
 

 

 

 

Π.3.2.5 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, 

ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 

30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη 
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Θεμαηική ενόηηηα:  

οθοκλέοσς, «Ανηιγόνη» ζη. 282-331 

 

Σίηλος: «Κπέυν, η απαηηλή γοηηεία ηηρ εξοςζίαρ» 

 

σγγραθή: ΜΑΝΣΕΧΡΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 

Δθαρμογή: ΣΑΘΖ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και δη-

μιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και Β/βάθμια 

εκπαίδεςζη» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο 1-2-3 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηεί-

ηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη εζληθνύο πόξνπο.  

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η .Ν. ΚΑΕΑΕΖ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.5. Πιλοηική εθαπμογή και αξιολόγηζη ανηιπποζωπεςηικού απιθμού ζεναπίων από 

κάθε ηύπο ζε διαθοποποιημένερ εκπαιδεςηικέρ ζςνθήκερ ππαγμαηικήρ ηάξηρ. 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ 

Τπεύζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο δεπηεξνβάζκηαο: Λάκπξνο Πόιθαο, 

Κνζκάο Σνπινύκεο      

ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  

http://www.greeklanguage.gr  

Καξακανύλα 1 – Πιαηεία θξα Σ.Κ. 55 132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε 

Σει.: 2310 459101, Φαμ: 2310 459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr 
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

Κξέσλ, ε απαηειή γνεηεία ηεο εμνπζίαο! 

Εθαπμογή ζεναπίος 

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Βαζηιηθή Μαληδώξνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

Β΄ Λπθείνπ  

Χπονολογία 

Από 24-01-2014 έσο 21-02-2014 

Σσολική μονάδα 

2ν Γεληθό Λύθεην εξξώλ 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

νθνθιένπο, «Αληηγόλε» - Α΄ επεηζόδην ζηίρνη 282-331 

Διαθεμαηικό  

Ναη  

ην ζελάξην αληρλεύνληαη ζηνηρεία δηαζεκαηηθόηεηαο κε εκπιεθόκελεο γλσζηηθέο 

πεξηνρέο ηηο παξαθάησ: 

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα  

Η. Φηινινγηθήο Εώλεο 

Νενειιεληθή Γιώζζα 

ΗΗ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 

ΗΗΗ. Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 
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Χπονική διάπκεια  

7 δηδαθηηθέο ώξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθόο ρώξνο: 

Δληόο ζρνιείνπ: Αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην παξόλ ζελάξην απαηηείηαη ε ζπζηεκαηηθή εμνηθείσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ησλ καζεηώλ κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο 

αξρηθά θαη θαηόπηλ κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ 

(επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ, ηερληθέο αλαδήηεζεο ζην 

δηαδίθηπν, εξγαιεία ηνπ Web2) θαη θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή (ζρνιηθό 

εξγαζηήξην Ζ/Τ, θνξεηόο ε/π, βηληενπξνβνιέαο, πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν). 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

ην νκώλπκν ζελάξην ηεο Βαζηιηθήο Μαληδώξνπ. 

Το ζενάπιο ανηλεί  

Όπσο ζεκεηώλεη ε Βαζηιηθή Μαληδώξνπ, ην ζελάξην απηό είλαη πξσηόηππν θαη δελ 

ζηεξίδεηαη νύηε αληιεί πιηθό ή ηδέεο από άιια ζελάξηα.  

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην ζελάξην επηρεηξείηαη δηεξεύλεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Κξένληα θαη θαη’ επέθηαζε 

ηεο επίδξαζεο ηεο αλάιεςεο εμνπζηαζηηθνύ ξόινπ ζην ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπνπ. 

Δπηδηώθεηαη λα θαηαλνεζνύλ από ηνπο καζεηέο ε ελόηεηα ηνπ ήζνπο ησλ εξώσλ σο 

κηα από ηηο ζηαζεξέο ηεο ηξαγσδίαο, ε επίδξαζε πνπ αζθεί ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηόκνπ ε αλάιεςε αξρεγηθνύ ξόινπ, νη ζπλέπεηεο ηεο ύβξεσο θαη ηειηθά λα 

θαηαδεηρζεί όηη ν Κξέσλ απνηειεί πεξίπησζε ηξαγηθνύ ήξσα. 
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Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ αξραηνγλσζία δελ απνηειεί κνπζεηαθό αληηθείκελν αιιά παηδεπηηθό αγαζό πνπ 

ζπκβάιιεη ζηε ζεκειίσζε θαη ηε ζπλνρή κηαο θνηλσλίαο ζηελ νπνία θεληξηθή ζέζε 

θαηέρεη ν πξνβιεκαηηζκόο γύξσ από ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ελλνηώλ ηνπ αλζξώπνπ 

ηνπ πνιίηε, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο επλνκίαο, ηνπ νξζνύ ιόγνπ θιπ.  

Καηά ηε κειέηε ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ θαη θπξίσο ηεο ηξαγσδίαο, ε 

πξνζήισζε ζηε γιώζζα κεηαβάιιεη ην ινγνηερληθό θείκελν ζε άιινζη γηα 

ζεκαζηνινγηθή θαη γξακκαηηθή άζθεζε.·Αληηζέησο ε πξόηαμε ηνπ θεηκέλνπ νξίδεη 

σο επηθνπξηθό ηνλ ξόιν ηεο εκαζηνινγίαο θαη ηεο Γξακκαηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζνύλ, όπσο πξέπεη, ην λόεκα θαη ε κνξθή ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ. 

Mε ηελ ππαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζηελ εμππεξέηεζε γεληθόινγα αλζξσπηζηηθώλ 

θαη ππεξαπινπζηεπκέλσλ εζληθώλ ζηόρσλ, ν αξραηνειιεληθόο θόζκνο (γισζζηθόο 

θαη γξακκαηεηαθόο), αληί λα απνηειεί αληηθείκελν θξηηηθήο δηεξεύλεζεο, ώζηε λα 

αλαδεηρζεί ε πνιππινθόηεηά ηνπ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην λενειιεληθό θαη επξσπατθό 

παξόλ, πεξηραξαθώζεθε ζε έλαλ ππεξβαηηθό ρώξν, θαηεμνρήλ, αληηηζηνξηθό θαη 

αληηθνηλσληθό (Πόιθαο ). 

Δπηπιένλ, απηά ηα θείκελα κπνξνύλ θαη πξέπεη όρη κόλν λα κειεηώληαη σο 

θνξείο δηαρξνληθώλ αμηώλ θαη εζηθώλ παξαηλέζεσλ αιιά θαη λα απνδνκνύληαη σο 

ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνη θνξείο ηδενινγίαο. Χο πξνο ηα αξραηνειιεληθά θείκελα 

θαζεαπηά, ε ζρνιηθή πξάμε (δηδαζθαιία θαη εμέηαζε), θαηά θαλόλα, ππνβαζκίδεη ηηο 

θάζε ινγήο δηαθνξέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί ε αλζξσπηζηηθή ηνπο 

νκνηνγέλεηα (Μαξσλίηεο). 

Δπηβάιιεηαη, ινηπόλ, κηα πξνζέγγηζε πνπ ζα θαιιηεξγεί ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

καζεηή λα δηαθξίλεη ηηο επηβηώζεηο ηνπ παξειζόληνο ζην παξόλ θαη λα πξνβεί ζε 

πξνζσπηθέο επηινγέο σο πξνο ηα πεξηζώξηα αμηνπνίεζεο ηνπ ρζεο ζην ζήκεξα. 

Ζ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ππνβνεζνύκελεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο κε ζηαδηαθή πξηκνδόηεζε ηεο απηελέξγεηαο ηνπ καζεηή θαη 
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ζπλαθόινπζεο ππνρώξεζεο ηεο ππνζηήξημεο ηνπ δηδάζθνληνο. Αλαγθαία ζεσξείηαη ε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ θαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην 

ηεο νκάδαο. Ο δηδάζθσλ παξέρεη ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα θαη ηα κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία ζηνπο καζεηέο πνπ επηρεηξνύλ λα θαηαθηήζνπλ δεκηνπξγηθά ηε γλώζε, ελώ 

θαιιηεξγνύλ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε πνηθίινπο ζεκεησηηθνύο πόξνπο ην πεξηερόκελν ησλ 

νπνίσλ εζίδνληαη ζην λα απνηηκνύλ, λα αμηνινγνύλ θαη λα επεμεξγάδνληαη 

θαηάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνύλ ζηελ παξαγσγή πξσηόηππνπ, πξνζσπηθνύ 

πιηθνύ. Σαπηόρξνλα αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο αλάιπζεο πιεξνθνξηώλ, ζύλζεζεο 

απόςεσλ, ζύγθξηζεο θαη αμηνιόγεζεο, ελώ δεκηνπξγείηαη από ηε ζύδεπμε ηεο 

εηθόλαο κε ηνλ ιόγν έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη θαιιηεξγείηαη θιίκα 

άκηιιαο. 

