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Χπονική διάπκεια  

7 – 8 δηδαθηηθέο ψξεο  

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο:  

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki (pbworks.com). 

Σν ζελάξην πινπνηείηαη ζε δχν θάζεηο (Α΄: 2 ψξεο θαη 1 ψξα / Β΄: 3
 
ψξεο θαη 1 ψξα) 

είηε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εθφζνλ ππάξρνπλ θνξεηνί ππνινγηζηέο θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, είηε ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Σα παξαγφκελα 

πξντφληα ησλ νκάδσλ ζα αλαξηεζνχλ ζε ηζηνιφγην ή ηζηνζειίδα, αθνχ πξνεγεζεί ε 

παξνπζίαζή ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο. Πξνηείλεηαη, φκσο, λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ Wiki πνπ πξναλαθέξζεθε (ή θαη άιιν 

πεξηβάιινλ Wiki) γηα ηελ αλάξηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ηνπ δηδάζθνληνο. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή εμνηθείσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ κε ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε βαζηθψλ 

εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ (θεηκελνγξάθνο, ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ, δηαδίθηπν, ινγηζκηθφ 

θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο αζθήζεσλ Hot Potatoes) 

θαη ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή (ζρνιηθφ εξγαζηήξην Ζ/Τ ή ηνπιάρηζηνλ 

πέληε θνξεηνί ππνινγηζηέο, βηληενπξνβνιέαο ή δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν). Απαηηείηαη, επίζεο, εμνηθείσζε ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ καζεηψλ κε ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία.  

Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ρσξίο ηδηαίηεξα καζεζηαθά πξνβιήκαηα, 

πνπ θαηέρνπλ βαζηθέο γλψζεηο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ θαη έρνπλ πξνεγνχκελε 

ζεηεία ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.  
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Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

— 

Το ζενάπιο ανηλεί  

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε αλαθέξεηαη ζηα γεγνλφηα ηνπ Κεξθπξατθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ 

(θαινθαίξη ηνπ 427 π. Υ.) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ άθημε ζην λεζί ηνπ Αζελαίνπ 

ζηξαηεγνχ Νηθφζηξαηνπ, ν νπνίνο αξρηθά θαηάθεξε λα ζπκθηιηψζεη ηνπο 

αληηκαρφκελνπο πεηπραίλνληαο παξάιιεια ην κέγηζην γηα ηνπο Αζελαίνπο, δειαδή 

ηελ πιήξε ζπκκαρία κε ηελ Κέξθπξα, πνπ νη Αζελαίνη επηζπκνχζαλ δηαθαψο. ηε 

ζπλέρεηα, φκσο, ηα πξάγκαηα πήξαλ άιιε ηξνπή, θαζψο ν εκθχιηνο είρε αλνίμεη 

πιεγέο πνπ δχζθνια επνπιψλνληαη. Ζ επέκβαζε ηνπ Νηθφζηξαηνπ, αλ θαη 

θαηεπλαζηηθή, έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο απξφθιεηεο εμσηεξηθήο επέκβαζεο, 

πνπ παξαβηάδεη σκά ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ λεζηνχ. 

Αθνχ νη καζεηέο δηδαρηνχλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ηε κεηάθξαζε ηνπ 

αξραίνπ θεηκέλνπ ζε δπν δηδαθηηθέο ψξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα γίλνπλ 

θαη νη πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ζελαξίνπ (ρσξηζκφο ζε νκάδεο, θαηαλφεζε 

ζηνρνζεζίαο, θαηάζηξσζε πιάλσλ εξγαζίαο θιπ.), ζα κεηαβνχλ ζηε ζπλέρεηα ζην 

εξγαζηήξην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζε δπν θάζεηο. Ζ Α΄ Φάζε ζηνρεχεη ζηε 

γισζζηθή θαη λνεκαηηθή πξνζπέιαζε ηνπ θεηκέλνπ κε Φχιιν Δξγαζίαο θνηλφ γηα 

φιεο ηηο νκάδεο. Ζ Β΄ Φάζε είλαη αθηεξσκέλε ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε δηεχξπλζε ηεο νπηηθήο ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ Φχιιν γηα θάζε 

νκάδα, θνηλή ζπληζηακέλε ησλ νπνίσλ είλαη ε θαηάδεημε ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο 

παξειζφληνο - παξφληνο θαη απψηεξνο ζηφρνο ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ θπθιηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο.   
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Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο  ζα αλαδεηήζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γιψζζαο 

θαη ηνπ χθνπο ηνπ Θνπθπδίδε, ζα αμηνινγήζνπλ ηελ αθξίβεηα ηνπ ιφγνπ θαη ηε 

ιηηφηεηα ηεο έθθξαζεο ηνπ κεγάινπ ηζηνξηθνχ, ζα αλαδεηήζνπλ ιέμεηο πνπ  

ηαμίδεςαλ ζηνλ ρξφλν κεηαθέξνληαο αλέπαθε ηε ζεκαζία ηνπο θαη ιέμεηο ησλ 

νπνίσλ ε ζεκαζία έρεη αιιάμεη ζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε θιίκαθα, θαη ζα 

απνδψζνπλ ζρεκαηηθά κε κνξθή πεξηγξάκκαηνο ην πεξηερφκελν ηνπ απνζπάζκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αμηνινγήζνπλ δξάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, θίλεηξα θαη πξαθηηθέο θαη ζα 

πξνρσξήζνπλ ζε αλαγσγέο θαη ζπγθξίζεηο κε ζχγρξνλεο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, 

ζα θσηίζνπλ πηπρέο ηνπ θεηκέλνπ ππφ ην πξίζκα ηεο γεσγξαθίαο, ηεο θηινινγίαο, ηεο 

αξραηνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο  δεκνζηνγξαθίαο, παξάγνληαο πνιπηξνπηθά 

θείκελα θαη πξντφληα ιφγνπ. Δπηπιένλ, ζα παξαγάγνπλ ιφγν ελζπλαηζζεηηθφ θαη 

ηέινο ζα κειεηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο 

αθήγεζεο.   

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ απφ 

ην πξσηφηππν. Δπηδηψθεηαη ψζηε νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ πνιχπιεπξα ην θείκελν 

αμηνπνηψληαο ζηνηρεία ή ππαηληγκνχο ηνπ θεηκέλνπ, πφξνπο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη  

εξγαιεία ησλ ΣΠΔ, ζην πιαίζην κηαο καζεηνθεληξηθήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο κέζσ 

έξεπλαο, ζπγθξίζεσλ, ζχγρξνλσλ αλαγσγψλ, θξηηηθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 

θαη παξαγσγήο δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Κάζε αξραίν θείκελν, θπξίσο φηαλ ζπγγξαθέαο ηνπ είλαη ν Θνπθπδίδεο κε ηα 

ππθλνγξακκέλα λνήκαηα θαη ηηο βαζπζηφραζηεο γεληθεχζεηο θαη αλαγσγέο, 

πξνζθέξεηαη γηα κηα ζρνιαζηηθή θαη βαζαληζηηθή «ζπλνκηιία», πξνθεηκέλνπ λα 

μεθιεηδσζεί θαη λα καο κεηαθέξεη φρη κφλν πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ηελ αχξα κηαο 

θνηλσλίαο ηεο νπνίαο ππήξμε πνιηηηζηηθφ πξντφλ. Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, 

πηνζεηψληαο κηα δηεθπεξαησηηθή ινγηθή δελ επηηξέπεη ζηνλ δηδάζθνληα ηελ 
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νπζηαζηηθή εκπινθή κε ην αξραίν θείκελν, παξά κφλν επηθαλεηαθέο πξνζεγγίζεηο. Σν 

αξραίν θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη δψζα πλνή θαη λα ζπγθηλήζεη ηνπο 

καζεηέο, πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα ζηνρεχεη αλαγσγηθά ζην 

παξφλ ησλ καζεηψλ. Πξέπεη πίζσ απφ ηηο ιέμεηο λα δηαθξίλνπλ αλζξψπνπο κε φλεηξα 

θαη θηινδνμίεο κε ειπίδεο αιιά θαη πάζε, κε κηθξνραξέο αιιά θαη αγσλίεο, δειαδή 

φκνηνπο κε εκάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα ζπλεηδεηνπνηεζεί θαη ε αμία ηνπ έξγνπ ηνπ 

Θνπθπδίδε, ε ζχιιεςε ηεο θπθιηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο θαη ε θηινδνμία λα 

απνηειέζεη απηφ ην έξγν έλα εγθφιπην πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη ζηξαηησηηθήο 

θηινζνθίαο, κηαο θηινζνθίαο πνπ ζπλνςίδεηαη ζηε θξάζε «κτῆμα ἐς ἀεί».  

Ζ παξνχζα πξφηαζε θηλείηαη ζηε ινγηθή ηνπ Νένπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Υσξίο λα αγλνείηαη ην γισζζηθφ κέξνο (ε θαηάθηεζε ηνπ νπνίνπ έρεη πξνεγεζεί ηεο 

παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο), ην δηδαθηηθφ βάξνο κεηαηνπίδεηαη ζηαδηαθά ηφζν 

ζηε κνξθή φζν θαη ζην πεξηερφκελν, θπξίσο φκσο ζην λφεκα, ζε απηφ πνπ νη ιέμεηο 

δε δήισζαλ, αιιά επηβιεηηθά ππαηλίρζεθαλ. Σέινο, αλαδεηθλχνληαη θαη ηα κελχκαηα 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ, φηαλ αλαρζνχλ ζηε ζχγρξνλε επνρή, απνθηνχλ άιιε δηάζηαζε θαη 

δπλακηθή, θεληξίδνληαο ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.  

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε  ζπλδπάδεη ζηνηρεία  ηεο θνηλωληθνπνιηηηζκηθήο ζεωξίαο 

ηνπ Vygotsky θαη ηεο δηεξεπλεηηθήο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο κε ζηαδηαθή ππνρώξεζε 

ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη ν δηδάζθωλ. Αλαγθαία ζσξείηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ καζεηή ζηo πιαίζην ηεο νκαδηθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Ο 

δηδάζθσλ παξέρεη εξεζίζκαηα, χιε θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζηνπο καζεηέο, νη 

νπνίνη, κε πξνζσπηθή αλαδήηεζε θαη απηελέξγεηα ζηo πιαίζην ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, θαηαθηνχλ δπλακηθά ηε γλψζε θαη απνθηνχλ εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο. 

Οη καζεηέο, αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ, δεκηνπξγνχλ απζεληηθά πεξηβάιινληα 

επηθνηλσλίαο, απνθηνχλ πξφζβαζε ζε πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο, εξεπλνχλ, 

ζπιιέγνπλ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο, αμηνινγνχλ, ζπγθξίλνπλ, ζπλζέηνπλ, 

ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ κέζα ζε θιίκα άκηιιαο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα θξηηηθνχ ππνθεηκέλνπ, θαη απηφ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A108&openDir=/4e77140fs8l7
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απαηηεί ζπλνιηθή αιιαγή ηεο θηινζνθίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ κπνξεί λα θαηαθηεζεί 

κέζσ κεκνλσκέλσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Αλακέλεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 Να θαηαλνήζνπλ φηη ν εκθχιηνο πφιεκνο είλαη ε πην απερζήο κνξθή πνιέκνπ 

θαη δχζθνια ηεξκαηίδεηαη, αθνχ αλνίγεη πιεγέο πνπ δχζθνια επνπιψλνληαη 

θαη, επνκέλσο, θάζε εθερεηξία αλαγθαζηηθά είλαη εχζξαπζηε. 

 Να θαηαλνήζνπλ φηη δηαρξνληθά, πίζσ απφ ηηο αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο 

ζηνλ εκθχιην, ζπλήζσο θξχβνληαη μέλεο δπλάκεηο πνπ πξνσζνχλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη πνιιέο θνξέο ε δηπισκαηηθή ιχζε είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή απφ κηα πνιεκηθή ιχζε, σζηφζν δε δηαιχεη ηελ ακνηβαία 

θαρππνςία.  

 Να ζπζρεηίζνπλ ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

ζπρλά ηα πξφζσπα είηε πξφθεηηαη γηα πνιηηηθνχο είηε γηα ζηξαηησηηθνχο 

εγέηεο.  

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ 

πνπ δηαηεξνχζαλ θαη δηαηεξνχλ νη ππεξδπλάκεηο θάζε επνρήο ζηα εδάθε 

άιισλ ρσξψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ κε 

πξφζρεκα ηελ αζθάιεηα.  

 Να γλσξίζνπλ ηνλ ξφιν θαη ηε ζπνπδαηφηεηα αιιά θαη ηηο ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο ελφο ηερλνινγηθνχ επηηεχγκαηνο ηεο αξραηφηεηαο (Γίνιθνο). 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ ηεξψλ ρψξσλ θαη ησλ λαψλ κηαο πφιεο, θαη 

ηνλ ζεζκφ ηεο ηθεζίαο σο κέζνπ πξνζηαζίαο ή ρψξνπ θαηαθπγήο.  

 Να εληνπίζνπλ ζην αξραίν θείκελν ζηάζεηο, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε ηα ηζρχνληα ζην παξφλ. 
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Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκεληθνχ 

είδνπο ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο θαη λα αζθεζνχλ ζηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο 

παξαγξάθνπ κε ηε κέζνδν ηεο αηηηνιφγεζεο. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο γισζζηθέο ηδηνηππίεο ηνπ Θνπθπδίδε. 

 Να εληνπίζνπλ ηε δνκή ηεο αθήγεζεο κε βάζε ηνπο ρξνληθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο, ηα ξήκαηα θαη ηα ππνθείκελα. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ εηπκνινγηθφ κεραληζκφ ζηε δεκηνπξγία ησλ αξραίσλ 

νλνκάησλ θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε ζεκεξηλή γιψζζα απνηειεί ηε θπζηθή ζπλέρεηα 

ηεο αξραίαο ηφζν ζε επίπεδν ιέμεο φζν θαη ζε επίπεδν δνκψλ.  

Γπαμμαηιζμοί 

Γιωζζηθόο-Κιαζηθόο γξακκαηηζκόο 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 Να αζθεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο γξακκαηηθνζπληαθηηθήο 

δνκήο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ απφ ην πξσηφηππν θαη λα ηελ 

απνδίδνπλ δηαγξακκαηηθά.  

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απφδνζε, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζπειάζνπλ λνεκαηηθά θαη κεηαθξαζηηθά ην θείκελν. 

 Να αληηιακβάλνληαη θαη λα αηηηνινγνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθήο 

αθήγεζεο ηφζν ζε επίπεδν θαζαξά ρξνλνγξαθηθφ φζν θαη ζε επίπεδν 

αλαδήηεζεο ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ. 

 Να εξκελεχνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ επηινγέο, γεγνλφηα θαη ζηάζεηο πξνζψπσλ 

ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο. 

Νένη γξακκαηηζκνί 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:  
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 Να ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ζπγγξαθήο ησλ ΣΠΔ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

γισζζηθή απνδφκεζε θαη πξνζπέιαζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα αλνηρηά θαη δηεξεπλεηηθά ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο, φπσο ηα Λεμηθά ηεο Αξραίαο θαη ηεο Νέαο Διιεληθήο 

ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο θαη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

 Να παξάγνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ θαη κε αθνξκή ην αξραίν ειιεληθφ 

θείκελν θαη ηηο ηδέεο ηνπ λέα πνιπηξνπηθά θεηκεληθά είδε, πνπ ζα θσηίδνπλ 

θαιχηεξα ην θείκελν θαη ζα ην γεθπξψλνπλ κε ην παξφλ. 

Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:  

 Να κελ εξκελεχνπλ κεκνλσκέλα ηηο ελέξγεηεο – πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ, αιιά 

λα ηηο εληάζζνπλ ζην επξχηεξν πιαίζην ελφο ηζηνξηθνχ ζπκβάληνο θαη λα ηηο 

ζπλαξηνχλ φρη κφλν κε ηηο επηδηψμεηο ηνπο, αιιά θαη κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπο. 

