψο ηεο 

Μπηηιήλεο, επηρεηξψληαο έλα θηινιατθφ άλνηγκα επαλέθεξε, θάπνηνπο εμφξηζηνπο, 

ζηνπο νπνίνπο κάιηζηα επέζηξεςε θαη ηε δεκεπζείζα πεξηνπζία, έθεξε ηνπο γηνπο ηνπ 

Αθαξέα ζηνλ Ηζνθξάηε λα ηνλ παξαθαινχλ λα θάλεη φ,ηη κπνξεί πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζεη ζηνλ επαλαπαηξηζκφ θαη ηνπ δαζθάινπ ηνπο, ζηέιλνληαο ζρεηηθή επηζηνιή 

ζηνπο άξρνληεο ησλ Μπηηιελαίσλ. Ζ αξρηθή ηνπ άξλεζε θάκθζεθε γξήγνξα απφ ηηο 

ζπλερείο θαη θνξηηθέο παξαθιήζεηο ηνπο.  

ηελ επηζηνιή ηνπ απηή, αθνχ αξρηθά εμεγεί ην πιαίζην ηεο ζπγγξαθήο ηεο, 

πξνζπαζεί κε ινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά επηρεηξήκαηα λα πείζεη ην θαζεζηψο ηεο 

Μπηηιήλεο πσο ε αλάθιεζε ηνπ Αγήλνξα απφ ηελ εμνξία ζα είλαη κηα πξάμε ζχλεζεο 

θαη ζπκθέξνληνο πξψηα πξψηα γηα ηνπο ίδηνπο. ην θείκελν είλαη θαλεξή ε 

δηζηαθηηθφηεηα ηνπ ξήηνξα πνπ ηειηθά επηιέγεη ηελ ελαιιαγή ησλ επαίλσλ θαη ησλ 

θηιηθψλ παξαηλέζεσλ θαη πξνηξνπψλ πνπ γίλνληαη, βέβαηα, κε ηξφπν άκεζν, αιιά 

ζαθψο δηαθξηηηθφ». 

http://users.sch.gr/statpapako/themm55.htm
http://users.sch.gr/statpapako/themm55.htm
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O ρξφλνο ζπγγξαθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα, σζηφζν θάπνηεο πιεξνθνξίεο απφ ην ίδην ην θείκελν πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ίδην ην ξήηνξα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπλ ηα ρξνληθά πιαίζηα ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη ε ζπγγξαθή 

ηεο επηζηνιήο (terminus ante quem & terminus post quem).  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύιιεςε θαη ζεσξεηηθό πιαίζην 

Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα καο ρσξίδεη ρξνληθή απφζηαζε 2.500 

ρξφλσλ πεξίπνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αίζζεζε ζε πνιινχο φηη είλαη ηφζν καθξηλή 

θαη ηφζν μέλε πξνο ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ζε ζεκείν κάιηζηα θάπνηνη λα 

αλαξσηηνχληαη θαη γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζήο καο κε απηή, 

πξνβάιινληαο ηηο ππεξβνιέο ηνπ ζρνιαζηηθηζκνχ. ΄Έρνπκε πξάγκαηη ηφζν πνιχ 

εμειηρζεί θνηλσληθά ζε ζρέζε κε ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, έρνπκε βειηησζεί εζηθά, 

έρνπκε αιιάμεη άξδελ ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο, ψζηε λα ζεσξνχκε ηνλ αξραίν θφζκν 

«λεθξφ»; Ζ κήπσο κέζα απφ ηε κειέηε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ αλαθαιχπηνπκε έλαλ 

θφζκν δσληαλφ, έλαλ θφζκν κε δπλακηθή θαη παικφ, ηνλ δηθφ καο, βαζχηαηα 

αλζξψπηλν θφζκν; Σελ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα θαινχληαη λα δψζνπλ νη 

καζεηέο, κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε έλα κηθξφ θείκελν ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γξακκαηείαο, φρη απφ ηα πνιπδηαβαζκέλα, ην νπνίν ζπλεηξκηθά ζα ηνπο κεηαθέξεη 

ζην παξφλ θαη ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνπο δχν θφζκνπο. 

Ζ θνηλή εκπεηξία δηδάζθεη φηη ε ηαπηφηεηα ελφο αξραίνπ θεηκέλνπ ( 

ζπγγξαθέαο, ηίηινο, γξακκαηεηαθφ είδνο, ηζηνξηθνθνηλσληθφ πιαίζην ζπγγξαθήο 

θ.ιπ.) δελ αμηνπνηείηαη, παξά ειάρηζηα, απφ ηνπο καζεηέο, φηαλ θαινχληαη λα 

«ζπλνκηιήζνπλ» ζε δηάθνξα επίπεδα κε έλα αξραίν θείκελν θαη λα ην απνδψζνπλ κε 

ζαθήλεηα ζηε λέα ειιεληθή. Απηφ ζπκβαίλεη αθελφο, γηαηί δελ έρνπλ κπεζεί ζηε 
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ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, αθνχ νη ζρεηηθέο γλψζεηο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη 

αθεηέξνπ, επεηδή πξνβάιιεηαη σο θπξίαξρε ε άπνςε φηη ε θαιή γλψζε ηεο 

γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ ππεξαξθεί γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή κεηάθξαζε ελφο 

αξραίνπ θεηκέλνπ. Καηά ζπλέπεηα, νη κεηαθξάζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ νη 

καζεηέο αλαπφδξαζηα έρνπλ κεραληζηηθφ ραξαθηήξα θαη κάιινλ ραξαθηεξίδνληαη σο 

απιή παξάζεζε πξνηάζεσλ ή πεξηφδσλ ιφγνπ, ρσξίο ζπλνρή θαη αιιεινπρία, αθνχ 

δελ είλαη δπλαηφλ λα εληαρζνχλ ζε έλα επξχηεξν φιν θαη λα ζπλδεζνχλ κε ηα 

λνήκαηα πνπ πξνεγνχληαη θαη έπνληαη.  

Έλα κηθξφ ζε έθηαζε θείκελν ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο, φπσο ε 

επηζηνιή ηνπ Ηζνθξάηε «Πρός τοῖς Μυτιληναίων ἄρχουσι», κπνξεί κέζα ζε 

ειάρηζην ρξφλν λα δηαβαζηεί (ζε κεηάθξαζε ) νιφθιεξε απφ ηνπο καζεηέο, γεγνλφο 

πνπ απφ κφλν ηνπ ζα ζεκαζηνδνηήζεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, πνπ απνηεινχλ θαη ην 

αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ. Δίλαη ζαθέο φηη δελ πξέπεη λα δνζεί κεηάθξαζε 

ηνπ ππφ εμέηαζε ηκήκαηνο, ην νπνίν ζα κεηαθξάζνπλ νη καζεηέο, εληάζζνληάο ην 

νξγαληθά ζην ζψκα ηεο επηζηνιήο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ε ελαζρφιεζε κε ην αδίδαθην θείκελν δελ ζα είλαη κηα 

απιή κεηαθξαζηηθή απφπεηξα θαη άζθεζε ζε θαλφλεο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ, 

αιιά έλα θαληαζηηθφ ηαμίδη ζηνλ ρξφλν θαη κηα ζπλεηξκηθή πεξηπέηεηα κέζα απφ ηελ 

πλεπκαηηθή επαθή κε έλα πξντφλ ηεο ηέρλεο ηνπ ιφγνπ. Μηα ζπλαξπαζηηθή 

ζπλάληεζε κε ην πεξηερφκελν κίαο  επηζηνιήο, κέζα απφ ηελ νπνία αλαδχεηαη έλαο 

νιφθιεξνο θφζκνο κε ηνλ δηθφ ηνπ αμηαθφ θψδηθα θαη ην δηθφ ηνπ πνιηηηζηηθφ 

ζηίγκα, κηα θνηλσλία γεκάηε παικφ θαη δσληάληα, άλζξσπνη κε ηηο δηθέο ηνπο 

παξαδνρέο, ηηο δηθέο ηνπο ειπίδεο αιιά θαη καηαηψζεηο, άλζξσπνη κε ζπλαηζζήκαηα, 

κε αγσλίεο, αδπλακίεο θαη πάζε πνπ δελ παξαπέκπνπλ ηειηθά ζε έλαλ θφζκν ηφζν 

καθξηλφ ή ηφζν μέλν ζε ζρέζε κε ηνλ δηθφ καο.  
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Κάησ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, νη καζεηέο, εξγαδφκελνη νκαδηθά θαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ ΣΠΔ, πινπνηψληαο έλα εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, ζα επηρεηξήζνπλ κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αδίδαθηνπ θεηκέλνπ. Μηα πξνζέγγηζε πνπ μεθεχγεη απφ 

ηα δηδαθηηθά εησζφηα θαη πξνζβιέπεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηελ νπζηαζηηθφηεξε επαθή κε ην αξραίν θείκελν. 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ – ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, αμίεο, πεπνηζήζεηο πξόηππα, ζηάζεηο δσήο 

Με ηελ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

 Να αληηιεθζνχλ φηη ν δηακεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο ζπλήζσο πξνιεηαίλεη ην 

έδαθνο θαη δξνκνινγεί ή επηηαρχλεη ήδε δξνκνινγεκέλεο ιχζεηο θαη απνηειεί 

ην θαηαθχγην αηφκσλ αδχλακσλ ή ζπλεζηαικέλσλ, αηφκσλ κε απμεκέλε 

ηδηνηέιεηα ή αλππφκνλσλ γηα άκεζα απνηειέζκαηα. 

 Να θαηαλνήζνπλ φηη ν έπαηλνο θαη ε θνιαθεία δηαρξνληθά ζέιγνπλ ηνπο 

πνιηηηθνχο θαη απνηεινχλ ηελ αζθαιέζηεξε νδφ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

παγίδεπζε.   

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη γηα ηελ πξφθιεζε κηαο επηζπκεηήο ελέξγεηαο απφ 

ηελ πιεπξά θάπνηνπ είλαη απαξαίηεην απηή ηεθκεξησκέλα λα εκθαλίδεηαη φρη 

κφλν σο ινγηθή θαη δίθαηε, αιιά θαη σο ζπκθέξνπζα γηα ηνλ ίδην. 

 Να δηαπηζηψζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ θαηείρε ε  

κνπζηθή ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ αξραίσλ θαη λα πξνβνχλ ζηηο 

απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο κε ηελ αληίζηνηρε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. 

 Να εζηηάζνπλ ζηνπο ηζρπξνχο πλεπκαηηθνχο δεζκνχο πνπ δηαρξνληθά 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνλ δάζθαιν θαη ηνλ καζεηή θαη λα ηρλειαηήζνπλ 

ην έδαθνο πάλσ ζην νπνίν απηνί ζθπξειαηνχληαη. 
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 Να επηζεκάλνπλ φηη ηα δηάζεκα πξφζσπα πνπ ηα πεξηβάιεη ε αίγιε θαη ε 

θήκε ηεο απζεληίαο πάληνηε ζπλαληνχλ «πχιεο νξζάλνηρηεο» θαη πξνζπκία 

γηα παξνρή αζχινπ ή ηζαγέλεηαο θαη λα απνθαλζνχλ γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο.  

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα  

Με ηελ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ην θεηκεληθφ είδνο ηεο επηζηνιήο θαη λα γλσξίζνπλ ηα 

δνκηθά ηεο ζπζηαηηθά.  

 Να θαηαλνήζνπλ φηη, φπσο ζηε λέα ειιεληθή, έηζη θαη ζηελ αξραία ν 

επηδησθφκελνο ζθνπφο θαη ην είδνο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ ζπληάθηε θαη 

ηνλ απνδέθηε κηαο επηζηνιήο θαζνξίδνπλ ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα ζπλδένπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ 

ζπγγξαθέα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο θαη ηε 

ζθνπηκφηεηα πνπ ππεξεηείηαη. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζθνπηκφηεηα θαηάηκεζεο ελφο αξραίνπ θεηκέλνπ κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ «θαηά θψια», ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα απνδνκνχλ 

ηνλ αξραίν ιφγν, εληνπίδνληαο ηνπο δηαξζξσηηθνχο ηνπ κεραληζκνχο.  

 Να αζθεζνχλ ζηε κεηαθξαζηηθή δεμηφηεηα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αηηηνινγνχλ ηηο κεηαθξαζηηθέο ηνπο επηινγέο.       

 Να αζθεζνχλ ζηε ζπληαθηηθή αλαγλψξηζε ησλ κεηνρψλ θαη ζηελ ηζνδχλακε 

εθθνξά ηνπο κε αληίζηνηρε δεπηεξεχνπζα πξφηαζε. 

  Να είλαη ζε ζέζε, εθηηκψληαο ην ζπκθξαζηηθφ πιαίζην ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, 

λα επηιέγνπλ απφ κηα πιεηάδα ζεκαζηψλ, εθείλε ηε ζεκαζία πνπ 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηε ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή ρξήζε. 



 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

                                              Γ’ Λυκείου «Οὐ μήν ἀλλά» 

ελίδα 12 από 64 

 

 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζπλζεηφηεηα ησλ λνεκάησλ πνπ πεξηθιείνπλ ηα ηκήκαηα 

ηνπ καθξνπεξίνδνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ιφγνπ θαη ηε δπζθνιία γηα ηελ νξζή 

απφδνζή ηνπο ζηε λέα ειιεληθή. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε 

πνιπηξνπηθφηεηα ζηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ηεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο ελφο 

αξραίνπ θεηκέλνπ. 

Γξακκαηηζκνί 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο:        

 Να είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχνπλ, λα κειεηνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ 

πξνβαιιφκελε επηρεηξεκαηνινγία, εληνπίδνληαο πηζαλά θελά ή άικαηα ζηε 

ζπιινγηζηηθή πνξεία ηνπ ζπγγξαθέα.   

 Να εληνπίδνπλ ηηο πξνζέζεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ξήηνξα κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ηελ αλάδεημε ησλ εκθάζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρήκαηνο ηεο αληίζεζεο. 

 Να αμηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηα ίδηα θείκελα γηα λα δψζνπλ 

απαληήζεηο ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπγγξαθέα, ηελ επνρή, ην 

θεηκεληθφ είδνο, ην ίδην ην θείκελν θ.ιπ.  

 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ελφο αξραίνπ θεηκέλνπ 

επηηπγράλεηαη, φηαλ απηφ πξνζεγγίδεηαη κε ζχγρξνλνπο φξνπο θαη αλαγσγέο 

ζην παξφλ ηνπ εθάζηνηε κειεηεηή.  

 Να εζηζζνχλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ψζηε κε ηξφπν ππεχζπλν λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ, αλαπιεξψλνληαο ηηο 

αδπλακίεο ή ηηο ειιείςεηο ηνπο κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηε δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε. 
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 Να  είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

αιιά θαη λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια ςεθηαθά εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγηθή 

πξνζπέιαζε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ.  

 Να αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ γηα ηελ αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη δηαγξακκαηηθή 

απφδνζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ 

Δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

Ζ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο έρεη πηινηηθφ ραξαθηήξα κε 

ζηφρν λα εζίζεη ηνπο καζεηέο ζηελ αλαδήηεζε θαη ζπγθέληξσζε φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξσλ εξγνβηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, 

πξνθεηκέλνπ λα ηα αμηνπνηήζνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

θαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζρεηίδεηαη κε ηελ απζηεξή θαζνδήγεζε, πνπ ραιαξψλεη 

κφλν ζηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απηελεξγήζνπλ, πξνο δεκηνπξγηθέο θαηεπζχλζεηο. Ζ εθαξκνδφκελε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή παξαπέκπεη ζηελ ςποβοηθούμενη ανακαλςπηική μάθηζη κε ζηαδηαθή 

ππνρψξεζε ή ελίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο ηνπ δηδάζθνληνο θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ θαιφ 

δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ (“learning by design”). Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ζηα 

πιαίζηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο, νη καζεηέο αλαπιεξψλνπλ ηηο 

ειιείςεηο ηνπο θαη απνθηνχλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Αζθνχληαη ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ είδνο «ζπλνκηιίαο» κε ην αξραίν θείκελν, αλαζηνράδνληαη θαη, θπζηθά, 

απνηηκνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ. Πέξα απφ ηνλ 

απζηεξφ ζρεδηαζκφ ε δηδαθηηθή πξφηαζε έρεη ζαθψο καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα, 

αθνχ δελ ππνδεηθλχεη έηνηκεο απαληήζεηο – ιχζεηο γηα ην καζεηή, θαζψο ηνπ αθήλεη 

πνιιέο επηινγέο θαη πεξηζψξηα αηνκηθήο αιιά θαη ζπιινγηθήο απηελέξγεηαο θαη ηνπ 

πξνζθέξεη βήκα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ επηινγψλ ηνπ. Καηαιείπεηαη πιένλ ζηνπο 

καζεηέο ε επζχλε γηα απηεπίγλσζε θαη ππεπζπλφηεηα θαη ε δηάζεζε γηα δεκηνπξγηθή 

ζπκκεηνρή θαη ζπιινγηθή έθθξαζε.  
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Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηεξία 

Ζ θαηαλφεζε ελφο νιφθιεξνπ έξγνπ (αλαγθαζηηθά πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο) ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο κε αθνξκή ηε κειέηε ελφο κηθξνχ απνζπάζκαηνο 

(10-15 ζεηξψλ) ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Θεκαηνγξαθίαο είλαη θάηη αζχλεζεο 

γηα ηα εθπαηδεπηηθά δηδαθηηθά ζέζκηα. Μηα ηέηνηα δηδαθηηθή απφπεηξα απαηηεί θαιή 

νξγάλσζε θαη ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηδάζθνληνο κε 

δηαθαηλφκελα θέξδε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

νπζηαζηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Θεκαηνγξαθίαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αξραηνγλσζίαο. Κάηη ηέηνην, κε ηε ζπλδξνκή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζδίδεη ζην 

κάζεκα κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή, σζηφζν, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ, δε κπνξεί λα 

απνηειεί ηνλ θαλφλα. Μπνξεί φκσο λα δηακνξθψζεη ηνπο φξνπο, ψζηε νη καζεηέο λα 

πξνζεγγίδνπλ κε πην νξζφδνμν ηξφπν ηα θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο. 

