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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

Τίτλος  

Αιχμάλωτοι πολέμου 

Δημιουργός  

Σωτήρης Γκαρμπούνης 

Διδακτικό αντικείμενο 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

(Προτεινόμενη) Τάξη 

Α΄ Λυκείου 

Χρονολογία 

Απρίλιος 2014 

Διδακτική / θεματική ενότητα 

Θουκυδίδου, Ιστορίαι 7.87.1-6 

Διαθεματικό 

Όχι  

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα  

— 

Χρονική διάρκεια 

6 -7 διδακτικές ώρες 

Χώρος 

Ι. Φυσικός χώρος: 

Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής.  

ΙΙ. Εικονικός χώρος: Facebook, ιστολόγιο/ιστοσελίδα τάξης, Wiki του μαθήματος. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή  

Βασικές προϋποθέσεις για τους μαθητές είναι η εξοικείωσή τους με τον 

κειμενογράφο, το λογισμικό παρουσιάσεων ή τη δημιουργία βίντεο με την αναζήτηση 
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στο διαδίκτυο και με το περιβάλλον των ιστολογίων ή του Wiki. Επίσης θα πρέπει να 

είναι εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.  

Από την πλευρά του ο διδάσκων χρειάζεται να αξιοποιήσει τις νέες 

προσεγγίσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας που θέλουν την 

ολιστική προσέγγιση των αρχαίων κειμένων και επενδύουν στη λειτουργική χρήση 

της γλώσσας. Επίσης οι γνώσεις του για τα σχετικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα θα 

χρειαστούν, για να κατευθύνουν τους μαθητές και να τους διευκολύνουν στα 

προβλήματα που ίσως αντιμετωπίσουν.  

Όσον αφορά τις υποδομές αρκούν τουλάχιστον είτε τέσσερις φορητοί 

υπολογιστές και σύνδεση στο διαδίκτυο μέσα στη σχολική αίθουσα ή τη βιβλιοθήκη 

είτε το εργαστήριο της πληροφορικής. Ο βιντεοπροβολέας είναι απαραίτητος, καθώς 

το σενάριο ξεκινάει με προβολή σύντομου βίντεο στην ολομέλεια της τάξης. Επίσης 

θα χρειαστούν και ακουστικά για τις ομάδες που στις δραστηριότητές τους 

περιλαμβάνεται η παρακολούθηση βίντεο. 

Εφαρμογή στην τάξη 

Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί πρόταση διδασκαλίας.  

Το σενάριο στηρίζεται  

—  

Το σενάριο αντλεί  

— 

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το σενάριο προσανατολίζει τους μαθητές να διερευνήσουν τις συνθήκες κράτησης 

και την τύχη των αιχμαλώτων πολέμου τόσο κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού 

πολέμου όσο και σε νεότερες και σύγχρονες ιστορικές περιόδους. Επιδιώκει επίσης 

να διαπιστώσουν την αφηγηματική τεχνική του Θουκυδίδη και να τη συγκρίνουν με 

σύγχρονες ιστορικές αφηγήσεις της σχολικής ιστορίας. Γλωσσικά προσπαθεί να 

ανακαλύψουν οι μαθητές τα βασικά γνωρίσματα της γλώσσας του ιστορικού και να 
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δοκιμάσουν νεοελληνικές αποδόσεις που ταιριάζουν στο ύφος και την επιστημονική 

πρακτική του Θουκυδίδη.  

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Το σενάριο επιδιώκει να αναπτύξει ένα παιδαγωγικό παράδειγμα κοντά στην 

«προβληματίζουσα παιδεία» του Πάουλο Φρέιρε που αντιμετωπίζει τη γνώση όχι σαν 

ιδιοκτησία του δασκάλου αλλά καθιστά τους μαθητές «κριτικούς συνερευνητές στο 

διάλογο με τον δάσκαλο» (Φρέιρε 1977: 90). Στην κατεύθυνση αυτή η εξέταση της 

ενότητας υιοθετεί στοιχεία της νέας μάθησης κατά την οποία υπάρχει πλήρης 

επίγνωση ότι οι μαθητές οφείλουν να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον 

παγκόσμιο χώρο και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες ως μέσα που επιτρέπουν 

διαφορετικούς τρόπους εμπλοκής. Ωστόσο οι νέες τεχνολογίες δεν υποκαθιστούν τη 

ζωντανή επικοινωνία «σε μια γενικευμένη υποβάθμιση του αναλογικού προς όφελος 

του ψηφιακού» (Χριστίδης 1999:192-193). Με αφορμή το κείμενο του Θουκυδίδη το 

σενάριο προσπαθεί να αναδείξει την ιστορικότητα της αφήγησης και μέσα από την 

ενσυναίσθηση να αναβιώσουν οι μαθητές την ιστορική δράση, τα κίνητρα και τις 

συνθήκες μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένου χωροχρόνου (Κόκκινος 2003:143).  

Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις πρότυπα, στάσεις ζωής 

Επιδιώκεται οι μαθητές: 

 Να συνειδητοποιήσουν τον ευτελισμό που υπέστησαν οι Αθηναίοι στις 

Συρακούσες. 

 Να συναισθανθούν τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης των αιχμαλώτων. 

 Να συγκροτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τη μεταχείριση και την τύχη των 

αιχμαλώτων κατά την περίοδο του πελοποννησιακού πολέμου. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF_%CE%A6%CF%81%CE%AD%CE%B9%CF%81%CE%B5
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 Να συγκρίνουν τη μεταχείριση των αιχμαλώτων στην αρχαιότητα με αυτήν 

που καταγράφεται στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία. 

 Να διαπιστώσουν, όσον αφορά τη μεταχείριση αιχμαλώτων και κρατουμένων, 

διαφορές στο αξιακό σύστημα της περιόδου της αρχαιότητας σε σχέση με τη 

νεότερη και τη σύγχρονη εποχή. 

 Να διερευνήσουν αν η ανθρώπινη φύση παραμένει ίδια, όπως διατείνεται ο 

Θουκυδίδης, ή αν υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που οδηγούν σε απάνθρωπες 

συμπεριφορές. 

 Να αντιληφθούν τους λόγους που οι σύγχρονες κοινωνίες στέκονται 

καταγγελτικά απέναντι στην απάνθρωπη μεταχείριση των αιχμαλώτων. 

 Να γνωρίσουν τις συνθήκες κράτησης στα ναζιστικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης και να τις συγκρίνουν με τις συνθήκες που περιγράφει ο 

Θουκυδίδης. 

 Να αντιληφθούν ότι και σήμερα παραβιάζονται διεθνείς συνθήκες που 

αφορούν τη μεταχείριση αιχμαλώτων και ότι οι εκτελέσεις και οι βασανισμοί 

αποτελούν κοινό μυστικό. 

 Να εκτιμήσουν τη δυνατότητα έρευνας και συνεργασίας που δίνουν οι νέες 

τεχνολογίες στην προσέγγιση του αρχαιοελληνικού κειμένου και κόσμου. 

Γνώσεις για τη γλώσσα  

Επιδιώκεται οι μαθητές: 

 Να συνειδητοποιήσουν την αναλυτικότητα της νέας ελληνικής. 

 Να αντιληφθούν ότι οι συντακτικές και λεξιλογικές επιλογές του ομιλητή 

σχετίζονται με τις προθέσεις του. 

 Να εμπεδώσουν και να εκτιμήσουν την πορεία από τα νέα ελληνικά στα 

αρχαία. 

 Να διακρίνουν βασικά γνωρίσματα της γλώσσας του Θουκυδίδη. 

 Να ασκηθούν σε μεταφραστικές δοκιμές διαφορετικού ύφους. 
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 Να κατανοήσουν ότι η μετάφραση οφείλει να ακολουθεί το ύφος του 

συγγραφέα. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι τα συνώνυμα της νέας ελληνικής δεν μπορούν 

να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως σε μια μετάφραση. 

