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Περίληψη. Η παρούσα μελέτη αποτελεί σχέδιο μαθήματος για την Ιστορία της Α΄ 
Λυκείου, ειδικότερα, για την υποενότητα «Ο Β΄ Ελληνικός Αποικισμός». Η 
διδακτική πρόταση αποσκοπεί σε σταδιακή μετάβαση του μαθητή από την 
πρώτη επαφή με το γεγονός, μέσω των στοιχείων του σχολικού εγχειριδίου, 
στην αναζήτηση και κατανόηση του πλέγματος αιτιών που συντέλεσαν στην 
εμφάνισή του και στην σύλληψη της πολυδιάστατης σημασίας του. Μέσω της 
συγκριτικής μελέτης γραπτών πηγών και μνημείων τέχνης της περιόδου, 
ενισχύεται η αναπαραστατική προσέγγιση του φαινομένου, γίνεται δυνατή η 
σύλληψη της εξάπλωσης και εγκατάστασης των Ελλήνων αποίκων στα παράλια 
της Μεσογείου. Η αναζήτηση ψηφιακού υλικού, αλλά και η συγκριτική μελέτη 
του φαινομένου με μεταγενέστερα ιστορικά ανάλογα ενισχύει την δυνατότητα 
μεταβίβασης της γνώσης σε νέα πλαίσια. Η όλη διαδικασία επιτρέπει την 
ανασύνθεση του γεγονότος σε νέες διαστάσεις από τους ίδιους τους μαθητές, 
συνεπώς προάγει την διερευνητική τους διάθεση και την πολυδιάστατη 
πρόσληψη της νέας γνώσης από αυτούς.  

Λέξεις κλειδιά: αποικισμός, μητρόπολη, αποικία, πόλη-κράτος, οικιστής, 
οικουμενικότητα. 

Εισαγωγή 

 Θεωρητικό πλαίσιο: η διδασκαλία της ιστορίας ως «σπουδή ζωής»  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περισσότερων 
ευρωπαϊκών χωρών η Ιστορία είναι σαφές ότι δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα από τα 
πολλά διδακτικά αντικείμενα. Πολύ περισσότερο θεωρείται ότι, πέραν των συγκεκριμένων 
γνώσεων, παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο για την ανάπτυξη μεστής και δομημένης ολιστικής 
γνώσης, συγκροτημένης παιδείας, καθώς, εντός του ιστορικού χρόνου, εκτυλίσσονται όλες 
οι ανθρώπινες δραστηριότητες και λαμβάνει χώρα το σύνολο των γεγονότων και των 
φαινομένων, μέσω των οποίων συγκροτείται ο ανθρώπινος πολιτισμός και όλοι οι κλάδοι 
του επιστητού (Κάββουρα & Κόκκινος, 2011; Barton & Levstik, 2008). Συνεπώς, η ιστορική 
γνώση, ως σπουδή ζωής της κοινωνίας του παρελθόντος σε όλες της τις εκφάνσεις, 
θεωρείται ότι συντελεί στην σύνθεση των ποικίλων γνωστικών αντικειμένων που 
περιλαμβάνει το σχολικό πρόγραμμα σπουδών.  

Ως συνέπεια των παραπάνω, η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και συνείδησης αποτελεί 
αναντικατάστατο παιδευτικό μέσο, καθώς επιτρέπει στους μαθητές την διαμόρφωση μίας 
δομημένης εικόνας του κόσμου, απαλλαγμένης από την σποραδικότητα, την τυχαιότητα, την 
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ασυνέχεια και τις χασμωδίες που συνεπάγεται ο εγκυκλοπαιδισμός. Η αναγνώριση και 
σύλληψη των εκάστοτε παραγόντων και αιτιών που αλληλεπιδρούν προς την κατεύθυνση 
της εμφάνισης ιστορικών φαινομένων συντελεί κατ’ επέκταση στην καλλιέργεια κριτικού 
πνεύματος, αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης αυτοτελούς προσωπικότητας και 
δημοκρατικής συνείδησης (Barton & Levstik, 2008; Ξωχέλης, 1987; Σκουλάτος, 1980). 

Το σκεπτικό και η φιλοσοφία του Νέου Σχολείου, όπως αυτά αναπτύσσονται στο πλαίσιο 
των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης1, φαίνονται 
να εναρμονίζονται προς την ανωτέρω αντίληψη περί ιστορίας, καθώς ευνοούν:  

 την διερεύνηση των αιτιωδών σχέσεων που συνδέουν τα γεγονότα,  

 την αναγνώριση των ιστορικών δομών στο υπόβαθρο των γεγονότων, 

 την ερμηνεία των γεγονότων βάσει των πηγών,  

 την βιωματική προσέγγιση του αντικειμένου, 

 την  διαθεματική και διεπιστημονική σύλληψη της γνώσης, 

 τη συνεργατικότητα και την διάδραση μεταξύ όσων μετέχουν στην μαθησιακή 
πράξη.  

Ως εκ τούτου, τα νέα ΑΠΣ παρέχουν στον Εκπαιδευτικό-Φιλόλογο τη δυνατότητα να δώσει 
μία νέα διάσταση στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, εφόσον, βέβαια, ως 
διδάσκων ξεπεράσει ένα πρώτο στάδιο αισθήματος αβεβαιότητας κι αδυναμίας -αν όχι 
αρνητισμού-, το οποίο προκύπτει σχεδόν αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα της αρχής της 
αδράνειας που συνεπάγεται η μακροχρόνια προσκόλληση στο παραδοσιακό 
γνωσιοκεντρικό και δασκαλοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας.  

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα μελέτη θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο μάθημα της Αρχαίας 
Ιστορίας στην Α΄ Λυκείου, προτείνοντας ένα σχέδιο μαθήματος, στηριγμένο σε συγκριτική 
μελέτη περισσότερων κατηγοριών πηγών και σε περισσότερες καλές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης χρήσης ψηφιακών μέσων, για την ενότητα 
«Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Ο Β΄ Ελληνικός Αποικισμός». Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου 
η ανάπτυξη του μαθήματος δεν ακυρώνει παλαιότερα μοντέλα διδακτικής της Ιστορίας, 
αλλά επιδιώκει το μετασχηματισμό και τη δημιουργική αξιοποίησή τους βάσει των νέων 
διδακτικών μεθόδων ή την χρήση τους κατ’ εναλλαγή προς τις νέες εκπαιδευτικές αρχές και 
διδακτικές πρακτικές˙ ακριβέστερα, η παρούσα πρόταση μαθήματος στηρίζεται:  

Α. στις αρχές που ευνοούν την ανάπτυξη διερευνητικού πνεύματος εκ μέρους του μαθητή, 
συγκεκριμένα, 

 στην κατανόηση της σημασίας των πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών 
και στην αξιοποίησή τους,  

 στην αναγνώριση των αντικειμενικών δεδομένων, αλλά και του υποκειμενικού 
στοιχείου κατά την ερμηνεία των πηγών, 

 στην αναζήτηση πρόσθετου βιβλιογραφικού υλικού και την μελέτη του από τον 
μαθητή, 

                                                      
1
  Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, ΦΕΚ 303β/2003 και 304β/2003) και Ενιαίου Λυκείου Υ.Α. 