Δίλαη γλσζηφ (θαη απνγνεηεπηηθφ ίζσο) φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, κφιηο ηνπο 

δνζεί έλα αδίδαθην θείκελν γηα λα ην πξνζεγγίζνπλ, αλαιψλνληαη επζχο ζηνλ αγψλα 

γηα ηε ζπληαθηηθή ηνπ αλάιπζε θαη δελ ζέηνπλ σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ απηφ ( ζπγγξαθέαο, έξγν, πεξηερφκελν θ.ιπ.), πνπ 

ζα ην λνεκαηνδνηήζνπλ αλαπιαηζησηηθά θαη, θπζηθά, ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο πξφζιεςεο.  

Σύλδεζε κε ηα ηζρύνληα ζην ζρνιείν 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε δελ έξρεηαη ζε θάζεηε αληίζεζε κε ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, απιά ηε δηαηαξάζζεη ειαθξψο ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλαλέσζε, 

δηδαθηηθή απηνγλσζία θαη απηνβειηίσζε. Ζ επηζηνιή ηνπ Ηζνθξάηε είλαη 

ελδηαθέξνπζα, αθνχ ζίγνληαη πάξα πνιιά δεηήκαηα πνπ παξαπέκπνπλ ζηε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα, έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα θαη πιεξφηεηα θαη, θπζηθά, παξέρεη 

εξεζίζκαηα γηα ζπζρεηηζκνχο κε πιεξνθνξίεο θαη θείκελα πνπ δηδάζθνληαη ζηα 
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πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Φηινζνθηθφο Λφγνο (δηδαγκέλν θείκελν) κε ην νπνίν ε 

Θεκαηνγξαθία βαζκνινγείηαη απφ θνηλνχ. Ζ θαηλνηνκία ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο, φηη 

νη καζεηέο, γλσξίδνληαο ην «φινλ» θηλνχληαη πξνο ην «κέξνο» κε κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα θαη απηνπεπνίζεζε (παξαγσγηθή ζπιινγηζηηθή πνξεία), ελψ ζπλήζσο ζηα 

παξαδνζηαθά πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ε πνξεία είλαη θαηά θαλφλα 

επαγσγηθή, αλ θαη ν ελαηεληζκφο πξνο ην «φινλ» δελ πεξηιακβάλεηαη πάληνηε ζηε 

δηδαθηηθή ζηνρνζεζία. Βέβαηα, κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή πξνυπνζέηεη ρξφλν, πνπ γηα 

ηνλ δηδάζθνληα ζηε Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε είλαη δπζεχξεηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζεί ν ρξφλνο πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηελ αλάγλσζε 

νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ, ην πιαίζην επεμεξγαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 είλαη 

αξθεηά ππνβνεζεηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ, ψζηε λα θαηαιήγνπλ ρσξίο απψιεηα 

ρξφλνπ, φιεο νη νκάδεο ζηα ίδηα ζρεδφλ απνηειέζκαηα. Δπίζεο, πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, γεγνλφο πνπ απαηηεί 

ιηγφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθβάινπλ ζηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ. 

Βέβαηα, ε δηδαθηηθή πξφηαζε ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κεηαθξαζηηθήο 

δεμηφηεηαο θαη ζηελ πνιιαπιή επαθή κε ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. ε επίπεδν 

ηερληθψλ, αμηνπνηεί ηε κέζνδν θεηκεληθήο κεηαγξαθήο «θαηά θψια», ηελ αλάδεημε 

ησλ εκθάζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλδεηηθψλ θξάζεσλ οὐ μήν ἀλλά και ἄλλως 

τε ζηελ επξχηεξε ζπλνρή ησλ θεηκέλσλ. ε επίπεδν δηδαζθαιίαο ηνπ ζπληαθηηθνχ, ην 

θείκελν πξνζθέξεηαη γηα ηε δηδαζθαιία φισλ ησλ εηδψλ ηεο κεηνρήο, θάηη πνπ φκσο 

ζίγνπξα έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Δπνκέλσο, κπνξεί λα δηδαρζεί ε 

κεηαηξνπή ηεο κεηνρήο ζε δεπηεξεχνπζα εηδηθή πξφηαζε. Γηα ηελ απνθπγή 

θπγφθεληξσλ ηάζεσλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ θεηκέλνπ, ηνλίδεηαη φηη  ε δηδαθηηθή 

δηάζηαζε  είλαη απζηεξά θεηκελνθεληξηθή.  
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Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΕ 

Γηα φζνπο δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο Θεκαηνγξαθίαο είλαη γλσζηφ φηη αξθεί έλαο 

πίλαθαο θαη θάπνηεο θσηνηππίεο γηα κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ θηλείηαη ζηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΑΠ). Κάπνηνη 

εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, εκπινπηίδνπλ ην κάζεκα κε θάπνην αξρείν 

παξνπζίαζεο θαη ρξήζε βηληενπξνβνιέα. Ζ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ έρεη, θαηά 

θαλφλα, αηνκηθφ ραξαθηήξα (ελίνηε επηηξέπεηαη θαη έλα είδνο ζπλεξγαζίαο ζε 

επίπεδν ζξαλίνπ) θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ εμαληιείηαη ζηελ πινπνίεζε 

αζθήζεσλ γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ. ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε νη ΣΠΔ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη αμηνπνηνχληαη πνιιαπιά. Απνηεινχλ ην πεδίν 

ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ, ην πεδίν αλαδήηεζεο, ηαμηλφκεζεο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο πιεξνθνξίαο, αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχλ θαη πεδίν 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζχγρξνλσλ κνξθψλ γξακκαηηζκνχ. Ζ γλψζε ηεο πνιπηνληθήο 

γξαθήο, κηαο θαη αλαθεξφκαζηε ζηελ αξραία ειιεληθή, είλαη βέβαηα επηζπκεηή, αιιά 

φρη θαη αλαγθαία, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο αδπλακίαο πινπνίεζεο ηνπ 

ζελαξίνπ. ην ζελάξην αμηνπνηείηαη θαηά θφξνλ ν θεηκελνγξάθνο (Word) κε ηνλ 

νπνίν είλαη εμνηθεησκέλνη φινη ζρεδφλ νη καζεηέο, ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο 

(PowerPoint), θαη απφ ην δηαδίθηπν ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε αμηνπνίεζε ηεο Πχιεο γηα 

ηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη ηεο Wikipedeia. Γηα ηελ θνηλνπνίεζε θαη ηελ αλάξηεζε 

ησλ εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, κπνξεί λα πξνθξηζεί αμηνπνίεζε ηζηνινγίνπ 

ή δηαδηθηπαθνχ ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο (Wiki, Google Drive θ.ιπ.). Δηδηθά ν 

θεηκελνγξάθνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ αιιά θαη γηα 

ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ κε ηελ πιεζψξα ησλ κέζσλ 

κνξθνπνίεζεο πνπ δηαζέηεη. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη επηδηψθεηαη ε νπζηαζηηθή θαη φρη 

ε επηθαλεηαθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

εληππσζηαθά ή πξνεγκέλα εξγαιεία ή παξνπζία ησλ νπνίσλ πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί 

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
http://el.wikipedia.org/wiki/GR
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σο απηνζθνπφο θαη ιεηηνπξγεί ππνλνκεπηηθά γηα ηελ ίδηα ηε δηδαζθαιία. Δπηδηψθεηαη, 

δειαδή, νη ΣΠΔ λα απνηειέζνπλ βαζηθφ κνριφ πξνψζεζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

πεδίν αλάδεημεο ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ θαη φρη απιά έλα άξηπκα, 

έλα ηερλνινγηθφ καλδχα ζε κηα δηδαζθαιία εμφρσο παξαδνζηαθή. 
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http://users.sch.gr/statpapako/
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Δηδαθηηθή πνξεία / ζηάδηα /θάζεηο 

ρεηηθά κε ηνλ ηδαληθφ ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Σν ζελάξην απηφ θαιφ είλαη λα πινπνηεζεί πεξί ηα κέζα 

Ννεκβξίνπ, φηαλ δειαδή ζην δηδαγκέλν θείκελν (Φηινζνθηθφο Λφγνο) ζα έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηδαζθαιία ησλ επηά (7) ελνηήησλ ηνπ «Πρωταγόρα», ψζηε λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε απφπεηξα (δηα)ζχλδεζεο αλάκεζα ζην «γλσζηφ »θαη ην «άγλσζην»  

θαη ε θφπσζε ησλ καζεηψλ λα κε βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην. Δπίζεο, θαιφ 

είλαη ην ηκήκα ζην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ην ζελάξην λα έρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία 

ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν εξγαζίαο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία. Βάζεη ηνπ ζελαξίνπ, ζε αλχπνπην ρξφλν ν δηδάζθσλ έρεη ξσηήζεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ, αλ απφ ηα δηάθνξα θείκελα ζηα νπνία αζθήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Θεκαηνγξαθίαο, θαηάθεξαλ λα ζπγθξνηήζνπλ θάπνηα ζπλνιηθή 

εηθφλα γηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ή πην απιά γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

αξραίνπ θφζκνπ. Ζ αξλεηηθή (εθηφο απξνφπηνπ) απάληεζε πνπ ζα ιάβεη απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ, απνηειεί νπζηαζηηθά θαη ηε «λνκηκνπνίεζε» ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθήο απφπεηξαο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ». Σα παξαπάλσ ηα έιαβα 

ππφςε κνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη απνδείρζεθαλ απφ πνιιέο απφςεηο 

ρξήζηκα. Χζηφζν, ην ηκήκα κνπ δελ δηέζεηε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε δηδαζθαιία 

πνπ αμηνπνηεί ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη εξγαιεία ησλ ΣΠΔ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ ην Wiki πνπ είρα θαηαζθεπάζεη αξρηθά, ζεσξήζεθε βνπλφ θαη αλαγθάζηεθα 

ζηε ζπλέρεηα λα ην εγθαηαιείςσ θαη λα πεξηνξηζηψ ζε απιή ζπγθέληξσζε θαη 

νκαδνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ. 

Σν ηκήκα ζην νπνίν εθαξκφζηεθε ην ζελάξην αξηζκεί είθνζη (20) καζεηέο θαη ν 

ρσξηζκφο ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ πέληε κειψλ είρε γίλεη απφ θαηξφ, φηαλ θαη είρα 

αλαθνηλψζεη ζην ηκήκα ηελ πξφζεζή κνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. Σν 

ζελάξην πινπνηήζεθε ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, σζηφζν θάπνηνη 
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καζεηέο πνπ δελ είραλ θαη θαιή ζρέζε κε ηνπο ππνινγηζηέο παξέκεηλαλ ζηελ αίζνπζα 

εθηειψληαο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα παξαδνζηαθά κέζα (ραξηί θαη ζηπιφ) θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνσζνχζαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ςεθηνπνίεζε ζε άιια κέιε ηεο νκάδαο 

ηνπο πνπ βξίζθνληαλ ζην εξγαζηήξην. ρεηηθά κε ηε δηάξθεηα, πξνζπάζεζα λα ηελ 

πεξηνξίζσ θάλνληαο θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα Φχιια Δξγαζίαο ή κεηαθέξνληαο 

έλα κέξνο δξαζηεξηνηήησλ γηα ην ζπίηη κε ην ζθεπηηθφ φηη θαη ζηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία ζα είραλ αζθήζεηο ή κειέηε πξνεηνηκαζίαο. χκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 

ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ ζελαξίνπ, αλήγαγα ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν φιεο ηηο 

πξνθαηαξθηηθέο (πξνζελαξηαθέο πξνζαξκνγέο) ελέξγεηεο, δειαδή ηνλ ρσξηζκφ ζε 

νκάδεο, ηελ εμάζθεζε ζηα εξγαιεία ησλ ΣΠΔ θαη ηελ ελεκέξσζε γηα ην ζελάξην θαη 

ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πξφβιεςε ηνπ ζπληάθηε ζπλνςίδεηαη ζην παξαθάησ 

ρξνλνδηάγξακκα: 

 Δηζαγσγηθή θάζε (1 δηδαθηηθή ψξα). Καηαλφεζε πιαηζίνπ. 

 Πξψην κέξνο ηνπ θεηκέλνπ (2 δηδαθηηθέο ψξεο). 

 Γεχηεξν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ (2 δηδαθηηθέο ψξεο). 

 Πξνεθηάζεηο – αλαγσγέο ( 2 δηδαθηηθέο ψξεο). 

 Οινκέιεηα – απνηίκεζε – αλαηξνθνδφηεζε (1(+) δηδαθηηθή ψξα). 

Σν δηάγξακκα απηφ αθνινπζήζεθε θαηά 4/5. Σελ πξψηε θάζε (θαηαλφεζε 

πιαηζίνπ) νπζηαζηηθά ηελ ελζσκάησζα ζην πξψην Φχιιν Δξγαζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηελ πξνεγνχκελε ηεο επίζεκεο έλαξμεο ηνπ ζελαξίνπ έδσζα ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο ζε θσηνηππία ην πξψην Φχιιν Δξγαζίαο θαη νιφθιεξε ηην επηζηνιή 

ηνπ Ηζνθξάηε “Ad reges Mytilhnaios” εθηφο απφ ηελ παξάγξαθν πνπ απνηειεί θαη 

ηνλ ππξήλα ηνπ ζελαξίνπ γηα λα ηα κειεηήζνπλ ζην ζπίηη ηνπο, πξνθεηκέλνπ ηελ 

επνκέλε λα μεθηλήζνπκε θαηεπζείαλ κε ην δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο γηα 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ.  
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Σα ηξία πξψηα Φχιια είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο νκάδεο θαη ην ηέηαξην πεξηέρεη 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε νκάδα. Απηφ κνπ έδηλε εμ αξρήο ηε 

δπλαηφηεηα γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ κε ην λα κπνξψ λα ηζνθαηαλείκσ ζηηο νκάδεο 

ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Κάηη ηέηνην δελ έγηλε, αθνχ ηειηθά δελ παξέζηε 

αλάγθε. 

 Α΄ Φάζη  

(Φώπορ: Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ Γιάπκεια: 2 διδακηικέρ ώπερ) 

Ημεπομηνία ςλοποίηζηρ: Τπίηη, 18 Νοεμβπίος 2014 

ηελ Δπιθάνεια Δπγαζίαρ φισλ ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ (γηα ιφγνπο 

πξνιεπηηθνχο θαη αζθάιεηαο) είρα απνζεθεπκέλν ην δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο θαη ην 

αξρείν ην νπνίν έπξεπε λα θαηεβάζνπλ νη καζεηέο απφ ηελ ηζηνζειίδα «Φηινινγηθά 

βήκαηα ζην web». Αξρηθά κε θάπνηεο εξσηήζεηο ζπλέιεμα ηηο απαληήζεηο πνπ έπξεπε 

λα δνζνχλ ζην πξψην Φχιιν Δξγαζίαο θαη δηαπίζησζα φηη νη πην πνιινί καζεηέο 

είραλ πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια απφ ην ζπίηη. Όπσο πξναλαθέξζεθε, θάζε νκάδα 

απνηεινχληαλ απφ πέληε κέιε. Έηζη, πξνρψξεζα κφλν γηα ηελ πξψηε ψξα ηεο θάζεο 

απηήο ζε κηα θαηάηκεζε ησλ νκάδσλ, ψζηε ε κία ππννκάδα (δχν κέιε) λα αζρνιεζεί 

κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ πξψηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο. Αθνινχζεζε ε 

επίζεκε έλαξμε ηνπ ζελαξίνπ κε ηελ αλάζεζε πξνο πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ Φχιινπ 

Δξγαζίαο ζηε δεχηεξε ππννκάδα (ηξία κέιε). 

Αξρηθά, δήηεζα απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ζε δχν ιεπηά ηε κεηάθξαζε 

ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 θαη, ζηε ζπλέρεηα, δηάβαζα ν ίδηνο «θαη ήζνο» ηελ 

παξάγξαθν 3 θαη 4, ψζηε λα γίλεη ζε πην ζηέξεν έδαθνο ε δηαζχλδεζε κε ηα 

πξνεγνχκελα ε αλάκλεζε ησλ νπνίσλ θαηέζηε πιένλ λσπή. ηε ζπλέρεηα, ε 

αλάγλσζε έγηλε θαη απφ δχν καζεηέο θαη εθηηκψ φηη ε αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ηνπ 

θεηκέλνπ θπκάλζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Αθνινπζψληαο θαηά γξάκκα ηηο 
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νδεγίεο ηνπ ζπληάθηε, παξαθνινπζνχζα δηαθξηηηθά ηελ φιε δηαδηθαζία θαη έδηλα 

νδεγίεο αιιά θαη ιχζεηο ζε απνξίεο ή αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ Φχιινπ απηνχ είλαη απιέο θαη νη θαινί καζεηέο (ππήξρε ζε θάζε νκάδα έλαο 

ηνπιάρηζηνλ) δελ αληηκεηψπηζαλ θαλέλα πξφβιεκα. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ήηαλ 

ην γξάςηκν ζηνλ ππνινγηζηή. Πέξα απφ ηελ αδπλακία ζην πνιπηνληθφ γξάςηκν, 

δηέθξηλα φηη νη πην πνιινί καζεηέο ππνιείπνληαη ζηε ζσζηή θαη δεκηνπξγηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ θεηκελνγξάθνπ θαη πξνηηκνχλ ην γξάςηκν κε ην ρέξη. 