 Να αληηιακβάλνληαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γισζζηθέο επηινγέο θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθνζπληαθηηθή δνκή ππεξεηνχλ ηελ αλάδεημε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ αλακέλεηαη νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηε 

δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηε ζηάζε ηεο απηελέξγεηαο γηα ηελ επηηπρή 

πξνζπέιαζε ηεο γλψζεο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Καζψο νη δξαζηεξηφηεηεο  

ησλ νκάδσλ είλαη αιιεινεμαξηψκελεο θαη αιιεινηξνθνδνηνχκελεο, αλακέλεηαη ε 

ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηεο αλάιεςεο δεκηνπξγηθψλ  

πξσηνβνπιηψλ. 
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Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Σν απφζπαζκα ηεο «Ιστορίας» ηνπ Θνπθπδίδε αλαθέξεηαη ζηε λέα ηξνπή πνπ 

παίξλεη ν εκθχιηνο πφιεκνο ζηελ Κέξθπξα κε ηελ αηθλίδηα άθημε ηνπ Νηθφζηξαηνπ. 

Οη δεκνθξαηηθνί, ζε βνήζεηα ησλ νπνίσλ θαηαθζάλεη ν Νηθφζηξαηνο, έρνπλ ήδε 

ληθήζεη ηνπο νιηγαξρηθνχο, σζηφζν ε επηθξάηεζή ηνπο δελ έρεη εδξαησζεί θαη   

πξνζπαζνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε ππφ ην θξάηνο θνβεξνχ ζπκνχ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο έμαξζεο. Δπνκέλσο, ν Νηθφζηξαηνο, πνπ σο νπδέηεξνο δελ 

εκπιέθεηαη άκεζα ζηελ εκθχιηα δηακάρε, αιιά θαη δελ παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη 

είλαη εθπξφζσπνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ηνπ κε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή (λα 

θαηαζηήζεη ηελ Κέξθπξα ζχκκαρν ησλ Αζελαίσλ), αλαιακβάλεη ξφιν 

πξσηαγσληζηηθφ θαη κέζσ κηαο ζεηξάο πξσηνβνπιηψλ επηρεηξεί λα επαλαθέξεη ηελ 

νκαιφηεηα ζην λεζί  επηδηψθνληαο ηε ζπκθηιίσζε.  

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ Νηθφζηξαηνπ, αλ θαη κε αλακελφκελε, απνηειεί κηα φαζε 

αλζξσπηάο ζηελ έξεκν ηεο βαξβαξφηεηαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, σζηφζν 

δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί αλεμάξηεηα απφ ηηο επηδηψμεηο ηνπ. Δίλαη αλζξσπηά πνπ 

ππαγνξεχεηαη απφ ηα βάζε ηεο ςπρήο ελφο επαίζζεηνπ θαη ζπλεηνχ αλζξψπνπ ή απφ 

ηελ πζηεξνβνπιία θαη ηε δηπισκαηηθή επζηξνθία ηνπ, αθνχ ρξήζηκε γηα ηνπο 

Αζελαίνπο είλαη κηα ηζρπξή ζπκκαρηθή Κέξθπξα θαη φρη κηα Κέξθπξα δηραζκέλε θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά αζηαζήο; Οη φξνη ηεο ζπκθηιίσζεο πνπ 

πξνηείλεη θαη γίλεηαη αξρηθά απνδεθηή, απνθαιχπηνπλ ηελ νμπδέξθεηα θαη ηελ επθπΐα 

ηνπ, θαζψο θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηθαλνπνηνχλ ηηο δπν πιεπξέο, αιιά θπξίσο ηα 

ζπκθέξνληα ηεο Αζήλαο. Δίλαη, σζηφζν, δπλαηφλ κε κηα ζπκθσλία λα επνπισζνχλ νη 

πιεγέο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ; Ζ ηζηνξία δηδάζθεη φηη απηφ είλαη θχζεη αδχλαην. Πψο 

κπνξεί θάπνηνο κε κηα εληνιή λα ζβήζεη ην κίζνο, λα ειέγμεη ηα ζπλαηζζήκαηα ή λα  

απνθνηκίζεη ηε κλήκε, φηαλ αληηθξίδεη θαζεκεξηλά ηνπο «ρζεζηλνχο ηνπ ερζξνχο» 

πνπ ηνπ ζπκίδνπλ ηηο απψιεηεο, ηα δεηλά θαη ηελ αδηθία;  Πνηνο κπνξεί λα δηαγξάςεη 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=189
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ηελ θαρππνςία θαη ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ, αθφκε θη αλ ρνξεγεζεί 

επίζεκε ακλεζηία; ια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ εχζξαπζηε ηελ εηξήλε πνπ επέβαιε 

ν Νηθφζηξαηνο θαη νπζηαζηηθά αλεθάξκνζηε, φπσο δείρλνπλ νη εμειίμεηο. Οη 

δεκνθξαηηθνί, αλαζπκνχκελνη ηα πξφζθαηα πάζε ηνπο, πξνζπαζνχλ λα 

απνδπλακψζνπλ πιήξσο ηνπο νιηγαξρηθνχο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζπαζνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηνλ θφβν ηνπο θαη θαηαθεχγνπλ θαη πάιη ηθέηεο ζε ηεξνχο ρψξνπο. Ζ 

αηκαηνρπζία θαληάδεη αλαπφδξαζηε, σζηφζν θαη πάιη  ν Νηθφζηξαηνο ηελ απνηξέπεη. 

Ζ ιχζε ηειηθά ζα δνζεί κε ηνλ εθηνπηζκφ (εμνξία) ησλ νιηγαξρηθψλ ζην θνληηλφ λεζί 

Βίδν (Πηπρία). Μήπσο νη εμειίμεηο ζα ήηαλ πην δξακαηηθέο θαη νδπλεξέο αλ ν 

Νηθφζηξαηνο δελ είρε επέκβεη; Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρεηξίζηεθε ηελ θαηάζηαζε  

δηθαηνινγεί ηελ έλλνηα ηεο «απξφθιεηεο» επέκβαζεο ζηα εζσηεξηθά κηαο απηφλνκεο  

πφιεο – θξάηνπο ή κήπσο ζα έπξεπε λα αλαθεξφκαζηε ζε αλζξσπηζηηθή επέκβαζε;   

ια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο αμηνζπνχδαζην απφ 

πνιιέο απφςεηο. Δπηβάιιεηαη νη καζεηέο λα ζηαζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ, πξνζεγγίδνληαο ζπγρξνληθά αιιά θαη 

δηαρξνληθά ζεκειηψδεηο έλλνηεο αιιά θαη αμίεο, φπσο ν αλζξσπηζκφο θαη ε εηξήλε. Ο 

πφιεκνο δελ έρεη εθιείςεη, ε αλζξψπηλε θχζε δελ έρεη κεηαβιεζεί θαη επνκέλσο ην 

θείκελν πξνζθέξεηαη γηα ζπγθξίζεηο, γηα παξαιιειηζκνχο, γηα αλαζηνραζκφ θαη σο  

ηξνθή ζηελ θξηηηθή ζθέςε. Ζ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη ε νκαδηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε, ζην πιαίζην ηεο εκβάζπλζεο ζε έλα ηφζν ζεκαληηθφ απφζπαζκα  

πνπ ζα θσηίζεη νιφπιεπξα ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία δηακνξθψζεθε ηελ άλνημε 

ηνπ 427 π.Υ., θαζίζηαηαη σο επηινγή απφιπηα αλαγθαία. ε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε  

ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ νη λέεο ηερλνινγίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ζηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη εξγαιεηαθά θαη νπζηαζηηθά, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

πνιχπιεπξε επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε δφκεζε θξηηηθήο καζεηηθήο ηαπηφηεηαο.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο  

Ζ δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο πξνβιέπεηαη απφ ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεί κέξνο ηεο 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A108&openDir=/4e77140fs8l7
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A108&openDir=/4e77140fs8l7
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δηδαθηέαο χιεο. Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξφηαζε είλαη απφ θάζε άπνςε ζπκβαηή 

κε ηα ηζρχνληα ζην ζρνιείν, θαζψο είλαη εμφρσο θεηκελνθεληξηθή, σζηφζν απαηηεί 

πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ εθείλνλ πνπ ζα απαηηνχζε γηα ηελ πινπνίεζή ηεο κηα ζνβαξή 

πξφηαζε δηδαζθαιίαο πξνζαξκνζκέλε ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν, ε νπνία ζα 

αμηνπνηνχζε κφλν ηα ζπκβαηηθά δηδαθηηθά κέζα θαη εξγαιεία. Θεσξνχκε φηη ε 

πξφηαζε απηή δε ζπληζηά απψιεηα σθέιηκνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, αθνχ δε 

ρξεζηκνπνηεί ην θείκελν σο απηνζθνπφ κε ηξφπν πξνζρεκαηηθφ, αιιά ζηνρεχεη ζηελ 

νπζηαζηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ, ζηνλ αθνληζκφ ηεο θξίζεο θαη ηεο επαηζζεζίαο, 

αιιά θαη ζηελ απειεπζέξσζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο έθθξαζεο, παξέρνληαο αθνξκέο 

γηα πνηνηηθά ζπιινγηθά πξντφληα. Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο ζα παξαγάγνπλ πξντφληα 

ιφγνπ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα ην ζελάξην 

ραξαθηεξίδεηαη δηαζεκαηηθφ, θαζψο απαηηείηαη ζπλδπαζκφο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ησλ καζεκάησλ ηεο Έθθξαζεο - Έθζεζεο, ηεο Ηζηνξίαο, ηεο Γεσγξαθίαο αιιά θαη 

ηεο επηζηήκεο ηεο Λανγξαθίαο. Δπνκέλσο, ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ αιιά θαη ηηο κεζφδνπο αλάπηπμεο  ησλ παξαγξάθσλ, θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα έρεη πξνεγεζεί κηα ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ή θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ 

δηδάζθνληα απηά ηα καζήκαηα, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο σο πεδίν άζθεζεο θαη πξαθηηθήο θαηαθηεκέλσλ ή λέσλ 

γξακκαηηζκψλ. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Αλακέλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ νη καζεηέο αξρηθά λα πξνρσξήζνπλ ζηε 

ζρεκαηηθή απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ θαηαζθεπή δηαγξακκάησλ, ζηε 

ζπλέρεηα λα εμεηάζνπλ ηα ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ ζεάηξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο Google Earth, ζα παξαθνινπζήζνπλ βίληεν γηα ηνλ αξραίν 

Γίνιθν θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο εηθφλσλ θαη 

πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηχνπ. ηε ζπλέρεηα, κε αθνξκή ην ίδην ην θείκελν νη 

καζεηέο, αθνχ εξεπλήζνπλ θαη επεμεξγαζηνχλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, ζα 
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παξαγάγνπλ ςεθηαθφ πιηθφ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζα ην αλαξηήζνπλ 

ζην Wiki ή ζε πξνθαζνξηζκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν.  

Θα αμηνπνηεζνχλ επηιεγκέλνη δηθηπαθνί ηφπνη, ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο, 

ζχλζεζεο θαη γξαθηθήο απεηθφληζεο ιφγνπ (θεηκελνγξάθνο, θαηαζθεπή 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ), ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ήρνπ 

(Audacity) θαη ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο αζθήζεσλ (Hot Potatoes). 

Ζ πξνζηηζέκελε αμία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλίζηαηαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ γηα δεκηνπξγία απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη πεδίσλ 

ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο ησλ καζεηψλ. Ζ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ ή πνιπκεζηθψλ 

πξντφλησλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ δελ αληηκεησπίδεηαη σο απηνζθνπφο (ad hoc), 

αιιά σο κηα νπζηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ εκπιέθεη ελεξγά ηνπο καζεηέο, ζην πιαίζην 

κηαο ζχλζεηεο θαη δπλακηθήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο.   

Κείμενα 

Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ  

Αξραίνη Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνη Α΄ Λπθείνπ:  

- Δηζαγσγή 

- Θνπθπδίδνπ, «Ιστορίαι» Γ 70 θαη Γ 75 

-Ξελνθψλ, «Ελληνικά» Β 2. 20   

Έθθξαζε – Έθζεζε Α΄ Λπθείνπ: Ο ιφγνο – Η. «Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο»  

Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ  

Θνπθπδίδεο, «Ιστορίες» 3.75. ην Thucydidis Historiae Η–ΗΗ. 1942. Ed. H. S. Jones & 

J. E. Powell. Οxford: Clarendon Press [Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα - Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο]. 

http://www.text2mindmap.com/
http://www.text2mindmap.com/
http://audacity.sourceforge.net/
http://hotpot.uvic.ca/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1641,5231/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1645,5242/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1645,5244/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5213/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1823,5877/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=189
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Ησάλλνπ, Γ. «Σα παξαηζνχθιηα». ην Η ζαξθνθάγνο. Πεδνγξαθήκαηα. 1982 [1971: 

Δξκήο]. Αζήλα: Κέδξνο [“Greek Literature and Language Pages”: Ηζηνρψξνο ηνπ Ν. 

αξαληάθνπ]. 

Perseus Digital Library [Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα]:  

-Ζξφδνηνο, «Ιστορίες» 3. 44. 2. ην Herodotus. 1920. Engl. translation by A. D. 

Godle. Cambridge: Harvard University Press. 

-Θνπθπδίδεο, «Ιστορίες» 3.75. ην Thucydidis Historiae Η–ΗΗ. 1942. Ed. H. S. Jones 

& J. E. Powell. Οxford: Clarendon Press. 

Τπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό  πιηθό 

Βίληεν  

Δηαηξεία Μειέηεο Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο - Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο: 

Γίνιθνο γηα 1500 ρξφληα, 2009 (δηάξθεηαο 22΄). Σαηλία κε εηθνλνθηλεηηθή ηερληθή 

(animation) ησλ Θ. Π. Σάζηνπ, Ν. Μήθα, Γ. Πνιχδνπ [πεγή: Vimeo]. Δλαιιαθηηθά, 

γηα ηελ ίδηα ηαηλία ζε ηξία κέξε βι. εδψ.  

Ιζηνζειίδεο  

Audacity [Διεχζεξνο Δπεμεξγαζηήο Ήρνπ θαη Ζρνγξάθνο] 

CmapTools [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ] 

Διιεληθή Βηθηπαίδεηα [Διεχζεξε Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα]: 

-«Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο» 

-«Γίθε ηεο Νπξεκβέξγεο» 

-«Ζ Γίθε ησλ Έμη» 

Google [Μεραλή αλαδήηεζεο] 

Google Earth [Πξφγξακκα δηαδηθηπαθήο γξαθηθήο απεηθφληζεο ηεο Γεο]  

Hot Potatoes [Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ] 

http://www.sarantakos.com/kibwtos/iwannou_paratsouklia.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0125%3Abook%3D3%3Achapter%3D44%3Asection%3D2
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Thuc.+3.75&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0199
http://vimeo.com/13229017
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/emaet/ekthesiako_yliko
http://audacity.sourceforge.net/
http://ftp.ihmc.us/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%B3%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%AD%CE%BE%CE%B9
https://www.google.gr/webhp?tab=iw&ei=QsqeU5alPMXE4gTQwICQAg&ved=0CAUQqS4oAg
http://www.google.com/earth/index.html
http://hotpot.uvic.ca/
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Ηnspiration [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ] 

Εεξβφπνπινο, π., Βιάρνπ, Ν., Πηιειή, Κ & Μ. Αγάζνο. 2009. «Βιάβεο θαη δεκηέο 

απφ ζεηζκνχο θαη άιιεο αηηίεο ζηελ παιαηά πφιε ηεο Κέξθπξαο, απφ ηα κέζα ηνπ 17 

αη. έσο θαη ζήκεξα» [πεγή: Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο – Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα 

Ν. Κέξθπξαο].   