101609/Γ2/30-09-2002 ΦΕΚ 1313/ τ. Β΄09-10-2002 και Υ.Α. 47341/Γ2/13-05-2005 ΦΕΚ 696/ τ. Β΄/24-05-2005. 
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 στη μετάβαση από τη ιστορία των γεγονότων (στρατιωτικών, πολιτικών, 
διπλωματικών κ.ο.κ.) στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές, και, κατ’ 
επέκταση, στην ιστορία των κοινωνικών ηθών, των ανθρώπινων συμπεριφορών και 
μορφών ζωής, η οποία μπορεί να έχει ισχυρότερη απήχηση στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του μαθητή, 

Β. στη χρήση μεθόδων βιωματικής προσέγγισης της γνώσης και ανάπτυξης συνεργατικών   
δεξιοτήτων εκ μέρους του μαθητή, πιο συγκεκριμένα: 

 στη σύνδεση του ιστορικού αντικειμένου με το σύγχρονο κόσμο, 

 στην προώθηση των αρχών της διαθεματικότητας, της διεπιστημονικότητας και της 
διαπολιτισμικότητας,  

 στη χρήση νέων εκπαιδευτικών υλικών και ψηφιακών μεθόδων, 

 στην εναλλαγή των χώρων διδασκαλίας (μεταφορά του μαθήματος στη βιβλιοθήκη 
ή η αίθουσα πολυμέσων του σχολείου αλλά ή σε χώρους εκτός σχολείου, π.χ. σε 
μουσείο, σε αρχαιολογικό χώρο κ.ο.κ.)  

 επίσης στη χρήση νέων μαθησιακών στρατηγικών και διδακτικών εργαλείων 
βιωματικής πρόσληψης του αντικειμένου, όπως θεατρικά δρώμενα, ρητορικός 
αγώνας (debate), παιχνίδια προσομοίωσης κ.ά., 

τέλος: 

Γ. στο νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Εκπαιδευτικός ως επόπτης-καθοδογητής 
και εμψυχωτής-υποστηρικτής των μαθητών στην διαδικασία αναζήτησης, έρευνας, κριτικής 
προσέγγισης και κατάκτησης γνωστικών πεδίων εκ μέρους τους. 

Προϋποθέσεις:  

Για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων διδακτικών παρεμβάσεων αρχική προϋπόθεση 
αποτελεί η ύπαρξη ενός συνόλου ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων (ιστοσελίδες με 
αξιόλογο πληροφοριακό υλικό, λογισμικά, εικόνες, αρχεία ήχου, video κ.ο.κ.), το οποίο έχει 
συγκροτηθεί από τον καθηγητή και συνιστά ένα προδιαμορφωμένο πλαίσιο εργασίας για 
την ανάπτυξη του μαθήματος σε διαδραστικό-βιωματικό πλαίσιο (Βοσνιάδου, 2006). Το 
ανωτέρω υλικό τίθεται στην διάθεση του μαθητή προκειμένου αυτός να το επεξεργαστεί, 
να το αξιοποιήσει κατά την κρίση του, πιθανώς να το ανασυνθέσει ή και να το αναπτύξει 
περαιτέρω, παράγοντας ένα νέο προϊόν.   

Επίσης, oι συγκεκριμένες δραστηριότητες προϋποθέτουν την ύπαρξη διαδικτυακού χώρου 
εργασίας για το μάθημα -ανοικτού (ιστοσελίδας) ή κλειστού (blogg) τύπου-, ο οποίος 
λειτουργεί ως ψηφιακό περιβάλλον για την ανάπτυξη συνεργατικής-διαλεκτικής εργασίας 
μεταξύ του καθηγητή και των μαθητών και, κυρίως, μεταξύ των ίδιων μαθητών, στη βάση 
εγγράφων google docs / Drive. Ο χώρος μπορεί να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί από 
τα μέλη περισσότερων τμημάτων ή και όλης την Α΄ Λυκείου, εφόσον συμφωνηθεί και 
εξασφαλισθεί συνέργεια μεταξύ διαφορετικών διδασκόντων και τμημάτων.  

Η «είσοδος» και η συμμετοχή των μαθητών στο ψηφιακό δίκτυο μαθήματος προϋποθέτει 
την ανεπτυγμένη από προηγούμενες δραστηριότητες ή την αναπτυσσόμενη σε συγχρονικό 
επίπεδο εξοικείωση των μαθητών με το συνεργατικό σχήμα εργασίας, αφετέρου με την 
χρήση γενικά ψηφιακού υλικού, ειδικότερα ανοικτών συστημάτων ψηφιακής επικοινωνίας 
και συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης. 
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Στόχοι:  

Γνωσιακοί / δηλωτικοί στόχοι: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας οι 
μαθητές θα πρέπει να συλλάβουν:  

 την σημασία της πρώιμης διερεύνησης του κόσμου της Μεσογείου,  

 την σημασία της εξάπλωσης του θεσμού της ελληνικής πόλης-κράτους,  

 τα αίτια της εμφάνισης του φαινομένου και τους παράγοντες που συνέβαλαν σε 
αυτήν,  

 τους κινδύνους που περιλάμβανε το εγχείρημα υπερπόντιας επέκτασης,  

 την ιερότητα με την οποία αυτό περιβλήθηκε, τέλος 

 τον απόηχο που είχε και τις ιδεολογικές διαστάσεις που προσέλαβε το γεγονός του  
Β΄ Ελληνικού Αποικισμού σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας. 

Παιδαγωγικοί – μορφωτικοί στόχοι: Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές, 
μέσω της μελέτης και επεξεργασίας ποικίλων ιστορικών πηγών να αντιληφθούν τον τρόπο 
ανάπτυξης της ιστορικής έρευνας, συγκεκριμένα:  

 να κατανοήσουν την σημασία που έχει η αναζήτηση και η μελέτη των τεκμηρίων,  

 η διασταύρωση και κριτική αποτίμηση των δεδομένων για την εξαγωγή αξιόπιστων 
συμπερασμάτων αλλά και για την διατύπωση νέων υποθέσεων εργασίας,  

Επίσης, μέσω της ομαδοσυνεργατικής εργασίας, θα πρέπει να καταστεί σαφής για τους 
μαθητές: 

 ο συλλογικός χαρακτήρας προόδου της επιστημονικής έρευνας,  

 η κοινότητα των επιστημονικών αγαθών. 
 