Γπζθνιεχηεθαλ πάξα πνιχ, επίζεο, ζηε δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο ελδεηθηηθνχ 

ιεμηινγίνπ, θαζψο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ιεμηθψλ. ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή ηνπο βνήζεζα ζεκαληηθά ζηελ πνιπηνληθή γξαθή ησλ ιέμεσλ. 

Τινπνίεζαλ εχθνια ηηο αζθήζεηο ζπληαθηηθνχ, αθνχ (έρνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα θαηά λνπ) είρα πξφζθαηα δηδάμεη ηε κεηαηξνπή ηεο θχξηαο πξφηαζεο 

θξίζεσο ζε εηδηθφ απαξέκθαην θαη ζε εηδηθή πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ πιαγίνπ 

ιφγνπ. Γπζθνιεχζεθαλ, επίζεο, θαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο captatio benevolentiae, αλ 

θαη είλαη ηφζν εκθαλήο. Φαίλεηαη φηη νη καζεηέο ηειηθά πνιιά απφ απηά πνπ 

δηδάζθνληαη ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα αθνκνηψζνπλ θαη λα 

αλαθαιέζνπλ γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα ή λα δηακνξθψζνπλ 

έλα ζσζηφ απαληεηηθφ πιαίζην. Δηο φηη αθνξά ζηε κεηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ κε ηε 

κέζνδν «θαηά θψια», ηα πξάγκαηα θχιεζαλ νκαιφηεξα θαη ππήξμαλ ζσζηέο αιιά 

θαη απνθιίλνπζεο πξνζεγγίζεηο. Σηο απαληήζεηο ηνπο ηηο θσηνηχπεζα θαη ηηο κνίξαζα 

ζε φιεο ηηο νκάδεο, ψζηε φινη λα θαηαζηνχλ θνηλσλνί ηνπ έξγνπ φισλ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο, κε θάπνηα δηθή κνπ επηκέιεηα, πεξηέρνληαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζηα ηεθκήξηα απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ 

Φχιινπ Δξγαζίαο εθηηκψ φηη νη καζεηέο έρνπλ θαηαθηήζεη ην θείκελν θαη γισζζηθά 

θαη είλαη ζε ζέζε λα απαληήζνπλ πεηζηηθά ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην 
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δσεξφ ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημαλ νη καζεηέο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ 

απαληήζεψλ ηνπο, ηελ ηήξεζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, ην βαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ππεξζπλδέζκσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ θιήζεθα απφ ηηο νκάδεο γηα λα 

εμεγήζσ ην πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζεσξψ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ζηνρνζεζίαο επηηεχρζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

Β΄ Φάζη 

 (Φώπορ: Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ Γιάπκεια: 2 διδακηικέρ ώπερ) 

Ημεπομηνία ςλοποίηζηρ: Παπαζκεςή, 21 Νοεμβπίος 2014 

Έρνληαο εμαζθαιίζεη έλα ζπλερφκελν δίσξν, νπζηαζηηθά αμηνπνίεζα θαη ηνλ ρξφλν 

ηξηψλ δηαιεηκκάησλ. Δίρα ήδε θξνληίζεη ψζηε ην ηξίην Φχιιν Δξγαζίαο λα βξίζθεηαη 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Δπιθάνεια Δπγαζίαρ φισλ ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, αιιά θαη ζε έληππε κνξθή ζε ηφζα αληίγξαθα, φζεο θαη νη νκάδεο. 

Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα επαλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ Φχιινπ 

κε ζεκείν αλαθνξάο ζηελ ελφηεηα 4. Οη γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ ηχπνπ 

δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ζρεηηθά εχθνια θαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 

θιήζεθα πξνθεηκέλνπ λα επηιχζσ απνξίεο ή λα ππνδείμσ ηξφπνπο ππέξβαζεο 

δπζθνιηψλ. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Φχιινπ απηνχ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπλδεηηθήο θξάζεο «οὐ μήν ἀλλά». Οη 

καζεηέο δπζθνιεχζεθαλ αξθεηά λα κεηαθξάζνπλ θάπνηα απνζπάζκαηα, σζηφζν, ην 

ηειηθφ ηνπο ζπκπέξαζκα εθηηκψ φηη είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

απνδφζεθε ζηε λέα ειιεληθή ην ηππηθφ απηφ ζρήκα είλαη αξθεηνί θαη θάπνηνη είλαη 

ιηγφηεξν επηηπρεκέλνη. Χζηφζν, εθηηκψ φηη κπήζεθαλ ζηνλ επαγσγηθφ ηξφπν ζθέςεο 

θαη δηεξεχλεζεο, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε παξαδεηγκάησλ ρξήζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θξάζεο. ηε ζπλέρεηα, θαηαλφεζαλ ηε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο 

θαηάηκεζεο ελφο καθξνπεξίνδνπ ηκήκαηνο ζε κηθξφηεξα γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε 
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πξνζπέιαζή ηνπ. Οη καζεηέο απνηίκεζαλ σο ζεηηθή ηελ αξρηθή θαηάηκεζε ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηε δηαγξακκαηηθή ηνπ απφδνζε κε ηελ «θαηά θψια» απεηθφληζή ηνπ. 

Παξαηήξεζαλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δνμαζηηθψλ ξεκάησλ ζην θείκελν ζηελ αξρή ησλ 

παξαγξάθσλ 3 θαη 4 θαη ηαχηηζαλ ζρεηηθά εχθνια ηελ πξψηε πεξίπησζε (Ἡγοῦμαι 

καλῶς ὑμᾶς βεβουλεῦσθαι) κε ηελ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα θαη ηε δεχηεξε 

(Νομίζω συμφέρειν ὑμῖν τούτους κατάγειν)κε ηελ επίθιεζε ζηε ινγηθή ησλ 

αξρφλησλ ηεο Μπηηιήλεο. Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ ηξίηνπ Φύλλου Εργασίας απφ 

θάπνηεο νκάδεο δελ πινπνηήζεθε εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ θαη κεηαθέξζεθε 

ζην ζπίηη. Οη απαληήζεηο επηδφζεθαλ ζε κέλα ηελ Σξίηε 25 Ννεκβξίνπ θαη ήηαλ θαηά 

βάζε ζσζηέο. Παξαηεξήζεθε θάπνηα δπζθνιία ζηε απφδνζε ηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπ 

Ηζνθξάηε κε ην ηππηθφ ζρήκα «πξνθείκελεο – ζπκπέξαζκα». 

Όιεο νη απαληήζεηο ζπγθεληξψζεθαλ θαη κνηξάζηεθαλ ζε φιεο ηηο νκάδεο 

θσηνηππεκέλεο κε ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε θαη πεξηέρνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηα ηεθκήξηα απφ ηελ εθαξκνγή 

ζηελ ηάμε κε θάπνηα δηθή κνπ επηκέιεηα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξίηνπ Φχιινπ 

Δξγαζίαο ε εθηίκεζή κνπ είλαη φηη νη καζεηέο θαηέθηεζαλ γισζζηθά ην θείκελν θαη 

φηη ήηαλ ζε ζέζε λα απνηηκήζνπλ ηελ ηζρχ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Ηζνθξάηε, 

αλαιχνληάο ηε ζε ηππηθφ ζπιινγηζηηθφ ζρήκα (δειαδή κε πξνθείκελεο πξνηάζεηο θαη 

ζπκπέξαζκα).  

Γ΄ Φάζη  

(Φώπορ: Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ Γιάπκεια: 2διδακηικέρ ώπερ) 

Ημεπομηνία ςλοποίηζηρ: Παπαζκεςή, 28 Νοεμβπίος 2014 

Απφ ηελ Σεηάξηε 26 Ννεκβξίνπ είρα επηδψζεη ζε θάζε νκάδα ην 4ν Φχιιν Δξγαζίαο, 

ψζηε λα ππάξρεη κηα πξφγεπζε θαη πηζαλή πξνεξγαζία ζην ζπίηη.  



 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

                                              Γ’ Λυκείου «Οὐ μήν ἀλλά» 

ελίδα 24 από 64 

 

 

Γηα ην ηέηαξην Φχιιν Δξγαζίαο αθηεξψζεθε, επίζεο, έλα ζπλερφκελν 

δηδαθηηθφ δίσξν. Αλ θαη αμηνπνηήζεθε θαη ν ρξφλνο ηξηψλ δηαιεηκκάησλ, έλα κέξνο 

κεηαθέξζεθε σο δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζπίηη. Σν ηέηαξην Φχιιν είλαη δηαθνξεηηθφ 

γηα θάζε νκάδα θαη είρα κεξηκλήζεη λα βξίζθεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ 

Δπιθάνεια Δπγαζίαρ ησλ ππνινγηζηψλ ησλ νκάδσλ. Αξρηθά, δήηεζα απφ ηνπο 

καζεηέο, αθνχ ην κειεηήζνπλ, λα ζηείιεη ζε κέλα έλα κέινο ηεο νκάδαο γηα λα κε 

ελεκεξψζεη γηα ην πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ην πψο ζθέθηνληαη λα 

ηηο πινπνηήζνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ βεβαηψζεθα φηη δελ ζα ππάξμνπλ παξαλνήζεηο 

θαη φηη ζα εξγαζηνχλ κε ζρέδην θαη ππεπζπλφηεηα. 

H πξψηε νκάδα είρε σο απνζηνιή λα ζπγθξίλεη ηε κεηάθξαζε ζηελ νπνία ε 

ίδηα θαηέιεμε κε άιιεο κεηαθξάζεηο θαη λα αμηνινγήζεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

πιεξφηεηα ηνπ εηζαγσγηθνχ ζεκεηψκαηνο πνπ ηηο ζπλνδεχεη. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή 

ηνπο εηζάγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζχγθξηζεο φζσλ νη ίδηνη αλαθάιπςαλ ψο ηψξα κε 

εξγαζίεο άιισλ πνπ θηινμελνχληαη ζηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. 

Μπήζεθαλ, δειαδή, νη καζεηέο ζηελ αληίζηξνθε δηεξγαζία. Ώο ηψξα αμηνπνηνχζαλ 

ηα εηζαγσγηθά ζεκεηψκαηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

φκσο, γλσξίδνληαο ην θείκελν αμηνινγνχλ ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή ζεσξήζεθε απφ ηνπο καζεηέο εχθνιε θαη ελδηαθέξνπζα. 

Βέβαηα, δπζθνιεχζεθαλ λα εληνπίζνπλ ιάζε ζηηο κεηαθξάζεηο. Ζ δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα είρε λα θάλεη κε ηελ επαγσγηθή δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ηεο 

πεξίθξαζεο  «ἄλλως τε» ζηα πιαίζηα ηνπ αξραίνπ ιφγνπ. Δίραλ ήδε αζρνιεζεί κε ηε 

θξάζε «ου μην αλλά», θαη επνκέλσο δελ βάδηδαλ ζηα ηπθιά. Με θάπνηεο δπζθνιίεο 

ε  ζχλζεηε θαη δεκηνπξγηθή απηή δξαζηεξηφηεηα απαληήζεθε ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ 

νκάδα, ε νπνία ζεσξψ φηη εζίζηεθε ζε επαγσγηθήο θχζεσο πξαθηηθέο. 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξνχζε ζηελ αλάιπζε ηεο επηζεηηθήο κεηνρήο ζε 

ηζνδχλακε πξφηαζε, πινπνηήζεθε κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία απφ ηελ νκάδα  
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Σέινο, ε ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα κεηαθέξζεθε γηα νινθιήξσζε ζην ζπίηη. Οη 

καζεηέο, αθνχ θαηαλφεζαλ ην ηη αθξηβψο έπξεπε λα θάλνπλ, πξνρψξεζαλ ζε 

θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη αλάιαβαλ ηελ επζχλε ηε Γεπηέξα λα παξνπζηάζνπλ 

ην απνηέιεζκα, πξάγκα πνπ ηειηθά έγηλε. Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλίρλεπζε ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δσή θαη ζην ήζνο ηνπ 

επηζηνινγξάθνπ (Ηζνθξάηεο). Οη απαληήζεηο ηεο νκάδαο πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

ηεθκήξηα, θξίλνληαη αμηφινγεο θαη ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο άπνςεο φηη πνιινί απφ ηνπο 

ζηφρνπο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή ελφηεηα ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ, 

επηηεχρζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεηάζηεθε ειάρηζηα 

ηε βνήζεηά κνπ θαη εξγάζηεθε αζφξπβα θαη απνηειεζκαηηθά.  

Ζ δεχηεξε νκάδα εξγάζηεθε κε ηδηαίηεξν δήιν θαη ραξαθηήξηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ελδηαθέξνπζεο, αθνχ ν ζπζρεηηζκφο κε ην κάζεκα Φηινζνθηθφο 

Λφγνο, δειαδή ην «γλσζηφ», έθαλε ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν λα «δηαιερζεί» κε άιια 

θείκελα ηεο αξραίαο γξακκαηείαο. Με θάπνηα δηθή κνπ βνήζεηα, νη καζεηέο 

εληφπηζαλ ηηο νκνηφηεηεο αιιά θαη ηηο δηαθνξέο θαη, ζηε ζπλέρεηα, εζηίαζαλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζην ζέκα ηεο βαζηάο εθηίκεζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ καζεηή γηα ηνλ 

δάζθαιν πνπ είλαη δηαρξνληθφ θαη απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο επφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Έπξεπε λα απαληήζνπλ αλ πξφθεηηαη γηα θάηη πνπ έρεη λνκνηειεηαθφ 

ραξαθηήξα ή αλ απηή είλαη απφηνθνο νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ. Πξφθεηηαη γηα 

δξαζηεξηφηεηα θαιιηέξγεηαο πξνβιεκαηηζκνχ πνπ αμηνπνηεί θαη βησκαηηθέο 

εκπεηξίεο. Σν ηειηθφ πξντφλ ήηαλ πξνζρεδηαζκέλνο πξνθνξηθφο ιφγνο γηα ηελ 

νινκέιεηα θαη έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί ν άμνλαο ηεο εηζήγεζεο κε ηε κνξθή 

ζεκεηψζεσλ, θάηη πνπ έγηλε. Γηα ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ν ζπληάθηεο ηνπ 

ζελαξίνπ αλαθέξεη: «Ζ κνπζηθή ηέρλε, πνπ δηαπεξλά ζην ζχλνιφ ηεο ηελ επηζηνιή, 

απνηειεί ην επίθεληξν ησλ επφκελσλ δχν δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνχλ ην 

δηαδίθηπν θαη ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο. Ζ νκάδα ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ 
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εηζήγεζή ηεο ζηελ νινκέιεηα. θηαγξαθείηαη ην πνξηξαίην ζπνπδαίσλ 

πξνζσπηθνηήησλ ηεο αξραίαο Λέζβνπ, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε 

κνπζηθή ηέρλε, παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξραία κνπζηθή θαη ηα 

θπξηφηεξα κνπζηθά φξγαλα θαη, ζηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη έλα είδνο ζχγθξηζεο ηεο 

ζέζεο πνπ θαηέρεη ε κνπζηθή ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

αξραία εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη ζχλζεηε θαη απαηηεί θαιή 

νξγάλσζε θαη θαηακεξηζκφ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο». Σειηθά, δεκηνπξγήζεθαλ δχν 

αμηφινγα αξρεία παξνπζηάζεσλ πνπ απνδίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην πλεχκα 

αιιά θαη ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

ππήξρε κία καζήηξηα κε θαιή γλψζε αξρείσλ παξνπζηάζεσλ θαη απηφ θάλεθε ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα. Όιεο νη απαληήζεηο ηεο νκάδαο πνπ έδεημε ζηνηρεία θηινπνλίαο 

θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο πεξηέρνληαη ζηα ηεθκήξηα απφ ηελ εθαξκνγή.  

Ζ ηξίηε νκάδα ζην ζπγθεθξηκέλν Φχιιν Δξγαζίαο κε εμέπιεμε ζεηηθά, αθνχ 

απάληεζε εχζηνρα ζε φιεο ηηο απαληήζεηο ζε έλα αξρείν Word ην νπνίν πεξηέρεηαη 

ζηα ηεθκήξηα. Ζ νκάδα είρε σο άμνλα δξαζηεξηνπνίεζεο ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

θεηκεληθνχ είδνπο ηεο επηζηνιήο. Αξρηθά, απνηίκεζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο θαη ηε ινγνηερληθή ηεο αμία, κέζα απφ έλα κηθξφ θείκελν 

επηρεηξεκαηνινγίαο. ηε ζπλέρεηα, δηεξεχλεζαλ ηξεηο πεξηπηψζεηο επηζηνιψλ, δχν 

απφ ηελ ηζηνξία (επηζηνιή ηνπ Νηθία, θαη Παπζαλία. ) θαη κία απφ ηε δξακαηηθή 

πνίεζε («Ιφιγένεια εν Σαύροις».) θαη ζπλέηαμαλ έλα απαληεηηθφ άμνλα, γηα λα 

ελεκεξψζνπλ πξνθνξηθά ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε θάζε ηεο νινκέιεηαο. Σνπο είρα 

κνηξάζεη (αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ ζπληάθηε) θαη ζε έληππε κνξθή 

θσηνηππεκέλν ην ιήκκα «επηζηνινγξαθία» ηεο εγθπθινπαίδεηαο «Νέα δνκή», 

εθδφζεηο «Γνκή» 1996, ηφκνο 12 ζειίδα 112 γηα κειέηε θαη παξνπζίαζε ζηελ 

νινκέιεηα. Με ζρεηηθή επθνιία ε νκάδα πινπνίεζε θαη ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα 

πνπ εμεηάδεη ηελ επηζηνιή ζηηο κέξεο καο θαη απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε ηεο 

http://www.ekivolos.gr/H%20epistolh%20Nikia.htm
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://users.sch.gr/statpapako/ifigeniatavriki.htm
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πνιιαπιφηεηαο ηεο ρξήζεο ηεο ζε δηάθνξα πεδία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, κε θπξίαξρν 

απηφ ηεο ειεθηξνληθήο επηζηνινγξαθίαο (“email”). Ζ άζθεζε ζηε δηάθξηζε ησλ 

εηδψλ ηεο ζχγρξνλεο επηζηνινγξαθίαο, ζηε ζπγγξαθή ιεμηθνγξαθηθνχ ιήκκαηνο θαη 

ζηε ζπγγξαθή κηθξνχ θεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο, αλ θαη ηνπο δπζθφιεςε θάπσο, 

απαληήζεθε θαη ζχληνκα θαη ηθαλνπνηεηηθά.  