 Να αντιληφθούν τον ρόλο που παίζει η επιλογή του λεξιλογίου από τον 

ιστορικό, για να αποδώσει την εικόνα που θέλει. 

 Να ασκηθούν σε ανώμαλα παραθετικά του κειμένου. 

 Να διαπιστώσουν το ρόλο των παραθετικών στην αλλαγή του νοήματος 

του κειμένου. 

 Να εντοπίσουν την ελλειπτικότητα απρόσωπων συντάξεων στοΝ 

Θουκυδίδη. 

Γραμματισμοί 

Επιδιώκεται οι μαθητές: 

 Να αναπτύξουν πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού συνδεμένες με τη 

σχολική μάθηση. 

 Να εξοικειωθούν με την ερευνητική-ανακαλυπτική διαδικασία μάθησης. 

 Να ασκηθούν στη σύνταξη πολυτροπικού κειμένου για ειδικό σκοπό. 

 Να καλλιεργήσουν την ικανότητα για συγκριτική μελέτη κειμένων και 

γλωσσικών επιλογών. 

 Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση ως πρακτική για την προσέγγιση 

του παρελθόντος. 

 Να διερευνούν κριτικά τις πηγές στο διαδίκτυο ελέγχοντας την ταυτότητά 

τους. 

Διδακτικές πρακτικές 

Το σενάριο προτείνει τη συγκριτική μελέτη κειμένων με σκοπό να αποκτήσουν οι 

μαθητές ολοκληρωμένη εικόνα της τύχης των αιχμαλώτων του πελοποννησιακού 

πολέμου. Επίσης προτρέπει σε προβολές αντίστοιχων φαινομένων της νεότερης και 
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σύγχρονης ιστορίας, ώστε να αναπτύξουν οι μαθητές προβληματισμό και κριτική 

ματιά απέναντι στο φαινόμενο της αιχμαλωσίας και το αξιακό σύστημα που το 

συνοδεύει σε κάθε εποχή. Τα ψηφιακά περιβάλλοντα χρησιμοποιούνται ως πόροι 

μάθησης αλλά και ως πεδία έρευνας της ταυτότητας των διαφόρων ιστοτόπων με την 

αυτενέργεια των μαθητών. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η ομαδοσυνεργατική 

μάθηση που ανατροφοδοτεί την προσπάθειά τους.  

Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Αφετηρία 

Αφετηρία του σεναρίου αποτελεί η ημιτελής διδασκαλία του έργου του Θουκυδίδη. 

Οι μαθητές εκφράζουν συχνά την απορία τους για την κατάληξη του πολέμου και 

κυρίως τον τρόπο που ο Θουκυδίδης πραγματεύεται το τέλος της περιπέτειας των 

Αθηναίων. Επειδή η ύλη, όπως καθορίζεται κεντρικά, αφήνει συνήθως έξω από τη 

διδασκαλία το συγκεκριμένο χωρίο οι μαθητές αισθάνονται μετέωροι. Τέλος το χωρίο 

αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουν και να προσεγγίσουν κριτικά ανάλογα 

φαινόμενα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας τόσο της ελληνικής όσο και της 

παγκόσμιας.  

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

Το σενάριο ακολουθεί τις οδηγίες για τη διδασκαλία και αξιολόγηση της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας, όπως εμφανίζονται στο ψηφιακό σχολείο χωρίς τον αιφνίδιο 

περιορισμό της ύλης λόγω εφαρμογής της επιμέρους πανελλήνιας εξέτασης με βάση 

την τράπεζα θεμάτων. 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως μαθησιακός πόρος με σκοπό τη διερεύνηση και τη 

σύγκριση. Επίσης αποτελούν πεδίο κριτικής προσέγγισης της ταυτότητας ιστοτόπων 

που αναζητούν οι ίδιοι οι μαθητές. Μέσα από τη δημιουργία βίντεο ή παρουσίασης το 

σενάριο στοχεύει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της έκφρασης στάσεων 

των μαθητών. Ταυτόχρονα το wiki ή το ιστολόγιο λειτουργεί ως καμβάς δράσης αλλά 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A108/document/4e77140fs8l7/5076bbd9h6x4.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A108/document/4e77140fs8l7/5076bbd9h6x4.pdf
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/lykeio/2263-exetastea-ylh-a-taxh-lykeiou.html
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και δημοσιοποίησης της δουλειάς των παιδιών που αναπτύσσει τη συνεργασία και 

την αλληλοτροφοδότηση.  

Κείμενα   

Κείμενα σχολικών εγχειριδίων  

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α΄ Λυκείου: Θουκυδίδου, Ιστορίαι 7.87.1-6 

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α΄ Λυκείου: Εισαγωγικά στην αρχαία ελληνική 

ιστοριογραφία (ψηφιακό βιβλίο) 

Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκείου: Ισοκράτης Περί Ειρήνης Εισαγωγή 

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΣΤ΄ δημοτικού  

Κείμενα εκτός σχολικών εγχειριδίων  

Θουκυδίδης, Ιστορίαι 7.86.1–7.87.6 [Στο ThucydidisHistoriae. Ι–ΙΙ. H.S. Jones & J.E. 

Powell, εκδ. 1942. 2η έκδ. Οxford: Clarendon Press. (1η έκδ. Οxford: Οxford 

University Press). Ανατ. 1967–70]. [Μτφρ. Ε.Κ. Βενιζέλος. [1940] 1960. Θουκυδίδου 

Ιστορίαι. Ι–ΙΙ. 2η έκδ. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας]. [Μτφρ. Ε. Λαμπρίδη. 

1962. Θουκυδίδου Ιστορία. Πρόλογος, μετάφραση, σχόλια. Εισαγωγή: Ι.Θ. Κακριδής. 

Ι–IV. Αθήνα: Γκοβόστης]. [πηγή: Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας. Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα]. 

Θουκυδίδης 4.41.1 [Στο ThucydidisHistoriae. Ι–ΙΙ. H.S. Jones & J.E. Powell, εκδ. 

1942. 2η έκδ. Οxford: Clarendon Press. (1η έκδ. Οxford: Οxford University Press). 

Ανατ. 1967–70]. [Perseus Digital Library. Tufts University] και Θουκυδίδης, Ιστορίαι 

4.37.1–4.41.4 [πηγή: Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας. Πύλη για την Ελληνική 

Γλώσσα]. 

Θουκυδίδης 5.18.7 [Στο ThucydidisHistoriae. Ι–ΙΙ. H.S. Jones & J.E. Powell, εκδ. 

1942. 2η έκδ. Οxford: Clarendon Press. (1η έκδ. Οxford: Οxford University Press). 

Ανατ. 1967–70]. [Perseus Digital Library. Tufts University]. 

Ξενοφώντας Ελληνικά 2.1.31 [Στο Xenophontis opera omnia. Ι–V. E.C. Marchant, 

εκδ. 1900–21. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71]. [Μτφρ. Ρ. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1647,5255/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1641,5231/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1641,5231/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/636/4093,18696/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/520/3385,13666
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=224
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0199%3Abook%3D4%3Achapter%3D41%3Asection%3D1
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=196
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=196
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=196
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=196
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=196
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0205%3Abook%3D2%3Achapter
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Ρούφος. [1966] 2000. Ξενοφώντος Ελληνικά. Ι–ΙΙ. Αθήνα: Ωκεανίδα. [1η έκδ. Αθήνα: 

Γαλαξίας]. Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2002. Ξενοφώντος Ελληνικά Α', Β', Γ'. Εισαγωγή, 

μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος]. [Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2005. Ξενοφώντος 

Ελληνικά Δ'–Ζ'. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος]. [πηγή: 

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας. Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα]. 

Ξενοφώντας Ελληνικά 1.2.14 [Στο Xenophontis opera omnia. Ι–V. E.C. Marchant, 

εκδ. 1900–21. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71]. [πηγή: [Perseus 

Digital Library. Tufts University] και Ξενοφών, Ελληνικά [Μτφρ. Ρ. Ρούφος. [1966] 

2000. Ξενοφώντος Ελληνικά. Ι–ΙΙ. Αθήνα: Ωκεανίδα. [1η έκδ. Αθήνα: Γαλαξίας]. 