Προαγωγή της ψηφιακής εκπαίδευσης: Τέλος, η χρήση ψηφιακών μέσων επεξεργασίας 
λόγου και, περαιτέρω, η παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, επιτρέπει στους μαθητές να 
κατανοήσουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 
παραγωγής λόγου -μέσω της χρήσης ποικίλων γραμματοσειρών, της παροχής δυνατοτήτων 
παραγραφοποίησης και της εισαγωγής εικόνων, πινάκων, διαγραμμάτων, παραπομπών, 
υποσημειώσεων κ.ο.κ.- (Βοσνιάδου, 2006) όσον αφορά:  

 στον μετασχηματισμό και την παραστατική απόδοση της θεωρητικής γνώσης, 

 την προσομοίωση προς τα ρεαλιστικά περιβάλλοντα μάθησης,  
ως εκ τούτου:  

 την αξιοποίησής τους για την κατανόηση των εννοιών,  

 την μεταβίβαση της αποκτημένης γνώσης σε νέα πλαίσια, και  

 την καλλιέργεια μεταγνωστικής δεξιότητας. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: 

1η  Διδακτική ώρα: Διαμόρφωση ερευνητικών ερωτημάτων και στόχων μαθήματος 

(Λαμβάνει χώρα εντός της σχολικής αίθουσας ή στην βιβλιοθήκη του σχολείου) 

1η  Δραστηριότητα: Για την πραγμάτευση της διδακτικής ενότητας «Ο Δεύτερος Αποικισμός 
(8ος-6ος αι. π.Χ.)» κρίνεται αναγκαία κατά την έναρξη του μαθήματος η σύνδεση του 
θέματος με την γενικότερη θεματική 2.2. «Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.)» και, ειδικότερα, 
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με τις ήδη διδαγμένες υποενότητες:  «Η οικονομική και κοινωνική οργάνωση» (σ. 86-87), «Η 
κρίση του ομηρικού κόσμου» (σ. 87), «Η αντιμετώπιση της κρίσης» (σ. 87-88).   

Ο εκπαιδευτικός, αρχικά, επιδιώκει να εγείρει την υπάρχουσα γνώση των μαθητών γύρω 
από τις προηγούμενες υποθεματικές μέσω της υποβολής σύντομων ερωτήσεων 
αναστοχασμού και της ανάπτυξης διαλόγου μεταξύ των μαθητών. Μέσω στρατηγικών 
καθοδηγούμενης αυτενέργειας, συντονίζει τον διάλογο των μαθητών και έμμεσα τον 
κατευθύνει, ώστε σταδιακά από την κατατετμημένη γνώση να ανασυντίθεται, μέσω 
ποικίλων συσχετίσεων γεγονότων και συμβάντων της αρχαϊκής περιόδου, η γενική εικόνα 
μιας πραγματικότητας: της κρίσης που διέρχεται η αρχαϊκή κοινωνία από τα τέλη του 9ου αι 
π.Χ. και εξής και των εκφάνσεων αυτής της κρίσης σε ποικίλους τομείς της ζωής εντός της 
πόλης-κράτους (Mossé & Schnapp-Gourbeillon, 2002; Sculler, 2000; Bengtson 1986; Wilken 
1976). 

Με την έγερση της αποκτημένης/παλαιάς γνώσης του μαθητή, σύμφωνα με τις αρχές του 
γνωστικού εποικοδομισμού του Piaget, ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
την οικοδόμηση νέας γνώσης (Αγγελάκος, 2006; Βοσνιάδου, 2006). Είναι σημαντικό το 
γεγονός ότι από την εικόνα που αναδύθηκε από τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, 
δεν απηχείται μία στατική πραγματικότητα˙ αντιθέτως, το κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικό 
αδιέξοδο της αρχαϊκής πόλης συνιστά μία δυναμική κατάσταση, η οποία επιτακτικά ζητά 
διέξοδο.  

Υπό το πρίσμα αυτό οι μαθητές καλούνται εξαρχής να ενταχθούν στην  δυναμική της 
εποχής και του χρόνου και να λύσουν ένα πρόβλημα: να βιώσουν την «απορία» του 
αρχαϊκού ανθρώπου και να αναγνωρίσουν το φαινόμενο του αποικισμού ως «πόρον». 
Πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία τους επιτρέπει εξαρχής την εμπειρική-βιωματική 
πρόσκτηση της γνώσης (Ευσταθίου-Καραγεωργάκη, 2007). 

Ως αφόρμηση για την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στην διαδικασία αναζήτησης διεξόδου 
στο ιστορικό πρόβλημα προτείνεται από τον καθηγητή η χρήση πηγών του σχολικού 
εγχειριδίου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές παροτρύνονται να μελετήσουν, χωρισμένοι σε 
ομάδες των 4-5 ατόμων, τα ακόλουθα:   

 Στράβων, Γεωγραφικά VI, 2, 4, σχετικά με την ίδρυση των Συρακουσών από τον 
Κορίνθιο Αρχία (σ. 88-89), 

 τις εικόνες νομισμάτων (σ. 89).  

Βάσει του παραπάνω υλικού, οι μαθητές καλούνται, στο πλαίσιο των ομάδων τους, να 
προσδιορίσουν, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, τους στόχους και τα βασικά 
ερωτήματα του μαθήματος, τα οποία, κατά την κρίση τους, θα πρέπει με την ολοκλήρωσή 
του να έχουν καταστεί σαφή για αυτούς.  