Ζ ηέηαξηε νκάδα αζρνιήζεθε κε ηηο πην ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Γηεξεχλεζε ηε ζρέζε παξειζφληνο- παξφληνο κέζα απφ πξνεθηάζεηο θαη αλαγσγέο 

ζην παξφλ. πδεηήζεθε ε πεξίθεκε «δηακεζνιάβεζε», γλσζηή ζηηο κέξεο καο σο 

(πνιηηηθφ) «κέζνλ», πνπ εθδειψλεηαη σο θαηάρξεζε εμνπζίαο ή σο άζθεζε 

επηξξνήο, ην πεξίθεκν «ιάδσκα», ε γλσζηή ζε φινπο «κίδα». Σεθκεξησκέλα 

ππνζηεξίρζεθε ε άπνςε φηη ε επηζηνιηθή παξέκβαζε ηνπ Ηζνθξάηε δε ζπληζηά πξάμε 

πνπ πεξηέρεη δφιν ή αμηνπνίεζε ηνπ «κέζνπ». Αμηφινγε ήηαλ θαη ε απάληεζε πνπ 

έδσζαλ νη καζεηέο γηα ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ηα θξάηε ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά 

ηζαγέλεηαο ζε πξφζσπα πνπ δηαπξέπνπλ ζε θάπνην ηνκέα, ελψ ζηειίηεπζαλ ηνλ 

Γάιιν εζνπνηφ Νηεπαξληηέ πνπ απαξλήζεθε ηε γαιιηθή ππεθνφηεηα 

δηακαξηπξφκελνο γηα ηε βαξηά θνξνινγία θαη απέθηεζε ηε ξσζηθή. Ζ ηειεπηαία 

δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο αλαθέξνληαλ ζηνλ ζεζκφ ηεο εμνξίαο ζηελ αξραηφηεηα 

θαη ζηηο κέξεο καο. Αθνινπζεί έλα απφζπαζκα απφ ηελ απάληεζε ησλ καζεηψλ: 

«ήκεξα δελ μέξνπκε αλ έρεη λφεκα ε εμνξία. Αλ έρεηο ιεθηά, δεηο άλεηα 

νπνπδήπνηε. Δμάιινπ, πνιινί απφ απηνχο πνπ έρνπλ θάλεη αδηθήκαηα ή έρνπλ θιέςεη 

εμνξίδνληαη κφλνη ηνπο καδί κε ηα θιεκκέλα. Με ηα ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, 

κπνξεί θάπνηνο λα βξίζθεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο, 

νπφηε δελ έρεη λφεκα σο πνηλή, γηα απηφ θαη έπαςε λα αθνχγεηαη.». Όιεο νη 

απαληήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε αξρείν Word πνπ 

πεξηέρεηαη ζηα ηεθκήξηα απφ ηελ εθαξκνγή. 

Κοινή δπαζηηπιόηηηα.  
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Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα, θνηλή γηα φιεο ηηο νκάδεο είρε αλαζπλζεηηθφ 

ραξαθηήξα. Οη καζεηέο επαλέξρνληαη ζην θείκελν κέζα απφ δχν απιέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Έπξεπε λα ππνδπζνχλ θάπνηνλ άξρνληα Μπηηιελαίν (δξαζηεξηφηεηα 

ελζπλαίζζεζεο) θαη λα πξνβάιινπλ έλα επηρείξεκα απνδνρήο θαη έλα επηρείξεκα 

απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Ηζνθξάηε. Αλ θαη ζχληνκα ηα επηρεηξήκαηα φισλ ησλ 

νκάδσλ, είλαη αμηφινγα θαη αμίδεη λα ηα δεη θαλείο ζπγθεληξσκέλα ζε έλα αξρείν ζηα 

ηεθκήξηα. Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη έλα επηρείξεκα απνδνρήο θαη έλα απφξξηςεο ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ Ηζνθξάηε απφ θάπνηα νκάδα: «1. Πξνηείλσ αλεπηθχιαθηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Ηζνθξάηε, γηαηί ηειεπηαία έρνπκε μεκείλεη απφ 

κνπζηθνχο ζηελ παηξίδα καο θαη ζα κπνξνχζακε λα ηνπ αλαζέζνπκε λα θάλεη θαη 

ζπλαπιίεο γηα ηε ζπκθηιίσζε ηνπ ιανχ καο. Σα αδηθήκαηα γηα ηα νπνία θαηεγνξείηαη 

έρνπλ παξαγξαθεί. 2. Σάζζνκαη ππέξ ηεο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Ηζνθξάηε, 

γηαηί δε λνκίδσ πσο πέξαζε αξθεηφο θαηξφο, ψζηε ν Αγήλνξαο λα ληψζεη ηελ ηηκσξία 

θαη λα ζπλεηηζηεί. Οχηε δπν ρξφληα δελ πέξαζαλ. Νσξίο είλαη αθφκε. Γελ πείζηεθα 

φηη νη πξνζέζεηο ηνπ είλαη θαιέο θαη φηη έρεη κεηαληψζεη.». Σελ ηειεπηαία απηή 

δξαζηεξηφηεηα ηελ νινθιήξσζαλ ζην ζπίηη θαη ηελ απέζηεηιαλ ζε κέλα κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Γ΄ Φάζη  

(Φώπορ: αίθοςζα διδαζκαλίαρ Γιάπκεια: 1 διδακηική ώπα) 

Ηκεξνκελία πινπνίεζεο: Πέκπηε, 4 Δεθεκβξίνπ 2014 

ύγκληζη ολομέλειαρ.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηέηαξηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο κνπ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο 

ε νινκέιεηα λα ζπγθιεζεί κεηά απφ 15 κέξεο, θαζψο ζην δηάζηεκα 6 κε 12 

Γεθεκβξίνπ ζα απνπζίαδαλ ζε εθδξνκή ζην εμσηεξηθφ. Απνθάζηζα φηη δελ έπξεπε λα 

γίλεη απηφ, γηαηί ζα ηξαβνχζε ζε πνιχ κάθξνο ε νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ θαη φξηζα 
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σο εκεξνκελία νινκέιεηαο ηελ Σεηάξηε 4 Γεθεκβξίνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε 

ηε βνήζεηα θνξεηνχ ππνινγηζηή θαη βηληενπξνβνιέα.. Αλέζεζα ζε θάζε νκάδα λα 

εηνηκάζεη κία ζχληνκε εηζήγεζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά κία απφ απηέο θαη ηελ ηειεπηαία θνηλή δξαζηεξηφηεηα, 

ψζηε λα κελ ηξαβήμεη ζε κάθξνο ε δηαδηθαζία.  

Οη νκάδεο παξνπζίαζαλ ηηο εμήο εξγαζίεο ζηελ νινκέιεηα: 

1
ε
 νκάδα  PowerPoint (γηα ηε θξάζε άλλως τε). 

2ενκάδα  PowerPoint (γηα ηε γέλλεζε θαη ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο). 

3
ε
 νκάδα  Πξνθνξηθή εηζήγεζε γηα ηηο ηξεηο επηζηνιέο ηεο αξραίαο 

γξακκαηείαο. 

4
ε
 νκάδα  Πξνθνξηθή εηζήγεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηζαγέλεηαο ζε επσλχκνπο. 

Ζ δηαδηθαζία θχιεζε νκαιά θαη ππνβιήζεθαλ θαη θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ 

απαληήζεθαλ άιιεο ηθαλνπνηεηηθά θαη άιιεο ειιηπψο. Ζ παξνπζίαζε δηήξθεζε 

πεξίπνπ 35 ιεπηά. ηε ζπλέρεηα, πξνθάιεζα ζπδήηεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ζελαξίνπ. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζεψξεζαλ φηη κέζσ ηνπ ζελαξίνπ ήξζαλ ζε 

επαθή κε απνηειεζκαηηθφηεξεο κνξθέο πξνζέγγηζεο ελφο αξραίνπ θεηκέλνπ θαη 

δήισζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, επηζεκαίλνληαο φηη ζα κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα, εάλ ην πιαίζην ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ δηαθνξεηηθφ. Κιείλνληαο 

ην ζελάξην, ηνπο επραξίζηεζα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηνπο ελεκέξσζα φηη ην 

πιηθφ πνπ παξάρζεθε ζα ππνζηεί θάπνηεο δηνξζψζεηο απφ εκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

θαηαζηεί πξνζβάζηκν ζε φινπο.  
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Φχιιν Δξγαζίαο 1
ν
 [Καηαλφεζε πιαηζίνπ] </ 

Διζαγωγική δπαζηηπιόηηηα  

Να θαηεβάζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ην αξρείν ζην νπνίν παξαπέκπεη ν ςεθηαθφο 

ζχλδεζκνο θαη λα κειεηήζεηε ην πεξηερφκελφ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνχ 

δηαβάζεηε ζε κεηάθξαζε (ζηε κεηάθξαζε δελ πεξηιακβάλεηαη ην θείκελν κε ην νπνίν 

ζα αζρνιεζνχκε ζπζηεκαηηθά). ηελ επηζηνιή ηνπ Ηζνθξάηε θαη ην εηζαγσγηθφ 

ζεκείσκα, λα απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.  

1. Πνηνο είλαη ν ζπληάθηεο θαη πνηνο ν απνδέθηεο ηεο επηζηνιήο; 

ςνηάκηηρ Αποδέκηηρ 

  
 

2. Ση πξνεγήζεθε ηεο επηζηνιήο; 

 Πποηγήθηκε η .. 

 

3. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο επηζηνιήο; Πηζηεχεηε φηη ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη 

θαηάιιειν; 

κοπόρ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο 

είλαη  

 

Σο ύθορ ηεο επηζηνιήο.. 

4. Πνηεο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ, ζα ελζσκαηψλαηε ζε έλα ζχληνκν 

βηνγξαθηθφ ηνπ Ηζνθξάηε; 

 

 

Άλλερ δπαζηηπιόηηηερ 

http://users.sch.gr/statpapako/adreges1.pdf
http://users.sch.gr/statpapako/adreges1.pdf
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1. Αμηνπνηψληαο ηε δηαδηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα Wikipedia, ή άιιεο πεγέο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, λα δεκηνπξγήζεηε έλα πνιχ ζχληνκν βηνγξαθηθφ γηα ηα πέληε 

πξφζσπα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην θείκελν ζε αξρείν παξνπζίαζεο, 

αθηεξψλνληαο κία δηαθάλεηα ζε θάζε πξφζσπν. 

2. Ο ρξφλνο ζπγγξαθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο δελ είλαη γλσζηφο. 

Αμηνπνηψληαο πιεξνθνξίεο απφ απηά πνπ δηαβάζαηε, λα πξνβείηε 

ηεθκεξησκέλα ζε κηα θαη΄ εθηίκεζε (κε άλνηγκα 20-30 ρξφλσλ)  

ρξνλνιφγεζε ηεο επηζηνιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, λα δεκηνπξγήζεηε δχν 

ρξνληθά φξηα, έλα κεηά ην νπνίν (terminus post quem) θαη έλα πξηλ απφ ην 

νπνίν (terminus ante quem) γξάθζεθε ε επηζηνιή. Μπνξείηε ηα φξηα απηά λα 

ηα ηνπνζεηήζεηε θαη πάλσ ζε κηα ρξνλνγξακκή.  

3. Να ζρνιηάζεηε ηνλ παξαθάησ ππνζεηηθφ δηάινγν θαη λα ηνπνζεηεζείηε σο 

νκάδα πάλσ ζην δήηεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζσ ηνπ δηαιφγνπ: 

-Σασςδπόμορ: Καιεκέξα θχξηε! Φάρλσ λα βξσ ην γξακκαηέα ησλ αξρφλησλ 

ηεο Μπηηιήλεο γηα λα ηνπ επηδψζσ ηδηνρείξσο κηα επηζηνιή πνπ θέξσ απφ ηελ 

Αζήλα γηα λα ηελ αλαγλψζεη ζηνπο άξρνληεο! 

-Μςηιληναίορ: Ο γξακκαηέαο ιέγεηαη Πνιπράξεο θαη ζα ηνλ ζπλαληήζεηο ζε 

εθείλν ην θηήξην κε ηνπο σξαίνπο θίνλεο. Δίλαη ην κέγαξν ζην νπνίν 

ζπλεδξηάδνπλ νη άξρνληέο καο.  

Μεηά απφ ιίγν ζηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ 

-Σασςδπόμορ: Καιεκέξα, είζαη ν Πνιπράξεο, ν γξακκαηέαο ησλ αξρφλησλ; 

-Πολςσάπηρ: Ναη, εζχ πνηνο είζαη θαη γηα πνην ιφγν ήξζεο μέλε; 

-Σασςδπόμορ: Σν φλνκά κνπ είλαη Δπξπζζέλεο θαη είκαη απφ ηελ Αζήλα. 

Φέξλσ κηα επηζηνιή γηα ηνπο άξρνληέο ζαο. Δίλαη ηδησηηθή επηζηνιή, ζηαικέλε 

απφ ηνλ Ηζνθξάηε. 

http://el.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline
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-Πολςσάπηρ: Βξίζθεζαη ζην ζσζηφ κέξνο. Δγψ παξαιακβάλσ ηελ 

αιιεινγξαθία θαη εγψ ηε δηαβάδσ ζηνπο άξρνληεο. Να δσ αλ ε επηζηνιή δελ 

έρεη παξαβηαζηεί θαη είλαη ζθξαγηζκέλε γηα λα ππνγξάςεηο εδψ ζην 

πξσηφθνιιφ καο. Ο Ηζνθξάηεο πνπ ιεο είλαη ν γλσζηφο δάζθαινο ηεο 

ξεηνξηθήο, ή θάπνηνο άιινο; 

-Σασςδπόμορ: Βιέπσ είλαη γλσζηφο ζηα κέξε ζαο! Ναη ν γλσζηφο ξήηνξαο. 

Γηα ηελ επηζηνιή κε κε ξσηήζεηο πεξηζζφηεξα, γηαηί δελ μέξσ. ΄Αιισζηε ε 

πεξηέξγεηα ζην επάγγεικά καο δελ θάλεη θαιφ. 

-Πολςσάπηρ: Γελ μέξσ αλ είλαη επξχηεξα γλσζηφο, εγψ φκσο ηνλ γλσξίδσ εμ 

επαγγέικαηνο, σο άλζξσπνο ησλ γξακκάησλ. Θα δηαβάζσ ηελ επηζηνιή ην 

απφγεπκα ζηνπο άξρνληεο. Τπάξρεη κηα πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Δζληθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο ηα ζέκαηα πνπ ηξέρνπλ είλαη πνιιά. Αιιά, 

Δπξπζζέλε, λα ζε θεξάζσ πξψηα θάηη θαη λα θξνληίζσ γηα ηε δηακνλή ζνπ. 

 -Σασςδπόμορ: Δπραξηζηψ πνιχ. Πξάγκαηη, έρσ κεγάιε αλάγθε γηα 

μεθνχξαζε. 
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Φχιιν Δξγαζίαο 2
ν
 [1

ε
 ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ] </ 

Αλάγλσζε κεηάθξαζεο απφ καζεηή/ καζήηξηα ησλ ελνηήησλ 1 θαη 2 ηεο επηζηνιήο. 

Αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ ελνηήησλ 3 θαη 4 απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη απφ έλα 

καζεηή/ηξηα. 

Διζαγωγική δπαζηηπιόηηηα 

Να απνθσδηθνπνηήζεηε ηνπο ρξσκαηηζκνχο ζηελ παξαθάησ εηθφλα ηνπ θεηκέλνπ 

δίλνληαο κία πξνθαηαξθηηθή εηθφλα ηεο κνξθήο ηνπ.  

῾Ηγοῦμαι δὲ καλῶς ὑμᾶς βεβουλεῦσθαι καὶ διαλλαττομένους τοῖς 

πολίταις τοῖς ὑμετέροις καὶ πειρωμένους τοὺς μὲν φεύγοντας ὀλίγους 

ποιεῖν, τοὺς δὲ συμπολιτευομένους πολλοὺς, καὶ μιμουμένους τὰ περὶ τὴν 

στάσιν τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν. Μάλιστα δ' ἄν τις ὑμᾶς ἐπαινέσειεν ὅτι 

τοῖς κατιοῦσιν ἀποδίδοτε τὴν οὐσίαν· ἐπιδείκνυσθε γὰρ καὶ ποιεῖτε πᾶσιν 

φανερὸν ὡς οὐ τῶν κτημάτων ἐπιθυμήσαντες τῶν ἀλλοτρίων, ἀλλ' ὑπὲρ 

τῆς πόλεως δείσαντες ἐποιήσασθε τὴν ἐκβολὴν αὐτῶν.  