Ζ παξνύζα πξνζέγγηζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ κειμενοκενηπική μέθοδο 

διδαζκαλίαρ, κε ηελ νπνία έκθαζε δίλεηαη ζην ίδην ην θείκελν, ζην ζύλνιό ηνπ, ζηε 

βαζύηεξε θαηαλόεζή ηνπ από δηδάζθνληεο θαη δηδαζθόκελνπο ζε όια ηα επίπεδα. Ζ 

εξκελεπηηθή δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε όηη ην θείκελν απνηειεί νξγαληθό 

ζύλνιν, ηνπ νπνίνπ ηα κέξε ζρεηίδνληαη ζηελά κεηαμύ ηνπο θαη επνκέλσο θσηίδνληαη 

θαη εξκελεύνληαη ακνηβαία. Έηζη μεθηλάεη από κηα ζπλνιηθή ζεώξεζε ηνπ θεηκέλνπ, 

επηζεκαίλεη ηα ζεκαηηθά θέληξα θαη ηε δνκή ηνπ, πξνρσξεί αλαιπηηθά ζηε 

δηεξεύλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (δνκή, πινθή, ύθνο, ραξαθηήξεο, αθεγεκαηηθνί ηξόπνη 

θ.ν.θ.) θαη ηεο κνξθήο (ιεμηιόγην, ζπληαθηηθή δνκή, ζρήκαηα ιόγνπ θ.ν.θ.) θαη 

θιείλεη κε ζπλνιηθή ζπλζεηηθή εθηίκεζε ησλ νπζησδώλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ. 

Σαπηόρξνλα, πξαγκαηνπνηείηαη θαηαλόεζε ηεο πξαγκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο γιώζζαο, 

όπσο απηή εκθαλίδεηαη ζην θείκελν, πξνζέγγηζε ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο ινγνηερληθήο 

γιώζζαο, αλάδεημε ηνπ κεηαθνξηθνύ θαη ζπκβνιηθνύ ραξαθηήξα ηεο θαη αλαθάιπςε 

ηεο αηζζεηηθήο ιεηηνπξγία ηεο. 

Οη καζεηέο δελ ζα γλσξίζνπλ απιώο ηα δεκηνπξγήκαηα ελόο πνιηηηζκνύ πνπ 

ζπλέβαιε ζηε ζεκειίσζε ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο 



 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ  
Β’ Λυκείου «Κρζων, η απατηλή γοητεία τησ εξουςίασ» 

ελίδα 7 από 30 

 

 

θπζηνγλσκίαο ηνπ·αιιά ζα δηδαρζνύλ ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο δηεξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη θξηηηθήο δηαρείξηζεο ηεο γλώζεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ 

αληίζηνηρα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά ζηε δσή ηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν 

επηδηώθεηαη ηόζν ε εμάζθεζε ησλ καζεηώλ ζηε ζπλεπή θαη ζπλεθηηθή αλάιπζε ηνπ 

θεηκέλνπ, όζν θαη ε ελζάξξπλζή ηνπο γηα κηα αλνηθηή, δηεξεπλεηηθή θαη βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ δξάκαηνο, ε νπνία ζα επηηξέςεη κηα πην πξνζσπηθή εκπινθή ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Δπηρεηξείηαη νη καζεηέο : 

 Να θαηαλνήζνπλ όηη ε αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη 

από ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ξόισλ. 

 Να αληηιεθζνύλ ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ ε 

άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άξρνληα ζηνπο 

αξρόκελνπο, ηελ πηζαλή κεηάιιαμε ησλ απόςεσλ ηνπ άξρνληα, ηε ξεηνξηθή ηεο 

εμνπζίαο, ηηο αληηθάζεηο ηεο εμνπζίαο, ηνπο θόβνπο ηεο εμνπζίαο θαη ελ ηέιεη ηνλ 

ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ άξρνληα από ηνπο αξρόκελνπο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαρξνληθή αληίιεςε γηα ηελ θαηαζηξνθηθή επίδξαζε 

ηνπ ρξήκαηνο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαθζνξά ησλ ζπλεηδήζεσλ ησλ 

αλζξώπσλ. 

 Να αληηιεθζνύλ ηα θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ηεο ππεξνςίαο θαη ηεο απνπζίαο 

επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθόηεηαο.  

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζηελή αιιειεμάξηεζε γιώζζαο θαη θεηκεληθνύ είδνπο. 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ πνηεηηθνύ ιόγνπ. 

Γπαμμαηιζμοί 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ όξν «ηξαγηθόο» ήξσαο ζην αξραίν ζέαηξν. 
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 Να αζθεζνύλ ζηνλ δηάινγν, ζηελ θξηηηθή απνηίκεζε πεγώλ δηαθνξεηηθνύ είδνπο 

γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ ή γξαπηνύ 

ιόγνπ ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό πιαίζην. 

 Να αμηνπνηνύλ απνηειεζκαηηθά ηε ρξήζε ςεθηαθώλ πόξσλ γηα ηε ζπλαγσγή 

πιεξνθνξηώλ. 

 Να αζθεζνύλ ζηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνύ πιηθνύ, ζπλδπάδνληαο εύζηνρα 

εηθόλα θαη ιόγν. 

 Να αζθεζνύλ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ θαη ζσκάησλ θεηκέλσλ. 

 Να εμνηθεησζνύλ κε αλνηρηά πεξηβάιινληα κάζεζεο.  

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Σν ζελάξην πηνζεηεί ηελ καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Καηά ζπλέπεηα, νη καζεηέο 

αλαθαιύπηνπλ ηε γλώζε, ππό ηελ θαζνδήγεζε βέβαηα ησλ θύιισλ εξγαζίαο θαη 

θαηά ζπλέπεηα αζθνύληαη ζηελ απηνπεηζαξρία θαη ζηελ ππεπζπλόηεηα ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα θάζε ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια, αληρλεύνληαο ζηνηρεία 

πίζσ θαη έμσ από ην θείκελν, δηεπξύλνπλ ηελ νπηηθή ηνπο θαη ελδπλακώλνπλ ην 

θξηηηθό ηνπο ππόζηξσκα. Σέινο, αλακέλεηαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ ηδέα ηεο 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνύ, εκπιέθνληαο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ή θαη ηε θαληαζία ηνπο ζηελ αλαδήηεζε ιύζεσλ ή ζηελ εμσηεξίθεπζε 

ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο δηάζεζεο. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηεο Αληηγόλεο σο δηδαθηηθνί ζηόρνη 

πξνηάζζνληαη νη αθόινπζνη: «νη καζεηέο ζηα πιαίζηα κηαο πνιπεπίπεδεο νπσζδήπνηε 

εξκελείαο θαινύληαη: 

Να επηζεκάλνπλ ην βαζηθό πξόβιεκα ηεο ηξαγσδίαο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηε 

ζηάζε ησλ εξώσλ απέλαληη ζηελ νθεηιόκελε ηηκή πξνο ηνπο λεθξνύο.  
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Να απνθύγνπλ ηελ εξκελεία ηεο ηξαγσδίαο ζε επίπεδν ζρεκαηηθό θαη 

αθεξεκέλν –ηδενινγηθό σο ζύγθξνπζε πρ γξαπηώλ θαη άγξαθσλ λόκσλ πνιηηείαο θαη 

νηθνγέλεηαο θιπ. 

Να αηζζαλζνύλ όηη ε ηξαγηθόηεηα ησλ πξνζώπσλ, θπξίσο ηνπ Κξένληα θαη ηεο 

Αληηγόλεο πξνθύπηεη από ηελ πξνζσπηθή ηνπο βνύιεζε θη επηινγή. Δηζη ε πβξηζηηθή 

γηα ην λεθξό Πνιπλείθε απόθαζε ηνπ Κξένληα, ζηελά δεκέλε κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

πνιηηηθνύ γηα ηελ εμνπζία, ηνλ θέξλεη θιηκαθσηά θαη δηαδνρηθά ζε ζύγθξνπζε κε ηνλ 

θύιαθα, κε ηνλ ρνξό, ηελ Αληηγόλε, ηνλ Αίκνλα, ηνλ Σεηξεζία κέρξη ηελ ηειηθή 

ζπληξηβή ηνπ. 

Να εθηηκήζνπλ ηειηθά ηε ζηάζε ηνπ νθνθιή απέλαληη ζηελ αμία ησλ ζετθώλ 

λόκσλ θαη ζηε ζπλαθόινπζε επζέβεηα ησλ αλζξώπσλ πνπ ηε ζεσξεί δείγκα 

ζσθξνζύλεο». 

Πξαθηηθά, νη αλσηέξσ ζηόρνη είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα πξαγκαηνπνηεζνύλ, 

θαζώο ην δηαηηζέκελν δίσξν εβδνκαδηαίσο κόιηο πνπ επαξθεί γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

ηνπ δεπηέξνπ ζηαζίκνπ ή ιίγν παξαπάλσ κε θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο (ε γξάθνπζα 

θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 θάιπςε ύιε πεξίπνπ κέρξη ην ζηηρ.705). Καηά 

ζπλέπεηα, νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηνλ Κξένληα λα εκπιέθεηαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ζηελ «ύβξηλ», ρσξίο λα παξαθνινπζνύλ θαη ηε «λέκεζηλ», δηαδηθαζία 

πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηακόξθσζε άπνςεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ όξνπ 

ηξαγηθόο ήξσαο. Δηζη ε κνξθή ηνπ Κξένληα παξακέλεη εκηηειήο θαη ζπλήζσο νη 

καζεηέο έρνπλ πξνζιάβεη ηελ απερζή εηθόλα ηνπ αηκνζηαγνύο θαη κηζεηνύ ηπξάλλνπ 

πνπ εθηόο ησλ άιισλ είλαη ερζξηθόο κε ηηο γπλαίθεο. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σα αξραία ειιεληθά σο κάζεκα γεληθήο παηδείαο ζηε Β΄ ηάμε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο καζεηέο ακθηζπκηθά. Ζ ρξεζηκνζεξηθή λννηξνπία θαη ε 

εμεηαζηνθεληξηθή δνκή ηνπ ειιεληθνύ ιπθείνπ, πξνζαλαηνιηζκέλνπ απνθιεηζηηθά 

ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαηαδηθάδεη 

πνιιά από ηα καζήκαηα. Οη καζεηέο ηεο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο αληηκεησπίδνπλ 
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δπζθνιίεο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο Αληηγόλεο ιόγσ ησλ ηδηνκνξθηώλ ηνπ θεηκέλνπ, κε 

απνηέιεζκα λα ζηέθνληαη ζε κηα έηνηκε κεηάθξαζε, ελώ γηα ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ 

θαηεπζύλζεσλ ζεσξείηαη επαξθήο ε γλώζε ηεο κεηάθξαζεο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ 

αμηνιόγεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο ζα εληόπηδε θαηά βάζε αδπλακίεο νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη από ηνλ Β. Φπληίθνγινπ σο αθνινύζσο: 

Χο πξνο ηνλ καζεηή:  

 Μεηώλεηαη ή θαη θαηαξγείηαη ε πξνζσπηθή εξγαζία ηνπ.  