Livepedia  [Διιεληθή Διεχζεξε Δγθπθινπαίδεηα] 

Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα [Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο]:  

-Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο 

Text2MindMap [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ] 

Φηινινγηθά Βήκαηα ζην Web [Ηζηνρψξνο ηνπ η. Παπαθσλζηαληίλνπ - Παλειιήλην 

ρνιηθφ Γίθηπν] 

Φηινινγηθή επηζηήκε: Ζ παξάγξαθνο [πεγή: Ηζηνρψξνο ηνπ π. Βιηψξα]  

Voyant Tools [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ζπλλεθφιεμσλ] 

Wordle [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ζπλλεθφιεμσλ] 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ είλαη λα έρεη πξνεγεζεί ε 

δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο ζε δχν ή ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

(κεηάθξαζε, βαζηθή ζχληαμε, βαζηθή θαηάθηεζε ησλ λνεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ). Καηά 

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηδαζθαιίαο, ν δηδάζθσλ ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη ηνλίδεη ηδηαίηεξα θάπνηα ζεκεία πνπ είηε 

είλαη ζθνηεηλά είηε ζα απνηειέζνπλ δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ ζελαξίνπ.  Έρνληαο, ινηπφλ, 

κηα πξψηε επαθή κε ην θείκελν, νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε πέληε νκάδεο (φζα δειαδή 

ζα είλαη θαη ηα Φχιια Δξγαζίαο ηεο Β΄ Φάζεο) ησλ ηεζζάξσλ -ή ηξηψλ ή πέληε 

αλάινγα κε ηε δχλακε ηνπ ηκήκαηνο- αηφκσλ, ζα πινπνηήζνπλ ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηα Φχιια Δξγαζίαο είηε ζηε 

http://www.inspiration.com/
http://lib.teekerk.gr:8080/jspui/handle/lib.teekerk.gr/184
http://lib.teekerk.gr:8080/jspui/handle/lib.teekerk.gr/184
http://lib.teekerk.gr:8080/jspui/handle/lib.teekerk.gr/184
http://www.livepedia.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.text2mindmap.com/
http://users.sch.gr/statpapako/
http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/EisagogikaExercises/Paragrafos.htm
http://voyant-tools.org/
http://www.wordle.net/create
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ζρνιηθή αίζνπζα είηε ζην εξγαζηήξην κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Σα Φχιια 

Δξγαζίαο γηα θάζε νκάδα έρνπλ αλαξηεζεί ζην Wiki (pbworks.com) ή ζε άιιε 

ηζηνζειίδα ή ηζηνιφγην, ψζηε λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ ςεθηαθή κνξθή ηνπ  

Φχιινπ Δξγαζίαο, ην νπνίν θαιφ είλαη λα δηαλεκεζεί ζηηο νκάδεο θαη ζε έληππε 

κνξθή γηα ηνπο ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνπο κε ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα.  Πξφζβαζε 

ζηελ ςεθηαθή κνξθή ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ (αλ θαη δελ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ) νη καζεηέο απνθηνχλ είηε κέζσ ηεο Πχιεο γηα ηελ 

Διιεληθή Γιψζζα» είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο “Perseus”. Χζηφζν, γηα ηελ απνθπγή 

απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, ςεθηαθή κνξθή ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ ζα είλαη 

δηαζέζηκε είηε ζην Wiki είηε ζε αξρείν Word. Σν θείκελν απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ, νπφηε δε ρξεηάδεηαη θάπνηα δηαζχλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα θαη ε  

πξνζέγγηζή ηνπ θαη ε θαηαλφεζή ηνπ δελ παξνπζηάδεη θάπνηεο δπζθνιίεο. Σν 

ζελάξην ζα  πινπνηεζεί ζε δχν θάζεηο.  

Ζ Α΄ Φάζε δηάξθεηαο ηξηψλ σξψλ (2 ψξεο θαη 1 ψξα παξνπζίαζε ζηελ 

νινκέιεηα) κε ηελ πινπνίεζε θνηλνχ Φχιινπ Δξγαζίαο ζηνρεχεη ζε κηα πξψηε 

πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ θαζαξά ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο  θαη ηεο θαηαλφεζεο.  

Ζ Β΄ Φάζε δηάξθεηαο ηεζζάξσλ σξψλ (3 ψξεο θαη 1 ψξα παξνπζίαζε ζηελ 

νινκέιεηα) κε ηελ πινπνίεζε δηαθνξεηηθνχ Φχιινπ γηα θάζε νκάδα ζηνρεχεη ζηελ 

πνιπεπίπεδε πξνζπέιαζε ηνπ θεηκέλνπ κέζσ πνηθίισλ νπηηθψλ, αλαγσγψλ θαη 

ζπγθξίζεσλ θαη ηεο εκβάζπλζεο ζε θξίζηκεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ.  

Δλλνείηαη φηη ν ρσξηζκφο ζε νκάδεο θαη ε εμνηθείσζε είηε κε ην Wiki είηε κε 

φπνηνλ άιινλ ηξφπν επηιέμεη ν δηδάζθσλ σο πξφζθνξν, δελ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ 

παξφληνο ζελαξίνπ, αιιά δηακνξθσκέλε πξαγκαηηθφηεηα ή θαηαθηεκέλε δεμηφηεηα 

αληίζηνηρα. Γηα φιεο ηηο θάζεηο πξνηείλεηαη ε ελαζρφιεζε κε ην ζελάξην λα θηλείηαη 

ζε σξηαία αλά εκέξα βάζε, ψζηε λα νινθιεξσζεί ζε επηά δηδαθηηθέο κέξεο. Μάιηζηα 

θαιφ είλαη λα μεθηλήζεη Παξαζθεπή, ψζηε λα νινθιεξσζεί ηε κεζεπφκελε Γεπηέξα 

απφ ηελ εκέξα έλαξμεο θαη λα έρεη αμηνπνηεζεί ν αλαζηνραζκφο δπν 

αββαηνθχξηαθσλ θαη ε ππνζηήξημε ηνπ ζελαξίνπ κε εξγαζία απφ ην ζπίηη, 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=189
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=189
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Thuc.+3.75&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0199
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δεδνκέλνπ φηη ην εχξνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηνχλ 

απμεκέλε ελαζρφιεζε. Γε ζπζηήλεηαη λα γίλεη αλαδηάηαμε ησλ νκάδσλ ζηε Β΄ Φάζε 

ηνπ ζελαξίνπ, επεηδή ζεσξείηαη φηη ζα δπζρεξάλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επειημία, 

σζηφζν ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη, γλσξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο θάζε νκάδαο εθ ησλ 

πξνηέξσλ, λα δηαλείκεη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα πέληε δηαθνξεηηθά Φχιια 

Δξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε Β΄ Φάζε νη νκάδεο, απνθηψληαο εηδίθεπζε ή 

επαγγεικαηηθή ππφζηαζε νλνκάδνληαη «γεσγξάθνη – πεξηεγεηέο», «ιανγξάθνη», 

«θηιφινγνη», «ηζηνξηθνί» θαη «δεκνζηνγξάθνη» θαη πινπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ζπγθεθξηκέλε νπηηθή θαη ζηφρεπζε. Δπεηδή νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζεσξνχληαη σο 

ην πην νπζηαζηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηκήκα ηνπ ζελαξίνπ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα  

παξνπζηαζηνχλ ζηελ νινκέιεηα κε επίζεκν ηξφπν ζην πιαίζην κηαο ηέηαξηεο 

δηδαθηηθήο ψξαο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αθξφαζεο θαη ηεο παξνπζίαζεο, γεγνλφο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, αθνχ 

ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ καζεηψλ. 

ηελ επφκελε ελφηεηα, εθηφο απφ ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο   

πνξείαο, πεξηγξάθεηαη  θαη  ε ηδηαίηεξε ζηφρεπζε  ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

Α΄ Φάζε  

Θέκαηα γιώζζαο θαη θαηαλόεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ε απηή ηε θάζε, δηάξθεηαο ηξηψλ σξψλ, ην Φχιιν Δξγαζίαο είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο 

νκάδεο, κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζεί ην αλαγθαίν θνηλφ ππφβαζξν απφ ην νπνίν ζα 

μεθηλήζνπλ θαη ζην νπνίν ζα θαηαιήμνπλ νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη ζρεηηθά απιέο θαη δελ αλακέλεηαη νη καζεηέο λα 

ζπλαληήζνπλ θάπνηα αμεπέξαζηε δπζθνιία. Πξφθεηηαη γηα πέληε απιέο θαη δπν 

ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαηεχζπλζε  ηεο  εμνηθείσζεο κε ηε γιψζζα θαη ην 

χθνο ηνπ Θνπθπδίδε (κε ην δήηεκα απηφ ζα αζρνιεζεί αλαιπηηθά ε νκάδα ησλ 

«θηινιφγσλ» ζηε Β΄ Φάζε) αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηαρξνληθήο παξνπζίαο 
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ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ σο δπλακηθφ εξγαιείν ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζίεο αέλαεο 

αλαλέσζεο.  

Ζ ππώηη απλή δπαζηηπιόηηηα πνπ δελ αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη πάλσ απφ 5 

έσο 7 ιεπηά έρεη ραξαθηήξα εηζαγσγηθφ ζην ζελάξην. πγθεθξηκέλα, δεηείηαη απφ ηηο 

νκάδεο λα επηζεκάλνπλ ηηο ιέμεηο πνπ ζπληζηνχλ γισζζηθή ηδηνηππία ηνπ Θνπθπδίδε 

θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ κε ιέμεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε έλαο θιαζηθφο 

ζπγγξαθέαο ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ, φπσο ν Ξελνθψληαο. Παξάιιεια, δεηείηαη ν 

εληνπηζκφο ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ κεηαβαηηθψλ θαη αληηζεηηθψλ, ψζηε λα νπηηθνπνηεζεί 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν ε δηάξζξσζε θαη ε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ. Γηα λα κελ ππάξρνπλ 

απνξίεο θαη ράλεηαη ρξφλνο, δίλεηαη θαη έλα παξάδεηγκα. Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ θεηκελνγξάθν, λα θαηαζθεπάζνπλ  πίλαθα θαη λα αμηνπνηήζνπλ 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θεηκελνγξάθνπ γηα έκθαζε κέζσ ησλ ρξσκαηηζκψλ ή άιισλ 

ζεκάλζεσλ. 

Ζ δεύηεπη δπαζηηπιόηηηα είλαη εμίζνπ απιή, σζηφζν απαηηεί αξθεηφ ρξφλν, 

δεδνκέλνπ φηη ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε φινπο ηνπο ξεκαηηθνχο ηχπνπο ηνπ 

θεηκέλνπ. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξφλνπ ζηνλ Θνπθπδίδε, κέζσ ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

εθάζηνηε γισζζηθψλ επηινγψλ. Αλακέλεηαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

γηα ηνλ ηζηνξηθφ ελεζηψηα, ηελ έλλνηα ηεο «απνπεηξαηηθφηεηαο» ζην πιαίζην ηεο 

γισζζηθήο έθθξαζεο, ηε δηαθνξά ηνπ ανξίζηνπ απφ ηνλ παξαηαηηθφ θιπ. Πξνεγείηαη  

θαηαηνπηζηηθή εηζαγσγή θαη πξνθαηαζθεπαζκέλνο πίλαθαο ηνλ νπνίν ζα 

ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο, νπφηε δελ αλακέλεηαη  λα ζπλαληήζνπλ δπζθνιίεο. Δδψ, 

βέβαηα, ππάξρεη θαη ε πξψηε θξηηηθνχ ηχπνπ εκπινθή, αθνχ δεηείηαη ε θαηαγξαθή  

κε ηε κνξθή επεμεγεκαηηθνχ ππνκλήκαηνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα.  Παξάιιεια, 

ε ελαζρφιεζε κε ηνπο ξεκαηηθνχο ηχπνπο ζα αμηνπνηεζεί γηα ηελ νκάδα ησλ 

θηινιφγσλ ζε δξαζηεξηφηεηα ηεο Β΄ Φάζεο. Δθηηκψκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο απηήο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα 20 ιεπηά, ίζσο θαη ιηγφηεξν, αλ αμηνπνηεζνχλ 

πεξηζζφηεξνη ππνινγηζηέο θαη γίλεη θαιφο θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ 
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ησλ νκάδσλ. Ο ραξαθηήξαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αξθεηά θαζνδεγεηηθφο ζην 

πξψην κέξνο, ψζηε ζην δεχηεξν κέξνο  λα αμηνπνηεζνχλ ηα ζσζηά δεδνκέλα. 

Καη η ηπίηη δπαζηηπιόηηηα ραξαθηεξίδεηαη απιή θαη δηαηξείηαη ζην 

εξεπλεηηθφ θαη ζην ζπλζεηηθφ κέξνο. Δηδηθφηεξα, δίλεηαη ζε αξρείν θεηκελνγξάθνπ ην 

αξραίν θείκελν ζηελ αξηζηεξή ζηήιε θαη ζηε δεμηά ζηήιε ε αληίζηνηρε λενειιεληθή 

κεηάθξαζε θαη δεηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο αξρηθά: α) ε νπηηθή θαηαγξαθή ηεο 

κεγάιεο δηαθνξάο ζηελ έθηαζε ησλ δπν θεηκέλσλ θαη β) ε θαηακέηξεζε ησλ ιέμεσλ 

ησλ δπν θεηκέλσλ κε ην θαηάιιειν εξγαιείν ηνπ θεηκελνγξάθνπ θαη πξνζδηνξηζκφο  

ηνπ ιφγνπ (κε ηε καζεκαηηθή  έλλνηα ηνπ φξνπ) ηεο ζρέζεο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ 

πξνο ην θείκελν ηεο λενειιεληθήο. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ζε έλα 

θείκελν επηρεηξεκαηνινγίαο ηα πνξίζκαηά ηνπο, ζπλδένληαο ηα επξήκαηα ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο κε ηελ ππθλφηεηα ην χθνπο θαη ηε ιηηφηεηα ηεο «ζνπθπδίδεηαο» γξαθήο. 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζε 

απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά.  

Ζ ηέηαπηη δπαζηηπιόηηηα είλαη πην ζχλζεηε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο λέαο 

ειιεληθήο κε ηελ αξραία ειιεληθή, γηα λα θαηαδεηρζεί ε ελφηεηα ηεο γιψζζαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ επηιεγεί θάπνηεο ιέμεηο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, ησλ νπνίσλ ε 

ζεκαζία ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ έρεη κεηαβιεζεί. Αθνχ αμηνπνηήζνπλ ηα 

ειεθηξνληθά ιεμηθά ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα γηα λα εληνπίζνπλ ηε 

ζεκεξηλή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ (αλ θαη  ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηφ δελ είλαη 

απαξαίηεην, αθνχ ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ είλαη γλσζηή), θαινχληαη λα γξάςνπλ κηα 

ζχληνκε παξάγξαθν κε ηε κέζνδν ησλ παξαδεηγκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο  

ζεκαηηθή ηελ παξαθάησ ζεκαηηθή πεξίνδν: «Ζ ζεκαζία (ην ζεκαηλόκελν) πνιιψλ  

ιέμεσλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ δελ παξέκεηλε ζηαζεξή. Έηζη, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

δηεπξχλζεθε, ζε άιιεο πεξηνξίζηεθε, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο κεηαβιήζεθε ξηδηθά.» 

Δπεηδή ην ζελάξην έρεη θαη δηαζεκαηηθή νπηηθή, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα αμηνπνηνχληαη γλψζεηο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, πνπ απνθηήζεθαλ ζην 
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πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Έθθξαζεο - Έθζεζεο. Δδψ νη καζεηέο θαινχληαη λα  

αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θεηκελνγξάθνπ γηα δπλακηθή (ζπκ)παξαγσγή 

πξντφλησλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ο 

ρξφλνο πνπ αλακέλεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο  ππνινγίδεηαη 

ζηα 20 ιεπηά γηα κηα νκάδα πνπ έρεη θάπνηα εκπεηξία ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ιεμηθψλ  

θαη ζηε ζπλεξγαηηθή  γξαθή. 

Ζ πέμπηη δπαζηηπιόηηηα ραξαθηεξίδεηαη απιή θαη ζηφρν έρεη λα θαηαδείμεη 

ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο φξνπο «ζπκκαρία» θαη «επηκαρία», ψζηε νη καζεηέο, 

αμηνπνηψληαο ηε θξάζε «ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν» ηνπ 

θεηκέλνπ, λα εμεγήζνπλ ην θαζεζηψο ηεο ζρέζεο Αζελαίσλ θαη Κεξθπξαίσλ πνπ 

επηβιήζεθε απφ ηνλ Νηθφζηξαην. Παξάιιεια, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

ζπλδέζνπλ απηή ηε θξάζε κε έλαλ απφ ηνπο πέληε φξνπο ηεο παξάδνζεο ησλ Αζελψλ 

ην 404 π. Υ. Αλ θαηαλνεζεί φηη ηειηθά πξφθεηηαη γηα πιήξε ζπκκαρία ηελ νπνία νη 

Αζελαίνη επεδίσθαλ θαη δελ κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ, ίζσο  θσηηζηνχλ θαιχηεξα θαη  

νη ζθνπηκφηεηεο αιιά θαη ηα κέζα πνπ κεηήιζε ν Νηθφζηξαηνο κε ηελ θαηεπλαζηηθή 

θαη εηξελνπνηφ ηνπ δξάζε. ηφρνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη ν φξνο απηφο 

επηβάιιεηαη ζηε κηα πεξίπησζε σο φξνο εηξήλεπζεο πνπ επηβάιιεη ν ληθεηήο ζηνλ 

εηηεκέλν, ελψ ζηε δεχηεξε ππνηίζεηαη φηη απνηειεί πξντφλ ηζφηηκεο 

δηαπξαγκάηεπζεο. Καη ζηηο δπν φκσο πεξηπηψζεηο αλαθεξφκαζηε ζηνπο θίινπο θαη 

ζηνπο ερζξνχο ηνπ ηζρπξνχ, νπφηε γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη ην είδνο ηεο ζπκκαρίαο πνπ 

ζπλάπηεηαη. Ο ρξφλνο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα δελ αλακέλεηαη λα ππεξβεί ηα 7-10 

ιεπηά.  