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2002. Ξενοφώντος Ελληνικά Α', Β', Γ'. Εισαγωγή, μετάφραση, 

σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος]. [Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2005. Ξενοφώντος Ελληνικά 

Δ'–Ζ'. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος]. [πηγή: Ανθολόγιο 

Αττικής Πεζογραφίας. Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα]. 

Θουκυδίδης 5.90-91 και 116 [πηγή: «Περί των Μηλίων Πάθη». Βικιπαίδεια]. 

Ισοκράτης Περί Ειρήνης 84-86G. [Στο Isocrates. I–III. Norlin, εκδ. 1980. Loeb 

Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William 

Heinemann Ltd]. [Μτφρ. Μ.Γ. Ξανθού. 2001. Ισοκράτης. Περί Ειρήνης, Κατά των 

Σοφιστών, Επιστολή προς Φίλιππον (ΙΙΙ), Επιστολή προς Αλέξανδρον (V). Εισαγωγή, 

μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος]. [Μτφρ. Δ. Αντωνίου. 2003. Ισοκράτη 

Περί Ειρήνης. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια (γραμματικά, συντακτικά, 

ερμηνευτικά, πραγματικά, αισθητικά). Αθήνα: Γρηγόρης]. [πηγή: Ανθολόγιο Αττικής 

Πεζογραφίας. Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα]. 

Ρεπούση, Μ., Ανδρεάδου, Χ., Πουταχίδης, Α., Τσίβας, Α. 2006. Ιστορία ΣΤ΄ 

Δημοτικού. Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια, (βιβλίο μαθητή). Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

Υποστηρικτικό/εκπαιδευτικό υλικό 

Βίντεο   

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0205%3Abook%3D1%3Achapter%3D2%3Asection%3D14
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/translation/contents.html?author_id=11#toc003
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B7
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=292
%5bΣυλλογικό%5d%20-%20Βιβλίο%20Ιστορίας%20ΣΤ'%20Δημοτικού%20Στα%20νεότερα%20και%20σύγχρονα%20χρόνια%20%5bΠαιδαγωγικό%20Ινστιτούτο%20ΟΕΔΒ%202006%5d_files
%5bΣυλλογικό%5d%20-%20Βιβλίο%20Ιστορίας%20ΣΤ'%20Δημοτικού%20Στα%20νεότερα%20και%20σύγχρονα%20χρόνια%20%5bΠαιδαγωγικό%20Ινστιτούτο%20ΟΕΔΒ%202006%5d_files
%5bΣυλλογικό%5d%20-%20Βιβλίο%20Ιστορίας%20ΣΤ'%20Δημοτικού%20Στα%20νεότερα%20και%20σύγχρονα%20χρόνια%20%5bΠαιδαγωγικό%20Ινστιτούτο%20ΟΕΔΒ%202006%5d_files
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Στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκα [πηγή: YouTube. National Geographic. Διάρ-

κεια: 44: 42. Hitler’s G. I. Death Camp. Δημοσίευση στις 23/02/2102]. 

Στρατόπεδο Μάουτχαουζεν [πηγή: YouTube. Διάρκεια: 5΄25΄΄. Αρχείο Παληοτάκη. 

Δημοσίευση στις 20/04/2013].  

Ιστοσελίδες  

Ψηφιακό σχολείο 

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας [Νέα Ελληνική Γλώσσα. Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα]. 

Lexigram [Λεξικά, Γλώσσα, Παιδεία].  

Συνώνυμα [Ελληνόγλωσσο Διαδικτυακό Λεξικό Συνωνύμων]. 

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

Wordle [Ελεύθερο Λογισμικό για τη δημιουργία συννεφόλεξων] 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Περσέα [Perseus Digital Library. Tufts University].  

Βικιπαίδεια [Ελεύθερη Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια]. 

Prezi [Ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων].  

Διδακτική πορεία / στάδια /φάσεις 

Φροντίζουμε οι μαθητές να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες με κριτήριο που θα 

επιλέξουν οι ίδιοι. Ο χωρισμός μπορεί να γίνει σε προηγούμενη φάση, αφού 

ενημερωθούν οι μαθητές. Το σενάριο μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις φάσεις. Και οι 

τέσσερις εξελίσσονται στο εργαστήριο ή στην τάξη εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να 

φιλοξενούνται τουλάχιστον τέσσερις φορητοί υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο.  

1
η
 Φάση 

Η πρώτη φάση αποτελεί την αφόρμηση του σεναρίου και η διάρκειά της περιορίζεται 

περίπου στα δεκαπέντε λεπτά. Η τάξη σε ολομέλεια παρακολουθεί από 

βιντεοπροβολέα ένα βίντεο 5.30 λεπτών που έχει θέμα το ναζιστικό στρατόπεδο του 

Μάουτχαουζεν. Μετά την προβολή ακολουθεί σύντομη συζήτηση δέκα λεπτών με 

σκοπό να σχολιαστούν οι εικόνες των συνθηκών διαβίωσης και θανάτου που 

καταγράφονται στο βίντεο αυτό. 

http://www.youtube.com/watch?v=8QB4frUzLG8
https://www.youtube.com/watch?v=8RSOeNfOgZA
http://ebooks.edu.gr/2013/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://sinonima.blogspot.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.wordle.net/create
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://prezi.com/
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2
η
 Φάση 

Με γέφυρα λοιπόν τις εικόνες και τις διαπιστώσεις των παιδιών γύρω από τις 

συνθήκες κράτησης στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου, περνάμε στη δεύτερη φάση 

που σχετίζεται με το πρώτο φύλλο εργασίας (για 1
η
 και 3

η
 για 2

η
 και 4

η
) των ομάδων 

που αφορά δραστηριότητες μεταφραστικών δοκιμών και το δεύτερο φύλλο, όπου 

εξετάζονται γλωσσικές ιδιαιτερότητες του Θουκυδίδη και είναι κοινό για όλες τις 

ομάδες. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο φύλλο περιλαμβάνονται δύο δραστηριότητες 

κοινές για όλες τις ομάδες και άλλες που διαφοροποιούνται ανά δύο ομάδες. Όλοι οι 

μαθητές καλούνται να διαβάσουν μόνοι τους ή ανά ομάδες το κείμενο της ενότητας 

και με τη βοήθεια των ερμηνευτικών σχολίων και του λεξιλογίου να γράψουν με δικά 

τους λόγια μια σύντομη περίληψη από όσα κατάλαβαν. Κατόπιν καλούνται να 

απαντήσουν σε σύντομες και συγκεκριμένες ερωτήσεις κατανόησης με τη δέσμευση 

να εντοπίσουν με σχετική ακρίβεια τις απαντήσεις μέσα στον αρχαιοελληνικό λόγο 

του κειμένου. Ακολουθούν δραστηριότητες που ανά δύο ομάδες διαφέρουν μεταξύ 

τους. Πιο συγκεκριμένα η 1
η
 και η 3

η
 ομάδα καλούνται στη μία δραστηριότητα να 

αντιστοιχίσουν στο κείμενο επιλεγμένα μεταφρασμένα αποσπάσματα (δηλαδή από τα 

νέα στα αρχαία) και στην άλλη να συγκρίνουν μεταξύ τους δύο διατυπώσεις του ίδιου 

χωρίου. Για την ακρίβεια η δεύτερη διατύπωση είναι κατασκευασμένη και 

αντικαθιστά την τριτοπρόσωπη αφήγηση του Θουκυδίδη με μια αφήγηση πιο 

προσωπική. Οι μαθητές καλούνται να μεταφράσουν και τις δύο και να διαπιστώσουν 

τη διαφορά καθώς και λόγους που κατά τη γνώμη τους ο Θουκυδίδης αποφεύγει τη 

δεύτερη εκδοχή. Η 2
η
 και η 4

η
 ομάδα καλούνται να αντιστοιχίσουν σε όποια 

μετάφραση της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα θέλουν συγκεκριμένα αποσπάσματα 