 Γελ ηνπ δίδεηαη ε επθαηξία πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθώλ ηνπ 

γλώζεσλ.  

 Παξαγθσλίδεηαη (σο πεξηηηή;) ε ιεμηθνγξαθηθνύ ηύπνπ γλώζε ησλ ιέμεσλ ηεο 

κεηαθξαδόκελεο γιώζζαο.  

 Δκπνδίδεηαη ε θαληαζία ηνπ θαη ε εμάζθεζή ηνπ ζηε κεηαθξαζηηθή γιώζζα.  

 Καιείηαη λα απνδερηεί θαη λα απνκλεκνλεύζεη έλαλ έηνηκν ιόγν σο παλάθεηα 

ή θαη απζεληία, ρσξίο λα ηνλ ππνβάιεη ζε θξηηηθό βαζάληζκα.  

Χο πξνο ηελ ίδηα ηε κεηάθξαζε:  

 ηεξείηαη ζπλέπεηαο θαη κεζόδνπ, θαζώο θπκαίλεηαη αδηαθξίησο από ηελ 

απηνιεμεί απόδνζε έσο ηε λνεκαηηθή εξκελεία.  

 Μεηαηξέπεηαη ζε απιό κέζν θαηαλόεζεο ηνπ λνήκαηνο θαη ηεο εξκελεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο, ελώ κέλεη νπζηαζηηθά απνθνκκέλε από άιια ζηνηρεία πνπ 

ζπληζηνύλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θεηκέλνπ (εηδνινγηθή ηππνινγία, 

πξαγκαηνινγηθά ζρόιηα θιπ.).  

 Θεσξείηαη ειάζζνλνο παηδεπηηθήο αμίαο, ρσξίο νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ 

αξραηνγλσζία ηνπ καζεηή.  

 Τπό ην βάξνο, κάιηζηα, ηεο αμηνιόγεζεο ππνβαζκίδεηαη ζε εύθνιν κέζν 

ζπγθέληξσζεο βαζκώλ.  

Χο πξνο ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θεηκέλνπ:  

 Καηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ δελ ζπλππνινγίδνληαη όια ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπ ( Φπληίθνγινπ). 
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Αθόκα, ε πξνπαηδεία ησλ καζεηώλ ζηα αξραία ειιεληθά, κε ηνλ αθνξηζκό όηη 

ηα δηδάζθνληαη ζην γπκλάζην θαη ζηελ Α΄ Λπθείνπ, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη θάηη 

ηόζν δεδνκέλν θαη κάιηζηα ηόζν ώζηε λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ξσκαιέν πνηεηηθό ιόγν 

ηνπ νθνθιή. Με ηελ παξνύζα πξόηαζε επηρεηξείηαη ε εμνκάιπλζε ησλ παξαπάλσ 

δπζθνιηώλ, ώζηε λα αλαδεηρζνύλ θη όια ηα ζηνηρεία ηεο ηξαγσδίαο σο αλεμάξηεηνπ 

πνηεηηθνύ είδνπο, πξννξηζκέλνπ όρη γηα απιή αλάγλσζε αιιά γηα παξάζηαζε. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Αλακέλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ λα θηλεηνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε 

δεκηνπξγηθόηεηα ησλ καζεηώλ. Με ηελ πνηθηιία ησλ αλαπαξαζηαηηθώλ κνξθώλ 

δηεπθνιύλεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ, αθππλίδεηαη ε εξεπλεηηθή ηθαλόηεηα ησλ 

καζεηώλ, γεγνλόο πνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία θξηηηθά ζθεπηόκελσλ πνιηηώλ. 

Κείμενα  

Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

νθνθιένπο «Αληηγόλε», ζηίρνη 282-331 

Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Τπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό 

Σαηλίεο  

Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα. (Απόζπαζκα) 

Βίληεν  

Αληηγόλε 1961 (Απόζπαζκα) 

ΚΘΒΔ 2009 Αληηγόλε (Απόζπαζκα) 

Υάξξπ Κιπλλ- Σν ρξήκα είλαη Θεόο 

Σξαγνύδηα-Ζρεηηθά απνζπάζκαηα  

Ηζηνζειίδεο  

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_e6/main.htm  

Perseus  

http://www.wordle.net.  

Αξρείν ηνπ Δζληθνύ ζεάηξνπ  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B121/627/4043,18199/
http://www.youtube.com/watch?v=cOnC7asBClg
http://www.youtube.com/watch?v=d4ou0QMMnBQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rRWgkqhWFIo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vktOoUyYDlg
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_e6/main.htm
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057&redirect=true
http://www.wordle.net/
http://www.nt-archive.gr/
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Γηεζλνύο Ακλεζηίαο  

Δζληθό Θεάηξνπ  

Διιεληθή Ννκαξρία  

Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα  

Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

Ζ δηδαζθαιία, ζύκθσλα κε ηε δεκηνπξγό ηνπ ζελαξίνπ, νξγαλώλεηαη ζε ηξία δίσξα 

ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη κηα ώξα πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, ώζηε λα παξνπζηαζηνύλ νη εξγαζίεο ησλ νκάδσλ θαη λα ζπδεηεζνύλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επξεκάησλ ησλ καζεηώλ. Χζηόζν, ηα δίσξα απηά ζηελ πξάμε 

ζηάζεθε δύζθνιν λα εμεπξεζνύλ, δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε γηα ην 

ζρνιηθό εξγαζηήξην θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ζην σξνιόγην πξόγξακκα δελ είλαη 

πάληνηε εθηθηέο. Σν ηκήκα ζην νπνίν εθάξκνζα ην ζελάξην απνηειείηαη από 26 

καζεηέο. Με θάπνηνπο από απηνύο είρα πινπνηήζεη δπν ζελάξηα δηδαζθαιίαο κε 

ρξήζε ΣΠΔ ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ ην πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο. 

Δπνκέλσο, ππήξρε ζην ηκήκα κηα αλνκνηνγέλεηα, σο πξνο ηελ εμνηθείσζε κε 

παξόκνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Σνπο έρνληεο ήδε εκπεηξία πξνζπάζεζα λα ηνπο 

δηαζπείξσ ζηηο νκάδεο, όζν απηό δελ δεκηνπξγνύζε άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα. Οη 

καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε έμη νκάδεο (5+5+4+4+4+4), κεηθηέο σο πξνο ην θύιν θαη ηελ 

επίδνζε ηνπο, ελώ ε θαηαλνκή ξόισλ ζην εζσηεξηθό ηεο νκάδαο, απνθαζίζηεθε λα 

ζπκθσλεζεί από ηνπο άκεζα εκπιεθόκελνπο. Γελ ππήξμε θάπνηα δηαθσλία ή 

δπζθνιία ζην ζρεκαηηζκό ησλ νκάδσλ.  

Σν ζελάξην αξρίδεη από ην ζεκείν πνπ ν Κξένληαο πιεξνθνξείηαη όηη ε δηαηαγή 

ηνπ έγηλε «θνπξειόραξην» θαη ν Πνιπλείθεο έρεη ηαθεί. ύκθσλα κε ηε ζπληάθηξηα 

ηνπ ζελαξίνπ, δεηήζεθε ζε πξώηε θάζε από ηνπο καζεηέο λα καληέςνπλ ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ Κξένληα ζην άγγεικα ηεο «δπζάξεζηεο» γηα απηόλ είδεζεο, 

αλαθαιώληαο ζηε κλήκε ηνπο όζα είπε ε Αληηγόλε ζηνλ πξόινγν ηεο ηξαγσδίαο θαη 

ηα όζα ν ίδηνο ιέεη ζηελ αξρή ηνπ α΄ επεηζνδίνπ, ζηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ 

δηαθεξύμεηο. Δθαξκόζηεθε, ινηπόλ, έλα κηθξό παηρλίδη ξόισλ. 

http://www.amnesty.org.gr/
http://www.n-t.gr/
http://users.uoa.gr/~nektar/history/3contemporary/hellenic_polity.htm
http://www.greek-language.gr/
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Τπόδπζε ξόινπ:  

«Τπνζέζηε όηη είζηε ν Κξένληαο. Πνηα είλαη ε πξώηε απζόξκεηε αληίδξαζή ζαο ζηα 

όζα είπε ν Φύιαθαο».  