Ζ έκηη δπαζηηπιόηηηα ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο εζσηεξηθήο 

αιιεινπρίαο ησλ γεγνλφησλ κε ηε βνήζεηα ηεο δηαγξακκαηηθήο ηνπο απφδνζεο κέζσ 

ηνπ ζρήκαηνο δξάζε – αληίδξαζε, ηνπ νπνίνπ ε παξνπζία ζηελ ελφηεηα είλαη 

εκθαλήο. ην ηέινο, νη καζεηέο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο εληάζζνληάο ηεο ζηε ζθαίξα ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη αλακελφκελνπ. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ε αλζξψπηλε θχζε δελ έρεη 
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κεηαβιεζεί εδψ θαη 2.500 ρξφληα, ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο θξάζεο «κτῆμα ἐς 

ἀεί» θαη ηελ έλλνηα ηεο θπθιηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο, ηελ νπνία ζα αλαιχζεη ζηε 

Β΄ Φάζε ε νκάδα ησλ «ηζηνξηθψλ». Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο απηήο ηεο άζθεζεο δελ 

αλακέλεηαη λα ππεξβεί ηα 15 ιεπηά, θαζψο δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε πίλαθα θαη ε 

νινθιήξσζε κηαο εκηηεινχο  πεξηφδνπ. 

Ζ έβδομη και ηελεςηαία δπαζηηπιόηηηα απηνχ ηνπ θνηλνχ Φχιινπ Δξγαζίαο 

είλαη ειαθξψο πην ζχλζεηε απφ ηηο πξνεγνχκελεο, κε ηελ έλλνηα φηη πξνυπνζέηεη ηελ 

πιήξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη δεμηφηεηεο πχθλσζεο ιφγνπ θαη θαηαζθεπήο 

δηαγξακκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πξέπεη λα ρσξίζνπλ ην θείκελν ζε 

ελφηεηεο, ζηε ζπλέρεηα λα ηηο ηηηινθνξήζνπλ θαη λα απνδψζνπλ δηαγξακκαηηθά ηνπο 

βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο. Γηα ηε δηαγξακκαηηθή απφδνζε κπνξνχλ νη ίδηνη λα 

επηιέμνπλ ην ινγηζκηθφ ηεο αξεζθείαο ηνπο κε ην νπνίν ελδέρεηαη λα είλαη 

πεξηζζφηεξν  εμνηθεησκέλνη (Ηnspiration, CmapTools, Σext2ΜindΜap, ζρεδίαζε ηνπ 

Word.). Γηα λα κε ράλεηαη ρξφλνο, ε πξψηε ελφηεηα δίλεηαη έηνηκε κε ζηφρν λα 

ιεηηνπξγήζεη παξαδεηγκαηηθά, αθνχ αλακέλεηαη νη καζεηέο λα δπζθνιεπηνχλ ζηελ  

νξγάλσζε ηεο απάληεζεο. Ζ πινπνίεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απνδεηθλχεη θαη 

ηνλ βαζκφ ηεο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, 

πξνυπφζεζε πνπ ζεσξείηαη αδηαπξαγκάηεπηε γηα ηελ αθφινπζε ελαζρφιεζε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 2
νπ

 Φχιινπ Δξγαζίαο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνινπζεί ε παξνπζίαζή ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα απφ εθπξφζσπν ησλ νκάδσλ κε ηξφπν νξηδφληην. Γειαδή πξψηα 

παξνπζηάδεηαη ε πξψηε δξαζηεξηφηεηα, κεηά ε δεχηεξε θ.ν.θ. Έηζη, επηζεκαίλνληαη 

ηφζν νη θνηλέο πξνζεγγίζεηο φζν θαη νη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, θαη ε Α΄ Φάζε θιείλεη 

κε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πνξεία ηνπ 

ζελαξίνπ. 

Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο ζε απηή ηελ Α΄ Φάζε είλαη θαζαξά ζπκβνπιεπηηθφο 

θαη εκςπρσηηθφο. Παξαθνινπζεί δηαθξηηηθά ηηο εξγαζίεο, επηιχεη πξνβιήκαηα, 

http://www.inspiration.com/
http://ftp.ihmc.us/
http://www.text2mindmap.com/
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πξνζαλαηνιίδεη θαη ηξνρηνδξνκεί ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, φηαλ απηή κνηάδεη 

αθηλεηνπνηεκέλε ή … πειαγνδξνκεί, δίλνληαο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο. Αλ θξίλεη φηη 

ην ηκήκα ηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, είηε ηελ 

αθαηξεί είηε ηελ πξνζαξκφδεη ζηα δεδνκέλα θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. 

πγθεληξψλεη, επηκειείηαη θαη δεκνζηνπνηεί ην ςεθηαθφ πιηθφ πνπ έρεη παξαρζεί. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν ηα ζπκπιεξσκέλα Φχιια ησλ νκάδσλ λα ειεγρζνχλ γηα 

ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο θαη, ζηε ζπλέρεηα, είηε λα κνηξαζηνχλ ζε θάζε καζεηή (γηα 

ηελ πεξίπησζε καζεηψλ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν) είηε λα αλαξηεζνχλ 

ζην Wiki είηε ζε άιιν δηαδηθηπαθφ ηφπν, ψζηε λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ 

αλά πάζα ζηηγκή.   

Β΄ Φάζε 

Δίλαη ώξα λα κηιήζνπλ νη εηδηθνί. 

ε απηή ηε θάζε, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ σξψλ, ην Φχιιν Δξγαζίαο είλαη δηαθνξεηηθφ 

γηα θάζε νκάδα.  

Ζ πξψηε νκάδα (γεωγπάθοι – ηοπογπάθοι) αλαιακβάλεη κε κηα ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ λα καο εμνηθεηψζεη κε ηε γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ, 

ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ . Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο νκάδαο απηήο είλαη ζρεηηθά εχθνιεο, απαηηνχλ σζηφζν θάπνηεο δεμηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ (θαηαζθεπή ράξηε θαη ηνπνγξαθηθνχ ζθαξηθήκαηνο, ρξήζε 

εθαξκνγήο Google Earth, θαηάιιειε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, θαηαζθεπή αξρείνπ 

παξνπζίαζεο PowerPoint). ην Φχιιν Δξγαζίαο πεξηέρνληαη ηέζζεξηο 

δξαζηεξηφηεηεο θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο απφ ηηο πην απιέο  θαη πεξηγξαθηθέο ζηηο 

πην ζχλζεηεο θαη δεκηνπξγηθέο. 

Ζ ππώηη δπαζηηπιόηηηα απνζθνπεί ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο ζαιάζζηαο  

δηαδξνκήο πνπ αθνινχζεζε ν Νηθφζηξαηνο απφ ηε Ναχπαθην κέρξη ηελ Κέξθπξα. Οη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο δπζηπρψο έρνπλ ειάρηζηεο γλψζεηο γεσγξαθίαο, παξφιν πνπ 

έρνπλ ηφζα κέζα ζηε δηάζεζή ηνπο, ελψ νη πξνεγνχκελεο  γελεέο  είραλ ζαθψο 

ππεξνρή ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Ζ εθαξκνγή Google Earth ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

http://www.google.com/earth/index.html
http://users.sch.gr/efpapako/diadromi.exe
http://users.sch.gr/efpapako/diadromi.exe
http://www.google.com/earth/index.html
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εληνπίζνπλ ηε Ναχπαθην θαη λα ραξάμνπλ ηελ πην ζχληνκε ζεκεξηλή ρεξζαία 

δηαδξνκή. ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη λα ραξάμνπλ ηε ζαιάζζηα δηαδξνκή θαη λα καο 

εμνηθεηψζνπλ κε ηνλ ρψξν, θαζψο απφ ηφηε σο ζήκεξα έρνπλ γίλεη δπν πνιχ 

ζεκαληηθέο ηερληθέο  παξεκβάζεηο: ε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηνπ ηζζκνχ ηεο Κνξίλζνπ 

θαη ε θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Ρίνπ - Αληηξξίνπ. Πξέπεη νη καζεηέο λα πξνζέμνπλ 

ηδηαίηεξα ηελ επηινγή  ηεο δηαδξνκήο ζηνλ ηζζκφ ηεο Λεπθάδαο, θαζψο ζηηο επφκελεο 

ελφηεηεο ζα γίλεη εηδηθή αλαθνξά ηνπ Θνπθπδίδε ζε απηφλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

νινθιεξψλεηαη κε κηα ηεθκεξησκέλε εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηήζεθε γηα ηε 

κεηάβαζε ηνπ Νηθφζηξαηνπ απφ ηε Ναχπαθην ζηελ Κέξθπξα (εδψ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε πνιινί παξάγνληεο: επνρή ηνπ ρξφλνπ, δπλαηφηεηεο πινίσλ, επείγσλ 

ραξαθηήξαο απνζηνιήο  θιπ.). 

Ζ δεύηεπη δπαζηηπιόηηηα απηήο ηεο νκάδαο, αλ θαη δελ ππάξρεη θάπνηα  

ζαθήο θεηκεληθή αλαθνξά ζηνλ αξραίν Γίνιθν, έρεη ζηφρν λα κπήζεη ηνπο καζεηέο 

ζηελ ηερλνινγία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Ο αξραίνο Γίνιθνο, έρεη ραξαθηεξηζηεί έλα 

ηερλνινγηθφ ζαχκα ηεο αξραηφηεηαο θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεηηθνχ βίληεν ζα 

απνβεί γηα ηνπο καζεηέο σθέιηκε πνιιαπιά. Θα γίλεη θπξίσο θαηαλνεηφ φηη νη 

Αζελαίνη δελ επέιεμαλ ηπραία ηε Ναχπαθην, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο 

ηνπ θνξηλζηαθνχ ζηφινπ, ηεο κφλεο αμηφινγεο λαπηηθήο δχλακεο ηεο  

Πεινπνλλεζηαθήο  πκκαρίαο. Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα ζπλδέζνπλ ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ παξεκβάζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

κε ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ 

ππεξεηνχληαη. Σειηθφ πξντφλ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε θαηαζθεπή κηαο  

πνιπηξνπηθήο παξνπζίαζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο νινκέιεηαο. 

Ζ ηπίηη δπαζηηπιόηηηα κεηαθέξεη ην πεδίν δξάζεο ησλ γεσγξάθσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κέξθπξαο. Αμηνπνηψληαο αλαθνξέο ηνπνζεζηψλ θαη άιιεο επηκέξνπο 

πιεξνθνξίεο, θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο δσγξαθηθήο ησλ Windows ή κε άιινλ ηξφπν ηεο 

αξεζθείαο ηνπο (ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή  πνπ δηδάζθεη  ρέδην θαη ςεθηνπνίεζε 

http://vimeo.com/13229017
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κέζσ ζθαλαξίζκαηνο). Έηζη, ινηπφλ, αλακέλεηαη νη καζεηέο, αμηνπνηψληαο 

θαηάιιεια ηηο αλαθνξέο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ αιιά θαη άιιεο πιεξνθνξίεο λα 

αλαζπλζέζνπλ ην ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο αξραίαο Κέξθπξαο ηνπνζεηψληαο 

θαηάιιεια ηηο  δηάθνξεο ςεθίδεο  ηνπ αηληγκαηηθνχ παδι. 

Ζ ηελεςηαία δπαζηηπιόηηηα ηεο νκάδαο απηήο, αλ θαη ζπλαξηάηαη άκεζα κε 

ηε γεσγξαθία, έρεη σζηφζν πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο πξνεθηάζεηο, θαζψο 

πξνζεγγίδεη ην δήηεκα ησλ ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ (δηεπθνιχλζεσλ) πνπ αμηψλνπλ θαη 

επηβάιινπλ δηαρξνληθά νη ηζρπξνί ζε πεξηνρέο γεσπνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο  

ζεκαζίαο κε ή ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ γεγελψλ. Σνλ ξφιν ηεο Ναππάθηνπ, σο ηφπνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηξαηησηηθή βάζε κηαο μέλεο δχλακεο, ζήκεξα 

δηαδξακαηίδεη ε νχδα, ην Άθηην αιιά θαη πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Έηζη, 

ινηπφλ, νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ην ηζηνξηθφ ηεο παξνπζίαο ησλ μέλσλ βάζεσλ 

ζηε ρψξα καο, αμηνινγνχλ ηα ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα θαη θαηαλννχλ φηη νη πεξηνρέο 

πνπ θηινμελνχλ μέλεο βάζεηο πιεξνχλ θάπνηεο γεσζηξαηεγηθήο θχζεσο 

πξνυπνζέζεηο. Παξάιιεια, επεηδή ε αλζξσπφηεηα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη άικαηα, νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ φηη νη βάζεηο πηα κεηαθέξνληαη ζην δηάζηεκα,    

θαη, επνκέλσο, κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά κε βάζε ηνλ ζθνπφ πνπ 

ππεξεηνχλ, ηα αλακελφκελα νθέιε ή ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ. Καηά 

ζπλέπεηα, νη καζεηέο δηαπηζηψλνπλ φηη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ δελ έρνπλ 

κεηαβιεζεί θαη φηη  ν Θνπθπδίδεο παξακέλεη πάληα επίθαηξνο θαη δηδαθηηθφο.  

Ζ δεχηεξε νκάδα (λαογπάθοι), κε αθνξκή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη ν 

Θνπθπδίδεο γηα λα καο ζπζηήζεη ηνλ Νηθφζηξαην («Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους 

Ἀθηναίων στρατηγός») ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεξνθνξία πνπ γλσξίδνπλ ήδε νη 

καζεηέο γηα ην φλνκα θαη ηελ θαηαγσγή ηνπ ηζηνξηθνχ («Θουκυδίδης Ὀλόρου 

Ἀλιμούσιος»), αλαιακβάλεη κε κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ λα καο δηαθσηίζεη γηα ηα  

νλφκαηα ησλ αξραίσλ θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο ζρέζεο αλάκεζα ζην  

ζεκαηλόκελν ηνπ νλφκαηνο θαη ζε ηδηφηεηεο ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ θέξεη ην φλνκα, 
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θαηλφκελν πνπ ζήκεξα παξαηεξείηαη κε ηα ιεγφκελα «παξαηζνχθιηα». Πξφθεηηαη γηα 

έλα ζέκα αξθεηά ελδηαθέξνλ πνπ αλακέλεηαη λα θηλήζεη ηελ πεξηέξγεηα θαη ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ, αθνχ ζα δηεξεπλεζεί κε κηα ζεηξά εχθνισλ ζρεηηθά 

δξαζηεξηνηήησλ.    