του πρωτότυπου κειμένου (από τα αρχαία στα νέα). Στη συνέχεια, δοκιμάζουν να 

διαφοροποιήσουν τις μεταφράσεις που βρήκαν, χρησιμοποιώντας συνώνυμα ή άλλες 

συντάξεις, με στόχο να εκφράσουν με μεγαλύτερη ένταση και μεροληψία όσα 

αφηγείται ο Θουκυδίδης. Η δεύτερη φάση κλείνει με το δεύτερο φύλλο εργασίας που 

είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Οι δραστηριότητές του κινούνται στο πεδίο της 

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html


 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

& Αθλητισμού 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες 
 Α΄ Λυκείου «Αιχμάλωτοι πολέμου» 

Σελίδα 13 από 39 

 

γλώσσας και του λεξιλογίου του Θουκυδίδη και του συγκεκριμένου κειμένου. Οι 

μαθητές διερευνούν με τη βοήθεια της εισαγωγής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

γλώσσας του ιστορικού, όπως αυτά εμφανίζονται στην ενότητα, δοκιμάζουν μέσα 

από συννεφόλεξα να αναδείξουν το αρχαιοελληνικό λεξιλόγιο που αποκαλύπτει τις 

άθλιες συνθήκες κράτησης των αιχμαλώτων και στη συνέχεια να αποδώσουν τις 

λέξεις αυτές στα νέα ελληνικά με σκοπό να δημιουργήσουν δύο συννεφόλεξα που να 

διαφοροποιούνται στην ένταση και τη φόρτιση της απόδοσης. Τέλος 

περιλαμβάνονται και δραστηριότητες που σχετίζονται όσον αφορά τη γραμματική με 

τα παραθετικά επιθέτων και τη λειτουργία τους στο κείμενο και όσον αφορά το 

συντακτικό με δομές αιτιολόγησης που χρησιμοποιεί στο απόσπασμα ο Θουκυδίδης 

καθώς και την ελλειπτικότητα της απρόσωπης σύνταξης. Η φάση αυτή υπολογίζεται 

ότι διαρκεί δύο ώρες περίπου 

3
η
 Φάση 

Κατά την τρίτη φάση του σεναρίου οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τον κόσμο 

των αιχμαλώτων στη διάρκεια του πελοποννησιακού πολέμου (τρίτο φύλλο εργασίας) 

αλλά και τη μεταχείρισή τους στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία (τέταρτο φύλλο 

εργασίας). Χρησιμοποιούν ως πηγές κείμενα του Θουκυδίδη, του Ξενοφώντα και του 

Ισοκράτη με σκοπό να αντιληφθούν και να περιγράψουν τόσο τις συνθήκες κράτησης 

και μεταχείρισης των αιχμαλώτων του πελοποννησιακού πολέμου όσο και να 

συνειδητοποιήσουν την κλίμακα της ήττας των Αθηναίων στη Σικελία. Πιο 

συγκεκριμένα στο τρίτο φύλλο για την 1
η
 και 2

η
 ομάδα οι μαθητές διερευνούν μέσα 

από κείμενα του Θουκυδίδη και του Ξενοφώντα την τύχη που είχαν οι αιχμάλωτοι 

της Σφακτηρίας, οι αιχμάλωτοι που κρατούνταν από τους Αθηναίους, όταν 

υπογράφτηκε η Νικίειος Ειρήνη, οι Αθηναίοι αιχμάλωτοι στους Αιγός Ποταμούς και 

οι Συρακούσιοι στην Αθήνα. Σκοπός της έρευνας είναι να δημιουργήσουν σε πρώτο 

επίπεδο ένα σύντομο κείμενο στο οποίο θα περιγράφουν την τύχη που ήταν δυνατό 

να έχουν οι αιχμάλωτοι του πελοποννησιακού πολέμου. Στη συνέχεια, καλούνται να 

οπτικοποιήσουν την τύχη των αιχμαλώτων μέσα από εικόνες που συνειρμικά φέρνουν 
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στο μυαλό όσα διαπίστωσαν. Την παρουσίαση μπορούν να τη συνοδέψουν είτε με 

ζωντανή είτε με ηχογραφημένη ανάγνωση των αποσπασμάτων που μελέτησαν ή του 

κειμένου που δημιούργησαν. Στο τρίτο φύλλο εργασίας η 3
η
 και 4

η
 ομάδα καλείται να 

συγκρίνει τη συμπεριφορά των Αθηναίων στο γνωστό περιστατικό με τους Μήλιους, 

με την ήττα στη Σικελία καθώς και την αποτίμηση της ήττας από τον Ισοκράτη 50 

χρόνια περίπου αργότερα. Συγκεκριμένα διαβάζουν απόσπασμα από το γνωστό 

διάλογο Αθηναίων και Μηλίων προκειμένου να χαρακτηρίσουν τη στάση των 

Αθηναίων και την αντίληψη που είχαν για τη δύναμή τους πριν από τη σικελική 

εκστρατεία, να συμπεράνουν τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν την ήττα, να 

διερευνήσουν την αντικειμενικότητα ή τη μεροληψία της αφήγησης του Θουκυδίδη 

με βάση τα δύο περιστατικά και να αποφασίσουν ποιο από τα δύο συλλογικά 

υποκείμενα (Μήλιοι και Αθηναίοι) είναι πιο κοντά στα γνωρίσματα ενός τραγικού 

προσώπου. Τέλος δίνεται ένα απόσπασμα από τον λόγο Περί Ειρήνης του Ισοκράτη 

με σκοπό να συγκρίνουν την αποτίμηση της σικελικής εκστρατείας από τον ρήτορα 

με την αντίστοιχη του Θουκυδίδη. 

Στην ίδια φάση ανήκει και το τέταρτο και τελευταίο φύλλο εργασίας το οποίο 

περιλαμβάνει μία κοινή δραστηριότητα για όλες τις ομάδες και μία που 

διαφοροποιείται από ομάδα σε ομάδα (τέταρτο φύλλο εργασίας: 1
η
 ομάδα, 2

η
 ομάδα, 

3
η
 ομάδα, 4

η
 ομάδα). Η κοινή δραστηριότητα βασίζεται στη διαπίστωση του 

ιστορικού ότι γεγονότα, όπως αυτά που περιγράφει, επαναλαμβάνονται εξαιτίας της 

ανθρώπινης φύσης. Οι μαθητές καλούνται να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τη 

θέση του ιστορικού τεκμηριώνοντας την απόφανσή τους με ιστορικά παραδείγματα 

που γνωρίζουν. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες διαφέρουν από ομάδα σε ομάδα και 

εστιάζουν τόσο στην αφηγηματολογία και την επιστημονική προσέγγιση της ιστορίας 

όσο και σε γεγονότα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας ανάλογα με αυτά που 

περιγράφει ο Θουκυδίδης στην ενότητα που μας απασχολεί. Πιο συγκεκριμένα η 

πρώτη ομάδα συγκρίνει τρεις αφηγηματικές δομές: του Θουκυδίδη, όπως 

παρουσιάζεται στην ενότητα, του βιβλίου που διδάσκεται στην έκτη δημοτικού των 
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Κολιόπουλου και άλλων και του βιβλίου που διδάχτηκε για ένα μικρό χρονικό 

διάστημα επίσης στην έκτη δημοτικού της Ρεπούση και άλλων. Οι ενότητες που 

επιλέγονται από τα δύο τελευταία βιβλία αφορούν την κατοχή, την εθνική αντίσταση 

και τον εμφύλιο πόλεμο. Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν την έκταση των 