Οη καζεηέο ππνζηήξημαλ όηη ε αληίδξαζή ηνπ ζα είλαη νξγηζκέλε, ζα ληώζεη 

κεησκέλνο ζηα κάηηα ησλ ππεθόσλ ηνπ θαη ζα «βξάδεη» από ζπκό. Θα απεηιεί ζενύο 

θαη δαίκνλεο, ζα επηθεξύμεη ηνπο δξάζηεο θαη ζα δεηήζεη ηε βνήζεηα ησλ πνιηηώλ γηα 

ηελ πάηαμε ηεο αλαξρίαο. Κάπνηνη ππνζηήξημαλ όηη ζα δεηνύζε λα ηνπ θέξνπλ 

κπξνζηά ηνπ ηνπο θύιαθεο, γηα λα ηνπο αλαθξίλεη ν ίδηνο πξνζσπηθά. Γηα ηε 

δξαζηεξηόηεηα απηή δόζεθε ρξόλνο ηξηώλ ιεπηώλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη πέληε 

ιεπηώλ γηα ηε ζπδήηεζε πνπ επαθνινύζεζε. 

ύκθσλα κε ηε ζπληάθηξηα ηνπ ζελαξίνπ πξνβιέπνληαη ηξία θύιια εξγαζίαο: 

1. Σν θείκελν (Αληηγόλε ζη. 279-331). 

2. Ο ραξαθηήξαο. 

3. Οη ηδέεο. 

ην ηκήκα Β3 δηδάζθσ Πέκπηε θαη Παξαζθεπή θαη ήδε είρα ράζεη γηα 

δηάθνξνπο ιόγνπο πάξα πνιιέο δηδαθηηθέο ώξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ, 

έλαο ζρνιηθόο πεξίπαηνο θαη ε ενξηή ησλ ηξηώλ Ηεξαξρώλ, είρε σο απνηέιεζκα λα 

ζηελέςνπλ ηα ρξνληθά πεξηζώξηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηάζεθε αδύλαην λα 

πινπνηεζνύλ θαη ηα ηξία θύιια από ην ζύλνιν ησλ νκάδσλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό, 

απνθάζηζα ην πξώην θύιιν λα ην πινπνηήζνπλ όιεο νη νκάδεο, ην δεύηεξν θύιιν νη 

νκάδεο 1, 3 θαη  5 θαη ην ηξίην θύιιν νη νκάδεο 2, 4 θαη 6. 

ην πξώην θύιιν εξγαζίαο πηνζεηήζεθε πιήξσο ε ζηνρνζεζία θαη ε δηδαθηηθή 

πνξεία ηεο ζπληάθηξηαο ηνπ ζελαξίνπ, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

«ην πξώην δίσξν νη καζεηέο ζα αζρνιεζνύλ κε ηε κεηαθξαζηηθή απόδνζε 

ηνπ θεηκέλνπ, έηζη ώζηε λα ην έρνπλ πξνζπειάζεη γισζζηθά θαη λνεκαηηθά. Ζ 

κεηάθξαζε ηνπ πνηεηηθνύ θεηκέλνπ ηνπ νθνθιή δεκηνπξγεί ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

ζηνπο καζεηέο, θαζώο ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ θαη νη ζπκβάζεηο πνπ απηό αθνινπζεί 

είλαη παληειώο άγλσζηα ζε απηνύο, αθνύ δελ έρνπλ πξνζεγγίζεη κέρξη ηώξα πεδό 
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θείκελν από ην πξσηόηππν. Άιισζηε, ε δηδαζθαιία δελ ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε 

κία θαη κνλαδηθή παγησκέλε κεηάθξαζε ηνπ δηδαζθόκελνπ θεηκέλνπ, ηελ νπνία ζα 

απνκλεκνλεύνπλ νη καζεηέο θαη βάζεη απηήο ζα αμηνινγνύληαη. (Οδεγίεο γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη 

Γξακκαηείαο ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνύ θαη Α΄ θαη Β΄ ηάμεσλ ηνπ Δζπεξηλνύ Γεληθνύ 

Λπθείνπ γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013). 

Οη καζεηέο εηζέξρνληαη ζην δηαδηθηπαθό ηόπν www.greek-language.gr θαη 

αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή Αξραία ειιεληθά - Δξγαιεία - ώκαηα θεηκέλσλ - 

Αλζνιόγν αηηηθήο πεδνγξαθίαο - θαηάινγνο θεηκέλσλ - νθνθιήο εληνπίδνπλ ηνπο 

πξνο κειέηε ζηίρνπο. 

Δκθαλίδνπλ ηε κεηάθξαζε ησλ ζηίρσλ ηελ νπνία επηθνιινύλ ζε έλα ρσξηζηό 

αξρείν Word. Καηόπηλ, απνκνλώλνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο θαη ζπγθξίλνπλ 

κεηαμύ ηνπο ηηο δηαζέζηκεο από ηελ Πύιε κεηαθξάζεηο θαζώο θαη κηα «ζρνιηθή» 

κεηάθξαζε. Μπνξνύλ κε ηνλ ηξόπν απηό λα θαηαλνήζνπλ όηη ε κεηάθξαζε ελόο 

ηόζν απαηηεηηθνύ θεηκέλνπ δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία αιιά πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππόςε ηεο πνιινύο παξάγνληεο.  

Απνθαίλνληαη γηα ην είδνο ησλ κεηνρώλ, αθνύ ζπκβνπιεπηνύλ ηελ Πύιε γηα 

ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή. πγθεληξώλνπλ ηα ξήκαηα 

θαη ηνπο ξεκαηηθνύο ηύπνπο κε ζθνπό λα θαηαδεηρζεί όηη ππάξρεη πιεζώξα ελεξγεηώλ 

θαη έληαζε ζηε ζθελή.  

Απνκνλώλνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Κξένληα, απνδίδνληάο ηα κε ζρεκαηηθό 

ηξόπν. 

Γξακαηνπνηνύλ ηε ζηηρνκπζία Κξένληα – Φύιαθα θαη θαηαγξάθνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ σο Κξέσλ, Φύιαμ θαη ζεαηέο αληίζηνηρα. 

Γηα ην δεύηεξν θαη ηξίην θύιιν εξγαζίαο, ζην νπνίν δηαθνξνπνηήζεθα γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ εμέζεζα πην πάλσ, ε ζπληάθηξηα ηνπ ζελαξίνπ αλαθέξεη: 

«ην δεύηεξν δίσξν δηεξεπλνύλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Κξένληα κέζα από ηα ιόγηα ηνπ 

θαη ηελ «όςε» ηνπ ήξσα. 

../../../AppData/Local/AppData/Τα%20έγγραφά%20μου/AppData/AppData/Local/Temp/www.greek-language.gr
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Δηζέξρνληαη ζην αξρείν ηνπ Δζληθνύ ζεάηξνπ, εληνπίδνπλ θσηνγξαθίεο από 

παξαζηάζεηο θαη ηηο ζπλδένπλ κε ηα ιεγόκελα ηνπ Κξένληα, ελώ κέζσ νπηηθνύ 

γξακκαηηζκνύ θαηαγξάθνπλ θνηλά ζηνηρεία ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ήξσα. ηόρνο είλαη 

λα πξνζερζεί θαη ε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, ελώ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία κέζα από ηελ 

παξαθνινύζεζε απνζπαζκάησλ από ηελ ηξαγσδία λα ζθεθηνύλ πώο ζα παξνπζίαδαλ 

νη ίδηνη ηνλ Κξένληα σο ζθελνζέηεο. 

πγθξίλνπλ ηνπο ζηίρνπο 170-190, 655-680, 1033-1056, 1329-1353 θαη 

παξαθνινπζνύλ ηελ άλνδν θαη ηελ πηώζε ηνπ Κξένληα. 

Σέινο, ζπγθξίλνπλ ηνλ Κξένληα κε ηνλ βαζηιηά ηεο πάξηεο, Αγεζίιαν, 

δηαβάδνληαο ζρεηηθά ρσξία από ην έξγν ηνπ Ξελνθώληα. 

ην ηξίην δίσξν αζρνινύληαη κε ηηο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ: 

Γηαβάδνπλ άξζξν από εθεκεξίδα ζην νπνίν εηδηθνί επηζηήκνλεο απνθαίλνληαη όηη ε 

εμνπζία είλαη εζηζηηθή κε αλαθνξέο ζηε λεπξνθπζηνινγία. Γηαβάδνπλ θξηηηθέο ηεο 

παξάζηαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξόιν ηνπ Κξένληα θαη ζηηο νπνίεο θαίλεηαη όηη ν 

βαζηιηάο είρε «ππεξνςίαλ θαη κέζε». πλζέηνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

απνθαίλνληαη γηα ηελ επίδξαζε ηεο εμνπζίαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

ραξαθηήξα. 

Έξρνληαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ θείκελα (ζαηηξηθό ηξαγνύδη, 

Διιεληθή Ννκαξρία, ηαηλία: «Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα») ζπγθξίλνπλ ηηο απόςεηο πνπ 

πεξηέρνληαη εθεί κε ηηο απόςεηο ηνπ Κξένληα γηα ην ρξήκα  θαη παξνπζηάδνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο απόςεηο κε ιόγν θαη εηθόλα. 

Δπηρεηξνύλ λα δηεξεπλήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο ηεο εμνπζίαο θαη 

λα ζπλδέζνπλ ην ρζεο κε ην ζήκεξα. Δπηιέγνπλ θαη παξαθνινπζνύλ απνζπάζκαηα 

πνιηηηθώλ νκηιηώλ κε ζθνπό λα πξνζεγγίζνπλ ηε γιώζζα.  

Σέινο, επηιέγεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθό κέζν ηεο εμνπζίαο, νη βαζαληζκνί, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί από ηνπο καζεηέο δηαρξνληθά. Παξέρεηαη ζε απηνύο 

θσηνγξαθηθό πιηθό επηιεγκέλν από ην δηδάζθνληα σο αθόξκεζε θαη εηζέξρνληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηε δξάζε 
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ηεο νξγάλσζεο. Σν παξαγόκελό ηνπο είλαη κηα αθίζα επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε 

ηνπο βαζαληζκνύο. 