Ζ νκάδα απηή, αθνχ δηεξεπλήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηα   

ελφο αζελαίνπ πνιίηε θαη ελφο πνιίηε κηαο άιιεο πφιεο, δεκηνπξγεί ην «αηνκηθφ 

δειηίν ηαπηφηεηαο» ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο αξραίαο επνρήο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, αιιά θαη σο εξγαιείσλ 

παξνπζίαζεο ή απνηχπσζεο δεδνκέλσλ. Γίλεηαη κάιηζηα ζηνπο καζεηέο θαη ην 

«πξφηππν» ηεο ηαπηφηεηαο ηελ νπνία ζα δεκηνπξγήζνπλ, ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα  

είλαη δεκνζηεχζηκν. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ ζην 

δηαδίθηπν θαη λα παξνπζηάζνπλ έλαλ αιθαβεηηθφ θαηάινγν κε αλδξηθά θαη γπλαηθεία 

νλφκαηα ησλ αξραίσλ, λα κειεηήζνπλ ηελ εηπκνινγία ηνπο, θαηφπηλ λα εληνπίζνπλ 

πεξηπηψζεηο πνπ ε εηπκνινγία δελ ηνπο ηθαλνπνηεί θαη λα δηαηππψζνπλ κε 

επηρεηξήκαηα ηε δηαθσλία ηνπο θαη ηειηθά λα εληνπίζνπλ ην ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ή ζεκαζηνινγηθφ θνξηίν ησλ αξραίσλ νλνκάησλ πνπ αθφκε θαη 

ζήκεξα  ρξεζηκνπνηνχληαη.  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο κειεηνχλ άξζξν ην νπνίν ζπζρεηίδνληαο ηελ 

εηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο κε γλσζηέο ηδηφηεηεο δεθαεπηά πξνζσπηθνηήησλ ηεο 

αξραηφηεηαο, ππνλνεί φηη πηζαλφλ ηα νλφκαηα λα δφζεθαλ ζηα άηνκα απηά ζε θάπνηα 

θάζε ηεο δσήο ηνπο θαηά ηελ νπνία είραλ ήδε εθδεισζεί ηα πξψηα απηά δείγκαηα 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Έηζη, ζην ζεκείν απηφ κπνξεί λα γίλεη ε δηαζχλδεζε κε ηα 

ζεκεξηλά παξαηζνχθιηα κε ηα νπνία νη καζεηέο είλαη αλακθίβνια εμνηθεησκέλνη. Οη   

ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ κε δήιν απφ ηνπο καζεηέο, 

θαζψο πξφθεηηαη γηα θάηη κε ην νπνίν έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε επαθή θαη είλαη 

αξθεηά εμνηθεησκέλνη. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο 

νκάδαο ρξεζηκνπνηνχλ ην θείκελν απιψο σο αθνξκή θαη δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

απηφ. Έρνπκε, φκσο, ηελ αίζζεζε φηη δε ζπληζηά νπζηαζηηθή παξέθβαζε απφ ηε 
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βαζηθή ζεκαηηθή ηνπ ζελαξίνπ θαη φηη ζα εκπιέμεη κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ ηνπο 

καζεηέο  πνπ αλακέλεηαη λα  απνθνκίζνπλ πνιιαπιφ φθεινο. 

Ζ ηξίηε νκάδα (θιλόλογοι) ζα πξνζεγγίζεη ην θείκελν κε θηινινγηθή νπηηθή, 

δειαδή ζα αζρνιεζεί κε ηελ ηερληθή ηεο γξαθήο θαη ηεο αθήγεζεο, ηελ απνζαθήληζε 

ζθνηεηλψλ ζεκείσλ θαη ηηο ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο νκάδαο απηήο δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο ΣΠΔ, εθηφο απφ ηελ πξψηε, θαη  

ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ ιφγνπ, ζπλεξγαηηθήο γξαθήο. 

Ζ ππώηη δπαζηηπιόηηηα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγηθά εξγαιεία (Wordle θαη 

Voyant Tools) γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ, ηελ αλίρλεπζε ησλ δηαξζξψζεσλ  

θαη ηε ζηαηηζηηθή ηνπ απεηθφληζε, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νπζηαζηηθφηεξε 

θαηαλφεζε ηεο ηερληθήο ηεο γξαθήο ηνπ ζπγγξαθέα. Με βάζε ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, νη καζεηέο ζα εληνπίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ χθνπο θαη ηεο 

αθεγεκαηηθήο ηερληθήο ηνπ Θνπθπδίδε θαη ζα ηα παξνπζηάζνπλ ζε έλα πνιπηξνπηθφ 

θείκελν. Δλδερνκέλσο λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη 

ίζσο ρξεηαζηεί θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξζή 

αμηνπνίεζή ηνπο. Σα εξγαιεία απηά ζίγνπξα ζα ειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη 

αλακέλεηαη λα ηα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δφκεζε – απνδφκεζε γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ  δηάξθεηα πινπνίεζεο, 

δελ αλακέλεηαη λα ππεξβεί ηε κηζή ψξα. 

Ζ δεύηεπη δπαζηηπιόηηηα θηλείηαη ζε πην γλσζηά γηα ηνπο καζεηέο  

κνλνπάηηα, αθνχ ν ραξαθηεξηζκφο πξνζψπσλ είλαη κηα ζπλεζηζκέλε άζθεζε 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ. Χζηφζν, ην δεχηεξν κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αμηνπνηεί θαη 

ηελ ηερλνινγία, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί κηα ςεθηαθή ςεθνθνξία γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ ππαηηίσλ ηνπ λαπαγίνπ ηεο εηξελεπηηθήο πξφηαζεο ηνπ Νηθφζηξαηνπ. Σν 

απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο νθείινπλ λα ην ζεβαζηνχλ νη καζεηέο ηεο νκάδαο ησλ 

θηινιφγσλ θαη λα ην ζηεξίμνπλ κε επηρεηξήκαηα. Ο κεδεληζκφο ησλ απνηειεζκάησλ  

ηεο ςεθνθνξίαο ζα έρεη γίλεη πξηλ, απφ ηνλ δηδάζθνληα (θάλνληαο θιηθ ζε κε θαλεξφ 

ζχλδεζκν ζην θάησ δεμηφ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ςεθνθνξίαο), ψζηε λα γίλεη 

http://www.wordle.net/create
http://voyant-tools.org/
http://users.sch.gr/statpapako/select.htm
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αξρηθνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Αλακελφκελν καζεζηαθφ φθεινο εδψ θξίλεηαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν  θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δεκνζθνπήζεσλ.   

Ζ ηπίηη δπαζηηπιόηηηα έρεη θαη απηή θηινινγηθή δηάζηαζε ζπλδπάδνληαο 

γλψζεηο απφ ηελ ελφηεηα «Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο» ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Έθθξαζεο – Έθζεζεο, πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζρεηηθά πξφζθαηα. Καινχληαη δειαδή λα 

παξαγάγνπλ πξνθνξηθφ ιφγν ζην πιαίζην ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη λα ηνλ  

θαηαγξάςνπλ ζε έλα ςεθηαθφ ερεηηθφ αξρείν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζα  

αλαπιάζνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην θαη ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο ζα δψζνπλ 

πεξηερφκελν ζηελ αθεξεκέλε «παξακπζία» ηνπ Νηθφζηξαηνπ ζε ιφγν λενειιεληθφ. 

Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή αλακέλεηαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ν πξνθνξηθφο 

ιφγνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηειεί δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία απφ εθείλε ηνπ 

γξαπηνχ θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη πίζσ απφ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ππάξρνπλ άλζξσπνη 

ζαλ εκάο κε πάζε, αδπλακίεο, θηινδνμίεο θαη πξνζδνθίεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε κηζή ψξα πεξίπνπ θαη ελδέρεηαη λα γίλνπλ 

πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζηελ ςεθηαθή θαηαγξαθή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ 

απνηειέζκαηνο. 

Ζ ηελεςηαία δπαζηηπιόηηηα ηεο νκάδαο ησλ θηινιφγσλ αμηνπνηεί θαη κηα 

αλαθνξά ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε λαπηνιφγεζε ησλ 

νιηγαξρηθψλ ζηνρεχεη ζηνλ εθηνπηζκφ ηνπο θαη παξαιιειίδεηαη κε ηελ πξαθηηθή πνπ 

αθνινχζεζε ν Πνιπθξάηεο γηα λα «μεθνξησζεί» ηνπο επηθίλδπλνπο γηα ηνλ ζξφλν 

ηνπ. Απηή ηελ νκνηφηεηα θαινχληαη λα αληρλεχζνπλ νη καζεηέο, δειαδή λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο θεηκεληθέο αλαθνξέο θαη ηηο δπν πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη, 

ζπγγξάθνληαο κηα ζχληνκε παξάγξαθν κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγίαο. Αλακέλεηαη λα  

θαηαλνήζνπλ φηη ν εθηνπηζκφο θαη ε εμνξία δελ είλαη πάληα πξάμεηο θαζαξά 

ηηκσξεηηθέο θαζαξηηθνχ ραξαθηήξα, αιιά πνιιέο θνξέο ελδέρεηαη λα ππεξεηνχλ θαη 

άιιεο ζθνπηκφηεηεο.   

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1823,5877/
http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/EisagogikaExercises/Paragrafos.htm
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Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο ησλ θηινιφγσλ αλακέλεηαη λα 

πινπνηεζεί άλεηα ζε ρξφλν ηξηψλ δηδαθηηθψλ σξψλ θαη δελ αλακέλεηαη λα 

κεηαθεξζεί φγθνο εξγαζίαο γηα ην ζπίηη. 

Ζ ηέηαξηε νκάδα (ιζηοπικοί – απσαιολόγοι) ζα πξνζεγγίζεη ην θείκελν ζην 

πιαίζην ηεο ηζηνξηθφηεηάο ηνπ, ζα αλαδεηήζεη ηζηνξηθά παξάιιεια θαη ζα καο 

δηαθσηίζεη γηα θάπνηα δεηήκαηα πνπ άκεζα ή έκκεζα αλαδχνληαη απφ ηε κειέηε ηνπ 

αξραίνπ θεηκέλνπ. 

Ζ ππώηη δπαζηηπιόηηηα αλαθέξεηαη ζηνλ ξφιν ησλ δηθαζηεξίσλ δηαρξνληθά  

γηα ηνλ θαηεπλαζκφ ησλ παζψλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ αληηπαινηήησλ. Ζ ηζηνξία 

είλαη γεκάηε απφ ηέηνηα παξαδείγκαηα, σζηφζν επηιέρζεθε ε ζχγθξηζε ηεο δίθεο ηνπ 

θεηκέλνπ (πνπ ηειηθά δελ έγηλε) κε ηε Γίθε ησλ Έμη, ηε Γίθε ηεο Νπξεκβέξγεο θαη 

ηνλ ξφιν ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο. Δπίζεο, θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε ε απνζαθήληζε ησλ φξσλ «εθερεηξία» θαη «ακλεζηία» πνπ ζπλήζσο 

αλαθέξνληαη ζε πεξηπηψζεηο θαηάπαπζεο ερζξνπξαμηψλ ή ζπλζεθνινγήζεηο. Σν 

ηειηθφ πξντφλ ζα είλαη κηα παξνπζίαζε κε ηελ νπνία ζα ελεκεξψλεηαη ε νινκέιεηα 

γηα ην ζέκα. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη ζχλζεηε, απαηηεηηθή θαη ζηνρεχεη ζηελ  

θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, θαηά ζπλέπεηα ίζσο απαηηήζεη αξθεηφ 

ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Ζ δεύηεπη δπαζηηπιόηηηα ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο – θξηηηθήο 

ζθέςεο κε ηνλ ζπζρεηηζκφ πξάμεσλ ή ζπκπεξηθνξψλ θαη θηλήηξσλ, θαζψο νη 

καζεηέο θαινχληαη λα απνθαλζνχλ αλ πξάγκαηη ε εηξελνπνηφο ζηάζε ηνπ 

Νηθφζηξαηνπ είλαη πεγαία θαη αλπζηεξφβνπιε ή αλ ππαγνξεχεηαη απφ ην ζπκθέξνλ  

θαη ηελ πζηεξνβνπιία. Παξάιιεια, νη καζεηέο θαινχληαη λα εληνπίζνπλ θαη κηα 

άιιε πξνζσπηθφηεηα πνπ ζα έρεη νκνηφηεηεο κε ηνλ Νηθφζηξαην θαη λα ηελ 

παξνπζηάζνπλ κε ζπληνκία αηηηνινγψληαο παξάιιεια ηελ επηινγή ηεο. Δλδερνκέλσο 

εδψ λα ππάξρεη θάπνηα δπζηνθία, νπφηε θαιφ είλαη ν δηδάζθσλ λα ηνπο αλαθέξεη 

θάπνηεο πξνζσπηθφηεηεο ή λα ηνπο δψζεη θάπνηα πιεξνθνξία ή δηαδηθηπαθφ 

ζχλδεζκν. Μπνξεί ι.ρ. λα ππνδεηρζεί ν Γθάληη, ν Νέιζνλ Μαληέια, ν Μάξηηλ 
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Λνχζεξ Κίλγθ θιπ. ζε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θάλνπλ 

ζπζρεηηζκνχο.  

Ζ ηπίηη δπαζηηπιόηηηα έρεη θαζαξά εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα θαη κάιινλ   

θηλείηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ρψξν ηεο αξραηνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νκάδα ζα 

εξεπλήζεη ηελ ππθλή παξνπζία ηεξψλ αθηεξσκέλσλ ζηνπο Γηφζθνπξνπο ζε δηάθνξεο 

πφιεηο ηνπ ειιεληζκνχ. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαδεηήζεη ηελ παξνπζία ηεξψλ κε ην 

φλνκα «Ζξαίν» ζηηο δηάθνξεο ειιεληθέο πφιεηο. Αθνξκή ηεο έξεπλαο ε  αλαθνξά ηνπ 

θεηκέλνπ ζηα δπν απηά ηεξά ηεο Κέξθπξαο θαη ε  ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο αζχισλ.  

Αλακέλεηαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο ιαηξεπηηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

αξραίσλ αιιά θαη ηνπο θνηλνχο δεζκνχο πνπ ηνπο ζπλείραλ.   

Ζ ηελεςηαία δπαζηηπιόηηηα αθνξά ηνλ ζεζκφ ηεο ηθεζίαο, ν νπνίνο απνβαίλεη 

παξάγνληαο ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ, θαζψο απνηειεί ηελ πάγηα ζπλήζεηα ησλ 

νιηγαξρηθψλ θάζε θνξά πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν. Απηήλ ηε ζπλήζεηα (ζεζκφ) πνπ 

ήηαλ πάξα πνιχ ηζρπξή ζηνπο αξραίνπο θαη απνηειεί θαη απφδεημε ηεο βαζχηαηεο 

ζξεζθεπηηθφηεηάο ηνπο, ζα παξνπζηάζεη ε νκάδα ησλ «ηζηνξηθψλ» ζηελ νινκέιεηα, 

αμηνπνηψληαο ήδε γλσζηέο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Ξελνθψληα (Θεξακέλεο) θαη ηνλ 

Θνπθπδίδε (Γ΄ 70) θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληιήζνπλ απφ ην δηαδίθηπν. ηελ 

παξνπζίαζή ηνπο ζα γίλεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε κλεία ζην Κπιψλεην άγνο (Θνπθπδίδεο 

«Ιστορίες» Α. 126, 1-9). Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη απαηηεηηθή θαη ρξεηάδεηαη 

ζπλδπαζκέλε πξνζπάζεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο απηήο ελδερνκέλσο ν ρξφλνο ησλ ηξηψλ 

σξψλ λα κελ είλαη αξθεηφο κε δεδνκέλν ην εχξνο ηεο έξεπλαο θαη ηελ θξηηηθή 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ  δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν, ε ζσζηή θαηαλνκή θαη ε κεηαθνξά γηα ην 

ζπίηη ελφο κέξνπο ηεο εξγαζίαο ίζσο επηιχζεη ην δήηεκα. 

Ζ πέκπηε νκάδα (δημοζιογπάθοι - αναλςηέρ) ζα πξνζεγγίζεη πην ειεχζεξα ην 

θείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξνζεγγίζεη ην θείκελν ππφ ηελ νπηηθή ηνπ 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=174
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δεκνζηνγξάθνπ εθείλεο ηεο επνρήο, ν νπνίνο ελεκεξψλεη, αλαιχεη θαη ηειηθά 

δηακνξθψλεη ηελ θνηλή γλψκε. 

Με ηελ ππώηη δπαζηηπιόηηηα ζα πιεξνθνξεζνχκε γηα ηελ πηζαλή 

ζθνπηκφηεηα ηεο παξνπζίαο ησλ Μεζζελίσλ ζηα πινία ηνπ Νηθφζηξαηνπ θαη γηα ηνλ  

Γ΄ Μεζζεληαθφ Πφιεκν. Ο Θνπθπδίδεο δε δίλεη θακηά πιεξνθνξία θαη νχηε απφ ηε 

ζπλέρεηα  εξκελεχεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο παξνπζίαο ησλ Μεζζελίσλ ζηελ Κέξθπξα. 

Οπφηε θάζε άπνςε ησλ καζεηψλ ζα είλαη εθ πξννηκίνπ ελδηαθέξνπζα. 