αφηγήσεων καθώς και τον ρόλο και τη χρήση των πηγών ως μέσων δόμησης της 

αφήγησης, της διδασκαλίας και επιστημονικής πρακτικής. Η δεύτερη ομάδα καλείται 

να παίξει το ρόλο ενός πολεμικού ανταποκριτή στη Σικελία ο οποίος πρέπει να 

οργανώσει ένα ρεπορτάζ με όσα μαθαίνει ότι συμβαίνουν στα ορυχεία της Σικελίας 

και να το μεταδώσει ζωντανά σε δελτίο ειδήσεων. Το ρεπορτάζ μπορεί να 

συνοδεύεται από εικόνες ή και βίντεο που συνειρμικά φέρνουν στο μυαλό τις άθλιες 

συνθήκες κράτησης των αιχμαλώτων. Η τρίτη ομάδα συγκεντρώνει πληροφορίες 

γύρω από όσα συνέβησαν στις φυλακές Αμπού Γκράιμπ στο Ιράκ και σχετίζονται 

άμεσα με τη μεταχείριση κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου. Οι μαθητές 

αφήνονται ελεύθεροι να αντλήσουν τις πληροφορίες τους με μόνο περιορισμό να 

αξιολογήσουν την αξιοπιστία των ιστοτόπων που επισκέπτονται και να τους 

καταγράψουν ως διαδικτυογραφία. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μία 

παρουσίαση στην τάξη με φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες, ώστε να γίνει 

κατανοητό το γεγονός από τους συμμαθητές τους. Επίσης αναζητούν τους λόγους για 

τους οποίους σήμερα ξεσηκώνεται η κοινή γνώμη απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές 

και καλούνται να αναρωτηθούν, αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και στην 

Αθήνα μετά τις αποκαλύψεις του Θουκυδίδη για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων στη 

Σικελία. Η τέταρτη ομάδα παρακολουθεί επτάλεπτο απόσπασμα από ντοκιμαντέρ του 

National Geographic που αφορά μαρτυρίες αιχμαλώτων πολέμου στο ναζιστικό 

στρατόπεδο Μπέργκα. Συγκρίνουν τις συνθήκες κράτησης με αυτές που περιγράφει ο 

Θουκυδίδης και αναλαμβάνουν το ρόλο ενός από τους διασωθέντες που εκθέτουν 

στον ιστορικό όσα έζησαν στα λατομεία της Σικελίας κατά αναλογία με τις μαρτυρίες 

του ντοκιμαντέρ. Η τρίτη φάση του σεναρίου προβλέπεται να διαρκέσει δύο έως τρεις 

ώρες.  
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4
η
 Φάση 

Στην τέταρτη φάση οι μαθητές παρουσιάζουν τις δουλειές τους στην τάξη και 

αναστοχάζονται γύρω από τις δραστηριότητές τους. Για τη φάση αυτή προβλέπονται 

μία με δύο ώρες.  
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ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1
η
 και 3

η
 ομάδα / 1

ο
 φύλλο εργασίας 

1. Διαβάστε το κείμενο μόνοι σας και με τη βοήθεια των πληροφοριών 

(λεξιλόγιο και ερμηνευτικές πληροφορίες) που σας δίνει το σχολικό βιβλίο (ή 

εναλλακτικά το ψηφιακό σχολείο) γράψτε με δικά σας λόγια όσα καταλάβατε 

σε ένα σύντομο κείμενο 50-60 λέξεων.  

2. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν 

χρησιμοποιώντας λέξεις και φράσεις μέσα από το κείμενο και όχι νεοελληνικό 

λόγο: 

Σε ποιο μέρος συγκέντρωσαν οι Συρακούσιοι τους αιχμαλώτους; (εν λιθοτομίαις) 

Τι σχήμα είχε; (κοίλω χωρίω) 

Τι τους προκαλούσε δυσφορία στη διάρκεια της μέρας; (οι ήλιοι) 

Γιατί; (δια το αστέγαστον) 

Πώς ήταν οι νύχτες τους; (μετοπωριναί και ψυχραί) 

Τι τους προκαλούσαν οι μεταβολές αυτές; (ενεωτέριζον ες ασθένειαν) 

Γιατί έκαναν τα πάντα στο ίδιο μέρος; (δια στενοχωρίαν) 

Ποιους άλλους είχαν μαζί τους τριγύρω; (των νεκρών… ξυνεννημένων) 

Από τι πέθαιναν; (εκ των τραυμάτων και δια την μεταβολήν) 

Τι ατμόσφαιρα επικρατούσε εξαιτίας των νεκρών σωμάτων; (οσμαί ουκ 

ανεκταί) 

Από τι άλλο υπέφεραν; (λιμώ και δίψη) 

Πόσο καιρό έμειναν εκεί; (εβδομήκοντά τινας ημέρας) 

Ποιους δεν πούλησαν για δούλους οι Συρακούσιοι; (πλην Αθηναίων και ει 

τινες των Σικελιωτών ή Ιταλιωτών) 

Πιάστηκαν όλοι ή ένα μέρος των Αθηναίων; (οι ξύμπαντες) 

Πόσοι ήταν; (ουκ ελάσσους επτακισχιλίων) 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1647,5255/
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Από ποια φράση φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρος ο Θουκυδίδης για τον αριθμό; 

(ακριβεία χαλεπόν εξειπείν) 

Πόσο μεγάλη θεωρεί τη συμφορά σε σχέση με όσες είχαν προηγηθεί στον 

πόλεμο αυτό; (έργον τούτο…μέγιστον γενέσθαι) 

Πώς γνωρίζει τις άλλες συμφορές του πολέμου; (ακοή Ελληνικών ίσμεν) 

Πώς χαρακτηρίζει για τους νικητές αυτό το γεγονός και πώς για τους 

ηττημένους; (τοις κρατήσασι λαμπρότατον…τοις διαφθαρείσι δυστυχέστατον) 

Οι Αθηναίοι νικήθηκαν εν μέρει ή ολοκληρωτικά στη Σικελία; (κατά πάντα 

πάντως νικηθέντες και ουδέν ολίγον …) 

Τι απέγιναν οι αιχμάλωτοι Αθηναίοι; (ολίγοι από πολλών επ’ οίκου 

απενόστησαν) 

3. Διαβάστε τις μεταφράσεις από την Πύλη και αντιστοιχίστε το κατάλληλο 

χωρίο στα αποσπάσματα που ακολουθούν.  

Στη συνέχεια, δοκιμάστε να παρέμβετε και να αλλάξετε τη διατύπωση της 

μετάφρασης με μια δική σας απόδοση. Σκοπός σας είναι να προκύψουν μεταφράσεις 

που να δείχνουν με μεγαλύτερη ένταση όσα αφηγείται ο ιστορικός. Μπορείτε να 

βρείτε συνώνυμα (διευκολυνθείτε από το lexigram ή από το Λεξικό της Κοινής 

Νεοελληνικής ή από το sinonima.blogspot) ή να αλλάξετε και τη σύνταξη, όπου 

κρίνετε ότι θα εξυπηρετήσει το σκοπό σας. Αναρτήστε τις αποδόσεις στο ιστολόγιο ή 

στην ομάδα στο Facebook και σχολιάστε τις εκδοχές των άλλων ομάδων. 

 Τοὺς δ’ ἐν ταῖς λιθοτομίαις οἱ Συρακόσιοι χαλεπῶς τοὺς πρώτους 

χρόνους μετεχείρισαν. 

 πάντα τε ποιούντων αὐτῶν διὰ στενοχωρίαν ἐν τῷ αὐτῷ 

 καὶ λιμῷ ἅμα καὶ δίψῃ ἐπιέζοντο 

 ἄλλα τε ὅσα εἰκὸς ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ ἐμπεπτωκότας 

κακοπαθῆσαι, οὐδὲν ὅτι οὐκ ἐπεγένετο αὐτοῖς· 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=224
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%23Hist0
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://sinonima.blogspot.gr/
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 καὶ τοῖς τε κρατήσασι λαμπρότατον καὶ τοῖς διαφθαρεῖσι 

δυστυχέστατον· 

 κατὰ πάντα γὰρ πάντως νικηθέντες καὶ οὐδὲν ὀλίγον ἐς οὐδὲν 

κακοπαθήσαντες πανωλεθρίᾳ δὴ τὸ λεγόμενον καὶ πεζὸς καὶ νῆες καὶ 

οὐδὲν ὅτι οὐκ ἀπώλετο, 
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2
η
 και 4

η
 ομάδα / 1

ο
 φύλλο εργασίας 

1. Διαβάστε το κείμενο μόνοι σας και με τη βοήθεια των πληροφοριών 

(λεξιλόγιο και ερμηνευτικές πληροφορίες) που σας δίνει το σχολικό βιβλίο (ή 

εναλλακτικά το ψηφιακό σχολείο) γράψτε με δικά σας λόγια όσα καταλάβατε 

σε ένα σύντομο κείμενο 50-60 λέξεων.  

2. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν 

χρησιμοποιώντας λέξεις και φράσεις μέσα από το κείμενο και όχι νεοελληνικό 

λόγο: 

Σε ποιο μέρος συγκέντρωσαν οι Συρακούσιοι τους αιχμαλώτους; (εν 

λιθοτομίαις) 

Τι σχήμα είχε; (κοίλω χωρίω) 

Τι τους προκαλούσε δυσφορία στη διάρκεια της μέρας; (οι ήλιοι) 

Γιατί; (δια το αστέγαστον) 

Πώς ήταν οι νύχτες τους; (μετοπωριναί και ψυχραί) 

Τι τους προκαλούσαν οι μεταβολές αυτές; (ενεωτέριζον ες ασθένειαν) 

Γιατί έκαναν τα πάντα στο ίδιο μέρος; (δια στενοχωρίαν) 

Ποιους άλλους είχαν μαζί τους τριγύρω; (των νεκρών… ξυνεννημένων) 

Από τι πέθαιναν; (εκ των τραυμάτων και δια την μεταβολήν) 

Τι ατμόσφαιρα επικρατούσε εξαιτίας των νεκρών σωμάτων; (οσμαί ουκ ανεκταί) 

Από τι άλλο υπέφεραν; (λιμώ και δίψη) 

Πόσο καιρό έμειναν εκεί; (εβδομήκοντά τινας ημέρας) 

Ποιους ΔΕΝ πούλησαν για δουλους οι Συρακούσιοι; (πλην Αθηναίων και ει τινες 

των Σικελιωτών ή Ιταλιωτών) 

Πιάστηκαν όλοι ή ένα μέρος των Αθηναίων; (οι ξύμπαντες) 

Πόσοι ήταν; (ουκ ελάσσους επτακισχιλίων) 

Από ποια φράση φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρος ο Θουκυδίδηςγια τον αριθμό; 

(ακριβεία χαλεπόν εξειπείν) 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1647,5255/
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Πόσο μεγάλη θεωρεί τη συμφορά σε σχέση με όσες είχαν προηγηθεί στον 

πόλεμο αυτό; (έργον τούτο…μέγιστον γενέσθαι) 

Πώς γνωρίζει τις άλλες συμφορές του πολέμου; (ακοή Ελληνικών ίσμεν) 

Πώς χαρακτηρίζει για τους νικητές αυτό το γεγονός και πώς για τους 

ηττημένους; (τοις κρατήσασι λαμπρότατον…τοις διαφθαρείσι δυστυχέστατον) 

Οι Αθηναίοι νικήθηκαν εν μέρει ή ολοκληρωτικά στη Σικελία; (κατά πάντα 

πάντως νικηθέντες και ουδέν ολίγον …) 

Τι απέγιναν οι αιχμάλωτοι Αθηναίοι; (ολίγοι από πολλών επ’ οίκου 

απενόστησαν) 

3. Εντοπίστε στο κείμενο τα παρακάτω μεταφρασμένα αποσπάσματα: 

«Και περίπου εβδομήντα μέρες έζησαν έτσι όλοι μαζί». 

«Πιάστηκαν αιχμάλωτοι όλοι ανεξαιρέτως, με ακρίβεια βέβαια είναι δύσκολο 

να πει κανείς, όμως όχι λιγότεροι από εφτά χιλιάδες». 

«Και η συμφορά αυτή ήταν η μεγαλύτερη απ’ όσες συνέβησαν κατά τη διάρκεια 

αυτού του πολέμου». 

«Γιατί αυτοί αφού νικήθηκαν ολοκληρωτικά και κατά κράτος σε όλα τα σημεία 

υπέστησαν όχι μικρή συμφορά αλλά όπως λέγεται πανωλεθρία». 

4. Ακολουθούν δύο χωρία στα αρχαία ελληνικά. Το πρώτο προέρχεται από το 

κείμενο και το δεύτερο αποτελεί παραλλαγή του. Αποδώστε στα ελληνικά και 

τα δύο αποσπάσματα και εξηγείστε, γιατί ο Θουκυδίδης επιλέγει την πρώτη 

εκδοχή και αποκλείει τη δεύτερη; Τι θα σήμαινε για την αξία του έργου του η 

δεύτερη επιλογή; 

«Ξυνέβη τε ἔργον τοῦτο [Ἑλληνικὸν] τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε μέγιστον 

γενέσθαι, δοκεῖν δ᾽ ἔμοιγε καὶ ὧν ἀκοῇ Ἑλληνικῶν ἴσμεν, καὶ τοῖς τε κρατήσασι 

λαμπρότατον καὶ τοῖς διαφθαρεῖσι δυστυχέστατον»· 
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«Ξυνέβη τε ἔργον τοῦτο [Ἑλληνικὸν] τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε μέγιστον 

γενέσθαι, δοκεῖν δ᾽ ἔμοιγε καὶ ὧν ἀκοῇ Ἑλληνικῶν ἴσμεν, καὶ τοῖς τε Συρακοσίοις 

λαμπρότατον καὶ ἡμῖν δυστυχέστατον»· 
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2
ο
 φύλλο εργασίας (κοινό) 

1. Συμβουλευτείτε την εισαγωγή του βιβλίου σας (και στο ψηφιακό σχολείο) και 

εντοπίστε στο κείμενο χαρακτηριστικά της γλώσσας του Θουκυδίδη όσον 

αφορά τη μορφολογία των λέξεων. 

2. Επίσης βρείτε στο κείμενο σημεία στα οποία ο ιστορικός αιτιολογεί τα 

γεγονότα που αφηγείται. Ποια συντακτική μορφή έχει ο προσδιορισμός της 

αιτίας μέσα στο κείμενο; Θα σας βοηθήσει εκτός από τη μετάφραση και ο 

συσχετικός πίνακας στην πύλη για την ελληνική γλώσσα. 

3. Ποια άλλα γνωρίσματα της γραφής του Θουκυδίδη μπορείτε να εντοπίσετε 

στο κείμενο με βάση όσα αναφέρει η εισαγωγή; Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα. 

4. Εντοπίστε στο κείμενο λέξεις που δείχνουν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης 

των αιχμαλώτων. Παρουσιάστε τες σε ένα συννεφόλεξο στο Wordle και 

αναρτήστε το αποτέλεσμα ως φωτογραφία στο ιστολόγιο ή στην ομάδα του 

Facebook. 

5. Δοκιμάστε να φτιάξετε άλλα δύο συννεφόλεξα με τη μετάφραση αυτών των 

λέξεων. Στο ένα φροντίστε να χρησιμοποιήσετε λέξεις πιο φορτισμένες και 

εμφατικές και στο άλλο πιο ουδέτερες. Ποιες αποδόσεις θεωρείτε ότι 

βρίσκονται πιο κοντά στο πνεύμα γραφής του Θουκυδίδη; 

6. Αντικαταστήστε την έκφραση «οὐκ ἐλάσσους» του κειμένου με τον 

συγκριτικό βαθμό του επιθέτου «πολύς». Θα σας διευκολύνει η αναζήτηση 

στο lexigram. Ποια διαφορά βρίσκετε στο νόημα; 

7. «…και ὀλίγοι από πολλῶν ἐπ’ οἴκου ἀπενόστησαν»: αντικαταστήστε τα 

επίθετα με τον υπερθετικό τους βαθμό. Θα σας διευκολύνει η αναζήτηση στο 

lexigram. Αποδώστε στα ελληνικά και τις δύο εκδοχές. Τι παρατηρείτε όσον 

αφορά το νόημα; 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1641,5231/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/02.html
http://www.wordle.net/create
http://www.lexigram.gr/lex/arch/#Hist0
http://www.lexigram.gr/lex/arch/#Hist0
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«…ἀκριβείᾳ μὲν χαλεπὸν ἐξειπεῖν»: να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης 

και να συμπληρώσετε τους όρους που λείπουν. Μπορείτε να ανατρέξετε στις 

αρχές σύνταξης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ή στο σχολικό συντακτικό. 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_036.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_036.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3395,13694/
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1
η
 και 2

η
 ομάδα / 3

ο
 φύλλο εργασίας 

1. Η τύχη των αιχμαλώτων: διαβάστε τα σχετικά χωρία τόσο από το έργο του 

Θουκυδίδη όσο και του Ξενοφώντα με βάση τις παραπομπές που σας δίνονται 

και περιγράψτε με λίγα λόγια σε ένα κείμενο που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο 

του μαθήματος ποια ήταν η τύχη των αιχμαλώτων κατά τον πελοποννησιακό 

πόλεμο. 