πλνπηηθά ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο επηρεηξείηαη ζηα δηάθνξα είδε 

γξακκαηηζκώλ. Οη Πνιπγξακκαηηζκνί είλαη κηα πξνζέγγηζε, όπνπ θπξηαξρεί ε 

έκθαζε ζηελ ηξηβή ησλ δηδαζθνκέλσλ κε θείκελα θαη είδε ιόγνπ από έλα επξύ 

θάζκα κέζσλ θαη από έλα επξύ θάζκα πνιηηηζκηθώλ πεγώλ. Με απηή ηελ ηξηβή, νη 

δηδαζθόκελνη ζα αλαπηύμνπλ κηα θξηηηθή κεηαγιώζζα, γηα λα κηινύλ, αιιά θαη λα 

θαηαιαβαίλνπλ, ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δύλακε απηώλ ησλ θεηκέλσλ, θαζώο 

θαη ησλ ζπλαθώλ θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ( Mary Kalantzis & Bill Cope ). 

Πξέπεη λα πξνζζέζνπκε όηη βαζηθή επηδίσμή καο είλαη λα θαζνδεγήζνπκε ηνπο 

καζεηέο, παξέρνληαο όκσο πεξηζώξηα ειεπζεξίαο γηα πξνζσπηθή ελαζρόιεζε θη 

έξεπλα». 

Σν δεύηεξν θαη ην ηξίην θύιιν εξγαζίαο ην πινπνίεζα ηαπηόρξνλα (ηξεηο 

νκάδεο ην έλα θαη ηξεηο νκάδεο ην άιιν), αθνύ αύμεζα ηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν από 

δπν ώξεο γηα ην θαζέλα ζε ηξεηο. Παξάιιεια, πξόβιεςα θαη κηα ώξα γηα παξνπζίαζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. Βέβαηα, ην γεγνλόο όηη νη ηξεηο 

απηέο ώξεο δελ ήηαλ ζπλερόκελεο, δεκηνύξγεζε θάπνην πξόβιεκα απνζπληνληζκνύ 

θαη πεξηζπαζκνύ ηεο ζθέςεο ησλ καζεηώλ. Αξρηθά, ην θιίκα ήηαλ γεληθά θαιό θαη ε 

δηάζεζε γηα εκπινθή θαλεξή ζηα πξόζσπα ησλ πεξηζζνηέξσλ. 

Σα θύιια εξγαζίαο νη νκάδεο ηα θαηέβαζαλ από ην δηαδίθηπν θαη ηα 

απνζήθεπζαλ ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο. Δπεηδή νη ππνινγηζηέο ηνπ ζρνιείνπ 

πεξηέρνπλ ινγηζκηθό πνπ κε ηελ απελεξγνπνίεζε επαλαθέξνπλ ηνλ ππνινγηζηή ζηελ 

αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην email θαη αθαηξνύκελα κέζα 

απνζήθεπζεο, γεγνλόο πνπ δπζθόιεπε θάπσο ηε δηαδηθαζία. 

http://users.sch.gr/statpapako/b3.doc
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο Δργαζίας 1 

Σο κείμενο 

1. Να εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα θαη 

αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή Αξραία ειιεληθά → Δξγαιεία →ώκαηα θεηκέλσλ → 

Αλζνιόγν αηηηθήο πεδνγξαθίαο →θαηάινγνο θεηκέλσλ→νθνθιήο λα εληνπίζεηε 

ηνπο ζηίρνπο 282-331. Να εκθαλίζεηε ηηο κεηαθξάζεηο ησλ Γξππάξε θαη Μπαηδάθνπ, 

λα αληηγξάςεηε θαη λα επηθνιιήζεηε ζε έλα λέν αξρείν word ζε δύν ζηήιεο 

αληηθξηζηά ηηο κεηαθξάζεηο. Καηόπηλ, λα αλνίμεηε ην έγγξαθν ΥΟΛΗΚΖ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΑΝΣΗΓΟΝΖ πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη λα ζπγθξίλεηε ηηο ηξεηο κεηαθξάζεηο κεηαμύ ηνπο. Να 

επηρεηξεκαηνινγήζεηε ζε έλα ζύληνκν θείκελν (κέρξη 150 ιέμεηο) γύξσ από ηα 

αθόινπζα ζέκαηα: 

α. πνηα κεηάθξαζε από ηηο πξνηεηλόκελεο ζαο βνεζάεη λα θαηαλνήζεηε θαιύηεξα ην 

θείκελν θαη γηαηί; 

β. πνηα κεηάθξαζε λνκίδεηε όηη αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζην είδνο ηνπ θεηκέλνπ; 

Δθαρμογή: ηελ πξάμε ε δξαζηεξηόηεηα απηή απνδείρζεθε εύθνιε, θαζώο πνιινί 

καζεηέο κνπ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γηα ηελ 

απάληεζε δελ δεκηνπξγήζεθε λέν αξρείν, αιιά απηή γξάθηεθε ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή, έρεη θάπνην κεραληθό ραξαθηήξα 

θαη δελ είκαη βέβαηνο, αλ νη καζεηέο έδσζαλ βαξύηεηα ζην πεξηερόκελν θαη όρη κόλν 

ζηε κνξθή ησλ θεηκέλσλ. Σνπο ηόληζα ηδηαίηεξα όηη ε ηξαγσδία είλαη πνηεηηθό 

θείκελν, θάηη πνπ δελ κπνξνύλ λα εζσηεξηθεύζνπλ, εμ αηηίαο ησλ αλαγσγώλ κε ην 

ζεκεξηλό ζέαηξν.  

H ζρνιηθή κεηάθξαζε ζεσξήζεθε θαηαιιειόηεξε γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ 

θεηκέλνπ κε γεληθόινγε ή αλύπαξθηε ηεθκεξίσζε. Ο ζπζρεηηζκόο ησλ κεηαθξάζεσλ 

κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο, δπζθόιεςε αξθεηά ηηο νκάδεο θαη 

http://www.greek-language.gr/
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ρξεηάζηεθε λα δώζσ πξόζζεηεο πξνθνξηθέο θαηεπζύλζεηο. Δμήγεζα ζηνπο καζεηέο 

όηη εθείλν πνπ ελδηαθέξεη είλαη λα ζπλδπάζνπλ ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ (πνίεζε) κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεηάθξαζεο, σζηόζν ε ζύλδεζε δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθή. Σνπο αλέθεξα θαη ηηο πνηεηηθέο κεηαθξάζεηο ησλ Οκεξηθώλ επώλ, γηα 

λα δνπλ ηε δηαθνξά κέζα από ηε ζύγθξηζε. πλνκνινγήζεθε, ηειηθά όηη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο κεηαθξάζεηο κπνξεί λα αλαδείμνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθά.  

2. Να εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα θαη 

αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή Αξραία ειιεληθά → Δξγαιεία → ώκαηα θεηκέλσλ → 

Αλζνιόγν αηηηθήο πεδνγξαθίαο → θαηάινγνο θεηκέλσλ → νθνθιήο λα 

ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα  

ΜΔΣΟΥΔ ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

  

  

  

  

  

Δθαρμογή: Ο πίλαθαο ζπκπιεξώζεθε ζρεηηθά εύθνια, κε ηνπο καζεηέο ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο λα δηαδξακαηίδνπλ ηνλ θύξην ξόιν. 

3. ηνπο ζηίρνπο παξαηεξείηαη πιεζώξα ξεκάησλ θαη ξεκαηηθώλ ηύπσλ. Να ηνπο 

ζπγθεληξώζεηε, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε δύν ζηήιεο κε όζεο 

γξακκέο ρξεηαζηνύλ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ιεμηθνύ πνπ ζα βξείηε εδώ 

λα πξνζδηνξίζεηε ηε ζεκαζία όζσλ ζαο είλαη άγλσζηνη. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειεθηξνληθό ιεμηθό ηεο πύιεο  

ΡΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΤΠΟΗ ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

  

  

http://www.greek-language.gr/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057&redirect=true
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Δθαρμογή: Ο πίλαθαο ζπκπιεξώζεθε ζρεηηθά εύθνια, κε ηνπο καζεηέο ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο λα δηαδξακαηίδνπλ θαη πάιη ηνλ θύξην ξόιν. Βέβαηα ην 

ιεμηθό από ηελ ηζηνζειίδα Perseus απνδείρζεθε δύζρξεζην. Πξνηηκήζεθε έληππν 

ιεμηθό θαη πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ επίηνκνπ ιεμηθνύ Liddell Scott πνπ ππάξρεη 

ζηηο Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα. Γελ παξαηεξήζεθαλ ρξνληθέο απνθιίζεηο. 

4. Να απνδώζεηε ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Κξένληα ζρεκαηηθά ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 

Δθαρμογή: ύκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ, ν Κξένληαο πηζηεύεη όηη ν 

Πνιπλείθεο είλαη θαθόο θαη πξνδόηεο, γηαηί ήξζε λα θάςεη ηνπο πεξίζηπινπο λανύο 

θαη ηα αθηεξώκαηα ησλ ζεώλ, λα εξεκώζεη ηε γε ηνπο θαη λα θαηαιύζεη ηνπο λόκνπο. 