 Οὐ μὴν ἀλλ' εἰ καὶ μηδὲν ὑμῖν ἔδοξεν τούτων μηδὲ προσεδέχεσθε μηδένα 

τῶν φυγάδων, τούτους γε νομίζω συμφέρειν ὑμῖν κατάγειν. 

 Αἰσχρὸν γὰρ τὴν μὲν πόλιν ὑμῶν ὑπὸ πάντων ὁμολογεῖσθαι 

μουσικωτάτην εἶναι καὶ τοὺς ὀνομαστοτάτους ἐν αὐτῇ παρ' ὑμῖν τυγχάνειν 

γεγονότας, τὸν δὲ προέχοντα τῶν νῦν ὄντων περὶ τὴν ἱστορίαν τῆς 

παιδείας ταύτης φεύγειν ἐκ τῆς τοιαύτης πόλεως, καὶ τοὺς μὲν ἄλλους 

῞Ελληνας τοὺς διαφέροντας περί τι τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων, κἅν μηδὲν 

προσήκωσιν, ποιεῖσθαι πολίτας, ὑμᾶς δὲ τοὺς εὐδοκιμοῦντάς τε παρὰ 

τοῖς ἄλλοις καὶ μετασχόντας τῆς αὐτῆς φύσεως περιορᾶν παρ' ἑτέροις 

μετοικοῦντας.  
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Με θφθθηλν ρξψκα (10) εκθαίλνληαη   

Με κπιε ρξψκα (10) εκθαίλνληαη  

Με πξάζηλν ρξψκα(14) εκθαίλνληαη  

Ππώηη εκηίμηζη ζσεηικά με ηη μοπθή. …. 

Κείκελν κε ππεξδεζκνχο. 

῾Ηγοῦμαι δὲ καλῶς ὑμᾶς βεβουλεῦσθαι καὶ διαλλαττομένους τοῖς πολίταις 

τοῖς ὑμετέροις καὶ πειρωμένους τοὺς μὲν φεύγοντας ὀλίγους ποιεῖν, τοὺς δὲ 

συμπολιτευομένους πολλοὺς, καὶ μιμουμένους τὰ περὶ τὴν στάσιν τὴν 

πόλιν τὴν ἡμετέραν.  

Μάλιστα δ' ἄν τις ὑμᾶς ἐπαινέσειεν ὅτι τοῖς κατιοῦσιν ἀποδίδοτε τὴν 

οὐσίαν· ἐπιδείκνυσθε γὰρ καὶ ποιεῖτε πᾶσιν φανερὸν ὡς οὐ τῶν κτημάτων 

ἐπιθυμήσαντες τῶν ἀλλοτρίων, ἀλλ' ὑπὲρ τῆς πόλεως δείσαντες 

ἐποιήσασθε τὴν ἐκβολὴν αὐτῶν.  

 Οὐ μὴν ἀλλ' εἰ καὶ μηδὲν ὑμῖν ἔδοξεν τούτων μηδὲ προσεδέχεσθε μηδένα 

τῶν φυγάδων, τούτους γε νομίζω συμφέρειν ὑμῖν κατάγειν. 

 Αἰσχρὸν γὰρ τὴν μὲν πόλιν ὑμῶν ὑπὸ πάντων ὁμολογεῖσθαι 

μουσικωτάτην εἶναι καὶ τοὺς ὀνομαστοτάτους ἐν αὐτῇ παρ' ὑμῖν τυγχάνειν 

γεγονότας, τὸν δὲ προέχοντα τῶν νῦν ὄντων περὶ τὴν ἱστορίαν τῆς 

παιδείας ταύτης φεύγειν ἐκ τῆς τοιαύτης πόλεως, καὶ τοὺς μὲν ἄλλους 

῞Ελληνας τοὺς διαφέροντας περί τι τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων, κἅν μηδὲν 

προσήκωσιν, ποιεῖσθαι πολίτας, ὑμᾶς δὲ τοὺς εὐδοκιμοῦντάς τε παρὰ τοῖς 

ἄλλοις καὶ μετασχόντας τῆς αὐτῆς φύσεως περιορᾶν παρ' ἑτέροις 

μετοικοῦντας.  

Γπαζηηπιόηηηερ 
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1. Οξηζκέλεο ιέμεηο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ελδερνκέλσο 

λα ζαο είλαη άγλσζηεο, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ππεξζπλδέζκνπο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηελ Δπιηομή ηος Μεγάλος Λεξικού ηηρ Απσαίαρ Δλληνικήρ 

Γλώζζαρ ησλ H. Liddell & R. Scott, εθδφζεηο Πειεθάλνο 2007, ζην δηθηπαθφ 

ηφπν ησλ Φεθίδσλ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα. Αθνινπζψληαο ηνπο 

ππεξζπλδέζκνπο, ζα δηαπηζηψζεηε φηη ζε θάζε ιέμε αληηζηνηρνχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζεκαζίεο. Ζ απνζηνιή ζαο είλαη, αθνχ ιάβεηε ππφςε 

ηα ζπκθξαδφκελα θαη ην πεξηθεηκεληθφ πιαίζην, λα δεκηνπξγήζεηε έλα 

ελδεηθηηθφ ιεμηιφγην πνπ ζα ζπλνδεχεη ην θείκελν. ε θάζε ιέμε, 

απνκνλψλνληαο ηηο ππφινηπεο, λα αληηζηνηρεί κφλν κηα ζεκαζία, απηή δειαδή 

κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν.  Μπνξείηε επίζεο λα 

ζπλνδεχεηε ηελ αξραίν ιέμε κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο ζχληαμεο ή ην ζπγθεθξηκέλν είδνο πεξίθξαζεο π.ρ. 

κατ-άγω τινά = επαλαθέξσ θάπνηνλ απφ ηελ εμνξία , επαλαθέξσ, αλαθαιψ, 

γεληθά απνθαζηζηψ.  

καλῶς βουλεύομαι = παίξλσ ζσζηέο απνθάζεηο.  

Μπνξείηε, επίζεο, λα εκπινπηίζεηε ην ιεμηιφγην θαη κε άιιεο ιέμεηο πνπ εζείο 

ζεσξείηε αλαγθαίν ζχκθσλα κε ηα δηθά ζαο θξηηήξηα.  

ηε ζπλέρεηα, θνηλνπνηήζηε ην ιεμηιφγηφ ζαο θαη ζηηο άιιεο νκάδεο θαη 

ππεξαζπηζηείηε κε πξνθνξηθή  επηρεηξεκαηνινγία  ηελ άπνςή ζαο, εθφζνλ 

είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ άπνςε ησλ άιισλ νκάδσλ. 

2. ῾Ηγοῦμαι δὲ καλῶς ὑμᾶς βεβουλεῦσθαι; 

Με βάζε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην πνπ ζαο είλαη πιένλ γλσζηφ, λα 

απνδψζεηε ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ἡγοῦμαι 

θαη ζηελ πξνζσπηθή αλησλπκία ὑμᾶς. 

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?
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(ἐγώ) ἡγοῦμαι  
ὑμᾶς  

3. ἡγοῦμαι δὲ καλῶς ὑμᾶς βεβουλεῦσθαι καὶ διαλλαττομένους τοῖς πολίταις 

τοῖς ὑμετέροις, καὶ πειρωμένους τοὺς μὲν φεύγοντας ὀλίγους ποιεῖν, τοὺς 

δὲ συμπολιτευομένους πολλούς, καὶ μιμουμένους τὰ περὶ τὴν στάσιν τὴν 

πόλιν τὴν ἡμετέραν. 

Α) Να ηνλίζεηε κε έληνλνπο ραξαθηήξεο ηνπο ηχπνπο πνπ ζα κεηαβιεζνχλ, 

εάλ αθαηξεζεί ην ξήκα ἡγοῦμαι. 

Αναμένεηαι: 

ἡγοῦμαι δὲ καλῶς ὑμᾶς βεβουλεῦσθαι καὶ διαλλαττομένους τοῖς πολίταις 

τοῖς ὑμετέροις, καὶ πειρωμένους τοὺς μὲν φεύγοντας ὀλίγους ποιεῖν, τοὺς 

δὲ συμπολιτευομένους πολλούς, καὶ μιμουμένους τὰ περὶ τὴν στάσιν τὴν 

πόλιν τὴν ἡμετέραν. 

ηε ζπλέρεηα, θαη αθνχ ζπδεηήζεηε κεηαμχ ζαο θαη ζπκθσλήζεηε γηα ηνλ 

ιφγν πνπ δελ ζα κεηαβιεζνχλ νη έλαξζξεο κεηνρέο  

Β) Να αλαβαζκίζεηε ζε ξήκα ην εηδηθφ απαξέκθαην ηεο πξφηαζεο θαη λα 

μαλαγξάςεηε ην θείκελν επηθέξνληαο ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο ζηνπο ηχπνπο πνπ 

ππνγξακκίζαηε ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Αναμένεηαι: 

ὑμεῖς βεβούλευσθε καὶ διαλλαττομένοι  και πειρώμενοι καὶ μιμούμενοι 

ηε ζπλέρεηα,  

Γ) Να αλαβαζκίζεηε ηηο ηξεηο κεηνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ην καί ζε ξήκαηα, 

ζηνλ ρξφλν πνπ βξίζθνληαη θαη λα κεηαθξάζεηε ην ηκήκα. 

Αναμένεηαι: ὑμεῖς διαλλάττεσθε .. ὑμεῖς πειρᾶσθε … ὑμεῖς μιμεῖσθε … 
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Γ) Να αμηνινγήζεηε ηηο ηξεηο απηέο ελέξγεηεο θαη λα εμεγήζεηε θαηά πφζν 

εμεγνχλ ηθαλνπνηεηηθά ην : ἡγοῦμαι δὲ καλῶς ὑμᾶς βεβουλεῦσθαι. 

Ε) Να παξαηεξήζεηε ηε ρξήζε ηνπ καί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη λα 

εληνπίζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρήκαηνο ηεο αληίζεζεο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο λα αμηνπνηήζεηε ην αξρείν ηνπ παξαθάησ ζπλδέζκνπ 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. Να απνζεθεχζεηε ην 

ζπγθεθξηκέλν αξρείν θαη λα ην ελζσκαηψζεηε ζηα ππφινηπα αξρεία ηεο 

νκάδαο ζαο. 

Αναμένεηαι δηάηαμε πεξίπνπ ζαλ ηελ παξαθάησ: 

         ἡγοῦμαι δὲ καλῶς ὑμᾶς βεβουλεῦσθαι  

            καὶ διαλλαττομένους τοῖς πολίταις τοῖς ὑμετέροις, 

            καὶ πειρωμένους τοὺς μὲν φεύγοντας ὀλίγους ποιεῖν, 

                          τοὺς δὲ συμπολιτευομένους πολλούς,  

            καὶ μιμουμένους τὰ περὶ τὴν στάσιν τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν 

Σ) διαλλαττομένους, πειρωμένους, μιμουμένους. Δίλαη γλσζηφ φηη κηα 

κεηνρή απφ ζπληαθηηθή άπνςε, κπνξεί λα είλαη επηζεηηθή, θαηεγνξεκαηηθή ή 

επηξξεκαηηθή (ρξνληθή, αηηηνινγηθή, ηειηθή, ππνζεηηθή, ελαληησκαηηθή θαη 

ηξνπηθή). Να απνθιείζεηε ηηο κηζέο πεξηπηψζεηο, εμεγψληαο ην ζθεπηηθφ ζαο 

θαη, ζηε ζπλέρεηα, γηα ηηο άιιεο κηζέο λα θάλεηε κηα κεηαθξαζηηθή απφπεηξα, 

ψζηε λα πξνβείηε ζηε βέιηηζηε επηινγή, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

Δίδε κεηνρήο πνπ απνξξίπηνληαη: 

    

α) Μεηάθξαζε ησλ κεηνρψλ ζαλ.. … 

Ννκίδσ φηη εζείο έρεηε πάξεη άξηζηεο απνθάζεηο ……………………….. 

http://users.sch.gr/statpapako/period1.doc
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β) Μεηάθξαζε ησλ κεηνρψλ ζαλ.. … 

Ννκίδσ φηη εζείο έρεηε πάξεη άξηζηεο απνθάζεηο ……………………….. 

γ) Μεηάθξαζε ησλ κεηνρψλ ζαλ.. … 

Ννκίδσ φηη εζείο έρεηε πάξεη άξηζηεο απνθάζεηο ……………………….. 

δ) Μεηάθξαζε ησλ κεηνρψλ ζαλ.. … 

Ννκίδσ φηη εζείο έρεηε πάξεη άξηζηεο απνθάζεηο ……………………….. 

πδεηήζηε ηψξα ζηελ νκάδα ζαο θαη απνθαζίζηε απφ θνηλνχ πψο ζα 

ραξαθηεξίζεηε απφ ζπληαθηηθή άπνςε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο θαη γξάςηε 

ηε ζπλνιηθή κεηάθξαζε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ. 

Ε) 

Να μαλαγξάςεηε ην πξνεγνχκελν θείκελν θάλνληαο ηηο αλαγθαίεο 

πξνζαξκνγέο , γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν  άξρνληαο ήηαλ έλαο 

Αναμένεηαι 

σε καὶ διαλλαττόμενον τοῖς πολίταις τοῖς σοῖς καὶ πειρώμενον, καὶ 

μιμούμενον   

4. μάλιστα δ᾽ ἄν τις ὑμᾶς ἐπαινέσειεν ὅτι τοῖς κατιοῦσιν ἀποδίδοτε τὴν 

οὐσίαν: ἐπιδείκνυσθε γὰρ καὶ ποιεῖτε πᾶσι φανερὸν ὡς οὐ τῶν κτημάτων 

ἐπιθυμήσαντες τῶν ἀλλοτρίων, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς πόλεως δείσαντες 

ἐποιήσασθε τὴν ἐκβολὴν αὐτῶν. 

Α) Αμηνπνηψληαο ην αξρείν ηνπ παξαθάησ ζπλδέζκνπ θαη αθνινπζψληαο ηηο 

νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ, λα κεηαγξάθεηε ην θείκελν εθαξκφδνληαο ηελ 

κέζνδν «θαηά θψια». Να απνζεθεχζεηε ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν θαη λα ην 

ελζσκαηψζεηε ζηα ππφινηπα αξρεία ηεο νκάδαο ζαο. 

Δνδεικηική αναμενόμενη απάνηηζη 

http://users.sch.gr/statpapako/period2.doc
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Β) Γξάςηε σο νκάδα θαη θνηλνπνηήζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηε κεηάθξαζε ηνπ 

θεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε «θαηά θψια» ζηελ νπνία θαηαιήμαηε 

πξνεγνπκέλσο. 

Γ) Να εληνπίζεηε ηελ ηδηαίηεξε δηαξζξσηηθή ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ ὅτι, γὰρ, 

οὐ, ἀλλά ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα θαη λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πιθανή ενέπγεια   

Αιηιολόγηζη  

Σεκμηπίωζη αιηιολόγηζηρ απνηηικά  

Σεκμηπίωζη αιηιολόγηζηρ θεηικά  

Γ) Μειεηψληαο ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα λα επηζεκάλεηε ηηο λνεκαηηθέο 

νκνηφηεηεο κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. 
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α)᾿Ακούω δὲ Κλέομμιν τὸν ἐν Μηθύμνῃ ταύτην ἔχοντα τὴν δυναστείαν 

περί τε τὰς ἄλλας πράξεις καλὸν κἀγαθὸν εἶναι καὶ φρόνιμον, καὶ 

τοσοῦτον ἀπέχειν τοῦ τῶν πολιτῶν τινας ἀποκτείνειν ἥ φυγαδεύειν ἥ 

δημεύειν τὰς οὐσίας ἥ ποιεῖν ἄλλο τι κακὸν ὥστε πολλὴν μὲν ἀσφάλειαν 

παρέχειν τοῖς συμπολιτευομένοις, κατάγειν δὲ τοὺς φεύγοντας, ἀποδιδόναι 

δὲ τοῖς μὲν κατιοῦσιν τὰς κτήσεις, ἐξ ὧν ἐξέπεσον, τοῖς δὲ πριαμένοις τὰς 

τιμὰς τὰς ἑκάστοις γιγνομένας  

Ηζνθξάηε, «Προς Σιμόθεον» 8-9 

[Πιεξνθνξνχκαη επίζεο φηη θαη ν Κιένκηο πνπ θαηέρεη απηή ηελ εμνπζία ζηε 

Μήζπκλα (ηεο Λέζβνπ) είλαη ζε φιεο ηνπ ηηο δξάζεηο ηνπ επγελήο, ζνθφο θαη 

ζπλεηφο θη φηη απέρεη ηφζν πνιχ απφ ην λα ζαλαηψλεη θάπνηνπο απφ ηνπο 

πνιίηεο ή λα ηνπο εμνξίδεη ή λα δεκεχεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ή λα θάλεη θάηη 

άιιν θαθφ, ψζηε λα παξέρεη αζθάιεηα ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ, λα απνθαζηζηά 

ηνπο εμφξηζηνπο, επηζηξέθνληαο ηηο ρακέλεο ηνπο πεξηνπζίεο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε λα απνδεκηψλεη φζνπο ηα είραλ αγνξάδεη κε ην αληίζηνηρν ηίκεκα.] 