2. Βρείτε εικόνες που μπορεί συνειρμικά να σχετίζονται με τα περιστατικά και 

τις συμπεριφορές που περιγράφουν. Στη συνέχεια, ηχογραφήστε τα 

αρχαιοελληνικά αποσπάσματα ή ως σύντομη αφήγηση την απάντησή σας και 

δημιουργήστε μία παρουσίαση με εικόνα και ήχο και ανεβάστε την στο 

ιστολόγιο του μαθήματος ή παρουσιάστε την στην τάξη. 

 οι αιχμάλωτοι της Σφακτηρίας 4.41.1 (ελληνική μετάφραση στην Πύλη) 

 οι αιχμάλωτοι μετά την Πεντηκονταετή ειρήνη (ειρήνη του Νικία) Στο χωρίο 

αυτό εκτός από τη φυλακή αναφέρεται ότι οι αιχμάλωτοι κρατούνταν και 

«άλλοθί που…». Πού φαντάζεστε ότι θα μπορούσαν να κρατούν 

αιχμαλώτους; Σκεφτείτε ότι οι Αθηναίοι στη φάση αυτή ήταν κυρίαρχοι στο 

Αιγαίο. 

 οι αιχμάλωτοι Αθηναίοι στους Αιγός Ποταμούς (ελληνική μετάφραση στην 

Πύλη) 

 Συρακούσιοι αιχμάλωτοι στην Αθήνα 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0199%3Abook%3D4%3Achapter%3D41%3Asection%3D1
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=196
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Thuc.+5.18.7&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0199
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0205%3Abook%3D2%3Achapter%3D1%3Asection%3D31
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=391
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0205%3Abook%3D1%3Achapter%3D2%3Asection%3D14
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3
η
 και 4

η
 ομάδα / 3

ο
 φύλλο εργασίας 

3. Πριν την εκστρατεία στη Σικελία οι Αθηναίοι απείλησαν και τελικά υπέταξαν 

τους Μήλιους σε ένα περιστατικό που έμελε να είναι από τα πιο γνωστά της 

αφήγησης του Θουκυδίδη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

διάλογος μεταξύ των απεσταλμένων Αθηναίων και των Μηλίων. Διαβάστε το 

απόσπασμα 90-91 του διαλόγου καθώς και την τελική έκβαση της 

σύγκρουσης (116): «Περί των Μηλίων πάθη» και προσπαθήστε: 

 να χαρακτηρίσετε τη στάση των Αθηναίων και την αντίληψη που είχαν για τη 

δύναμή τους πριν τη σικελική εκστρατεία.  

 κατόπιν συγκρίνετε την αίσθηση υπεροχής τους με τη θέση στην οποία 

βρέθηκαν στο τέλος του σικελικού πολέμου. Πώς φαντάζεστε ότι βίωσαν την 

ήττα και την τελική κατάληξη των στρατευμάτων τους; 

 πιστεύετε ότι ο Θουκυδίδης ως ιστορικός μεροληπτεί με βάση αυτά τα δύο 

περιστατικά ή προσπαθεί αποστασιοποιημένος να αποδώσει την 

πραγματικότητα; Προσπαθήστε να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 μεταξύ των Μηλίων και των Αθηναίων ποιους θα επιλέγατε ως 

πρωταγωνιστικά πρόσωπα μιας τραγωδίας και γιατί; 

4. Περίπου 50 χρόνια αργότερα ο ρήτορας Ισοκράτης στο λόγο του «Περί 

Ειρήνης» αποτιμά τη Σικελική εκστρατεία του 415 π.Χ. Διαβάστε το 

απόσπασμα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (84-86) και συγκρίνετέ το 

με την τελική αποτίμηση της εκστρατείας από τον Θουκυδίδη. Χρήσιμες 

πληροφορίες για τον ρητορικό λόγο του Ισοκράτη μπορείτε να βρείτε στο 

ψηφιακό σχολείο.  

 Κατά πόσο επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του ιστορικού;  

 Ποια βασική διαφορά βλέπετε στις δύο αποτιμήσεις;  

 Ποια θεωρείτε πιο ψύχραιμη και πού αποδίδετε τη διαφορά στο ύφος 

και την έκταση; 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B7
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=292
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/636/4093,18696/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/636/4093,18696/
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1
η
 ομάδα /4

ο
 φύλλο εργασίας 

1
η
 δραστηριότητα 

Ας υποθέσουμε ότι το κείμενο του Θουκυδίδη ήταν αυτό με το οποίο τα παιδιά στην 

Αθήνα μάθαιναν την πρόσφατη ιστορία τους. Συγκρίνετε την αφήγησή του με άλλες 

δύο αφηγήσεις που αφορούν τη νεότερη δική μας ιστορία και περιέχονται σε σχολικά 

βιβλία που έχουν διδαχτεί στο δημοτικό.  

Τι παρατηρείτε σχετικά με την έκταση της αφήγησης; Πού αποδίδετε τη 

διαφορά; Ποια από τις τρεις ιστορίες βασίζεται λιγότερο στην αφήγηση και 

περισσότερο στην εμπλοκή του αναγνώστη/μαθητή να βγάλει συμπεράσματα; 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

Ποιος είναι ο ρόλος της παράθεσης των πηγών στα δύο νεότερα βιβλία; Ποια 

είναι η διαφορά που εντοπίζετε ανάμεσά τους όσον αφορά τη χρήση των πηγών; 

Ποιες νομίζετε ότι είναι οι πηγές του Θουκυδίδη για τη δική του αφήγηση; 

Γιατί κατά τη γνώμη σας δεν τις παραθέτει; Τι είναι αυτό που οδήγησε κάποιους να 

θεωρήσουν τον Θουκυδίδη τον πρώτο επιστήμονα ιστορικό; Θυμηθείτε και όσα 

γράφονται  στην εισαγωγή του βιβλίου σας. 

Ποια από τις προσεγγίσεις πιστεύετε ότι σας εξοικειώνει περισσότερο με την 

ιστορία ως επιστήμη και γιατί; 

Ποια από τις ιστορικές προσεγγίσεις σας φαίνεται πιο γοητευτική, για να 

μελετήσετε την ιστορία και γιατί; 

 το κείμενο του Θουκυδίδη 

 κατοχή-αντίσταση-εμφύλιος στο πρώτο βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ΄ 

Δημοτικού 

 κατοχή-αντίσταση-εμφύλιος στο δεύτερο βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού, σελ. 

112-114. Ακολουθούν οι σελίδες σε φωτoγραφίες: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1641,5231/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=224
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/520/3385,13666/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/520/3385,13666/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/520/3385,13666/
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2
η
 δραστηριότητα 

Θουκυδίδης 3.82.2: «γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις 

ἀνθρώπων ᾖ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν 

ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται»: (μετάφραση στην Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα).  