Η εξαγωγή από τους ίδιους τους μαθητές ιστορικών ερωτημάτων για την διερεύνηση του 
γεγονότος και την μελέτη της συγκεκριμένης περιόδου αποτελεί βασικό στοιχείο 
καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των μαθητών (Ξωχέλης, 1987; Rohlfes, 1986). Η 
διατύπωση των σωστών ερωτημάτων έρευνας εκ μέρους τους σημαίνει κατανόηση της 
νέας πληροφορία στις λεπτομέρειές της, αναγνώριση των σχέσεων του γεγονότος  προς την 
υποκείμενη και περικείμενη πραγματικότητα, το ιστορικό παρελθόν και το συγχρονικό 
περιβάλλον του, ως εκ τούτου αποτελεί σημαντικό μέσον ιστορικού εγγραμματισμού.  
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας εκθέτει τα ερευνητικά 
ερωτήματα στην ολομέλεια της τάξης. Από τις απαντήσεις των ομάδων αναμένεται να 
προκύψουν τα εξής ερωτήματα: 

 Ποια ήταν τα αίτια για την ανάληψη μακρινών (υπερπόντιων) επιχειρήσεων από τις 
σημαντικότερες πόλεις-κράτη του ελληνικού κόσμου κατά τους αρχαϊκούς χρόνους; 

 Ποιες πόλεις-κράτη της περιόδου πρωτοστάτησαν στον Β΄ Ελληνικό Αποικισμό; Πώς 
εξηγείται η ανάπτυξη αυξημένης δραστηριότητας εκ μέρους τους; 

 Ποιος ήταν ο χαρακτήρας των επιχειρήσεων (οικονομικός, στρατιωτικός, 
διερευνητικός κ.ο.κ.); 

 Ποια ήταν η διαδικασία ίδρυσης μίας αποικίας;  

 Τι χαρακτήρα είχαν οι σχέσεις γηγενών-αποίκων; 

 Ποια ήταν τα αποτελέσματα του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού;   

 Ποια ήταν η σημασία του γεγονότος; Γιατί προσέλαβε την ονομασία «Μεγάλος 
Ελληνικός Αποικισμός»; 
 

2η  Δραστηριότητα: Ζητούμενο της φάσης αυτής αποτελεί η επέκταση του προβληματισμού 
των μαθητών και η εντρύφηση σε επιμέρους θεματικές κατηγορίες του βασικού γνωστικού 
αντικειμένου, ούτως ώστε να εξαχθούν ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα. 

Για τον σκοπό αυτό, ο καθηγητής εμπλουτίζει το βιβλιογραφικό υλικό παρέχοντας 
επιλεγμένα και διαφορετικά ανά ομάδα αποσπάσματα από το βιβλίο των Botsford G.W. & 
Robinson C.A. (2008), Aρχαία Ελληνική Ιστορία, Αθήνα: εκδ. ΜΙΕΤ (5η εκδ.), σ. 66-82.  

Από τις απαντήσεις των ομάδων αναμένεται να αναδειχθούν τα ακόλουθα -ή παρεμφερή 
προς αυτά- ειδικά ερωτήματα: 

 Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για την ευδόκιμη διεξαγωγή των επιχειρήσεων; Ποιες 
ευνοϊκές για το γεγονός εξελίξεις είχαν σημειωθεί κατά τους χρόνους που 
προηγήθηκαν σε επίπεδο α. γεωγραφικής γνώσης, β. κοσμολογικών αντιλήψεων, γ. 
τεχνογνωσίας, ναυπηγικής, ναυσιπλοΐας; 

 Ποιες ήταν οι δυσκολίες που έπρεπε να υπερκερασθούν για την επιτυχή έκβαση του 
εγχειρήματος; 

 Πώς αποτυπώνεται ο φόβος α. στην λογοτεχνία (μυθολογία, εθνογραφία, 
γεωγραφία), β. στην εικονογραφία (αγγειογραφία, γλυπτική, νόμισμα); 

 Ποιο χαρακτήρα είχαν οι πρώτες επαφές γηγενών αποίκων;  

 Με ποιες εικόνες παραδοξότητας αποδόθηκαν οι γηγενείς πληθυσμοί; 

 Κατά πόσο η διαδικασία ίδρυσης μίας αποικίας βάσει συγκεκριμένου τυπικού, όπως 
αυτή αποτυπώνεται σε περισσότερες πηγές, μπορεί να θεωρηθεί ότι απηχεί την 
ιστορική πραγματικότητα;  

 Κατά πόσο μεταφυτεύθηκαν στους νέους τόπους τα ήθη, η κοινωνική και πολιτική 
οργάνωση, οι θρησκευτικές παραδόσεις και ο τρόπος ζωής των Ελλήνων αποίκων 
και κατά πόσο οι τελευταίοι επηρεάστηκαν από τις παραδόσεις των γηγενών 
πληθυσμών; 

 Ποιες εξελίξεις πυροδότησε ο Μεγάλος Ελληνικός Αποικισμός για τον αρχαίο κόσμο; 

 Ποιες αλλαγές σημειώθηκαν σε επίπεδο πολιτικής εξουσίας; Ποιες ήταν οι νέες 
πολιτικές δυνάμεις που αναδείχθηκαν από τα γεγονότα;  

 Πώς διαμορφώνεται, υπό την επίδραση των υπερπόντιων επιχειρήσεων, η   εικόνα   
του κόσμου και οι κοσμοαντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων;  
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 Πώς επέδρασε η διεύρυνση της γνώσης γύρω από την Οικουμένη,                                                                 
όπως αυτή προέκυψε από τα ταξίδια των ανακαλύψεων, στον φιλοσοφικό στοχασμό 
της περιόδου;  

 Πώς συνδέεται ο Μεγάλος Ελληνικός Αποικισμός με το ρεύμα της Ιωνικής 
Φιλοσοφίας και του Αρχαίου Ελληνικού Διαφωτισμού; 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης του κειμένου και την εξαγωγή ειδικών ερωτημάτων, ο 
εκπρόσωπος κάθε ομάδας εκθέτει τα ανωτέρω στην ολομέλεια. Πιθανές διαφορετικές 
απαντήσεις των μαθητών θα αποτελέσουν την αφορμή για την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ 
τους. Μέσω της διασταύρωσης των θέσεων είναι προφανές ότι οι μετέχοντες οδηγούνται σε 
αναστοχασμό των απόψεών τους και ανατροφοδότηση της προβληματικής τους, στοιχείο 
που επιτρέπει τον ακριβέστερο προσδιορισμό των στόχων του μαθήματος.  

Επίσης, από την επέκταση του προβληματισμού σε επιμέρους ενδοθεματικές κατηγορίες 
επιτυγχάνεται ο περιορισμός της γεγονοτολογικής προσέγγισης της ιστορίας και ο 
εμπλουτισμός της ιστορικής αντίληψης με κοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του ιστορικού 
«γίγνεσθαι», στοιχείο που ευνοεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταβίβασης της ιστορικής 
γνώσης σε ποικίλα, μεταξύ αυτών και σε συγχρονικά, πλαίσια, ως εκ τούτου την 
καλλιέργεια προσαρμοστικής ειδημοσύνης (Αγγελάκος, 2006). Η προσέγγιση του 
φαινομένου του αποικισμού υπό το πρίσμα της ιστορίας του καθημερινού βίου, των ιδεών 
και του πολιτισμού επιτρέπει στον μαθητή την αναγνώριση της βαθιάς και πολυδιάστατης 
σχέσης που συνδέει το μακρινό παρελθόν της ελληνικής αρχαιότητας με τον σύγχρονο 
τρόπο σκέψης και ζωής.  