Πηζηεύεη επίζεο όηη νη ζενί απνδίδνπλ ζηνλ Πνιπλείθε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ θαθνύ 

θαη πξνδόηε. Άξα, νη ζενί πνπ ηηκνύλ ηνπο επεξγέηεο ηεο πόιεο θη όρη ηνπο θαθνύο 

θαη ηνπο πξνδόηεο ζαλ ηνλ Πνιπλείθε ζπκθσλνύλ, θαηά ηε γλώκε ηνπ, κε ηελ 

απόθαζή ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ Πνιπλείθε σο θαθό θαη πξνδόηε. Δπίζεο, ν 

Κξένληαο εθθξάδεη κε βεβαηόηεηα ηελ άπνςε όηη νη δξάζηεο ηεο ηαθήο ήηαλ 

άλζξσπνη πνπ είραλ σο θίλεηξν ην ρξήκα θαη ην θέξδνο. Χο ηέηνηνπο ζεσξεί ηνπο 

θύιαθεο, ηνπο νπνίνπο θαη ελνρνπνηεί, αθνύ ζε απηνύο είρε αλαζέζεη ηελ επζύλε ηνπ 

λεθξνύ Πνιπλείθε. Πηζηεύεη όκσο όηη νη θύιαθεο απιώο δσξνδνθήζεθαλ θαη δελ 

ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά ηα εθηειεζηηθά όξγαλα εθείλσλ πνπ ζηελ πόιε 

κεραλνξξαθνύλ ελαληίνλ ηνπ, δειαδή ησλ πνιηηηθώλ ηνπ αληηπάισλ. 

Βέβαηα, ππήξμε κηα δπζθνιία ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ επηρεηξεκάησλ θαη 

πξνηηκήζεθε ε ελαιιαθηηθή αλαιπηηθή απόδνζή ηνπο από ηνπο καζεηέο, πξάγκα πνπ 

απνδεηθλύεη ην έιιεηκκα θξηηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ καο. Μόλν 

κηα νκάδα, αμηνπνηώληαο ην ινγηζκηθό inspiration παξάιιεια κε ην word 

δεκηνύξγεζε ηελ παξαθάησ εηθόλα: 

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
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5. Να αλαζέζεηε ζε δύν κέιε ηεο νκάδαο ζαο λα δηαβάζνπλ ην δηάινγν Κξένληα –

Φύιαθα πξώηα ζηα αξραία ειιεληθά θαη θαηόπηλ ζε κηα από ηηο κεηαθξάζεηο πνπ ζα 

επηιέμεηε. Καηόπηλ λα ηνπο ερνγξαθήζεηε, λα μαλαθνύζεηε όινη ην δηάινγν θαη ηέινο 

όινη αλάινγα κε ηνλ ξόιν ζαο ζηελ νκάδα (Κξέσλ, Φύιαμ, ζεαηαί) λα γξάςεηε ηξία 

κηθξνθείκελα ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώζαηε. 

Δθαρμογή: ην εξγαζηήξην δελ ππήξραλ κηθξόθσλα θαη έηζη ε δξαζηεξηόηεηα 

αλαγθαζηηθά είρε πξνθνξηθό ραξαθηήξα. Θεσξώ όηη νη καζεηέο δπζθνιεύζεθαλ λα 

θαηαγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο από ηε ζεαηξηθή αλάγλσζε ηνπ απνζπάζκαηνο 

ζηελ αξραία θαη ζηε λέα ειιεληθή. Δθηηκώ όηη ε εξώηεζε ζα έπξεπε λα είλαη πην 

ζπγθεθξηκέλε. Ζ απόπεηξα λα ηαπηηζηνύλ κε πξόζσπα θαη λα ληώζνπλ ζπλαηζζήκαηα 

ή αθόκε ηνλ «έιεν» θαη ην «θόβν» απέβε άθαξπε θαη ε ζθνπηκόηεηα ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο, επηβάιιεηαη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί. Γηα απηή ηελ ηειεπηαία 

δξαζηεξηόηεηα ππήξμε θαη κεγάιε ρξνληθή ππέξβαζε, ζε βάξνο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

επόκελεο δηδαθηηθήο ώξαο. 
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Φύλλο Δργαζίας 2 

Ο Υαρακηήρας 

Γηα ην θύιιν απηό αθηεξώζεθαλ ηειηθά 4δηδαθηηθέο ώξεο, κε ζπλερόκελεο. Με ηελ 

πινπνίεζή ηνπ αζρνιήζεθε ε 1
ε
, ε 3

ε
 θαη ε 5

ε
 νκάδα. 

1. Να εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ ,λα εληνπίζεηε ην αξρείν ηνπ 

Δζληθνύ ζεάηξνπ θαη κέζσ ηεο αλαδήηεζεο λα βξείηε ηηο παξαζηάζεηο Αληηγόλεο πνπ 

είλαη αξρεηνζεηεκέλεο εθεί. Από ηηο παξαζηάζεηο απηέο λα αληηγξάςεηε θαη λα 

επηθνιιήζεηε ζε κηα παξνπζίαζε ηηο θσηνγξαθίεο εζνπνηώλ πνπ ππνδύζεθαλ ηνλ 

Κξένληα. Να ζπλνδέςεηε ηελ παξνπζίαζή ζαο κε ιόγνπο ηνπ Κξένληα. 

Δθαξκνγή: Ζ δξαζηεξηόηεηα δελ δπζθόιεςε θαζόινπ. Τινπνηήζεθε κε επθνιία θαη 

από ηηο 3 νκάδεο. Βέβαηα νη θσηνγξαθίεο πνπ βξήθαλ είλαη ζρεδόλ νη ίδηεο, νπόηε θαη 

νη ηξεηο παξνπζηάζεηο ήηαλ παλνκνηόηππεο. Χζηόζν, ην ζεκείν ζην νπνίν ε 

δξαζηεξηόηεηα δεηά από ηνπο καζεηέο λα ζπζρεηίζνπλ εηθόλεο από παξαζηάζεηο ηεο 

Αληηγόλεο κε ιόγηα ηνπ Κξένληα ή θάπνην ζηίρν είλαη πξνβιεκαηηθό, αθνύ νη 

πεξηζζόηεξεο εηθόλεο είλαη από άιια επεηζόδηα ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ νη 

καζεηέο δελ έρνπλ δηδαρηεί. Μάιινλ ε δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη σο πξνο απηό ην 

ζεκείν λα ηξνπνπνηεζεί. 

2. Να παξαηεξήζεηε ηηο παξαπάλσ θσηνγξαθίεο θαη λα θαηαγξάςεηε ηα θνηλά 

ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνπλ.  

Δθαρμογή:  Οη καζεηέο πεξηνξίζηεθαλ ζε επηδεξκηθέο θξίζεηο. Σόληζαλ δειαδή ηελ 

επίζεκε εκθάληζε, ηελ ελδπκαζία, ην ζθήπηξν, ην ζνβαξό θαη βινζπξό βιέκκα. Ζ 

δξαζηεξηόηεηα απηή ζπδεηήζεθε θαη πξνθνξηθά θαη νη ηξεηο νκάδεο είραλ ηηο ίδηεο 

απόςεηο.  

3. Να εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο γιώζζαο θαη αθνινπζώληαο 

ηε δηαδξνκή Αξραία Διιεληθά, Καηάινγνο έξγσλ, νθνθιήο λα εληνπίζεηε ηε 

κεηάθξαζε ησλ ζηίρσλ 170-190. Καηόπηλ λα αληηγξάςεηε θαη λα επηθνιιήζεηε ην 

θείκελν ζηελ εθαξκνγή http://www.wordle.net. Από ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

http://www.n-t.gr/
http://www.nt-archive.gr/
http://www.nt-archive.gr/
http://www.wordle.net/
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πξνθύπηεη κπνξείηε λα εμάγεηε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

Κξένληα; 

Δθαρμογή: Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηεί θάπνηα πξόζζεηα θαη εηδηθή 

έθδνζε java. Μόλν δπν ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα 

ηξέμνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα θαη ε άιιε νκάδα ην επηρείξεζε ζην ζπίηη, αιιά 

δελ κπόξεζε λα απνζεθεύζεη ην απνηέιεζκα ζε ςεθηαθή κνξθή θαη έθεξε ην 

«ζπλλεθόιεμν» ζε έληππε κνξθή. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ρξεηάζηεθε 

λα ηνπο ππνδείμσ θάπνηα ζηνηρεία θαη ην απνηέιεζκα είλαη ην παξαθάησ: 

 

4. Να παξαθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βίληεν 

http://www.youtube.com/watch?v=rRWgkqhWFIo&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=d4ou0QMMnBQ&feature=related   

http://www.youtube.com/watch?v=rRWgkqhWFIo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=d4ou0QMMnBQ&feature=related


 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ  
Β’ Λυκείου «Κρζων, η απατηλή γοητεία τησ εξουςίασ» 

ελίδα 23 από 30 

 

 

Αθνύ ιάβεηε ππόςε ζαο όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία λα ππνζέζεηε όηη 

ζθελνζεηείηε ηελ παξάζηαζε. Πώο ζα παξνπζηάδαηε ηνλ Κξένληα; (θνζηνύκηα, 

ζθεληθή παξνπζία, ζθελνζεηηθέο νδεγίεο πνπ ζα δίλαηε). 