Μεηάθξαζε: ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

β) Πότερα γὰρ τὰ πρὸς τοὺς πολίτας αὐτοῖς ἔχει καλῶς, ὧν τοὺς μὲν 

ἀποκτείναντες, τοὺς δ' ἐκ τῆς πόλεως ἐκβαλόντες διηρπάκασιν τὰς οὐσίας, 

ἥ τὰ πρὸς τοὺς ἄλλους Βοιωτοὺς, ὧν οὐκ ἄρχειν μόνον ἀδίκως ἐπιχειροῦσιν, 

ἀλλὰ τῶν μὲν τὰ τείχη κατεσκάφασιν, τῶν δὲ καὶ τὴν χώραν 

ἀπεστερήκασιν;  

Ηζνθξάηε, «Πλαταϊκός» 35 

 [Σειηθά, ηη απφ δπν είλαη ζσζηφ, απηφ πνπ έθαλαλ ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, απφ 

ηνπο νπνίνπο άιινπο ηνπο ζθφησζαλ θη άιινπο ηνπο έδησμαλ θη έπεζαλ ζαλ 

αξπαθηηθά ζηηο πεξηνπζίεο ηνπο ή απηφ πνπ έθαλαλ ζηνπο Βνησηνχο, ζηνπο 
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νπνίνπο φρη κφλν πξνζπαζνχλ λα επηβάινπλ ηελ άδηθε θπξηαξρία ηνπο, αιιά ζε 

θάπνηνπο απφ απηνχο ηα ηείρε ηζνπέδσζαλ θη θάπνηνπο ηνπο ζηέξεζαλ ηελ 

παηξίδα ηνπο;] Μεηάθξαζε: ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

γ) Κείκελν πνπ δηδαρζήθαηε ζηελ Α΄ Λπθείνπ θαη αλαθέξεηαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ Σξηάθνληα Σπξάλλσλ. Ξελνθψληα, «Ελληνικά» 2,3,22 

ἔδοξε δ' αὐτοῖς, ὅπως ἔχοιεν καὶ τοῖς φρουροῖς χρήματα διδόναι, καὶ τῶν 

μετοίκων ἕνα ἕκαστον λαβεῖν, καὶ αὐτοὺς μὲν ἀποκτεῖναι, τὰ δὲ χρήματα 

αὐτῶν ἀποσημήνασθαι.  

Δ) Αλαθαιψληαο γλψζεηο απφ ηελ εηζαγσγή ζηα Ρεηνξηθά θείκελα ηεο Β΄ 

Λπθείνπ κπνξείηε λα αληρλεχζεηε  ζηελ παξάγξαθν ηξεηο πξνζέζεηο «captatio 

benevolentiae»;  (πξνθαηάιεςε ηεο εχλνηαο). Αθνχ δειψζεηε ηε ζπκθσλία ή 

ηε δηαθσλία ζαο κε ηελ παξαθάησ απεηθφληζε, λα γξάςεηε  ζρεηηθά κε ην 

ζέκα απηφ κία παξάγξαθν κε ηε κέζνδν ηεο αηηηνιφγεζεο. 

   καὶ διαλλαττομένους τοῖς πολίταις τοῖς ὑμετέροις καὶ πειρωμένους τοὺς 

μὲν φεύγοντας ὀλίγους ποιεῖν, τοὺς δὲ συμπολιτευομένους πολλοὺς, καὶ 

μιμουμένους τὰ περὶ τὴν στάσιν τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν.  

 

Μάλιστα δ' ἄν τις ὑμᾶς ἐπαινέσειεν ὅτι τοῖς κατιοῦσιν ἀποδίδοτε τὴν 

οὐσίαν· ἐπιδείκνυσθε γὰρ καὶ ποιεῖτε πᾶσιν φανερὸν ὡς οὐ τῶν κτημάτων 

ἐπιθυμήσαντες τῶν ἀλλοτρίων, ἀλλ' ὑπὲρ τῆς πόλεως δείσαντες 

ἐποιήσασθε τὴν ἐκβολὴν αὐτῶν.  

 

Έκκεζνο 

έπαηλνο, 

επηδνθηκαζί

α 

 
Άκεζνο 

έπαηλνο Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά:
Times New Roman, 10 στ.

http://en.wikipedia.org/wiki/Captatio_benevolentiae
http://en.wikipedia.org/wiki/Captatio_benevolentiae
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B4%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CF%89
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%89
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CF%86%CE%B5%CF%8D%CE%B3%CF%89
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%89
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CF%82
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B5%CE%BA%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE
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Φχιιν Δξγαζίαο 3
ν
 [2

ε
 ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ-πξψην κέξνο] </ 

*4+ οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ καὶ μηδὲν ὑμῖν ἔδοξε τούτων μηδὲ προσεδέχεσθε μηδένα 

τῶν φυγάδων, τούτους γε νομίζω συμφέρειν ὑμῖν κατάγειν.  

 Α) Αμηνπνηψληαο ην αξρείν ηνπ παξαθάησ ζπλδέζκνπ θαη αθνινπζψληαο ηηο 

νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ, λα κεηαγξάθεηε ην θείκελν εθαξκφδνληαο ηελ 

κέζνδν «θαηά θψια». Να απνζεθεχζεηε ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν θαη λα ην 

ελζσκαηψζεηε ζηα ππφινηπα αξρεία ηεο νκάδαο ζαο. 

Δνδεικηική αναμενόμενη απάνηηζη 

 

 Β) εἰ καὶ μηδὲν ὑμῖν ἔδοξε τούτων μηδὲ προσεδέχεσθε. Πνηα απφ ηηο 

παξαθάησ ηέζζεξηο απνδψζεηο ζηε λενειιεληθή ζεσξείηε ζσζηή;  

o Κη αλ αθφκε ηίπνηα απφ απηά δελ απνθαζίζαηε κήηε δερζήθαηε πίζσ.. 

o Κη αλ αθφκε ηίπνηα απφ απηά δελ είραηε απνθαζίζεη κήηε είραηε 

δερζεί πίζσ … 

o Κη αλ αθφκε ηίπνηα απφ απηά δελ έρεηε απνθαζίζεη κήηε έρεηε δερζεί 

πίζσ … 

o Κη αλ αθφκε ηίπνηα απφ απηά δελ απνθαζίδαηε κήηε δερφζαζηε πίζσ.. 

Με βάζε ηελ επηινγή ζαο δεκηνπξγήζηε έλα θαλφλα γηα ηνλ ηξφπν απφδνζεο 

ζηελ λέα ειιεληθή ηνπ ανξίζηνπ ησλ παξαρσξεηηθψλ θαη ππνζεηηθψλ 

πξνηάζεσλ. 

http://users.sch.gr/statpapako/period3.doc
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 Γ) τούτους γε νομίζω συμφέρειν ὑμῖν κατάγειν. 

Να απνδψζεηε ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ ησλ ηξηψλ αλησλπκηψλ  θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα γξάςεηε ηε κεηάθξαζε ηνπ απνζπάζκαηνο. 

τούτους  

ὑμῖν  

(ἐγώ) νομίζω  

 

Μεηάθξαζε: 

 

 Γ) Οὐ μὴν ἀλλά 

Μειεηψληαο ηε ζεκαζία  ηεο θξάζεο απηήο ζην πξνεγνχκελν θείκελν, αιιά 

θαη ζηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ, λα απνδψζεηε κε ηζνδχλακεο 

εθθξάζεηο ηε ζπγθεθξηκέλε θξάζε θαη λα εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηνλ 

αξραίν ιφγν. 

Παπαδείγμαηα (Η μεηάθπαζη ηυν κειμένυν πος ακολοςθούν είναι ηος Σηάθη 

Παπακυνζηανηίνος) 

Ὑπὲρ ὧν πολὺν ἤδη χρόνον γιγνομένων οὔτε πόλις οὐδεμία τῶν 

προεστάναι τῶν Ἑλλήνων ἀξιουσῶν ἠγανάκτησεν, οὔτ᾽ ἀνὴρ τῶν 

πρωτευόντων οὐδεὶς βαρέως ἤνεγκε, πλὴν ὁ σὸς πατήρ· μόνος γὰρ 

Ἀγησίλαος ὧν ἡμεῖς ἴσμεν ἐπιθυμῶν ἅπαντα τὸν χρόνον διετέλεσεν τοὺς 

μὲν Ἕλληνας ἐλευθερῶσαι, πρὸς δὲ τοὺς βαρβάρους πόλεμον ἐξενεγκεῖν. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ κἀκεῖνος ἑνὸς πράγματος διήμαρτεν.  
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Ηζνθξάηε, «Προς Αρχίδαμον», 11 

[Γηα φζα, ινηπφλ, αλ θαη γίλνληαλ ήδε γηα ρξφληα πνιιά, νχηε θάπνηα πφιε απφ 

εθείλεο πνπ είραλ ηελ αμίσζε λα είλαη επηθεθαιήο ησλ Διιήλσλ, νχηε θάπνηνο 

άληξαο απφ απηνχο πνπ ππεξέρνπλ αηζζεηά αγαλάθηεζε, παξά κφλν ν δηθφ ζνπ 

παηέξαο. Δμ φζσλ εκείο γλσξίδνπκε ν Αγεζίιανο κφλν πέξαζε ηε δσή ηνπ κε 

ηνλ θαεκφ λα απειεπζεξψζεη ηνπο Έιιελεο θαη λα μεζεθψζεη πφιεκν ελάληηα 

ζηνπο βαξβάξνπο. Χζηφζν φκσο θη εθείλνο ζε έλα πξάγκα έπεζε έμσ] 

Περὶ μὲν οὖν τῆς κτήσεως ἔνεστι μὲν ἴσως πλείω τούτων εἰπεῖν, οὐ μὴν 

ἀλλὰ καὶ ταῦθ᾽ ἱκανῶς εἰρῆσθαι νομίζω  

Ηζνθξάηε, «Αρχίδαμος», 33,4-6 

[Γηα ηελ κελ απφθηεζε, ινηπφλ, ίζσο λα ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εηπσζνχλ 

πεξηζζφηεξα, σζηφζν φκσο λνκίδσ φηη θαη φζα εηπψζεθαλ αξθεηά είλαη]. 

Διὸ καὶ τὸν γράψαντα περὶ τῆς Ἑλένης ἐπαινῶ μάλιστα τῶν εὖ λέγειν τι 

βουληθέντων, ὅτι περὶ τοιαύτης ἐμνήσθη γυναικὸς ἣ καὶ τῷ γένει καὶ τῷ 

κάλλει καὶ τῇ δόξῃ πολὺ διήνεγκεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτον μικρόν τι 

παρέλαθεν· φησὶ μὲν γὰρ ἐγκώμιον γεγραφέναι περὶ αὐτῆς, τυγχάνει δ᾽ 

ἀπολογίαν εἰρηκὼς ὑπὲρ τῶν ἐκείνῃ πεπραγμένων.  

Ίζνθξάηε, «Ελένης εγκώμιον», 14,1-7 

[Γηα ην ιφγν απηφ θαη επαηλψ θπξίσο απφ απηνχο πνπ ζέιεζαλ λα εγθσκηάζνπλ 

θάηη εθείλνλ πνπ έγξαςε γηα ηελ Διέλε, γηαηί έθαλε κλεία γηα κηα ηέηνηα 

γπλαίθα πνπ θαη ζηελ θαηαγσγή θαη ζηελ νκνξθηά θαη ζηε θήκε πνιχ αλψηεξε 

ήηαλ. Χζηφζν φκσο θαη απηνχ, ηνπ μέθπγε θάηη κηθξφ. Δλψ, δειαδή, 

ηζρπξίδεηαη φηη έρεη γξάςεη έλα εγθψκην γη απηή, νπζηαζηηθά φκσο αλαιψλεηαη 

ζε κηα απνινγία γηα φζα εθείλε έθαλε]  
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Σο παπακάηω απόζπαζμα να ηο μεηαθπάζεηε  

Ἔστι μὲν οὖν χαλεπόν, ὦ ἄνδρες, πρὸς παρασκευὰς λόγων καὶ μάρτυρας 

οὐ τἀληθῆ μαρτυροῦντας εἰς ἀγῶνα καθίστασθαι περὶ τηλικούτων, 

παντάπασιν ἀπείρως ἔχοντα δικαστηρίων· οὐ μὴν ἀλλὰ πολλὰς ἐλπίδας 

ἔχω καὶ παρ᾽ ὑμῶν τεύξεσθαι τῶν δικαίων …  

Ηζαίνο, «De Cirone».5 

 

 

 

 

 

,ΓΟΡ.} Εἰσὶ μέν, ὦ ώκρατες, ἔνιαι τῶν ἀποκρίσεων ἀναγκαῖαι διὰ μακρῶν 

τοὺς λόγους ποιεῖσθαι· οὐ μὴν ἀλλὰ πειράσομαί γε ὡς διὰ βραχυτάτων. 

καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτο ἕν ἐστιν ὧν φημι, μηδένα ἅν ἐν βραχυτέροις ἐμοῦ τὰ 

αὐτὰ εἰπεῖν.        

Πιάησλα «Γοργίας», 449 

σθξάηε, θάπνηεο απαληήζεηο είλαη αλάγθε λα είλαη εθηελείο. Χζηφζν φκσο, ζα 

πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζπληνκία. Άιισζηε είλαη θη 

απηφ έλα απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία ηζρπξίδνκαη φηη ππεξέρσ , φηη δειαδή θαλείο 

δελ ζα κπνξνχζε λα πεη ηα ίδηα λνήκαηα κε ζπληνκφηεξν ιφγν απφ κέλα. 

 Δ) Ο Ηζνθξάηεο γηα λα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ επηζεκαίλεη φηη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ην αηηήκαηφο ηνπ ζα απνβεί πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 

απνδεθηψλ ηεο επηζηνιήο. Απηφ ην ζπκθέξνλ ζα ην απνζαθελίζεη ζηελ 

επφκελε καθξνζθειή πεξίνδν. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξψηε ιέμε ηεο 
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επφκελεο πεξηφδνπ, λα ραξαθηεξίζεηε ην ζπκθέξνλ σο εζηθφ ή πιηθφ θαη ην 

επηρείξεκα σο ινγηθφ ή ζπλαηζζεκαηηθφ, αηηηνινγψληαο ηελ άπνςή ζαο.  
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Φχιιν Δξγαζίαο 3
ν 

[2
ε
 ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ- καθξνπεξίνδν ηκήκα] </ 

Αἰσχρὸν γὰρ τὴν μὲν πόλιν ὑμῶν ὑπὸ πάντων ὁμολογεῖσθαι μουσικωτάτην 

εἶναι καὶ τοὺς ὀνομαστοτάτους ἐν αὐτῇ παρ' ὑμῖν τυγχάνειν γεγονότας, τὸν 

δὲ προέχοντα τῶν νῦν ὄντων περὶ τὴν ἱστορίαν τῆς παιδείας ταύτης 

φεύγειν ἐκ τῆς τοιαύτης πόλεως, 

 Α) Δπεηδή ε πεξίνδνο είλαη πνιχ κεγάιε, θαηαηκήζεθε ζε δχν ηκήκαηα. Να 

κεηαθξάζεηε ην πξψην απφζπαζκα ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηάηαμε. Να 

πξνζέμεηε γηα ηε ζσζηή κεηάθξαζε φηη νη ηχπνη «γεγονότας» θαη «ὄντων» 

δελ έρνπλ θαηεγνξνχκελα. 

 

 Β) ὑπὸ πάντων ὁμολογεῖσθαι. Να γξάςεηε ην είδνο ηεο ζχληαμεο 

(ελεξγεηηθή – παζεηηθή) θαη λα ηε κεηαηξέςεηε ζηελ αληίζεηή ηεο, 

δειψλνληαο ζε ηη δίλεηαη βαξχηεηα θάζε θνξά. 

Απάληεζε: 
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 Γ) μουσικωτάτην / ὀνομαστοτάτους. Γηαηί δελ γξάθνληαη; μουσικοτάτην / 

ὀνομαστωτάτους;  

 Γ) καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ῞Ελληνας τοὺς διαφέροντας περί τι τῶν καλῶν 

ἐπιτηδευμάτων, κἅν μηδὲν προσήκωσιν, ποιεῖσθαι πολίτας, ὑμᾶς δὲ τοὺς 

εὐδοκιμοῦντάς τε παρὰ τοῖς ἄλλοις καὶ μετασχόντας τῆς αὐτῆς φύσεως 

περιορᾶν παρ' ἑτέροις μετοικοῦντας. 

Να κεηαθξάζεηε ην δεχηεξν απφζπαζκα ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηάηαμε. 

Να πξνζέμεηε ηε ζχληαμε ηνπ ξήκαηνο περιορῶ + τινά+ κατηγ. μετοχή. Ζ 

ζσζηή ηνπ απφδνζε είλαη « θάλσ φηη δελ βιέπσ (ζθπξίδσ αδηάθνξα) θαη 

θάπνηνο …. (ξήκα) , επηηξέπσ κε ηελ αδηαθνξία κνπ θάπνηνο λα … (ξήκα , 

αλέρνκαη θάπνηνο λα… (ξήκα) 

 

 Δ) Να εληνπίζεηε ζηελ παξάγξαθν ηέζζεξηο ηηο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη 

ζχγθξηζε ή δηαθνξά θαη ην ζρήκα ηεο αληίζεζεο. 

Αναμένεηαι 

μουσικωτάτην, ὀνομαστοτάτους, προέχοντα, διαφέροντα, εὐδοκιμοῦντάς .. 
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 Σ) Να θσδηθνπνηήζεηε ην επηρείξεκα (πξνθείκελεο- ζπκπέξαζκα)  ηνπ 

καθξνπεξίνδνπ ηκήκαηνο θαη λα εθηηκήζεηε ηελ απνδεηθηηθή ηζρχ, 

εθαξκφδνληαο γλψζεηο απφ ην κάζεκα ΄Δθζεζε – Έθθξαζε. 
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Φχιιν Δξγαζίαο 4
ν
 [Πξνεθηάζεηο] 

Ομάδα 1
η 

 </ 

 Α) ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, θηινμελνχληαη δχν κεηαθξάζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ θαη εζείο κεηαθξάζαηε. Πξνεγείηαη έλα εηζαγσγηθφ ζεκείσκα. 