ηη δεύηεπη δπαζηηπιόηηηα ε νκάδα απηή, ζπκκεηέρνληαο ζε έλα 

δεκνζηνγξαθηθφ πάλει, θαιείηαη λα ππεξαζπηζηεί ηελ άπνςε φηη «δελ παξαβηάδνπλ 

ην δηεζλέο δίθαην νχηε θαηαπαηνχλ ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ησλ ρσξψλ νη μέλεο 

επεκβάζεηο πνπ απνηξέπνπλ ηηο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο, ηελ πεξαηηέξσ φμπλζε ή ηελ 

αηκαηνρπζία». Με αθνξκή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Νηθφζηξαηνπ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ζπλεηξκνχο κε αλαγσγέο θπξίσο ζηελ επνρή καο, φπνπ ην 

θαηλφκελν ησλ «εηξελεπηηθψλ επεκβάζεσλ» είλαη ζπρλφ. Αλακέλεηαη λα γίλεη 

θαηαλνεηφ φηη ε καηηά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ είλαη ππνθεηκεληθή θαη ππαγνξεχεηαη απφ 

ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο ηνπ ή ηα ζπκθέξνληά ηνπ, αθνχ είλαη βέβαην φηη ζηνπο 

θφιπνπο ηεο νκάδαο ζα δηαηππσζεί θαη ε αληίζεηε άπνςε. 

Ζ  ηπίηη  δπαζηηπιόηηηα ηεο νκάδαο ησλ δεκνζηνγξάθσλ κεηαθέξεηαη πηα 

ζην παξφλ θαη αλαδεηά νκνηφηεηεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηζρπξνί δηαρξνληθά 

ελεξγνχλ. Μέζσ έξεπλαο ζην δηαδίθηπν (δε δίλνληαη ζπγθεθξηκέλνη δηθηπαθνί ηφπνη  

γηα επλφεηνπο ιφγνπο) νη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, εληνπίδνπλ 

πεξηπηψζεηο ζχγρξνλσλ επεκβάζεσλ θαη εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα θίλεηξα 

πνπ πξνβιήζεθαλ θαη ζηνπο πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ ππεξεηήζεθαλ. Καινχληαη, 

δειαδή, λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ ηνλ Θνπθπδίδε θαη λα δηαρσξίζνπλ ηα αίηηα απφ ηηο 

πξνθάζεηο (λόγῳ μὲν - ἔργῳ δέ), λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλήζεηεο ησλ 

ηζρπξψλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηε ζεσξία ηεο θπθιηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο. 

Ζ ηελεςηαία δπαζηηπιόηηηα είλαη θαζαξά δεκνζηνγξαθηθή θαη πξνβιέπεη έλα 

ερεηηθφ ξεπνξηάδ πνπ παξνπζηάδεη κε ηξφπν δεκνζηνγξαθηθφ ηα γεγνλφηα ηνπ 
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δεπηέξνπ κέξνπο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Θεσξείηαη ζρεηηθά απιή δξαζηεξηφηεηα 

θαη δελ αλακέλεηαη  λα ζπλαληεζνχλ δπζθνιίεο. 

Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνβιέπεηαη ε παξνπζίαζή ηνπο 

ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο, δηάξθεηαο κίαο δηδαθηηθήο ψξαο (θαη ηα δχν 

δηαιείκκαηα). Κάζε νκάδα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 10 ιεπηά γηα λα παξνπζηάζεη κε 

βηληενπξνβνιέα θαη πξνθνξηθή ππνζηήξημε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο πινπνίεζε, 

θαη λα απαληήζεη ζε ηπρφλ απνξίεο ησλ ζπκκαζεηψλ. Σα ηειηθά πξντφληα, αθνχ 

ππνζηνχλ θάπνηα επεμεξγαζία θαη επηκέιεηα, αλαξηψληαη ζε  ζπγθεθξηκέλν δηθηπαθφ 

ρψξν, ψζηε λα είλαη κειινληηθά πξνζβάζηκα ζε φινπο 

Ζ ζςνολική αξιολόγηζη ηος ζεναπίος ζα γίλεη κε δηαινγηθή ζπδήηεζε, κε ηελ 

αλψλπκε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο, αιιά θπξίσο απφ 

ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξαρζνχλ θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ησλ 

δπζθνιηψλ ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Δλδερνκέλσο θαη ε επίιπζε ελφο ζηαπξνιέμνπ ή 

ελφο ελδεηθηηθνχ ηεζη (ζσζηφ – ιάζνο) πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ Ζot Pνtatoes ζα βνεζνχζε ζηελ νξζφηεξε απνηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ. 
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

1
ο
 Φύλλο Δπγαζίαρ κοινό για όλερ ηιρ ομάδερ  

2-3 διδακηικέρ ώπερ  

Πξνυπνηίζεηαη φηη έρεη πξνεγεζεί ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο ε γισζζηθή θαηάθηεζε ηνπ 

θεηκέλνπ θαη έρεη δηδαρηεί απνηειεζκαηηθά ε κεηάθξαζε. 

1. Να επηζεκάλεηε ζην θείκελν ιέμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο γισζζηθέο 

ηδηνηππίεο ηνπ Θνπθπδίδε (κε θφθθηλε ζήκαλζε), ιέμεηο αληηζεηηθέο (κε κπιε 

ζήκαλζε), ιέμεηο ζπλδεηηθέο ή κεηαβαηηθέο (κε πξάζηλε ζήκαλζε). ηε 

ζπλέρεηα, αληηθαηαζηήζηε ηηο ηδηφηππεο ιέμεηο ηνπ Θνπθπδίδε κε ηηο ιέμεηο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε αληίζηνηρα ν Ξελνθψληαο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 

παξάδεηγκα: ξύμβασίν τε ἔπρασσε  (Θουκ) σύμβασίν τε ἔπραττε  (Ξεν). 

Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους ᾿Αθηναίων  

στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ 

Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε  καὶ πείθει ὥστε 

ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς  αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι 

ἔμειναν, τοὺς δ' ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ 

πρὸς ᾿Αθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν. καὶ ὁ μὲν  

ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται 

πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι  καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν 

τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν 

ξυμπέμψειν. καὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς  τὰς 

ναῦς. δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς ᾿Αθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς 

τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

ὡς δ' οὐκ  ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν 

αὐτῶν ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ,  τά τε ὅπλα αὐτῶν 
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ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν τινὰς  οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος 

ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν.  ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς 

τὸ ῞Ηραιον  ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. ὁ δὲ  δῆμος 

δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν 

πρὸ τοῦ ῾Ηραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

2. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα γεγνλφηα πνπ ηζηνξνχληαη ζην θεθάιαην 75 έρνπλ 

δηάξθεηα πνπ ππεξβαίλεη ην φξην ηεο κίαο εκέξαο, σζηφζν ν Θνπθπδίδεο δελ 

πξνζδηνξίδεη ηε δηάξθεηά ηνπο, αλαθέξνληαο κφλν ηελ έλαξμε ησλ γεγνλφησλ 

(Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ) θαη ρξεζηκνπνηεί θπξίσο παξαηαηηθφ θαη ηζηνξηθφ 

ελεζηψηα. ην θείκελφ καο, επίζεο, ππάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο ρξήζεο 

παξαηαηηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζε απφπεηξεο, πξνζπάζεηεο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ απνηειέζκαηνο. Να εληνπίζεηε φινπο ηνπο 

ξεκαηηθνχο ηχπνπο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηνλ ρξφλν ηνπο κε βάζε ηε δηάξθεηα 

ηεο ελέξγεηαο. Σν απνηέιεζκα ζα ην παξνπζηάζεηε κε επζχλνπην ηξφπν ζε 

έλαλ θαιαίζζεην πίλαθα θαη έλα ζχληνκν θείκελν πνπ ζα επεμεγεί ηα 

δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. Ο πίλαθαο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

Α/Α Ρεκαηηθόο ηύπνο Υξόλνο Αηηηνιόγεζε 

1 παραγίγνεται Ιζηνξηθόο ελεζηώηαο Υξεζηκνπνηείηαη αληί γηα αόξηζην 

δειώλνληαο κηα ελέξγεηα ή πξάμε, 

δειαδή ηελ άθημε ηνπ Νηθόζηξαηνπ, πνπ 

έγηλε κηα θνξά ζην παξειζόλ. 

2 ἔπρασσεν Παξαηαηηθόο 

(απνπεηξαηηθόο) 

Υξεζηκνπνηείηαη ν παξαηαηηθόο πνπ 

θαλεξώλεη ηηο ζπλερείο θαη 

επαλαιακβαλόκελεο πξνζπάζεηεο ηνπ 

Νηθόζηξαηνπ λα πεηύρεη ηε ζπκθηιίωζε. 

πλερίζηε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα… 

3. Παξαιιειίδνληαο ην αξραίν θείκελν ηνπ Θνπθπδίδε κε ηε κεηάθξαζή ηνπ θαη 

ζπγθξίλνληαο ηελ έθηαζή ηνπο, ζε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεηε ζρεηηθά κε 

ηελ ππθλφηεηα ηνπ χθνπο ηνπ Θνπθπδίδε; Σν θείκελν θαη ηε κεηάθξαζε 
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κπνξείηε λα ηα θαηεβάζεηε απφ εδψ. Σν αξραίν θείκελν θαη ε κεηάθξαζή ηνπ 

έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα κνξθνπνίεζε. Δθηφο απφ ηελ νπηηθή ζχγθξηζε λα 

θάλεηε θαη αθξηβή θαηακέηξεζε ησλ ιέμεσλ ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη ησλ 

ιέμεσλ ηεο λενειιεληθήο απφδνζήο ηνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ 

εξγαιείνπ ηνπ Word, ψζηε λα είζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεηε θαη ηνλ 

καζεκαηηθφ ιφγν απηήο ηεο ζρέζεο.  

Σα πνξίζκαηά ζαο λα ηα θαηαγξάςεηε ζε έλα ζχληνκν θείκελν 

επηρεηξεκαηνινγίαο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο δπλαηφηεηεο πχθλσζεο αιιά 

θαη αλάιπζεο ηνπ αξραηνειιεληθνχ θαη ηνπ λενειιεληθνχ ιφγνπ.  

4. Γηα ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: ξύμβασίν, ξυγχωρῆσαι, κρῖναι, 

νομίζειν, ἔμελλεν, προστάται, κινήσει, πληρώσαντες, κατέλεγον, 

καθίζουσιν, παρεμυθεῖτο, διανοουμένων, ἀπιστίᾳ, ἐπέτυχον, διέφθειραν, τὰ 

ἐπιτήδεια, δῆμος λα γξάςεηε ζε κνξθή πίλαθα α) ηελ νλνκαζηηθή εληθνχ γηα 

ηα νπζηαζηηθά ή ην α΄ εληθφ ηεο νξηζηηθήο ελεζηψηα γηα ηα ξήκαηα β) λα 

θαηαγξάςεηε ηε ζεκαζία ηνπο ζην αξραίν θείκελν θαη γ) ηε ζεκεξηλή ηνπο 

ζεκαζία, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζην ειεθηξνληθφ Λεμηθφ ηεο Κνηλήο 

Νενειιεληθήο ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε. Σαπηφρξνλα, λα αλαθέξεηε αλ ε 

ζεκαζία ηεο ιέμεο έγηλε πην επξεία, πην ζηελή ή δηαθνξνπνηήζεθε ηειείσο. 

ηε ζπλέρεηα, λα γξάςεηε κηα ζχληνκε παξάγξαθν κε ηε κέζνδν ησλ 

παξαδεηγκάησλ κε ηελ παξαθάησ ζεκαηηθή πεξίνδν: «Ζ ζεκαζία (ην 

ζεκαηλόκελν) πνιιψλ ιέμεσλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ δελ παξέκεηλε ζηαζεξή. 

Έηζη, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δηεπξχλζεθε, ζε άιιεο πεξηνξίζηεθε, ελψ ζε 

θάπνηεο άιιεο κεηαβιήζεθε ξηδηθά.»      

5. Σελ πξφηαζε «ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν» πνπ 

πεξηέρεηαη ζην θεθάιαην 75 ηε ζπλαληήζακε θαη ζηα «Ελληνικά» ηνπ 

Ξελνθψληα (Β 2. 20). Πηζηεχεηε φηη είλαη ηπραία θαη ζπκπησκαηηθή ε 

απφιπηε ηαχηηζε ησλ δχν ηζηνξηθψλ ή κήπσο πξφθεηηαη γηα κηα 

http://users.sch.gr/statpapako/nikostrans.doc
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://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5213/
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εγθαζηδξπκέλε πάγηα ηππηθή έθθξαζε; Να αλαθέξεηε ην ζρεηηθφ εδάθην ησλ 

«Ελληνικών» ηνπ Ξελνθψληα, ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ιάβεηε ππφςε ηηο 

δηαθνξέο ησλ φξσλ «ζπκκαρία» θαη «επηκαρία» λα εμεγήζεηε γηαηί ε 

παξαπάλσ πξφηαζε δελ παξαπέκπεη ζε επηκαρία αιιά ζε ζπκκαρία.                

6. ην απφζπαζκα απηφ είλαη θαλεξή ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ δξάζε – 

αληίδξαζε, πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε σο κέζνδνο ηζηνξηθήο 

αθήγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνζέζεηο ή νη ελέξγεηεο ησλ δεκνθξαηηθψλ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα κηα ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε ησλ νιηγαξρηθψλ πνπ κε 

ηε ζεηξά ηεο ππξνδνηεί κηα λέα αληίδξαζε ησλ δεκνθξαηηθψλ θ.ν.θ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα εζσηεξηθή αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ, ηα νπνία 

θαζνξίδνληαη απφ ηα θίλεηξα, ηηο επηδηψμεηο, ηα κέζα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ. Να ζπκπιεξψζεηε σο νκάδα ηηο δξάζεηο ή ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ δεκνθξαηηθψλ, ηνπ Νηθφζηξαηνπ θαη ησλ νιηγαξρηθψλ κε 

αθεηεξία ην ζεκείν πνπ νη δεκνθξαηηθνί πείζνπλ ηνλ Νηθφζηξαην γηα 

αληαιιαγή ησλ πέληε πινίσλ κέρξη ηε κεηαθνξά ησλ νιηγαξρηθψλ ζην λεζί 

Βίδν. Θεσξείηε δηθαηνινγεκέλεο ή «αλζξψπηλεο» απηέο ηηο αληηδξάζεηο;  

πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

1 Ναπηνινγνύλ ηνπο νιηγαξρηθνύο γηα λα αλαρωξήζνπλ κε ηνλ 

Νηθόζηξαην 

Γξάζε 

δεκνθξαηηθώλ 

2  Αληίδξαζε 

νιηγαξρηθώλ 

3  Γξάζε 

Νηθόζηξαηνπ 

4  Αληίδξαζε 

Οιηγαξρηθώλ 

5  Γξάζε 

δεκνθξαηηθώλ 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
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6  Αληίδξαζε 

Νηθόζηξαηνπ 

7  Σειηθή έθβαζε 

Γψζηε νινθιεξσκέλε κνξθή, ζρεκαηίδνληαο κηα πεξίνδν κέρξη 40 ιέμεηο, 

φπνπ ζπλνςίδεηε ηηο εθηηκήζεηο ζαο γηα ηηο δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο ησλ 

πξσηαγσληζηψλ: 

«Οη αληηδξάζεηο απηέο (δελ) είλαη … θαη (δελ) εληάζζνληαη ζηε ζθαίξα ηεο 

αλζξώπηλεο ...» 

7. Να ρσξίζεηε ην θείκελν ζε επξχηεξεο λνεκαηηθέο ελφηεηεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

λα απνδψζεηε δηαγξακκαηηθά ην πεξηερφκελν θάζε ελφηεηαο επηιέγνληαο ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν ή ην παξαθάησ δείγκα. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ινγηζκηθά φπσο ην Ηnspiration, ην CmapTools, ην Σext2ΜindΜap ή αθφκε θαη 

ηε ζρεδίαζε ηνπ Word. 