2η  Διδακτική ώρα: Συγκριτική μελέτη υλικού - εμβάθυνση - ανάλυση υποθεμάτων 

(Λαμβάνει χώρα στην αίθουσα πολυμέσων ή το εργαστήριο πληροφορικής) 

1η  Δραστηριότητα: Η επόμενη δραστηριότητα εκπονείται βάσει προεπιλεγμένου από τον 
καθηγητή ψηφιακού υλικού. Συγκεκριμένα,  οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, 
αναλαμβάνουν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο το υλικό και να το μελετήσουν (βλ. 
Παράρτημα 1: ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΜΑΔΩΝ).  

Ανά ομάδα εργασίας, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν το ψηφιακό υλικό που 
παρατίθεται στη συνέχεια:  

Α ΟΜΑΔΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ)  

Φιλολογικές πηγές από το λογισμικό «Μικρός Απόπλους»: 
http://www.mikrosapoplous.gr/en/texts1en.htm και 
http://el.wikisource.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%C
E%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%A3%CE%A4 

ή από το εγκατεστημένο πρόγραμμα TLG (Thesaurus Linguae Graecae):  

 Για την ίδρυση των Συρακουσών από τον Κορίνθιο Αρχία: Στράβων, Γεωγραφικά VI, 
2, 4 (από το σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 88-89). 

 Για τον αποικισμό της Θρακικής Χερσονήσου από τον Μιλτιάδη τον Πρεσβύτερο: 
Ηροδότου, Ιστορίαι, VI. 34-38. Το κείμενο παρατίθεται σε πρωτότυπο και 
μετάφραση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΟΜΑΔΑ Α. 

Β ΟΜΑΔΑ (ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ) 
Αναζήτηση πληροφοριών στις ιστοσελίδες:  

http://www.mikrosapoplous.gr/en/texts1en.htm
http://el.wikisource.org/wiki/Γεωγραφικά/ΣΤ
http://el.wikisource.org/wiki/Γεωγραφικά/ΣΤ
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 http://eclass.uop.gr/modules/document/document.php?course=HAMCC194 
Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. 

 http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=827&cnode=
55 ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ «Αρχαϊκή Εποχή» 

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE
%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE   ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
«Ελληνικός Αποικισμός». 

Γ ΟΜΑΔΑ (ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ) 

 Αναζήτηση πληροφοριών από την ιστοσελίδα  el.wikipedia.org/wiki/Τριήρης για την 
ανάπτυξη της ναυτιλίας και της ναυπηγικής ως προϋπόθεσης για την διενέργεια των 
υπερπόντιων αποικιστικών επιχειρήσεων. Από την διεύθυνση αυτή μπορεί να 
αξιοποιηθεί το υπάρχον εικονογραφικό υλικό. Οι εικόνες (ανάγλυφο τριήρους και 
μοντέλα-αντίγραφα τριήρους, σαραντακόντορου, πεντηκόντορου) παρατίθενται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΟΜΑΔΑ Γ. 

Δ ΟΜΑΔΑ (ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ) 

Ελεύθερη ιστοεξερεύνηση για εύρεση εικόνων αρχαίων ελληνικών πλοίων από την 
αγγειογραφία. Ενδεικτικές απαντήσεις που δόθηκαν από μαθητές:  

- http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/geom/Ysteri_geometriki_ kratiras.htm 

- http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/geom/geom.agg.12.htm 

- http://aioniaellinikipisti.blogspot.gr/2012/08/blog-post_3406.html 

- http://www.google.gr/imgres 

- http://www.krassanakis.gr/Greek%20nautical%20history.htm  

- http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Exekias.1.htm 

Οι ανωτέρω εικόνες παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΟΜΑΔΑ Δ. 

Ε ΟΜΑΔΑ (Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ) 

Μελετάται χάρτης της μεσογειακής λεκάνης, στον οποίο αποτυπώνεται το σύνολο των 
ελληνικών αποικιών που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού. Από την 
ιστοσελίδα: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF: 
AntikeGriechen1.jpg 

Επίσης, βλ. σχετικό χάρτη από το βιβλίο του Bengtson, Η. (1986). Iστορία της Αρχαίας 
Ελλάδος, Αθήνα: Μέλισσα, χάρτης 2, σ. 96-97. 

Και οι δύο χάρτες παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΟΜΑΔΑ Ε. 

 

2η Δραστηριότητα: Στην συνέχεια οι μαθητές κάθε ομάδας αναλαμβάνουν να μελετήσουν 
το ανωτέρω ψηφιακό υλικό και να απαντήσουν στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας, 
καλύπτοντας διαφορετική ανά ομάδα θεματική υποενότητα. Οι θεματικές ανά ομάδα 
εργασίας εκτίθενται συνοπτικά στον πίνακα 1 και ακολούθως αναπτύσσονται στα σχετικά 
φύλλα εργασίας: 

 

http://eclass.uop.gr/modules/document/document.php?course=HAMCC194
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=827&cnode=55-
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=827&cnode=55-
http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαϊκή_εποχή
http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαϊκή_εποχή
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/geom/Ysteri_geometriki_%20kratiras.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/geom/geom.agg.12.htm
http://aioniaellinikipisti.blogspot.gr/2012/08/blog-post_3406.html
http://www.google.gr/imgres?q=αγγεία+πλοίο+francois&start=0&num=10&hl=el&client=firefox-a&hs=U8R&rls=org.mozilla:el:official&channel=s&biw=1440&bih=797&tbm=isch&tbnid=TckkY8sVRaHmHM:&imgrefurl=http://www.hellinon.net/Ploia.htm&docid=YaBCXsiqXr206M&imgurl=http://www.hellinon.net/Photos/ploia.3.jpg&w=700&h=229&ei=r1mUUPaTF-uL4gTL_IGwDQ&zoom=1&iact=rc&dur=4&sig=108423173718526899481&page=1&tbnh=96&tbnw=265&ndsp=28&ved=1t:429,r:4,s:20,i:16&tx=101&ty=53
http://www.krassanakis.gr/Greek%20nautical%20history.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Exekias.1.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχ%CE
http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχ%CE
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Πίνακας 1: Θεματικές ενότητες ομάδων εργασίας 

  ΟΜΑΔΑ                                                        ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

        Α              Περιγραφή των σταδίων ίδρυσης μίας αποικίας 

        Β              Τα αίτια του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού 

        Γ               Οι προϋποθέσεις του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού: η ανάπτυξη της ναυτιλίας 
                         και της ναυπηγικής                                                        

        Δ              Η αποτύπωση του γεγονότος των υπερπόντιων επιχειρήσεων στην αρχαία 
                         ελληνική τέχνη:  αγγειογραφία – γλυπτική – νόμισμα 

        Ε               Η εξάπλωση των αποικιών στις ακτές της Μεσογείου και του Ευξ.Πόντου                 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Από την συγκριτική μελέτη των δύο φιλολογικών πηγών (Στράβωνος και Ηροδότου) εκ 
μέρους της ομάδας Α θα πρέπει να διερευνηθούν και να καταγραφούν τα στάδια που 
ακολουθούνται κατά την διεξαγωγή μίας αποικιστικής επιχείρησης.  