Έχοντας υπόψη όσα περιγράφει ο ιστορικός για την καταστροφή στη Σικελία 

και όσα λέει στο παραπάνω χωρίο απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

Πιστεύετε ότι ο Θουκυδίδης δικαιώνεται για την άποψη που εκθέτει;  

Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι παίζει ρόλο η φύση του ανθρώπου για τέτοιες 

συμπεριφορές;  

Τι άλλο μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε τέτοια σκληρότητα; Απορρίψτε 

ή επιβεβαιώστε τη θέση του αναφερόμενοι σε ιστορικά παραδείγματα που ξέρετε. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=192
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=192
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2
η
 ομάδα / 4

ο
 φύλλο εργασίας 

1
η
 δραστηριότητα 

Υποθέστε ότι είστε πολεμικός ανταποκριτής στη Σικελία και καλείστε να μεταφέρετε 

όσα είδατε και ακούσατε για τις συνθήκες κράτησης των αιχμαλώτων. Γράψτε ένα 

κείμενο σαν ρεπορτάζ, για να το παρουσιάσετε σε απευθείας σύνδεση στο δελτίο 

ειδήσεων. Συνοδέψτε το με μια παρουσίαση με φωτογραφίες και εικόνες ή και βίντεο 

που συνειρμικά οπτικοποιούν το δράμα των Αθηναίων. Παρουσιάστε το αποτέλεσμα 

στην τάξη. Μπορείτε να δοκιμάσετε το Prezi ή κάποιο άλλο λογισμικό παρουσίασης. 

2
η
 δραστηριότητα 

Θουκυδίδης 3.82.2: «γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις 

ἀνθρώπων ᾖ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν 

ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται»: (μετάφραση στην Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα).  

Έχοντας υπόψη όσα περιγράφει ο ιστορικός για την καταστροφή στη Σικελία 

και όσα λέει στο παραπάνω χωρίο απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

Πιστεύετε ότι ο Θουκυδίδης δικαιώνεται για την άποψη που εκθέτει;  

Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι παίζει ρόλο η φύση του ανθρώπου για τέτοιες 

συμπεριφορές;  

Τι άλλο μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε τέτοια σκληρότητα; Απορρίψτε 

ή επιβεβαιώστε τη θέση του αναφερόμενοι σε ιστορικά παραδείγματα που ξέρετε. 

http://prezi.com/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=192
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=192
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3
η
 ομάδα / 4

ο
 φύλλο εργασίας 

1
η
 δραστηριότητα 

 Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικές με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές 

Αμπού Γκράιμπ στο Ιράκ. Προσανατολιστείτε σε μαρτυρίες και φωτογραφικό 

υλικό και δημιουργήστε μια παρουσίαση που με τρόπο κατανοητό για τους 

συμμαθητές σας θα εκθέτει τα περιστατικά.  

 Προσοχή: ελέγξτε τις πηγές των πληροφοριών σας και την ταυτότητα των 

σελίδων που επισκέπτεστε (ποιος γράφει, γιατί, σε ποιους απευθύνεται, τι 

σύμβολα ή χρώματα χρησιμοποιεί, αν είναι ιστοσελίδα ή ιστολόγιο, φορέας ή 

ιδιώτης και οτιδήποτε μπορεί να αποκαλύψει ικανοποιητικά την ταυτότητά 

του, ώστε να κριθεί και η αξιοπιστία του). Φροντίστε να τις συμπεριλάβετε 

στο τέλος της παρουσίασης ως διαδικτυογραφία. 

 Γιατί ξεσηκώθηκε η διεθνής κοινή γνώμη; Πιστεύετε ότι οι αποκαλύψεις του 

Θουκυδίδη στην εποχή του προκάλεσαν παρόμοιες αντιδράσεις; 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

2
η
 δραστηριότητα 

Θουκυδίδης 3.82.2: «γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις 

ἀνθρώπων ᾖ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν 

ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται»: (μετάφραση στην Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα).  

 Έχοντας υπόψη όσα περιγράφει ο ιστορικός για την καταστροφή στη Σικελία 

και όσα λέει στο παραπάνω χωρίο απαντήστε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν: 

 Πιστεύετε ότι ο Θουκυδίδης δικαιώνεται για την άποψη που εκθέτει;  

 Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι παίζει ρόλο η φύση του ανθρώπου για τέτοιες 

συμπεριφορές;  

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=192
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=192
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 Τι άλλο μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε τέτοια σκληρότητα; 

Απορρίψτε ή επιβεβαιώστε τη θέση του αναφερόμενοι σε ιστορικά 

παραδείγματα που ξέρετε. 
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4
η
 ομάδα / 4ο φύλλο εργασίας 

1
η
 δραστηριότητα 

Παρακολουθήστε σε ντοκιμαντέρ του National Geographic τις συνθήκες κράτησης 

αμερικανών στρατιωτών αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ των οποίων και πολλοί 

εβραίοι. Ο εγκλεισμός τους έγινε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκα στη 

Γερμανία το 1944 μετά από μια βαριά ήττα των αμερικανών από το γερμανικό 

στρατό στις Αρδέννες στην περιοχή μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας. Το απόσπασμα 

στο οποίο μπορείτε να περιοριστείτε είναι από το 15.09 λεπτό ως το 22.20. Φυσικά 

μπορείτε να προχωρήσετε το βίντεο και να συγκεντρώσετε κι άλλες ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ναζιστικό στρατόπεδο. 

 Ποια κοινά εντοπίζετε με τις περιγραφές του Θουκυδίδη;  

 Υποθέστε ότι είστε ένας από τους επιζήσαντες της καταστροφής στη 

Σικελία, όπως αντίστοιχα οι πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ. Πώς θα 

περιγράφατε στο Θουκυδίδη τις συνθήκες που ζήσατε, ώστε να 

καταγράψει την αλήθεια στο έργο του (φανταστείτε λεπτομέρειες, 

περιστατικά, συμπεριφορές που να αποδίδουν την σκληρότητα των 

συνθηκών διαβίωσης). 

2
η
 δραστηριότητα 

Θουκυδίδης 3.82.2: «γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις 

ἀνθρώπων ᾖ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν 

ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται»: (μετάφραση στην Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα).  

 Έχοντας υπόψη όσα περιγράφει ο ιστορικός για την καταστροφή στη Σικελία 

και όσα λέει στο παραπάνω χωρίο απαντήστε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν: 

 Πιστεύετε ότι ο Θουκυδίδης δικαιώνεται για την άποψη που εκθέτει;  

http://www.youtube.com/watch?v=8QB4frUzLG8
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=192
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=192
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 Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι παίζει ρόλο η φύση του ανθρώπου για τέτοιες 

συμπεριφορές;  

 Τι άλλο μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε τέτοια σκληρότητα; 

Απορρίψτε ή επιβεβαιώστε τη θέση του αναφερόμενοι σε ιστορικά 

παραδείγματα που ξέρετε. 
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Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ 

Το σενάριο είναι ανοιχτό σε πολλές διαφορετικές εκδοχές. Ιδιαίτερη σημασία θα είχε 

η συγκρότηση ενός project με θέμα τους αιχμαλώτους πολέμου και τις συνθήκες 

κράτησης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να 

οργανωθούν δραστηριότητες που οδηγούν τους μαθητές στην ενσυναίσθηση των 

γεγονότων μέσα από την ανάληψη ρόλων. 

Η. ΚΡΙΤΙΚΗ 

Το σενάριο ως πρόταση διδασκαλίας εστιάζει περισσότερο στον αρχαίο και σύγχρονο 

κόσμο και λιγότερο στη γλώσσα, τουλάχιστον αναφορικά με τις τυπικές σχολικές 

απαιτήσεις. Κάτι τέτοιο κρίνεται θεμιτό από τη στιγμή που η ενότητα βρίσκεται στο 

τέλος του σχολικού βιβλίου και δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα η επιμονή προς αυτή την 

κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην υλοποίησή του εκτός βέβαια 

από την έλλειψη χρόνου που προκαλεί ο προσανατολισμός του σχολείου στις 

εξετάσεις. Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα σημεία 

του σεναρίου ενταγμένα στην παραδοσιακή διδασκαλία. 
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