Δθαρμογή: Από ηηο ηξεηο νκάδεο κόλν κηα θαηάθεξε λα παξάμεη θάηη αμηόινγν. Ζ 

παξαθνινύζεζε video απνδείρζεθε πξνβιεκαηηθή. Δλλνώ όηη εθόζνλ πξόθεηηαη γηα 

video από ην you tube, ην δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ γξήγνξν θαη δελ είλαη 

ζίγνπξν όηη ε δξαζηεξηόηεηα ζα πινπνηεζεί. Έηζη παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα 

πξνβιήκαηα θαη γηα ηνλ ιόγν απηό, απνζήθεπζα ηα ζπγθεθξηκέλα video θαη ηα 

πξόβαια ζε όιε ηελ ηάμε κε βηληενπξνβνιέα. Σν γεγνλόο όκσο απηό πξόζζεζε κηα 

αθόκε ώξα ζην ζελάξην θαη, έηζη, νη ώξεο από 6 έγηλαλ 7. Χο δξαζηεξηόηεηα άξεζε 

θαη πξνβιεκάηηζε ηνπο καζεηέο πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεύζπλζε. Σε κηα παξάζηαζε 

ηε βξήθαλ επηβιεηηθή, επηθή ελώ ζηελ άιιε αλαγλώξηζαλ θαη ζηνηρεία 

«θσκηθόηεηαο». 

5. Να εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο θαη αθνινπζώληαο 

ηε γλσζηή δηαδξνκή λα εληνπίζεηε ηε κεηάθξαζε ησλ ζηίρσλ 170-190, 655-

680,1033-1056,1329-1353, λα δεκηνπξγήζεηε πίλαθα κε 4 ζηήιεο ζηηο νπνίεο ζα 

επηθνιιήζεηε ηηο αληίζηνηρεο κεηαθξάζεηο. Καηόπηλ λα ζεκεηώζεηε κε δηαθνξεηηθό 

ρξώκα ηηο απόςεηο ηνπ Κξένληα πνπ είλαη όκνηεο αιιά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο. 

Δθαρμογή: Ζ δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα θαη ε κεηαθνξά ηεο κεηάθξαζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηίρσλ έγηλε ζρεηηθά εύθνια. Ζ πξνζέγγηζε ζεσξώ όηη ήηαλ 

κεραληζηηθή θαη εμαληιήζεθε ζην copy paste. Χζηόζν νύηε εγώ, αιιά νύηε θαη νη 

καζεηέο αληηιήθζεθαλ ηε ζθνπηκόηεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Θεσξώ όηη ε 

δξαζηεξηόηεηα ζα έπξεπε λα ζπλνδεύεηαη θαη από θάπνην εηζαγσγηθό πνπ ζα 

κπνξνύζε λα ηνπο νδεγεί πξνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζύλζεηο. Θεσξώ όηη απηό ζα 

κπνξνύζε λα δεηεζεί ζηα πιαίζηα κηαο ζπλνιηθήο ζέαζεο ηνπ έξγνπ, νπόηε ην 

πεξηερόκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηίρσλ ζα ήηαλ ήδε γλσζηό, όπσο θαη ε ζπλνιηθή 

ππόζεζε ηεο ηξαγσδίαο. Ζ «εμέιημε» ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ήξσα δελ λνκίδσ όηη ζα 

κπνξνύζε λα αλαδπζεί κέζα από ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 
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6. Να εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο ,λα εληνπίζεηε ην 

έξγν ηνπ Ξελνθώληα Αγεζίιανο θαη λα δηαβάζεηε ηε κεηάθξαζε ησλ παξαγξάθσλ 

1.18 -1.22 4.3 - 4.4 θαη 7.1 - 7.3. Να θαηαζθεπάζεηε πίλαθα κε δύν ζηήιεο, ζηε κηα 

από ηηο νπνίεο ζα θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Κξένληα θαη ζηελ άιιε ηνπ 

Αγεζηιάνπ.  

Δθαρμογή: Δύθνια πινπνηήζεθε θαη απηή ε δξαζηεξηόηεηα, αλ θαη θαίλεηαη θάπσο 

αζύλδεηε κε ην ζελάξην. Καη εδώ λνκίδσ όηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη θάπνην 

εηζαγσγηθό ζεκείσκα κε ην νπνίν ζα ηεθκεξηώλνληαλ ε επηινγή ηνπ Αγεζηιάνπ σο 

πξνζώπνπ ή εγέηε, γηα λα ζπγθξηζεί κε ηνλ Κξένληα. Γελ πξέπεη λα μερλάκε, όηη, 

παξόιν πνπ ζηα αξραία ειιεληθά ηνπ Γπκλαζίνπ ππάξρεη αλαθνξά ζηνλ Αγεζίιαν, 

γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ είλαη έλα πξόζσπν ζρεδόλ άγλσζην.  
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Φύλλο Δργαζίας 3 

Οι ιδέες 

Γηα ην θύιιν απηό αθηεξώζεθαλ ηειηθά 4 δηδαθηηθέο ώξεο, κε ζπλερόκελεο. Με ηελ 

πινπνίεζή ηνπ αζρνιήζεθε ε 1
ε
, ε 3

ε
 θαη ε 5

ε
 νκάδα. 

1. Να δηαβάζεηε ην θείκελν πνπ ζα βξείηε εδώ, λα αλαηξέμεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

αξρείνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ θαη λα αλαδεηήζεηε θξηηηθέο ησλ παξαζηάζεσλ Αληηγόλεο 

πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί από ην Δζληθό ζέαηξν. Να εζηηάζεηε ζηνπο εζνπνηνύο πνπ 

ππνδύζεθαλ ηνλ Κξένληα θαη ζηνπο ραξαθηεξηζκνύο πνπ ηνπο απνδίδνληαη. Δπίζεο, 

κπνξείηε κέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο λα εληνπίζεηε θξηηηθέο παξαζηάζεσλ πνπ 

έρνπλ παξνπζηαζηεί από άιινπο ζηάζνπο.  

Αθνύ ιάβεηε ππόςε ζαο όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζώο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

απνθνκίζαηε από ηε κειέηε ηνπ πξνεγνύκελνπ θύιινπ εξγαζίαο λα ζπλζέζεηε έλα 

ζύληνκν δνθίκην ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπνπ.  

Δθαρμογή: Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή θξίλεηαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή αιιά θαη 

δεκηνπξγηθή. Θεσξώ όηη ζα έπξεπε λα πξνεγεζεί κηα ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή 

ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο, ώζηε νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα απνθσδηθνπνηνύλ ηα 

θείκελα ηεο θξηηηθήο. Υξεηάζηεθε ε δηθή κνπ παξέκβαζε γηα ηελ αλαδήηεζε 

θεηκέλσλ κε θξηηηθέο παξαζηάζεσλ θαη ησλ εζνπνηώλ πνπ ππνδύζεθαλ θαηά θαηξνύο 

ην ξόιν ηνπ Κξένληα. Σν θείκελν ηνπ «Βήκαηνο» απνηέιεζε ηε δύκε γηα ηελ 

απάληεζε, σζηόζν ην παξαγόκελν πξντόλ θξίλεηαη κε αμηόινγν θαη ην απνδίδσ ζηε 

γεληθόηεξε απνπζία ζεαηξηθήο παηδείαο. 

2.Να παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν, λα δηαβάζεηε ην απόζπαζκα από ηελ Διιεληθή 

Ννκαξρία βηβιίν ηέηαξην: νη ζπλεξγνί ηεο ηπξαλλίαο πνπ ζα βξείηε εδώ θαη ην βίληεν 

από ηελ ηαηλία «Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα » πνπ ζα βξείηε εδώ. Να ζπγθξίλεηε όζα είδαηε 

θαη δηαβάζαηε κε ηηο απόςεηο ηνπ Κξένληα γηα ην ρξήκα. Καηόπηλ λα παξνπζηάζεηε 

κε ιόγν θαη εηθόλα ηηο δηθέο ζαο απόςεηο γύξσ από ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ 

ρξήκαηνο.  

http://www.tovima.gr/science/psychology-sociology/article/?aid=455116
http://www.youtube.com/watch?v=vktOoUyYDlg
http://users.uoa.gr/~nektar/history/3contemporary/hellenic_polity.htm
http://www.youtube.com/watch?v=cOnC7asBClg
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Δθαρμογή: Καη εδώ ππήξμε πξόβιεκα κε ηελ πξνβνιή, ε νπνία έγηλε ζηελ αίζνπζα 

από κέλα καδί κε ηα βίληεν ηνπ δεύηεξνπ θύιινπ εξγαζίαο. Ο ζεκεησηηθόο πόξνο πνπ 

δόζεθε από ηελ "ειιεληθή λνκαξρία" ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλν 

απόζπαζκα, γηαηί ε έθηαζή ηνπ θαη κόλν απνζαξξύλεη ηνπο καζεηέο. Πξνζσπηθά, 

κεηά ηα εύινγα παξάπνλά ηνπο εθηύπσζα θαη ηνπο κνίξαζα ην ζρεηηθό απόζπαζκα 

θαη δηεπθνιύλζεθαλ ζηελ απάληεζή ηνπο. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ, ηεξνπκέλσλ 

ησλ αλαινγηώλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

Κάπνηνη κάιηζηα ζπλέδεζαλ θαη ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο καο κε ηνλ 

θαηαζηξνθηθό ξόιν ηνπ ρξήκαηνο. Σν ερεηηθό κε ην Υάξξπ Κιπλλ εληππσζίαζε ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο θαηεύζπλε ζε ζπγθεθξηκέλεο απόςεηο θαη νπηηθέο γηα ηνλ ξόιν ηνπ 

ρξήκαηνο ζηηο παιηόηεξεο αιιά θαη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο. 

3. Να παξαθνινπζήζεηε ηξεηο νκηιίεο ζύγρξνλσλ πνιηηηθώλ πνπ δε ζα ππεξβαίλνπλ 

ηα πέληε ιεπηά ε θαζεκηά (ζα ηηο βξείηε ζην you tube θάλνληαο αλαδήηεζε κε ην 

όλνκα ηνπ πνιηηηθνύ πνπ ζα επηιέμεηε). 