1η ενόηηηα: Η άθημε θαη νη πξώηεο ελέξγεηεο ηνπ Νηθόζηξαηνπ 

 

πλερίζηε κε ηηο επνκελεο ελόηεηεο… 

     

http://www.inspiration.com/
http://ftp.ihmc.us/
http://www.text2mindmap.com/
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2
ο
 Φύλλο Δπγαζίαρ διαθοπεηικό για κάθε ομάδα 

4 διδακηικέρ ώπερ 

1
Ζ

 ΟΜΑΓΑ: ΓΔΧΓΡΑΦΟΗ – ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΗ 

ην θείκελν αλαθέξεηαη όηη ν Νηθόζηξαηνο ήηαλ επηθεθαιήο ελόο ζηνιίζθνπ ηαρείαο 

επέκβαζεο ηωλ Αζελαίωλ κε έδξα ηε Ναύπαθην. Αθνύ κειεηήζεηε ηε γεωγξαθηθή ζέζεο 

ηεο Ναππάθηνπ, ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο Κνξίλζνπ, λα πινπνηήζεηε ηηο παξαθάηω 

δξαζηεξηόηεηεο:    

1. Με ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο Google Earth θαη απφ ηελ επηινγή Directions 

λα εληνπίζεηε ηελ πην θνληηλή ρεξζαία δηαδξνκή κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα 

θαη, ζηε ζπλέρεηα, αθνχ απνζεθεχζεηε ζε κνξθή εηθφλαο ην ζηηγκηφηππν, λα 

ραξάμεηε πάλσ ζηελ εηθφλα κε ην θαηάιιειν εξγαιείν ζήκαλζεο ηε δηαδξνκή 

πνπ θαηά ηε γλψκε ζαο αθνινχζεζε ν Νηθφζηξαηνο. ηε ζπλέρεηα, λα 

ππνινγίζεηε ηνλ ρξφλν ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Νηθφζηξαηνπ θαη λα αλαθέξεηε πνηα 

δεδνκέλα ιάβαηε ππφςε.  

2. Δίλαη γλσζηφ φηη ε δηψξπγα ηνπ ηζζκνχ ηεο Κνξίλζνπ ζθάθηεθε ζηα ηέιε ηνπ 

19νπ αη. κ.Υ. Πηζηεχεηε φηη ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ αλαγθαίνο ν πεξίπινπο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ γηα ηα πινία; Γείηε ην ζρεηηθφ βίληεν θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζε 

κηα ζχληνκε πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε λα ελεκεξψζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο 

γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ.     

3. Μέρξη ηψξα έρνπλ αλαθεξζεί γηα ηελ Κέξθπξα ηα εμήο ηνπνγξαθηθά 

δεδνκέλα: βνπιή, αγνξά, αθξφπνιε, ηέκελνο Γηφο, ηέκελνο Αιθίλνπ, κεηέσξα 

ηεο πφιεσο, αγξνί, Τιατθφο ιηκέλαο, θεληξηθφο ιηκέλαο (λεψξην), Ζξαίν, ηεξφ 

Γηνζθνχξσλ, λήζνο (Πηπρία, ζεκεξηλφ Βίδν). Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ζαο ή 

θαη πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ, λα δεκηνπξγήζεηε ην θαηάιιειν ηνπνγξαθηθφ 

ζθαξίθεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνχ δσγξαθηθήο, αθνχ 

απεπζπλζείηε θαη ζηνλ θαζεγεηή πνπ δηδάζθεη Γξακκηθφ ρέδην. ηελ 

εξγαζία ζαο κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζε εηθφλεο ηνπ ζρνιηθνχ ζαο εγρεηξηδίνπ 

http://www.google.com/earth/index.html
http://users.sch.gr/efpapako/diadromi.exe
http://vimeo.com/13229017
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θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο – Σκήκα 

Κέξθπξαο  (ΣΔΔ - ΣΚ).       

4. Με δεδνκέλν φηη ε πην ηζρπξή λαπηηθή δχλακε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο 

πκκαρίαο είλαη ε Κφξηλζνο, λα εμεηάζεηε ηε ζεκαζία πνπ είρε ε επηινγή ηεο 

Ναππάθηνπ σο έδξαο ηεο λαπηηθήο βάζεο ησλ Αζελαίσλ. Πάλσ ζε έλα 

ςεθηαθφ ράξηε λα απνηππψζεηε ηελ αθηίλα δξάζεο απηνχ ηνπ ζηφινπ θαη ηελ 

επηρεηξεζηαθή ηνπ απνζηνιή. Παξάιιεια, λα εξεπλήζεηε ζην δηαδίθηπν γηα 

ηελ παξνπζία μέλσλ βάζεσλ ζηε ρψξα καο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

λα ηα θαηαγξάςεηε ζε κηα παξνπζίαζε (10 – 12 δηαθαλεηψλ). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα ππάξρεη αλαθνξά ζηηο δχν πην ζεκαληηθέο βάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε ρψξα καο, κε ζπλνδεπηηθνχο ράξηεο, ζχληνκε αλαθνξά ζην 

ηζηνξηθφ θαη ζην θαζεζηψο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ζηνλ ξφιν πνπ απηέο 

δηαδξακαηίδνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Τπάξρνπλ, επίζεο, βάζεηο ζηελ Αξθηηθή, ζηελ Αληαξθηηθή ή θαη ζην 

δηάζηεκα. Τπάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηνλ ξφιν θαη ηε ζθνπηκφηεηα αλάκεζα 

ζηηο πξψηεο θαη ηηο ηειεπηαίεο;     

http://lib.teekerk.gr:8080/jspui/handle/lib.teekerk.gr/184
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2
Ζ

 ΟΜΑΓΑ: ΛΑΟΓΡΑΦΟΗ  

Γηα ηνλ Νηθόζηξαην ν Θνπθπδίδεο αλαθέξεη όηη ήηαλ γηνο ηνπ Γηεηηξέθε θαη ζηξαηεγόο 

ηωλ Αζελαίωλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηαςηόηηηαρ ηυν απσαίυν αθηναίυν 

πολιηών, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπκε θαη ηηο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ήηαλ ηα εμήο: Όλνκα / Όλνκα παηέξα / όλνκα κεηέξαο / όλνκα θπιήο / όλνκα 

δήκνπ / Ιδηόηεηα – αμίωκα. Για ηοςρ μη αθηναίοςρ πολίηερ ε ηαπηόηεηα ζπλήζωο 

πξνζδηνξίδεηαη από ην όλνκά ηνπο, ην όλνκα ηεο πόιεο ηνπο, ην αμίωκα ή ηελ ηδηόηεηά 

ηνπο, ελδερνκέλωο ην όλνκα ηνπ παηέξα ηνπο θαη ζπάληα ηεο κεηέξαο ηνπο.   

1. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν λα 

δεκηνπξγήζεηε ην δειηίν ηαπηφηεηαο (κε φζν πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κπνξείηε) 

ησλ παξαθάησ δηάζεκσλ πξνζψπσλ ηεο αξραηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην 

παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί: Νηθφζηξαηνο, Νηθίαο, Λχζαλδξνο, Λάκαρνο, 

Αιθηβηάδεο, Κίκσλαο, Μηιηηάδεο, Θεκηζηνθιήο, Αιέμαλδξνο // Θνπθπδίδεο, 

Ξελνθψληαο, Αηζρχινο, νθνθιήο, Δπξηπίδεο, Αξηζηνθάλεο // Λπζίαο, 

Ηζνθξάηεο, Αηζρίλεο, Γεκνζζέλεο // Πιάησλαο, σθξάηεο, Αξηζηνηέιεο, 

φισλ, Πεξίαλδξνο, Κιεφβνπινο, Βίαο, Υείισλ, Πηηηαθφο, Θαιήο. 

Οδηγία: ε θάζε ζειίδα λα ππάξρνπλ ηέζζεξα δειηία θαη λα αθνινπζεζεί ε 

αιθαβεηηθή ζεηξά. ηε ζπλέρεηα, ην αξρείν πνπ ζα ζρεκαηηζηεί λα πάξεη ηνλ 

θαηάιιειν ηίηιν θαη κε ην θαηάιιειν εμψθπιιν λα απνζεθεπηεί ζε κνξθή 

PDF.  

Παπάδειγμα:  

 

 

 

 

 

     

        Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Α Υ Τ  Ο Τ Η Τ Α Σ  

Όνομα:  Περικλήσ  

Όνομα  πατρόσ: Ξάνθιπποσ  

Όνομα μθτρόσ:  Αγαρίςτη  

Όνομα ςυηφγου:  Αςπαςία  

Φυλι:  Ακαμαντίδα  

Διμοσ:  Χολαργόσ  

Ιδιότθτα:  Πολιτικόσ  -  ςτρατηγόσ  

Ζτοσ γζννθςθσ:  495 π.Χ.  
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2. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ, λα 

δεκηνπξγήζεηε έλαλ επηκειεκέλν αιθαβεηηθφ θαηάινγν κε αξραία αλδξηθά 

θαη έλαλ κε αξραία γπλαηθεία νλφκαηα θαη κε εηδηθή ζήκαλζε λα μερσξίζεηε 

εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη ζήκεξα. ε κηα ζπκπιεξσκαηηθή 

παξάγξαθν ζην ηέινο ηνπ θαηαιφγνπ, λα αλαθεξζείηε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

αξραίσλ νλνκάησλ πνπ επηβίσζαλ κέρξη ζήκεξα.  

3. Αθνχ κειεηήζεηε ηζηνζειίδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηπκνινγία ησλ 

αξραίσλ νλνκάησλ (έρνληαο θαηά λνπ φηη δελ είλαη πάληα αμηφπηζην ην 

πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηχνπ), λα εληνπίζεηε δχν πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

πξνηεηλφκελε εηπκνινγία δε ζαο ηθαλνπνηεί ή ηε βξίζθεηε ππεξβνιηθή, 

εθζέηνληαο ηηο αληηξξήζεηο ζαο ζε κηα παξάγξαθν 8-9 ζεηξψλ κε ηε κέζνδν 

ηεο αηηηνιφγεζεο. ηε ζπλέρεηα, αθνχ κειεηήζεηε ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ 

θεηκέλνπ, λα δεκηνπξγήζεηε κηα ζχληνκε πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε, φπνπ ζα 

παξνπζηάδεηε απηφ ην κπζηήξην κέζσ ηεο ζχλδεζεο αλάκεζα ζην φλνκα θαη 

ζηηο αξεηέο ή ηηο ηδηφηεηεο ησλ δεθαεπηά αξραίσλ πξνζψπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην δεκνζίεπκα.  

4. Αλ δερηνχκε ηε ινγηθή ηνπ πξνεγνχκελνπ δεκνζηεχκαηνο, ζα πξέπεη λα 

ππνζέζνπκε φηη ηελ αλάγθε λα απνδίδνληαη κε ην φλνκα ηδηφηεηεο, αξεηέο, 

ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ή θαη αδπλακίεο ηνπ αηφκνπ ηελ ππεξεηνχλ ζήκεξα ηα 

γλσζηά ζε φινπο καο «παξαηζνχθιηα». Αθνχ αληιήζεηε ζηνηρεία απφ ην 

δηαδίθηπν θαη ην πεδνγξάθεκα ηνπ Γηψξγνπ Ησάλλνπ κε ηίηιν «Σα 

παξαηζνχθιηα», λα ζπδεηήζεηε ην ζέκα ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ζαο. ηε 

ζπλέρεηα, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν λα παξνπζηάζεηε ην ζέκα ζε έλα θείκελν 200 

πεξίπνπ ιέμεσλ θαη ζην ηέινο σο παξάξηεκα λα ελζσκαηψζεηε ηα πην γλσζηά 

(δεκνθηιή) ζρνιηθά παξαηζνχθιηα πνπ είηε ζαο έρνπλ πξνζάςεη ή έρεηε 

αθνχζεη γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ή γηα ηνπο θαζεγεηέο ζαο.     

 

 

http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/EisagogikaExercises/Paragrafos.htm
http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/EisagogikaExercises/Paragrafos.htm
http://users.sch.gr/statpapako/etymol.htm
http://users.sch.gr/statpapako/etymol.htm
http://www.sarantakos.com/kibwtos/iwannou_paratsouklia.html
http://www.sarantakos.com/kibwtos/iwannou_paratsouklia.html
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3
Ζ

 ΟΜΑΓΑ: ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ 

1. ην 1
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο (δξαζηεξηφηεηα 6) αζρνιεζήθακε αδξνκεξψο κε ηελ 

αλαδήηεζε ησλ αληηζεηηθψλ ιέμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θσηηζηεί ην θαηλφκελν 

«δξάζε – αληίδξαζε». Σψξα, κε ηε βνήζεηα ησλ ινγηζκηθψλ Wordle θαη 

Voyant-Tools, λα εληνπίζεηε ην εχξνο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ ιέμεσλ, ηελ παξνπζία ησλ ζπλδεηηθψλ θαη αληηζεηηθψλ 

ιέμεσλ, ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ, ην εχξνο ησλ κνλαδηθψλ 

ιέμεσλ θαη ηελ απνπζία ησλ επηζέησλ. ε κηα πξψηε θάζε, λα 

νπηηθνπνηήζεηε ηα δεδνκέλα, θαηαζθεπάδνληαο έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε, θαη 

ζε κηα δεχηεξε, αμηνπνηψληαο ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε, λα πξνρσξήζεηε ζηε 

ζχληαμε κηαο παξαγξάθνπ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο γξαθήο ηνπ ηζηνξηθνχ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηε ζαθήλεηα, ζηελ αθξίβεηα 

θαη ζηελ εθθξαζηηθή ιηηφηεηα. Μπνξείηε, επίζεο, λα αμηνπνηήζεηε θαη πφξνπο 

απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζηελ ελφηεηα Δηζαγσγή. Δπηπιένλ, λα 

εκπινπηίζεηε ηελ απάληεζή ζαο κεηαθέξνληαο ην θείκελν (σο ηεθκήξην) ζε 

κνξθή εηθφλαο, φπσο ην επεμεξγαζηήθαηε ζηηο πξνεγνχκελεο ηζηνζειίδεο. 

ηελ εηθφλα απηή λα ηνπνζεηήζεηε ηελ θαηάιιειε ιεδάληα.     

2. Να βξείηε δέθα ηνπιάρηζηνλ επίζεηα γηα λα ραξαθηεξίζεηε πεηπρεκέλα ηνλ 

Νηθφζηξαην, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ελέξγεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα, λα δηελεξγήζεηε κηα ςεθηαθή ςεθνθνξία ζηηο ηάμεηο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ζαο, αλαδεηψληαο ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ λαπαγίνπ ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηνπ εηξελεπηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Νηθφζηξαηνπ. Έπεηηα, 

ζε κηα ζχληνκε παξάγξαθν λα ζηεξίμεηε ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο κε 

ηελ θαηάιιειε επηρεηξεκαηνινγία. 

3. «Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο»: Ο Νηθφζηξαηνο 

επηρεηξεί λα ζεθψζεη απφ ηνπο ηεξνχο ρψξνπο ηνπο ηθέηεο νιηγαξρηθνχο θαη 

ηνπο εκςπρψλεη θαζεζπράδνληάο ηνπο. Ο ιφγνο ηνπ αζθαιψο ζα είλαη 

απζφξκεηνο θαη πεγαίνο κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηα 

http://www.wordle.net/create
http://voyant-tools.org/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1641,5231/
http://users.sch.gr/statpapako/select.htm
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νπνία δηδαρηήθαηε ζηελ ελφηεηα «Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο» ζην 

κάζεκα ηεο Έθθξαζεο – Έθζεζεο ηεο Α΄ Λπθείνπ. Να ζπλζέζεηε ηνλ ιφγν 

ηνπ Νηθφζηξαηνπ ζηε λέα ειιεληθή θαη λα ηνλ θαηαγξάςεηε ζε έλα ςεθηαθφ 

ερεηηθφ αξρείν κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Audacity ή θάπνηνπ εθάκηιινπ 

ινγηζκηθνχ.  

4. Αθνχ ιάβεηε ππφςε ηηο δχν πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνχλ, λα εληνπίζεηε ηε 

ζρέζε ηνπο κε ην θείκελν ηεο ελφηεηαο θαη λα απνδψζεηε απηή ηε ζρέζε 

ζπγγξάθνληαο νκαδηθά ζην πιαίζην κηαο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο κηα ζχληνκε 

παξάγξαθν κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγίαο.  

Πληποθοπία 1
η
:   

[…] Καη ν Κακβύζεο, αθνύ ηνπο άθνπζε πξόζπκα, έζηεηιε απεζηαικέλνπο ζηε 

άκν, παξαθαιώληαο ηνλ Πνιπθξάηε λα ηνπ ζηείιεη λαπηηθό γηα ηελ εθζηξαηεία 

ελαληίνλ ηεο Αηγύπηνπ. Κη εθείλνο, αθνύ δηάιεμε από ηνπο πνιίηεο εθείλνπο πνπ 

ηνπο ππνπηεπόηαλ πην πνιύ γηα επαλάζηαζε, έζηεηιε ζαξάληα ηξηήξεηο, δίλνληαο 

εληνιή ζηνλ Κακβύζε απηνί λα κελ μαλαγπξίζνπλ.  