Από τις απαντήσεις των ομάδων αναμένεται να αναδειχθούν τα εξής: 

 η αναγγελία του εγχειρήματος στους πολίτες της μητρόπολης και η πρόσκληση για 
συμμετοχή,  

 η ανάληψη της ηγεσίας του εγχειρήματος από επιφανές μέλος της πόλης-κράτους,  

 η θεϊκή επικύρωση: λήψη χρησμού από το μαντείο των Δελφών,  

 οι προετοιμασίες αναχώρησης,  

 οι θυσιαστήριες τελετές και η λήψη της ιερής πυράς από το Πρυτανείο, 

 η αναχώρηση και η θαλάσσια περιπέτεια (κίνδυνοι και κατορθώματα),  

 η αναγνώριση του σωστού τόπου αποικισμού,  

 η ειρηνική ή η εχθρική στάση των γηγενών έναντι των αποίκων,  

 η περιτείχιση της περιοχής,  

 η σύσταση της πόλης-κράτους: προσδιορισμός της αγοράς, ανέγερση ιερού και 
ίδρυση δημοσίων οικοδομημάτων, διανομή της γης,  

 η καθιέρωση από την αποικία (μεταθανάτιων) τιμών ήρωα-οικιστή προς τον ιδρυτή 
της. 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Από το υλικό της ιστοσελίδας el.wikipedia.org/wiki/Τριήρης  οι μαθητές μίας ομάδας θα 
επεξεργαστούν επιπλέον πληροφορίες και θα εμβαθύνουν στις προϋποθέσεις της μεγάλης 
αποικιακής εξάπλωσης των Ελλήνων, πιο συγκεκριμένα:  

 στην σημασία της ανάπτυξης της ναυπηγικής και της ναυσιπλοΐας κατά τα τέλη του 
8ου αι. και την ανάδειξη μεγάλων ναυτικών-εμπορικών δυνάμεων, οι οποίες θα 
ηγηθούν της αποικιστικής επέκτασης, της Κορίνθου, των Μεγάρων, της Μιλήτου και 
άλλων. 

 στην σημασία της κατασκευής νέων, πιο εξελιγμένων μέσων πλεύσης, της 
«πεντηκοντόρου» και της «τριήρους», 

 στην πρόοδο των φυσικών επιστημών, της αστρονομίας, των μαθηματικών, της 
γεωμετρίας, ως προϋπόθεση για την διεξαγωγή ασφαλών πλόων. 
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ΟΜΑΔΑ Γ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Οι μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα ποικίλα αίτια που συντελούν στο 
κοσμοϊστορικής σημασίας γεγονός καθώς και τη μεταξύ τους σχέση. Ανάμεσα σε αυτά θα 
πρέπει να επισημανθούν πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά αίτια που 
συνδέονται με τις δομές της αρχαϊκής περιόδου (Mossé & Schnapp-Gourbeillon, 2002; 
Sculler, 2000; Bengtson 1986; Wilken 1976). Συγκεκριμένα: 

 η άνοδος της τυραννίας και η εκτόπιση από την εξουσία σημαντικών 
προσωπικοτήτων της πόλης-κράτους, οι οποίες αναζητούσαν μία ευκαιρία για νέα 
πεδία και χώρους άσκησης της εξουσίας, 

 -η ύπαρξη πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ αυτών των αριστοκρατών διεκδικητών 
της εξουσίας στο εσωτερικό των πόλεων-κρατών, η οποία πολύ συχνά καθιστούσε 
αναγκαία την αναχώρηση των πιο αδύναμων, 

 η ύπαρξη οικονομικά ασθενών πολιτών, οι οποίοι είχαν χάσει τους κλήρους τους και 
αναζητούσαν νέες ευκαιρίες ζωής, κυρίως καλλιεργήσιμα εδάφη, σε νέους τόπους, 

 η έλλειψη πρώτων υλών, ιδιαιτέρως μετάλλων, 

 το ενδιαφέρον για διερεύνηση νέων περιοχών της αρχαίας οικουμένης, οι οποίες 
ήταν γνωστές για το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον αλλά και για τα σπάνια αγαθά 
τους από την προφορική παράδοση που είχε διαμορφωθεί από τις αφηγήσεις των 
πρώιμων θαλασσοπόρων, 

 η ανάγκη για διάνοιξη θαλάσσιων δρόμων, εύρεση νέων αγορών και επέκταση του 
εμπορίου 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Από τον χάρτη της Μεσογείου η ομάδα Δ μπορεί να αναλάβει να εξαγάγει συμπεράσματα 
σχετικά με την έκταση και το χαρακτήρα του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού. Πιο συγκεκριμένα:  

 Αρχικά θα πρέπει να εντοπισθούν η δυτικότατη και η ανατολικότατη, η βορειότατη 
και η νοτιότατη αποικία, προκειμένου να διαπιστωθεί από τους μετέχοντες η 
επέκταση των αποικιών έως τα άκρα της τότε γνωστής οικουμένης. 

 Στη συνέχεια, θα προσδιοριστεί ο χαρακτήρας των αποικιών (κατά κανόνα 
παράκτιες πόλεις) και να τεθούν ερωτήματα σχετικά με τη διαμόρφωση αυτού του 
χαρακτήρα (π.χ. «Ποιος ήταν ο λόγος αλλά και ποιοι οι στόχοι της σύστασης 
παράκτιων αποικιών;»). 

 Ιδιαιτέρως θα πρέπει να αναδειχθεί και να τονιστεί η σημασία που είχε η επέκταση 
αυτή για την διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην αρχαία οικουμένη, αλλά και 
αντίστροφα για τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση του ελληνικού πολιτισμού που 
επιτεύχθηκε μέσω της επαφής των Ελλήνων με πλήθος διαφορετικών λαών και 
πολιτισμών, τελικά η σημασία που είχε το γεγονός του Μεγάλου Ελληνικού 
Αποικισμού για την ανάπτυξη του ελληνικού οικουμενικού πνεύματος και του 
ελληνικού κοσμοπολιτισμού.  