Καηόπηλ ζα ζπγθεληξώζεηε ζε πίλαθα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη ζα ηα ζπγθξίλεηε κε ηε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Κξέσλ ζηα 

απνζπάζκαηα πνπ έρεηε δηαβάζεη κέρξη ηώξα, παξαηεξώληαο θαη ηε ζπρλόηεηα κε 

ηελ νπνία εκθαλίδνληαη θάπνηεο ιέμεηο ζε απηά. Θα ζπγθεληξώζεηε ηηο παξαηεξήζεηο 

ζαο ζε έλα ζύληνκν θείκελν κε ηίηιν «Ζ γιώζζα ηεο εμνπζίαο».  

Δθαρμογή: Ζ δξαζηεξηόηεηα «λα αθνύζεηε 5ιεπηεο νκηιίεο ζύγρξνλσλ πνιηηηθώλ, 

λα θαηαγξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιόγνπ ηνπο, λα ηα ζπγθξίλεηε κε ηα ιόγηα ηνπ 

Κξένληα θαη λα ζπλζέζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο ηεο εμνπζίαο», λνκίδσ 

όηη δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα θαη νδεγεί ζε ζπαηάιε ρξόλνπ. Θα πξέπεη λα 

επηιέμεη ν δηδάζθσλ ηξία ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα, αληηπξνζσπεπηηθά θαη από 

όιν ην θάζκα ηνπ πνιηηηθνύ θόζκνπ, ώζηε θαη ρξόλνο λα κε ράλεηαη θαη λα κελ 

πειαγνδξνκνύκε, δεδνκέλνπ όηη νη καζεηέο δελ έρνπλ αλαπηπγκέλν πνιηηηθό 

θξηηήξην, νύηε δηαζέηνπλ ηελ εκπεηξία λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα γισζζηθά 

κελύκαηα. Πξνζσπηθά, επεηδή δηαπίζησζα όηη κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη απξόβιεπηα 
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πξνβιήκαηα, ηα πξόιαβα ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, δεηώληαο ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηόηεηα λα ηελ πινπνηήζνπλ ζην ζπίηη θαη λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπλ ελ 

ελεξγεία πνιηηηθνύο. Ννκίδσ όηη θαιύηεξα ζα ήηαλ λα αθνύζνπλ θάπνην δηθηάηνξα ή 

ηνλ πξόεδξν κηαο ππεξδύλακεο, γηα λα επηηεπρζεί θαη ν ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

ηε δξαζηεξηόηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ιόγνο ηνπ Κ. Καξακαλιή, ηνπ Αλ. Παπαλδξένπ 

θαη ηνπ δηθηάηνξα Γ. Παπαδόπνπινπ. Ννκίδσ όηη ε δξαζηεξηόηεηα ζα έπξεπε λα 

ζπλδεζεί θαη κε ην κάζεκα ηεο «Νενειιεληθήο Γιώζζαο» ηεο Γ΄ Λπθείνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε γιώζζα ηεο εμνπζίαο θαη γεληθόηεξα ζηνλ πνιηηηθό ιόγν. Από ηηο 

ηξεηο νκάδεο κόλν κηα νκάδα θαηάθεξε λα παξάμεη θάηη «αμηνπξεπέο». 

4. Ο Κξένληαο απεηιεί ηνπο θύιαθεο πσο, αλ δελ ηνπ θαλεξώζνπλ ηνλ δξάζηε ηεο 

ηαθήο, δελ ζα είλαη αξθεηόο κόλν ν ζάλαηνο αιιά ζα βαζαληζηνύλ, κέρξη λα 

κεηαλνήζνπλ.  

Να εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο θαη λα κειεηήζεηε ηηο 

ζέζεηο θαη ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο νξγάλσζεο ζρεηηθά κε ηα βαζαληζηήξηα ηε 

ζπλέρεηα, λα αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν θαη λα απνζεθεύζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο 

εηθόλεο κε βαζαληζκνύο.   

Να ζπλζέζεηε έλα κηθξνθείκελν πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ησλ 

βαζαληζκώλ θαη ηεο εμνπζίαο 

Να θαηαζθεπάζεηε κηα αθίζα επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ βαζαληζκώλ. Σν κηθξνθείκελν ζα πεξηιεθζεί ζηελ αθίζα θαη 

κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε ηηο εηθόλεο ηνπ θαθέινπ ή εηθόλεο πνπ ζα θαηεβάζεηε από 

ηνλ ηζηό, αθνύ ηηο επεμεξγαζηείηε κε ην Picasa ηεο google. 

Δθαρμογή: Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή θξίζεθε «αξθεηά ζηελόρσξε» γηα ηνπο καζεηέο. 

Δίραλ, βέβαηα, θάπνηα επαηζζεζία γηα ην ζέκα θαη απηό θάλεθε θαη από ηηο κεηαμύ 

ηνπο ζπδεηήζεηο. Βέβαηα ηα κηθξνθείκελα (ηα παηδηά δήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηη 

ζεκαίλεη «κηθξνθείκελν») δελ παξνπζηάδνπλ θάηη ηδηαίηεξν, σζηόζν ε αθίζα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε εζηηάδεη ζηελ «θαξδηά» ηνπ πξνβιήκαηνο. Δθείλν πνπ δελ θαηέζηε 

εθηθηό, ήηαλ ε ζύλδεζε ηεο εμνπζίαο κε ηα βαζαληζηήξηα. 

http://www.amnesty.org.gr/


 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ  
Β’ Λυκείου «Κρζων, η απατηλή γοητεία τησ εξουςίασ» 

ελίδα 28 από 30 

 

 

Ολομέλεια: Μεηά ηελ νινθιήξσζε  ηνπ ζελαξίνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη κε 

ηε ρξήζε ηνπ lap top θαη ηνπ βηληενπξνβνιέα παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλεο εξγαζίεο 

ηνπ δεύηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ θύιινπ εξγαζίαο. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε θαη νη καζεηέο 

ραξαθηήξηζαλ θαηά βάζε ζεηηθή ηελ εκπινθή ηνπο κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

θαη αλαθέξζεθαλ ζε θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ 

έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ζηελ πίεζε ηνπ εμεηαζηνθεληξηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ 

δελ επηηξέπεη ζηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο λα εθθξαζηεί. Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα ππήξραλ πνιιέο απνπζίεο, δεδνκέλνπ όηη ε νκάδα βόιετ ηνπ 

ζρνιείνπ καο έδηλε θξίζηκν πξνθξηκαηηθό αγώλα θαη πνιινί καζεηέο ζεώξεζαλ 

θαιύηεξν λα βξίζθνληαη εθεί.  
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Θα κπνξνύζε ην θείκελν λα δξακαηνπνηεζεί θαη λα βηληενζθνπεζεί από ηνπο 

καζεηέο. Θα κπνξνύζε, επίζεο, ην θείκελν λα απνηειέζεη αθνξκή γηα πξνζσπηθή 

έθθξαζε ησλ καζεηώλ (ζρέδηα, θείκελα, κνπζηθή) κε ηε ρξήζε π.ρ. ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

εξγαιείνπ vuvox. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν ζελάξην είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθό θαη δπζθόιεςε αξθεηά ηνπο καζεηέο, θαζώο 

ηνπο έθεξε ζε επαθή κε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά «θεηκεληθά» είδε, ην θαζέλα από ηα 

νπνία δηαζέηεη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο απνθσδηθνπνίεζεο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην επίπεδν ησλ καζεηώλ ζην νπνίν εθαξκόζηεθε ην 

ζελάξην δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειό. Πξέπεη, επίζεο, λα ππνγξακκηζηεί όηη νη καζεηέο 

ησλ άιισλ θαηεπζύλζεσλ, πιελ ηεο ζεσξεηηθήο, ζεσξνύζαλ όηη πξέπεη λα έρνπλ 

κεησκέλε ζπκκεηνρή, μερλώληαο όηη πξόθεηηαη γηα έλα κάζεκα γεληθήο παηδείαο. 

Αθόκα, ν εμεηαζηνθεληξηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ειιεληθνύ ιπθείνπ, πνπ επλνεί ηε 

ρξεζηκνζεξία θαη ηνλ σθειηκηζκό, επεξεάδεη ηε ςπρνζύλζεζε ησλ καζεηώλ θαη ηνπο 

σζεί ζην λα απνξξίπηνπλ σο πεξηηηό ό,ηη δελ απνηειεί ξεηή ύιε ησλ εμεηάζεσλ. 

Παξάιιεια ε ηδηαηηεξόηεηα ηεο επνρήο καο, πνπ έρεη απνζηεξήζεη ην ρακόγειν από 

ηα παηδηθά ρείιε, απνηειεί αξλεηηθό παξάγνληα γηα δεκηνπξγηθέο θαη θαηλνηνκηθέο 

δξάζεηο. Όκσο, παξά ηηο αληημνόηεηεο, ζην ηειηθό απνηέιεζκα αληηζηνηρεί ζεηηθό 

πξόζεκν. Χο αξλεηηθό, θξίλεηαη ην κεγάιν ρξνληθό εύξνο πνπ ρσξίδεη ηελ αξρή από 

ην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ, αθνύ ην ζελάξην νινθιεξώζεθε ηειηθά ζε έλα κήλα., ελώ, 

θαηά ηε γλώκε κνπ, θαλέλα ζελάξην απηήο ηεο κνξθήο δελ πξέπεη λα εθηείλεηαη 

πέξαλ ηνπ δεθαπελζεκέξνπ.  

http://www.vuvox.com/
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