Να ειέγμεηε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ εηζαγσγηθνχ ζεκεηψκαηνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ειέγμεηε ηηο δχν κεηαθξάζεηο θαη λα αλαθαιχςεηε έλα 

ηνπιάρηζηνλ θξαπγαιέν ιάζνο ζε θάζε κηα απφ απηέο. 

Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα 

Έπαινορ ηηρ διαλλακηικήρ ζηάζηρ ηων απσόνηων απένανηι ζηοςρ 

εξόπιζηοςρ – Έκκληζη για ζεβαζμό ηηρ μοςζικήρ παπάδοζηρ ηηρ πόληρ 

Με ηελ επηζηνιή απηή ν Ηζνθξάηεο ππνβάιιεη παξάθιεζε ζηνπο άξρνληεο ηεο 

Μπηηιήλεο, ψζηε λα γίλεη δεθηφο ζηελ παηξίδα ηνπ ν εμφξηζηνο 

κνπζηθνδηδάζθαινο Αγήλνξαο. Αθνχ αλαθέξζεθε ζηηο παξαθιήζεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπ Αγήλνξα, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ απνθάζηζε λα ζπγγξάςεη ηελ 

επηζηνιή, ζπλερίδεη: 

1ε κεηάθξαζε 

Nνκίδσ φηη έρεηε ιάβεη νξζέο απνθάζεηο, αθνχ έρεηε ζπκθηιησζεί κε ηνπο 

ζπκπνιίηεο ζαο θαη έρεηε πξνζπαζήζεη αθελφο λα πεξηνξίζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εμνξίζησλ θαη αθεηέξνπ λα απμήζεηε ηνλ αξηζκφ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηα 

δεκφζηα πξάγκαηα, θαη αθνχ έρεηε κηκεζεί ηελ πφιε καο ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο 

εκθχιηαο δηακάρεο. Kπξίσο φκσο ζα ζαο επαηλνχζε θαλείο, επεηδή απνδψζαηε 

ηελ πεξηνπζία ζε φζνπο επηζηξέθνπλ απφ ηελ εμνξία· γηαηί έγηλε κε θάζε 

επηζπκεηή ζαθήλεηα θαλεξφ ζε φινπο φηη δελ ηνπο εθδηψμαηε, επεηδή 

επηζπκήζαηε ηηο μέλεο πεξηνπζίεο αιιά επεηδή λνηαζηήθαηε γηα ηελ πφιε. Aιιά, 

βέβαηα, αθφκε θαη αλ δελ είραηε ιάβεη θακηά ηέηνηα απφθαζε νχηε είραηε 

δερζεί πίζσ ζηελ πφιε θαλέλαλ απφ ηνπο εμνξίζηνπο, ε επάλνδνο απηψλ απφ 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=257
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ηελ εμνξία λνκίδσ πσο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ζαο. Γηαηί είλαη ληξνπή, ε πφιε 

ζαο πνπ φινη ζπκθσλνχλ φηη έρεη κεγάιε παξάδνζε ζηηο ηέρλεο θαη ζε απηήλ 

ζπκβαίλεη λα έρνπλ γελλεζεί νη δηαπξεπέζηεξνη θαιιηηέρλεο, απφ απηή ηελ πφιε 

λα είλαη ηψξα εμφξηζηνο ν επηθαλέζηεξνο απφ ηνπο ζεκεξηλνχο θαηφρνπο ηεο 

θαιιηέξγεηαο απηήο, θαη νη ππφινηπνη Έιιελεο, φζνπο δηαθξίλνληαη ζε θάηη 

θαιφ, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ θάπνηα ζπγγέλεηα καδί ηνπο, λα ηνπο 

παξαρσξνχλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα, εζείο, γηα φζνπο πξννδεχνπλ κεηαμχ ησλ 

άιισλ Eιιήλσλ, παξφηη έρεηε θνηλή θαηαγσγή κε απηνχο, λα δείρλεηε 

αδηαθνξία, αλ απηνί κεηνηθνχλ ζε άιιεο πφιεηο (A Σπθιφπνπινο) 

1ε κεηάθξαζε 

Ννκίδσ δε φηη ζεηο έρεηε ζθεθζή θαιψο, θαη δηφηη είζζε δηαιιαθηηθνί πξνο ηνπο 

ζπκπνιίηαο ζαο θαη δηφηη πξνζπαζείηε ηνπο κελ εμνξίζηνπο λα θάκεηε 

νιηγσηέξνπο, ηνπο δε ζπκπνιίηαο πνιινχο θαη δηφηη κηκείζζε ηελ πφιηλ καο 

φζνλ αθνξά ηαο ζηάζεηο. Πξν πάλησλ δε ήζειε ηηο ζαο επαηλέζεη, δηφηη εηο ηνπο 

επαλεξρνκέλνπο εηο ηελ παηξίδα απνδίδεηε ηελ πεξηνπζίαλ ησλ· δηφηη δεηθλχεηε 

θαη θάκλεηε θαλεξφλ εηο φινπο, φηη ηνπο εδηψμαηε απφ απηήλ, φρη δηφηη 

επεζπκήζαηε ηα μέλα θηήκαηα, αιιά δηφηη εθνβήζεηε δηά ηελ πφιηλ. 

Αιι' φκσο, θαη αλ δελ είρεηε ιάβεη νπδεκίαλ ηνηαχηελ απφθαζηλ θαη δελ 

εδέρεζζε θαλέλα εθ ησλ θπγάδσλ, ζαο ζπκθέξεη, ηνχηνπο ηνπιάρηζηνλ λα 

επαλαθέξεηε. Γηφηη είλαη εληξνπή ε κελ πφιηο λα νκνινγήηαη απφ φινπο φηη 

είλαη κνπζηθσηάηε θαη φηη εηο απηήλ έρνπλ γελλεζή πιεζίνλ ζαο νη 

νλνκαζηφηαηνη κνπζηθνί, ν δε ππεξέρσλ απφ ηνπο δψληαο λπλ σο πξνο ηελ 

γλψζηλ ηεο επηζηήκεο ηαχηεο (ηεο κνπζηθήο) λα είλαη εμφξηζηνο εθ ηεο ηνηαχηεο 

πφιεσο, θαη ηνπο κελ άιινπο Έιιελαο, νη νπνίνη εμέρνπλ εηο θάπνην σξαίνλ 

επάγγεικα, έζησ θαη αλ δελ έρνπλ θακκίαλ ζρέζηλ πξνο ζαο, λα ηνπο θάκλεηε 

πνιίηαο, εθείλνπο δε πνπ εθηηκψληαη πνιχ απφ ηνπο άιινπο Έιιελαο θαη νη 
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νπνίνη κεηέρνπλ ηεο απηήο κε ζαο θαηαγσγήο,λα αλέρεζζε λα θαηνηθνχλ σο 

μέλνη πιεζίνλ άιισλ (Κ. Θ Αξάπνγινπ) 

Δκηίμηζη ειζαγωγικού ζημειώμαηορ 

 

 

Λάθορ ζηη μεηάθπαζη Σςθλόποςλος 

 

 

Λάθορ ζηη μεηάθπαζη Απάπογλος 

 

 

 

 Β) Δίδακε ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαβαηηθήο θξάζεο «Οὐ μὴν αλλά». Να 

κειεηήζεηε ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα θαη λα ελεκεξψζεηε κε έλα ζχληνκν 

αξρείν παξνπζίαζεο ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θξάζεο 

«ἄλλως τε». 

Παξαδείγκαηα κεηαθξαζκέλα 

(ὕδωρ γὰρ γενόμενον τῆς νυκτὸς πολὺ ἐκώλυσεν αὐτοὺς πάντας εἰσελθεῖν· 

ὁ γὰρ Ἀσωπὸς ποταμὸς μέγας ἐρρύη καὶ διαβῆναι οὐ ῥᾴδιον ἦν, ἄλλως τε 

καὶ νυκτός),                        

Θνπθπδίδεο, «Ιστορίαι», 2,5 

Σν πνιχ λεξφ ηεο βξνρήο πνπ έπεζε κέζα ζηε λχρηα ηνπο εκπφδηζε λα κπνπλ 

φινη (ζηελ Πιάηαηα). Γηαηί ε ζηάζκε ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ αλέβεθε θαη 

θνχζθσζε επηθίλδπλα. ψζηε λα μερεηιίζεη θαη λα κελ είλαη εχθνιν πηα λα ηνλ 

δηαβεί θαλείο. Δξάλλος (άιισζηε) ήηαλ θαη λχρηα. 

ὑμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐνθυμεῖσθε πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, εἴ τινας πώποτ᾽ 

ἴστε ἥ ἠκούσατε οἶνον Ἀθήναζε ἐκ τοῦ Πόντου κατ᾽ ἐμπορίαν 

εἰσαγαγόντας, ἄλλως τε καὶ Κῷον. 
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Γεκνζζέλεο, «contra Lacritum»,35 

Δζείο, φκσο θχξηνη δηθαζηέο, ζθεθζείηε απφ κφλνη ζαο, αλ γλσξίδεηε σο ηψξα ή 

έρεηε πιεξνθνξεζεί φηη θάπνηνη έρνπλ θάλεη εηζαγσγή γηα εκπφξην απφ ηνλ 

Πφλην ζηελ Αζήλα θξαζηνχ και μάλιζηα θξαζί ηεο Κψ. 

Παξαδείγκαηα γηα λα ηα κεηαθξάζεηε 

Ηζνθξάηε 

α)  .. Νομίζων μεγάλα κερδαίνειν εἰ κατὰ πλοῦν μὴ κινδυνεύοι τὰ χρήματα, 

ἄλλως τε καὶ Λακεδαιμονίων ἀρχόντων κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τῆς 

θαλάττης. 

 

 

β) Ακούσας δὲ άτυρος ἀμφοτέρων ἡμῶν δικάζειν μὲν οὐκ ἠξίου περὶ τῶν 

ἐνθάδε γενομένων συμβολαίων, ἄλλως τε καὶ μὴ παρόντος τούτου μηδὲ 

μέλλοντος ποιήσειν ἃ ἐκεῖνος δικάσειεν· 

γ) οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ διὰ μακροτέρων ἐπαινεῖν, ἄλλως τε καὶ συντόμως ἔχοντα 

δηλῶσαι περὶ αὐτῆς. 

Γεκνζζέλε 

α) οὐδὲν γὰρ χείρους ἔσεσθε παρά δειγμά τι ἀκηκοότες, ἄλλως τε καὶ ᾧ 

πόλις εὐνομουμένη χρῆται. 
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β)  ἐμοὶ δὲ τὸ προσταχθὲν ὑπὸ τοῦ πατρός, ἄλλως τε καὶ δίκαιον ὄν, τοῦτ᾽ 

εἶναι ποιητέον. 

 Γ) ην θείκελν ππάξρνπλ πέληε (5) επηζεηηθέο κεηνρέο. Να δηεπθνιχλεηο ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζνπ κεηαηξέπνληάο ηεο ζε ηζνδχλακε δεπηεξεχνπζα πξφηαζε, 

αμηνπνηψληαο ηα δχν παξαδείγκαηα: 

Παξάδεηγκα 1
ν τοῖς δυστυχοῦσιν οὐκ ἠγανάκτει  

               οὐκ ἠγανάκτει τούτοις  οἱ ἐδυστύχουν  

Παξάδεηγκα 1
ν      ἐκόλασεν ἰσχυρῶς τόν λέξαντα ταῦτα  

                ἐκόλασεν ἰσχυρῶς ἐκεῖνον (τοῦτον) ὅς ταῦτα ἔλεξεν  

Δπιθεηική μεηοσή        Ηζοδύναμη δεςηεπεύοςζα ππόηαζη 

  

  

  

  

  

 Γ) Ο Ηζνθξάηεο , ζηέιλεη κελ ηελ επηζηνιή σο ηδηψηεο, σζηφζν ζην θείκελφ 

καο δελ παξαιείπεη λα πξνβάιεη ηελ πφιε ηνπ. Να εληνπίζεηε ην ζρεηηθφ 

απφζπαζκα θαη λα ζπλδέζεηε ηε ζηάζε απηή κε ηε γεληθφηεξε θηινζνθία 

δσήο ηνπ ξήηνξα. 
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Ομάδα 2
η 

  ( ύνδεζη με Φιλοζοθικά κείμενα) </ 

1. ην ζρνιηθφ ζαο εγρεηξίδηφ Φηινζνθηθφο Λφγνο, ζειίδα 40 δηαβάδνπκε .. 

 

Δπίζεο, ζηε ζειίδα 43 δηαβάδνπκε.. 

 

Δπίζεο, ζηε ζειίδα 97 δηαβάδνπκε.. 

 

Να ζπζρεηίζεηε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κε πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζαηε απφ ην 

θείκελν πνπ επεμεξγαζηήθακε, εηνηκάδνληαο κηα ζρεηηθή πξνθνξηθή 

εηζήγεζε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκαζεηψλ ζαο, πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ζε 

δηάξθεηα ηα 3 ιεπηά.  
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2. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηε κεγάιε αγάπε θαη ηνλ ζεβαζκφ πνπ έηξεθε ν 

Πιάησλαο γηα ηνλ δάζθαιφ ηνπ θαη ζπλαξηψληαο ηε κε ηελ αγάπε ησλ 

εγγνλψλ ηνπ Ηζνθξάηε γηα ηνλ Αγήλνξα, λα απαληήζεηε εάλ απηή ε αγάπε θη 

ν ζεβαζκφο ζπληξέρνπλ λνκνηειεηαθά ή θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Να εηνηκάζεηε κηα ζρεηηθή πξνθνξηθή εηζήγεζε πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ζε 

δηάξθεηα ηα 2 ιεπηά. 

3. Ζ πφιε ηεο Μπηηιήλεο δελ ραξαθηεξίδεηαη ηπραία απφ ηνλ Ηζνθξάηε σο 

«μουσικωτάτη». Μεγάιεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηέρλε έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ην λεζί ηεο Λέζβνπ. 

Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην δηαδίθηπν, λα ελεκεξψζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο 

παξνπζηάδνληαο έλα ζχληνκν πνξηξαίην (θαηαζθεπάδνληαο κία πνιπηξνπηθή 

παξνπζίαζε, κε κία δηαθάλεηα γηα ηνλ θαζέλα) ησλ: Αγήλνξα, Σέξπαλδξνπ, 

Αξίσλα, απθνχο, Αιθαίνπ. 

4. Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην δηαδίθηπν λα δεκηνπξγήζεηε κία ζχληνκε αιιά 

θαηαηνπηζηηθή πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε (PowerPoint) ε νπνία ζα θηλείηαη 

ζηνπο παξαθάησ ηέζζεξηο  ζεκαηηθνχο άμνλεο γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκαζεηψλ ζαο 

o ε αξραία κνπζηθή, 

o ηα ζπνπδαηφηεξα κνπζηθά φξγαλα ησλ αξραίσλ, 

o ε ζέζε ηεο κνπζηθήο ζηελ αξραία εθπαίδεπζε,  

o ηα ζεκεξηλά κνπζηθά ζρνιεία 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ειεχζεξα θαη άιινπο ζπλδέζκνπο. Οη 

παξαπάλσ ζχλδεζκνη είλαη απιά ελδεηθηηθνί. 

Ομάδα 3
η    

( ύνδεζη με Έκθεζη- Έκθπαζη) </ 

1. Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ε αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο; Δίλαη πξάγκαηη 

ηφζν αμηφινγε απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε δηάζσζή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%80%CF%86%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://www.google.gr/search?q=%CE%B7+%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B7&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=66T_U5YPodbRBZz-gKgK&ved=0CCoQsAQ&biw=1024&bih=677
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://ekivolosblog.wordpress.com/category/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B7/
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1308&cnode=55
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&id=1104
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ηεο θαη θαη’ επέθηαζε ε κειέηε ηεο; Να απαληήζεηε ζπγγξάθνληαο έλα κηθξφ 

θείκελν επηρεηξεκαηνινγίαο. 

2. Δλεκεξψζηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο κε κία πξνθνξηθή εηζήγεζε γηα ηηο 

ζπλζήθεο ζπγγξαθήο θαη ην πεξηερφκελν ηεο πεξίθεκεο επηζηνιήο ηνπ Νηθία, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο, ηνλ ξφιν ηεο επηζηνιήο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο πινθήο ζηελ ηξαγσδία ηνπ Δπξηπίδε «Ιφιγένεια εν Σαύροις». Καη 

γηα ηελ απνθάιπςε ηεο πξνδνζίαο ηνπ Παπζαλία. 

3. χκθσλα κε αξθεηνχο κειεηεηέο ε αλάπηπμε ηεο επηζηνινγξαθίαο 

ηνπνζεηείηαη ζηελ αξραία Αίγππην, επεηδή «είρε ζχζηεκα ζπγθεληξσηηθφ, πνπ 

ρξεηαδφηαλ κηα έκπεηξε δεκνζηνυπαιιειηθή ηάμε κε γξαθείο, κε ηδηαίηεξν 

θχξνο». Ζ αλάπηπμή ηεο, δειαδή, ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο. Μειεηψληαο ην (ζθαλαξηζκέλν) ιήκκα 

«επηζηνιηθή θηινινγία» ή «επηζηνινγξαθία» απφ ηελ εγθπθινπαίδεηα «Νέα 

δνκή», εθδφζεηο «Γνκή» 1996, ηφκνο 12 ζειίδα 112 λα ελεκεξψζεηο κε κηα 

ζχληνκε πεξίιεςε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ηνπ.  

4. Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην δηαδίθηπν, λα ελεκεξψζεηο ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ «αλνηρηή» επηζηνιή, «ζπζηεκέλε» 

επηζηνιή, «ζπζηαηηθή» επηζηνιή, «εγγπεηηθή» επηζηνιή, «ελεκεξσηηθή» 

επηζηνιή, «επηζηνιή» παξαίηεζεο, επηζηνιή «δηακαξηπξίαο», «επηζηνιηθή» 

ςήθνο. Ζ απάληεζε λα κελ ππεξβαίλεη ηηο δχν ζεηξέο γηα θάζε πεξίπησζε θαη 

λα αθνινπζεί ην ιεμηθνγξαθηθφ ηππηθφ. 

5. Σν ζεκεξηλφ email, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ή φρη σο εμειηθηηθφ ζηάδην ηεο 

επηζηνινγξαθίαο; Να απαληήζεηε κε έλα ζχληνκν θείκελν 

επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 120 ιέμεηο.  

Ομάδα 4
η   

( ύνδεζη με ηο παπόν.) </ 

http://www.ekivolos.gr/H%20epistolh%20Nikia.htm
http://users.sch.gr/statpapako/ifigeniatavriki.htm
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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1. 1. Δίλαη γλσζηφ φηη αθφκε θαη ζήκεξα πνιινί Έιιελεο θαηαθεχγνπλ ζε 

θάπνην πνιηηηθφ ή ζε άιια πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα δηακεζνιαβήζνπλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ αηηεκάησλ ηεο κέζα απφ ηελ άζθεζε ηεο επηξξνήο ή ηεο 

εμνπζίαο ηνπο. ε πνηεο πεξηπηψζεηο νη άλζξσπνη επηδηψθνπλ ηελ 

δηακεζνιαβεηηθή παξέκβαζε ηξίησλ πξνζψπσλ; Ζ δηακεζνιάβεζε ηνπ 

Ηζνθξάηε, ζα κπνξνχζε λα παξαιιειηζηεί κε ηνπο ζεκεξηλνχο φξνπο 

«κέζνλ», «ιάδσκα» ή ξνπζθέηη; Θα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο απφπεηξα 

«σκήο παξέκβαζεο» ζηα εζσηεξηθά ελφο άιινπ θξάηνπο; Να ελεκεξψζεηε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο εηνηκάδνληαο κηα πξνθνξηθή εηζήγεζε πνπ δελ ζα 

μεπεξλά ζε δηάξθεηα ηα 3 ιεπηά; 

2. Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηε  Wikipedeia :  

Άπνηζη ηηρ γαλλικήρ ςπηκοόηηηαρ λόγω θοπολογίαρ 

Σν 2012, ν Νηεπαξληηέ θαηέθπγε ζην Βέιγην, κεηά απφ κέηξα πνπ πήξε ε 

θπβέξλεζε ηνπ Φξαλζνπά Οιιάλη γηα ηελ πςειήθνξνιφγεζε ησλ 

πινπζίσλ.
[6]

 Ο πξσζππνπξγφο ηεο Γαιιίαο Εαλ-Μαξθ Αηξψ ραξαθηήξηζε ηελ 

ελέξγεηά ηνπ απηή αμηνζξήλεηε θαη ν εζνπνηφο, αληηδξψληαο, απαξλήζεθε ηε 

γαιιηθή ππεθνφηεηα,
[7]

 κε ηηο εζνπνηνχο Καηξίλ Νηελέβ θαη Μπξηδίη Μπαξληφ 

λα ζηεξίδνπλ ηελ απφθαζή ηνπ (ε πξψηε έζηεηιε αλνηρηή επηζηνιή πξνο ηνπο 

επηθξηηέο ηνπ), ελψ ν πξφεδξνο ηεο Ρσζίαο, Βιαληηκίξ Πνχηηλ, δήισζε φηη, δελ 

ζα έθεξε αληίξξεζε, εάλ ν Νηεπαξληηέ δεηνχζε ξσζηθφ δηαβαηήξην.
[6]

 Ο 

εθπξφζσπφο ηνπ, φκσο, δήισζε άγλνηα γηα ηε δήισζε απηή, θαζψο θαη γηα ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ, ελψ ν πξφεδξνο ηεο Σζεηζελίαο γλσζηνπνίεζε πσο ζα 

ππνδερφηαλ κε ραξά ην Γάιιν εζνπνηφ.
[7]

 Δθηφο απφ ηε βειγηθή θαη ηε ξσζηθή 

ππεθνφηεηα, αξθεηά πηζαλφ θαηλφηαλ γηα ηνλ εζνπνηφ λα γίλεη πνιίηεο ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ.
[8]

 Σειηθά, ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2013, ν Πνχηηλ ππέγξαςε 

δηάηαγκα, ην νπνίν παξείρε ζηνλ Νηεπαξληηέ ηε ξσζηθή ππεθνφηεηα.
[9] 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AD#cite_note-nea-6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA_%CE%91%CE%B9%CF%81%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AD#cite_note-tse-7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%AF%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%A0%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AD#cite_note-nea-6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AD#cite_note-tse-7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AD#cite_note-bom-8
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AD#cite_note-9
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θαη ην άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ ηχπν θαη αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα 

ηζαγέλεηαο, λα ζπζρεηίζεηε ην πεξηερφκελφ ηνπο κε δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη 

ζην θείκελν ηνπ Ηζνθξάηε θαη λα πξνρσξήζεηε ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε 

ηα θίλεηξα πνπ ππαγνξεχνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο. Να ελεκεξψζεηε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο εηνηκάδνληαο κηα πξνθνξηθή εηζήγεζε πνπ δελ ζα 

μεπεξλά ζε δηάξθεηα ηα 3 ιεπηά; 

3. ην θείκελν ηνπ Ηζνθξάηε αλαθέξνληαη νη φξνη: επιηήδεςμα, εςδοκίμηζη, 

ζςμπολίηεςζη, ανηιπολίηεςζη. Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζεκεξηλή ζεκαζία ησλ 

φξσλ απηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ ιεμηθψλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα 

θαη λα ηε ζπγθξίλεηε κε ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ιέμεηο ζην αξραίν θείκελν. 

Να ελεκεξψζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο εηνηκάδνληαο έλα ελδεηθηηθφ 

ελεκεξσηηθφ – ζπγθξηηηθφ πίλαθα. 

4. Ζ εμνξία, ήηαλ κηα ζπλεζηζκέλε πνηλή ζηελ αξραηφηεηα, ζεζκνζεηεκέλε 

αθφκε θαη απφ δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα (νζηξαθηζκφο), αιιά πνιχ βαξηά. 

ηνλ αηψλα πνπ πέξαζε πνιιά ειιεληθά λεζηά (Γπάξνο, Μαθξφλεζνο, 

Ηθαξία) ζπλέδεζαλ ην φλνκά ηνπο κε εθηνπηζκνχο θαη εμνξίεο, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη φηη ε πξαθηηθή απηή δελ έρεη εθιείςεη. Δίλαη φκσο ζήκεξα ε 

εμνξία ηφζν βαξηά (ή κήπσο δελ είλαη θαλ πνηλή;), φπσο ήηαλ ζηελ 

αξραηφηεηα; Να ζπδεηήζεηε ην ζέκα ζηελ νκάδα ζαο θαη λα ελεκεξψζεηε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο εηνηκάδνληαο κηα πξνθνξηθή εηζήγεζε πνπ δελ ζα 

μεπεξλά ζε δηάξθεηα ηα 4 ιεπηά; 

Για όλερ ηιρ ομάδερ 

Α. Έλαο απφ ηνπο άξρνληεο ζπκθσλεί θαη έλαο δηαθσλεί κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ Ηζνθξάηε: Βνεζήζηε ηνπ λα ζπληάμνπλ ην ππνζηεξηθηηθφ επηρείξεκα. 

Πξνηείλσ αλεπηθχιαθηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Ηζνθξάηε, γηαηί .. 

Σάζζνκαη ππέξ ηεο απφξξηςεο ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ Ηζνθξάηε, γηαηί .. 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63851556
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9_%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

                                              Γ’ Λυκείου «Οὐ μήν ἀλλά» 

ελίδα 60 από 64 

 

 

Β. Μεηά ηα φζα κάζαηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ, εμαθνινπζείηε λα ζεσξείηε 

ηνλ αξραίν θφζκν ηφζν «αξραίν» (μέλν, καθξηλφ), ζε ζρέζε κε ην δηθφ καο;  
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σν ζελάξην απηφ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ζε πνιχ ζπληνκφηεξν ρξφλν κε ηελ 

πξφβιεςε δχν νινκειεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεχηεξνπ θαη 

ηνπ ηξίηνπ Φχιινπ κπνξνχλ λα ηζνθαηαλεκεζνχλ ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο θαη λα κελ 

αζρνιεζνχλ φινη κε φια. Έηζη, ε δηάρπζε ζα γηλφηαλ κε ηε ζχγθιεζε αθφκε κίαο 

νινκέιεηαο. Απηφ, ελδερνκέλσο, ζα θνχξαδε θαη ιηγφηεξν ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ζα 

κπνξνχζε λα πιαηζησζεί ην ζελάξην κε αλαθνξά ζηηο παξαρσξεηηθέο πξνηάζεηο 

(ππάξρνπλ δχν ζην θείκελν), ψζηε λα είλαη πην θνληά ζηηο αθνινπζνχκελεο 

πξαθηηθέο. Ζ δξαζηεξηφηεηα κε ην ιεμηιφγην, επεηδή κάιινλ ζα απνβεί ρξνλνβφξα, 

ζα κπνξνχζε λα ιάβεη κηα άιιε κνξθή, ψζηε λα είλαη πην εχθνιε γηα ηνπο καζεηέο 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

ΔΗΥΑ ΠΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΗΝΖΣΡΟ 

Έρνληαο ηελ εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ, εθηηκψ φηη ήηαλ πνιχ ζσζηή ε 

θίλεζή κνπ λα ζπζρεηίζσ ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζελαξίνπ κε βαζκνινγηθφ θίλεηξν. Μνπ ήηαλ γλψξηκε ε απξνζπκία ησλ καζεηψλ ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ θαη ε γεληθφηεξε θαρππνςία ηνπο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ 

ζπκκεηνρή θαη πξνζπάζεηα. Σν βαζκνινγηθφ θίλεηξν (ην νπνίν γλψξηδαλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ) ήηαλ ην αληηζηάζκηζκα γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη ελεξγή εκπινθή ηνπο, γηαηί 

δηαθνξεηηθά ππήξρε ν θίλδπλνο φια λα αληηκεησπηζηνχλ ραιαξά θαη αδηάθνξα θαη λα 

ππνλνκεπζεί ζπλνιηθά ε πξνζπάζεηα. Όληαο ν ίδηνο ζπληάθηεο ηνπ ζελαξίνπ, ζέιεζα 

λα δνθηκάζσ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα εληνπίζσ ηε ζπλνιηθή δπλακηθή ηνπ 

ζελαξίνπ. Δίρα θάλεη έλα ζρεηηθά θαιφ ζρεδηαζκφ θαη βξηζθφκνπλ ζε δηαξθή 

εγξήγνξζε γηα λα πξνιάβσ πξνβιήκαηα, λα εκςπρψλσ θαη λα θαζνδεγψ, 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο εθηξνπήο ή απνηεικάησζεο. Γλψξηδα, 
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βέβαηα, φηη ε ελαζρφιεζε κε έλα αληηθείκελν γηα επηά (7) δηδαθηηθέο ψξεο είλαη 

θνπξαζηηθή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ έπξεπε ε δηαδηθαζία λα εμειίζζεηαη νκαιά, ψζηε 

λα κελ θαηαζηεί πιεθηηθή. Ζ θεληξηθή ζηνρνζεζία ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ ε ζπλνκηιία 

ηνπ αξραίνπ κε ηνλ ζχγρξνλν θφζκν θαη ε δηαπίζησζε φηη ε γλψζε ηνπ 

ηζηνξηθνθνηλσληθνχ πιαηζίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο αξραίνπ 

θεηκέλνπ. Καη ηα δχν ζεσξψ φηη θαηαθηήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Σα ρξνληθά 

πιαίζηα ηεξήζεθαλ κεηά βίαο, αιιά ζεσξψ φηη απηφ επηηεχρζεθε, ράξε ζηελ επειημία 

θαη ζηελ εκκνλή κνπ λα νινθιεξσζνχλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο, έζησ θαη κε θαη’ 

νίθνλ εξγαζία. Αλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ΣΠΔ ζην παξφλ ζελάξην είλαη πεξηνξηζκέλεο 

θιίκαθαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο πξνηηκνχλ ζην κάζεκα ηεο Θεκαηνγξαθίαο ηα 

παξαδνζηαθά κέζα ζπγγξαθήο. Με ην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ, ζεσξψ φηη ππήξμε κηα 

ηθαλνπνίεζε θαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αθνινπζνχκελεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη έλα είδνο 

απνκπζνπνίεζεο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ. Γηαπηζηψζεθε, επίζεο, φηη ν 

αξραίνο θφζκνο δελ είλαη «λεθξφο» θαη φηη έρεη πνιιέο απνιήμεηο θαη αλαγσγέο ζην 

παξφλ. Γηαπηζηψζεθε, ηέινο, φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ξεαιηζηηθέο θαη 

πινπνηήζηκεο. Δπνκέλσο, γηα φπνηνλ ζειήζεη λα πινπνηήζεη ην ζελάξην ή θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε παξνχζα εθαξκνγή θαη ηα ηεθκήξηά ηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο ρξήζηκν βνήζεκα θαη αζθαιήο νδεγφο.  

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Lesky, A. 1981. Ιζηοπία ηηρ απσαίαρ ελληνικήρ λογοηεσνίαρ. Θεζζαινλίθε: Αθνη 

Κπξηαθίδε, 804-817. 

Γηάλλνπ, Σ. 2011. (Μάηνο). Οη ΣΠΔ ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ. ην 

Δπιμοπθυηικό Υλικό για ηην Δπιμόπθυζη ηυν Δκπαιδεςηικών ζηα ΠΑΚΔ, ηεχρνο 

3. Πάηξα: ΔΑΗΣΤ, 104-128.  



 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

                                              Γ’ Λυκείου «Οὐ μήν ἀλλά» 

ελίδα 63 από 64 

 

 

Καθξηδήο, Η. Θ., 1966. Το μεηαθπαζηικό ππόβλημα. Ζ βηβιηνζήθε ηνπ θηινιφγνπ. 

Αζήλα.  

Κνπηζνγηάλλεο, Γ. 2012. «Ο ξφκβνο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο». ην Μελέηερ για 

ηην ελληνική γλώζζα. Ππακηικά ηηρ 32
ηρ

 Σςνάνηηζηρ ηος Τομέα Γλυζζολογίαρ 

Α.Π.Θ. Θεζζαινλίθε: ΗΝ (Ίδξπκα Μ. Σξηαληαθπιιίδε), 208-222.  

http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_32_208_222.pdf 

Κνπηζνγηάλλεο, Γ. 2011. Δθηβικέρ ππακηικέρ τηθιακού γπαμμαηιζμού και ηαςηόηηηερ. 

Θεζζαλονίκη. Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, ζει. 50-58. 

Μαξσλίηεο, Γ. Ν. 2009. Από ηη γπαπηή ζηην πποθοπική ζσολική μεηάθπαζη. 

Δλδνγισζζηθή κεηάθξαζε. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία. Πχιε γηα 

ηελ Διιεληθή Γιψζζα. [1/10/2012] Νέα Γνκή, 1996. Δπηζηνινγξαθία. Γνκή, 

ηνκ. 12, ζει. 112. Πφιθαο, Λ. & Κ. Σνπινχκεο, 2012. Μειέηε γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, θαη ηελ εθαξκνγή ζελαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη 

γξακκαηείαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 18-22. Θεζζαινλίθε: ΚΔΓ. 

http://www.greeklanguage.gr/node/821 [1/10/2012] 

αικαλιήο, Α. Υ. & Α. Π. Μπηηζηάλεο. 1992. Σςνηακηικό ηηρ Απσαίαρ ελληνικήρ. 

Θεζζαινλίθε: ΒΑΝΗΑ. 

Σζάθνο, Β. 2004. Η διδακηική ηηρ Απσαίαρ Δλληνικήρ Γπαμμαηείαρ και Γλώζζαρ. Για 

μια εναλλακηική μαθηηεία ζηον απσαίο κόζμο. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Σζέιηθαο, . 2006. Απσαία ελληνική θεμαηογπαθία και μεηάθπαζη. Δλδνγισζζηθή 

Μεηάθξαζε. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία. Πχιε γηα ηελ Διιεληθή 

Γιψζζα. [1/10/2012].  

http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_32_208_222.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_theory/page_000.html
http://www.greeklanguage.gr/node/821
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_theme/index.html


 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

                                              Γ’ Λυκείου «Οὐ μήν ἀλλά» 

ελίδα 64 από 64 

 

 

Σζηφηξαο, Β. Η. 2008. Η απσαία ελληνική θεμαηογπαθία ζηο Λύκειο. Σςμβολή ζηη 

διδακηική ηος «αδίδακηος» κειμένος. Αζήλα: «Σππσζήησ» θαη Γ. Γαξδαλφο. 

ΤΠΔΠΘ-ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ. 2006-07. Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηυν 

θιλολογικών μαθημάηυν ζηο Δνιαίο Λύκειο. Αζήλα: ΟΔΓΒ. 

Υξηζηίδεο, A. Φ. 1999. Γιψζζα θαη λέεο ηερλνινγίεο. ην A.Φ. Xπιζηίδηρ, Γλώζζα, 

Πολιηική, Πολιηιζμόρ. Αζήλα: Πφιηο, 189-196. 

 

 