 Τέλος, η συγκεκριμένη διαδικασία έρευνας επί χάρτου είναι δέον να καταλήξει στο 
γενικό συμπέρασμα ότι ακριβώς η έκταση και η σημασία του γεγονότος επέτρεψαν 
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στην έρευνα τον προσδιορισμό του γεγονότος υπό τον όρο «Μεγάλος Ελληνικός 
Αποικισμός».  

 

ΟΜΑΔΑ Ε 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Από τις εικόνες των πλοίων στα αρχαϊκά αγγεία η ομάδα Ε αναλαμβάνει να εξαγάγει 
συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο της ναυτιλίας και του εμπορίου κατά τους αρχαϊκούς 
χρόνους. Επίσης, από τη συχνότητα με την οποία συναντώνται παραστάσεις πλοίων στην 
αγγειογραφία της περιόδου θα πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία που απέδιδαν οι 
Έλληνες της περιόδου στην ναυτιλία, τη ναυσιπλοΐα, το θαλάσσιο εμπόριο. 

Ο καθηγητής μπορεί να υποβάλλει περαιτέρω ερωτήσεις, προκειμένου να εντοπίσει και να 
αναδείξει την σχέση των πολιτισμικών παραστάσεων με την κοινωνική, πολιτική, 
οικονομική πραγματικότητα της εποχή. Για παράδειγμα:  

 Να εντοπισθούν τα αγγεία που φέρουν παραστάσεις μυθικού περιεχομένου.  

 Πώς υποδηλώνεται από αυτά η σπουδαιότητα της θάλασσας, της ναυτιλίας, του 
εμπορίου για τον ελληνικό κόσμο;  

 Υπάρχουν θεοί, θεότητες ή ήρωες που συνδέονται με τη θάλασσα, τη θαλάσσια 
περιπέτεια και, ειδικότερα, τον αποικισμό και ποιες είναι αυτές; 

 

3η  Δραστηριότητα: Οι μαθητές, βέβαια, μπορούν να πλοηγηθούν περαιτέρω κατά τη 
διάρκεια της 1ης και 2ης Δραστηριότητας εντός του κυβερνοχώρου, προκειμένου να 
αυξήσουν το διαθέσιμο υλικό τους σχετικά με το υπό πραγμάτευση ζήτημα και να 
δημιουργήσουν έναν «αποθέτη» έντυπου και ψηφιακού υλικού, κατάλληλο για την 
σύνθεση της τελικής παρουσίασής τους. 

Στη βάση αυτού του υλικού κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συνθέσει ένα πολυτροπικό 
κείμενο, όπου θα καταχωρήσει τα ερωτήματα και τις απαντήσεις της, αλλά και τα ψηφιακά 
δεδομένα που έχουν συλλέξει τα μέλη της, διανθίζοντας το συμβατικό κείμενο με υλικό 
εικόνας (φωτογραφίας, video) και ήχου (μαγνητοφωνημένα ηχητικά ντοκουμέντα, μουσική) 
και εισάγοντας υπερσυνδέσεις.  

Το αρχείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως αρχείο προβολής (ppt) για την παρουσίαση της 
εργασίας κάθε ομάδας στην τάξη, η οποία θα ακολουθήσει κατά τις επόμενες διδακτικές 
ώρες.  

3η - 4η Διδακτική ώρα: Παρουσίαση αποτελεσμάτων   

Τα αποτελέσματά της εργασίας των ομάδων θα παρουσιαστούν εντός της τάξης από 
εκπροσώπους της κάθε ομάδας με την υποστήριξη του αρχείου ppt της ομάδας.  

Προκειμένου οι μαθητές να συνδεθούν με άλλα θεματικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα 
προτείνεται από τον καθηγητή στις ομάδες: 

 να συμπληρώσουν την παρουσίασή τους με άλλα, ήδη γνωστά σε αυτούς και τους 
συμμαθητές τους, διδακτικά αντικείμενα, π.χ. με αρχαία ελληνικά κείμενα με θέμα 
το ταξίδι (Ομήρου «Οδύσσεια», Ευριπίδη «Ελένη»), με κείμενα της Νέας Ελληνικής 
Λογοτεχνίας (τραγούδια της ξενιτιάς, «Ιθάκη» του Καβάφη), με θέματα γεωγραφίας 
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και φυσικών επιστημών (οι πρώτες κοσμογραφικές αντιλήψεις των αρχαίων 
Ελλήνων φιλοσόφων) κ.ά. (στοιχείο διαθεματικότητας), 

 επίσης, να συνδέσουν το αντικείμενό τους (φαινόμενα και γεγονότα ιστορικά πολύ 
απομακρυσμένα από την εποχή μας) με σύγχρονους προβληματισμούς και 
σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, π.χ. με το θέμα της επαφής με το ξένο, του 
φόβου για το άγνωστο, της πρόσληψης του «διαφορετικού» και της προκατάληψης 
έναντι αυτού στις σύγχρονες κοινωνίες (στοιχείο διαπολιτισμικότητας), 

 να συζητήσουν σχετικά με τις δράσεις που θα ήθελαν να αναπτύξουν εκτός του 
σχολικού περιβάλλοντος, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ., προκειμένου να 
αυξήσουν τις παραστάσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο (βιωματική 
πρόσκτηση-οικειοποίηση της γνώσης). 

Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης οι εκπρόσωποι των ομάδων θα πρέπει επίσης να 
προβάλουν τις αποκτηθείσες κατά την έρευνά τους μεταγνωστικές δεξιότητες. 
Συγκεκριμένα, δέον είναι να αναφερθούν: 

 οι επιμέρους στόχοι που έθεσε κάθε ομάδα κατά την ανάπτυξη του θέματός της και 
ο βαθμός επίτευξης των στόχων (στοιχείο αναστοχασμού - αυτοαξιολόγησης - 
ανατροφοδότησης), 

 ο τρόπος με τον οποίο πραγματώθηκε η μελέτη του αντικειμένου σε περισσότερα 
μαθησιακά στάδια και γνωστικά πεδία (στοιχείο μεταγνώσης),  

 ο τρόπος, με τον οποίο κάθε ομάδα διαχειρίστηκε το υλικό που είχε στη διάθεσή της 
προκειμένου να καταστήσει την παρουσίασή της ελκυστική για τους λοιπούς 
μαθητές της τάξης (στοιχείο κοινωνίας του αποτελέσματος). 