Ζξφδνηνο, «Ιστορίες» 3. 44. 2 (Μεηάθξαζε: ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ). 

Πληποθοπία 2
η
:   

Οη πξώηνη άπνηθνη ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Απζηξαιίαο ήηαλ θαηάδηθνη.  

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1823,5877/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/EisagogikaExercises/Paragrafos.htm
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4
Ζ

 ΟΜΑΓΑ: ΗΣΟΡΗΚΟΗ -ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟΗ 

1. «δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς  αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν». Ζ 

πξνζσξηλή εθερεηξία πνπ πέηπρε ν Νηθφζηξαηνο πξνέβιεπε θαη ηελ εηζαγσγή 

ζε δίθε ησλ δέθα πξσηεξγαηψλ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί ην 

θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα θαη ν πιεγσκέλνο εγσηζκφο ησλ δεκνθξαηηθψλ. 

Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη ν Θνπθπδίδεο, απηνί δελ έκεηλαλ λα δηθαζηνχλ, 

νπφηε κηα βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο εθερεηξίαο έρεη ήδε παξαβηαζηεί. Με πνηνλ 

ηξφπν απηνχ ηνπ είδνπο νη δίθεο ζπκβάιινπλ ζηελ εθηφλσζε ηνπ εθξεθηηθνχ 

θιίκαηνο θαη ζηελ απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο; Πηζηεχεηε φηη ζηνρεχνπλ ζηελ 

απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο σο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο γηα ηελ νκαιφηεηα ή 

απιψο ζηελ αλαδήηεζε απνδηνπνκπαίσλ ηξάγσλ; Ζ Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή νινθιεξψζεθε κε ηε δίθε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έμη. Ο Β΄ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο ηεξκαηίζηεθε νπζηαζηηθά κε ηε Γίθε ηεο Νπξεκβέξγεο, 

ελψ παξαπιήζηνο, αλ θαη ακθηιεγφκελνο, ραξαθηεξίδεηαη ζηηο κέξεο καο ν 

ξφινο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο.   

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, λα δεκηνπξγήζεηε κηα παξνπζίαζε 

(δεθαπέληε πεξίπνπ δηαθαλεηψλ) πνπ ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ εηθνληζηηθφ 

πιηθφ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. Ζ παξνπζίαζε λα 

ηειεηψλεη κε ηελ απνζαθήληζε ησλ φξσλ «εθερεηξία» θαη «ακλεζηία». 

2. Ζ εηξελνπνηφο ζηάζε ηνπ Νηθφζηξαηνπ, ζε κηα επνρή πνπ νη ζθαγέο 

καίλνληαη θαη ν Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο έρεη απνζεξηψζεη ηνπο 

αλζξψπνπο, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα λεζίδα, κηα φαζε 

αλζξσπηάο ζηελ έξεκν ηεο βαξβαξφηεηαο, αθνχ θάλεη φ,ηη πεξλάεη απφ ην 

ρέξη ηνπ γηα λα απνηξέςεη ηελ αηκαηνρπζία. Καη κάιηζηα, σο ηζρπξή θαη 

δπλακηθή πξνζσπηθφηεηα, θαηαθέξλεη θαη επηβάιιεηαη. Δλδερνκέλσο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Νηθφζηξαηνπ λα εθπνξεχεηαη απφ ππνινγηζκφ ηνπ 

ζπκθέξνληνο θαη πζηεξνβνπιία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη ηελ αλσηεξφηεηα 

θαη ηελ αλεμηθαθία ησλ Αζελαίσλ, ζην άξκα ησλ νπνίσλ θηινδνμεί λα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%AD%CE%BE%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%B3%CE%B7%CF%82


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 
 Α΄ Λυκείου «Ξζνεσ ςτρατιωτικζσ επεμβάςεισ» 

Σελίδα 45 από 51 

 

ελζσκαηψζεη ηελ Κέξθπξα. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο πξνζσπηθή ζέζε ζρεηηθά 

κε απηφ ην δήηεκα θαη κε ην θαηά πφζν ε εζηθή, ε αλζξσπηά ή αθφκε θαη ην 

ζπλαίζζεκα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ πάλσ απφ ζθνπηκφηεηεο ή ην πνιηηηθφ 

ζπκθέξνλ; Αλαδεηήζηε ζηελ ηζηνξία έλα άιιν ηζηνξηθφ πξφζσπν κε 

παξφκνηα ζπκπεξηθνξά θαη δψζηε κε κνξθή ζπλνπηηθνχ βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ηεο δσήο ηνπ (απνκίκεζε 

ιήκκαηνο ζηε Βηθηπαίδεηα), εζηηάδνληαο ζηα θνηλά ζεκεία ηεο δξάζεο ηνπ κε 

ηε δξάζε ηνπ Νηθφζηξαηνπ.    

3. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ (Γ 75) αιιά θαη άιισλ 

πιεξνθνξηψλ απφ πξνεγνχκελε ελφηεηα (Γ 70) θαίλεηαη φηη νη ηεξνί ρψξνη 

ηεο Κέξθπξαο ιεηηνπξγνχζαλ πεξηζζφηεξν σο ρψξνη ζξεζθεπηηθνχ αζχινπ 

θαη ιηγφηεξν σο ρψξνη ιαηξείαο. Αλ ιάβνπκε ππφςε ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ 

ηθεηψλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε θαη γηα ην κέγεζνο απηψλ ησλ ηεξψλ. Ηεξά 

αθηεξσκέλα ζηελ Ήξα (Ζξαία) θαη ζηνπο Γηφζθνπξνπο ππήξραλ ζε πνιιέο 

ειιεληθέο πφιεηο. Αθνχ αληιήζεηε πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν, λα 

δεκηνπξγήζεηε κηα παξνπζίαζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη α) ζχληνκν βηνγξαθηθφ 

ησλ Γηνζθνχξσλ, ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ιαηξείαο ηνπο θαη ηα νλφκαηα ησλ 

πφιεσλ φπνπ είλαη γλσζηφ φηη ππήξρε ηεξφ (λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ εηθφλα, 

εθφζνλ ππάξρεη) β) πφιεηο φπνπ ππήξρε Ζξαίν (λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ 

εηθφλα εθφζνλ ππάξρεη) θαη γ) δηαπηζηψζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ 

ππθλή παξνπζία ησλ ηεξψλ απηψλ ζηηο ειιεληθέο πφιεηο. 

4. Βαζηθφο ζεκαηηθφο ππιψλαο ηεο ελφηεηαο είλαη ε ηθεζία ησλ νιηγαξρηθψλ, 

ζηελ νπνία θαηαθεχγνπλ θάζε θνξά πνπ βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε θαη ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηνχλ σο δηαπξαγκαηεπηηθφ φπιν, αθνχ θαλείο δε δηαλνείηαη 

λα ηελ παξαβηάζεη, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ Θεξακέλε πνπ ζαο είλαη 

ήδε γλσζηή. Αθνχ ζπιιέμεηε  πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν, λα γξάςεηε έλα 

θείκελν κε ηε κνξθή ζχληνκνπ άξζξνπ ηεο Βηθηπαίδεηαο γηα ηνλ ζεζκφ ηεο 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1645,5244/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1645,5242/
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ηθεζίαο ζηελ αξραηφηεηα, εκπινπηηζκέλν κε εηθνληζηηθφ πιηθφ θαη ζχληνκε 

αλαθνξά ζην Κπιψλεην άγνο.  
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5
Ζ

 ΟΜΑΓΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟΗ - ΑΝΑΛΤΣΔ 

1. «καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις». Ο Νηθφζηξαηνο έξρεηαη απφ ηε 

Ναχπαθην ζπλνδεπφκελνο απφ πεληαθφζηνπο νπιίηεο, ζχκθσλα κε ην αξραίν 

θείκελν. Γηα ην πψο βξέζεθαλ νη Μεζζήληνη ζηε Ναχπαθην κπνξείηε λα 

ελεκεξσζείηε θάλνληαο θιηθ εδψ, αιιά γηα ηε ζθνπηκφηεηα παξνπζίαο ηνπο 

ζηελ Κέξθπξα ζα πξέπεη ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα θαηαζέζεη ηελ άπνςή 

ηνπ ζε έλα θείκελν πνπ δε ζα ππεξβαίλεη ην κέγεζνο ελφο SMS. Να ζπλζέζεηε 

έλα αξρείν παξνπζίαζεο κε αλαθνξά ζηνλ Γ΄ Μεζζεληαθφ Πφιεκν (πέληε 

δηαθάλεηεο) θαη ζηηο εθηηκήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζαο γηα ηε 

ζθνπηκφηεηα ηεο επηβίβαζεο ησλ πεληαθνζίσλ κεζζελίσλ νπιηηψλ ζηηο 

ηξηήξεηο ηνπ Νηθφζηξαηνπ (6
ε
 δηαθάλεηα).           

2. Αλεμάξηεηα απφ ηε δηαιιαθηηθφηεηα πνπ επέδεημε ν Νηθφζηξαηνο, ε 

παξνπζία ηνπ δελ παχεη λα απνηειεί σκή παξέκβαζε θαη επέκβαζε ζηα 

εζσηεξηθά κηαο άιιεο πφιεο (θξάηνπο). ην πιαίζην κηαο δεκνζηνγξαθηθήο 

ζπδήηεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεηε σο πνιηηηθνί  αλαιπηέο, ππνζηεξίδεηε ηελ 

άπνςε φηη ε μέλε επέκβαζε, φηαλ είλαη θαηεπλαζηηθή ή απνηξέπεη 

ζπγθξνχζεηο, είλαη δηθαηνινγεκέλε αιιά θαη επηζπκεηή. Ζ εηζήγεζή ζαο έρεη 

ραξαθηήξα πξνζρεδηαζκέλνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ηηο 160 ιέμεηο.   

3. Αθφκε θαη ζήκεξα γίλνληαη μέλεο ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο κε δηάθνξα 

πξνζρήκαηα, θαζψο κέζσ ηεο πξνπαγάλδαο δαηκνλνπνηνχλ ηε ρψξα – ζηφρν, 

θαηεγνξψληαο ηελ φηη απνζηαζεξνπνηεί ηελ πεξηνρή, φηη παξαβηάδεη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φηη ππνζάιπεη ηελ ηξνκνθξαηία, φηη πξνζπαζεί λα 

απνθηήζεη ππξεληθά, φηη θαηαζθεπάδεη βηνινγηθά φπια θιπ. Με ηε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ ιέμεσλ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google, λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα ηέηνησλ επεκβάζεσλ ζην δηάζηεκα 1978 – 2013, εζηηάδνληαο 

θπξίσο ζηα πξνζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δηθαηνινγεζεί ε 

επέκβαζε θαη ζηνλ εηθαδφκελν σο πξαγκαηηθφ ζηφρν πνπ ππεξεηήζεθε. Μεηά 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://www.google.gr/
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απφ φια απηά, κήπσο αξρίζαηε λα πηνζεηείηε ηε ζεσξία ηεο θπθιηθήο 

αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο; Με ηελ θαηάιιειε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, λα 

κειεηήζεηε απηήλ ηε ζεσξία θαη λα ελεκεξψζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο είηε 

κε κηα ζχληνκε πξνθνξηθή εηζήγεζε είηε κε κηα ζχληνκε πνιπηξνπηθή 

παξνπζίαζε. 

4. Τπνζέζηε φηη εξγάδεζηε σο πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο πνπ αλακεηαδίδεη ηηο 

εμειίμεηο απφ ηελ εκπφιεκε δψλε ηεο Κέξθπξαο. Σν ζεκεξηλφ ζαο ξεπνξηάδ 

αλαθέξεηαη ζηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ θαηαθπγή ησλ 

νιηγαξρηθψλ ζην ηεξφ ησλ Γηνζθνχξσλ κέρξη ηε κεηαθνξά ησλ νιηγαξρηθψλ 

ζην λεζί Βίδν. Σν ερεηηθφ ξεπνξηάδ (πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ινγηζκηθνχ Audacity ή θάπνηνπ άιινπ ινγηζκηθνχ) δε ζα ππεξβαίλεη ζε 

ρξφλν ηα 3 ιεπηά, ζα είλαη ζηε λέα ειιεληθή θαη ζα παξνπζηαζηεί ζην 

ξαδηνθσληθφ δειηίν. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ χθνπο κπνξείηε λα 

παξαθνινπζήζεηε ζην δηαδίθηπν πνιεκηθέο αληαπνθξίζεηο. ην αξρείν ζαο 

κπνξείηε λα θηινμελήζεηε θαη απφςεηο απηνπηψλ καξηχξσλ.  

 

http://audacity.sourceforge.net/
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Θα κπνξνχζε ην πξψην θνηλφ Φχιιν λα παξαιεηθζεί θαη λα πεξηνξηζηεί, θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν, ε έθηαζε ηνπ ζελαξίνπ, δεδνκέλνπ φηη ε ελφηεηα είλαη πνιχ κηθξή 

θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξνβιέπνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηξεηο 

δηδαθηηθέο ψξεο. Μηα άιιε νπηηθή ηνπ ζελαξίνπ ζα κπνξνχζε λα δίλεη δηάζηαζε θαη 

ζην γισζζηθφ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ δίλνληαο πεξηζζφηεξν ρψξν θαη βάξνο ζηε 

δηαζεκαηηθφηεηα. Θα κπνξνχζε λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έλλνηα ηνπ 

εκθπιίνπ θαη γχξσ απφ απηφ λα πεξηζηξέθεηαη ην πλεχκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Θα 

κπνξνχζαλ, επίζεο, λα επηρεηξεζνχλ θάπνηνη πεηξακαηηζκνί κεηαγξαθήο ηνπ 

θεηκέλνπ, αλ ζεσξνχζακε φηη ν Θνπθπδίδεο ήζειε λα κεξνιεπηήζεη ππέξ ηεο κηαο ή 

ηεο άιιεο πιεπξάο. Θα κπνξνχζε, επίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα λα 

δξακαηνπνηεζεί ή αθφκε θαη λα απνδνζεί κε ηε κνξθή ζεαηξηθνχ αλαινγίνπ, λα 

βηληενζθνπεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηρεηξεζεί εθ λένπ πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ κε 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο δξακαηνπνίεζεο. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Δλδερνκέλσο ε εκβξηζήο ελαζρφιεζε κε ην πεξηερφκελν κίαο θαη κφλν δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο λα αλαηξέπεη ηα ρξνλνινγηθά δεδνκέλα θαη ηηο αγθπιψζεηο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. Καη ππφ ηελ έλλνηα απηή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζπγγλσζηή ε 

παξαβίαζε ησλ νξίσλ θαη ησλ πεξηζσξίσλ πνπ παξέρεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα 

ηε δηδαζθαιία θάζε ελφηεηαο. Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε επηρεηξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο δπν απηέο παξακέηξνπο, πξνηείλνληαο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηνρεπκέλεο θαη ξεαιηζηηθέο θαη ελζσκαηψλνληαο, παξάιιεια, θαη παξαδνζηαθέο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Ζ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ ππαθνχεη απιά ζε θάπνηα 

εξγαιεηαθή ινγηθή, αιιά πεηζαξρεί ζε θάπνηα άιια θξηηήξηα, φπσο ε πξνζηηζέκελε 

παηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή αμία θαη ε πξνζπάζεηα γηα εκβάζπλζε ζηα άδπηα ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο καθξηά απφ θάζε απφπεηξα γηα εληππσζηαζκφ. Δλδερνκέλσο ην 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 
 Α΄ Λυκείου «Ξζνεσ ςτρατιωτικζσ επεμβάςεισ» 

Σελίδα 50 από 51 

 

δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο λα είλαη ππεξβνιηθά θνξησκέλν θαη ν ρξφλνο λα κελ 

εμαξθέζεη, σζηφζν ππάξρεη κηα θιηκάθσζε απφ δξαζηεξηφηεηεο απιέο πξνο ζχλζεηεο 

κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ πνηνηηθή θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ. Βέβαηα, 

δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ην ζελάξην είλαη πνιχ απαηηεηηθφ θαη γηα 

ηνλ δηδάζθνληα θαη γηα ηνπο καζεηέο, σζηφζν αμίδεη ηνλ θφπν λα επηρεηξεζεί ε 

εθαξκνγή ηνπ, ψζηε λα απνηηκεζεί θαη ε αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο 

πξφηαζεο. 
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