Δραστηριότητες αναστοχασμού – μεταγνώσης:  

Δρώμενο προσομοίωσης: Εάν υπάρξει περίσσεια χρόνου ή σε περίπτωση επέκτασης του 
μαθήματος σε πολιτιστικό πρόγραμμα, ο καθηγητής μπορεί να προτείνει στις ομάδες την 
ανάπτυξη δρωμένου προσομοίωσης. Στο πλαίσιο αυτού οι μαθητές θα αναλάβουν, 
χωρισμένοι σε ομάδες, τον ρόλο των αριστοκρατών, των μικροκαλλιεργητών/οικιστών, του 
αρχηγού της επιχείρησης (οικιστή), των ιερέων του δελφικού μαντείου, των γηγενών 
κατοίκων της νέας γης.  

Στη συνέχεια οι ομάδες θα πρέπει να σχεδιάσουν μία επιχείρηση αποικισμού και να 
περιγράψουν τις ενέργειες των αποίκων για την ίδρυση της νέας πόλης. Θα πρέπει να 
υπογραμμισθεί στο σημείο αυτό ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθεια, ώστε οι τρόποι δράσης και σκέψης ατόμων και ομάδων να απηχούν (στο 
βαθμό που αυτό είναι δυνατό) τις κοινωνικοπολιτικές και τις θρησκευτικές αντιλήψεις του 
κόσμου της ελληνικής αρχαιότητας. Στην περίπτωση που αυτό δεν επιτυγχάνεται ο κάθε 
μαθητής μπορεί να εκφράζει τις ενστάσεις του και να παρεμβαίνει στο «σενάριο» 
διορθωτικά. Ενεργώντας είτε ως εισηγητής, είτε ως διορθωτής σεναρίου, ο κάθε μαθητής 
θα πρέπει να επεξηγεί κάθε φορά τις προτάσεις του στην ολοκμέλεια, χρησιμοποιώντας 
ιστορικά επιχειρήματα. 

Ο καθηγητής, αφού εξασφαλίσει τη συναίνεση των μαθητών, μαγνητοσκοπεί ή 
μαγνητοφωνεί τον δρώμενο. Επίσης, ο καθηγητής αναλαμβάνει να διορθώσει τα κείμενα 
των αρχείων παρουσίασης.   
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Δημοσιοποίηση έργου: Στη συνέχεια, ένας μαθητής από κάθε ομάδα αναλαμβάνει να 
συμμετάσχει σε μία νέα ομάδα, υπεύθυνη για την ενοποίηση των πέντε αρχείων 
παρουσίασης και την περαιτέρω στυλιστική επεξεργασία τους (χρώμα, χαρακτήρες, κίνηση, 
μουσική). Η ομάδα αυτή, αφού ολοκληρώσει το έργο της, αναρτά το αρχείο παρουσίασης, 
καθώς και  το ηχητικό αρχείο του δρωμένου προσομοίωσης, στο Blogg του μαθήματος. 

Αναστοχαστικές-αυτοαξιολογικές διαδικασίες «έξω από την αίθουσα»: Σε χρονικό 
διάστημα δύο περίπου μηνών, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της δράσης και εφόσον έχει 
καλυφθεί επίσης η θεματική ενότητα που αφορά στην ιστορία της Αθήνας ως ναυτικής 
δύναμης κατά την περίοδο των Περσικών Πολέμων και της Αθηναϊκής Συμμαχίας, μπορεί να 
οργανωθεί μία επίσκεψη σε ναυτικό μουσείο (π.χ. στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά), 
προκειμένου οι μαθητές να δουν από κοντά αξιόπιστες αναπαραστάσεις αρχαίων πλοίων 
και να προσλάβουν εμπειρικά-βιωματικά την σχέση του αρχαίου Έλληνα με τη θάλασσα.  

Η επίσκεψη αυτή συνιστά μία αφορμή για αναστοχασμό. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης 
θα πρέπει να αποφευχθεί η παρουσίαση των εκθεμάτων μέσω ξενάγησης, καθώς αυτή 
προσομοιάζει στην παράδοση μέσω διαλέξεως (μετωπική διδασκαλία) εντός της τάξης.  
Αντί αυτής, ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει εκ των προτέρων εντοπίσει τα εκθέματα, τα 
οποία σχετίζονται με την αποκτημένη μέσω του σχολικού μαθήματος γνώση, και, μέσω 
σύντομων υπαινικτικών ερωτήσεων, να παρωθήσει τους μαθητές σε ανάσυρση αυτής.  
Επίσης, μπορεί να διαμορφώσει ασκήσεις επιτόπιας έρευνας ή παιχνίδια επί του 
εκθεσιακού υλικού που θα επιτρέψουν μεταβίβαση της γνώσης σε νέο πλαίσιο και 
εξακρίβωση νέων συσχετισμών.  

Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαμορφώσει φύλλα εργασίας, τα ερωτήματα των 
οποίων θα απαντηθούν από τους μαθητές ή από ομάδες μαθητών κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης. Τέλος, μπορεί να έχει αναθέσει στις ομάδες, ήδη πριν από την επίσκεψη, την 
επεξεργασία διαφορετικών τμημάτων εκθεσιακού υλικού και την παρουσίαση αυτών στους 
λοιπούς μαθητές.  Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εναλλάσσονται σε ρόλους διδάσκοντος-
διδασκόμενου, συνεπώς, δεν συμμετέχουν μόνο ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία, αλλά 
την συν-διαμορφώνουν. 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος έχει ως στόχο να καταδείξει τις 
ευρύτατες δυνατότητες που προσφέρει κάθε ενότητα ιστορίας, ακόμη και της πλέον 
απομακρυσμένης χρονικά, για ανάδειξη συσχετισμών προς την σύγχρονη κοινωνία και, κατ’ 
επέκταση, προς τον σύγχρονο τρόπο σκέψης και ζωής. Υπό το πρίσμα αυτό, η ανάλυση 
πτυχών ενός ιστορικού γεγονότος μεγάλης σημασίας, όπως αυτό του Β΄ Ελληνικού 
Αποικισμού, επιτρέπει στους μαθητές να συλλάβουν μεν, σε ένα πρώτο επίπεδο, στοιχεία 
πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής ιστορίας της αρχαϊκής περιόδου, να επεκταθούν δε από 
αυτά στην ιστορία του πολιτισμού και των ιδεών, συνεπώς να κατανοήσουν την σημασία 
που είχε το γεγονός για την ανάδειξη φαινομένων παγκόσμιας και διαχρονικής έκτασης, 
συνεπώς και για την διαμόρφωση της σύγχρονης πραγματικότητας. Από την άποψη αυτή ο 
μαθητής δύναται να οδηγηθεί από την συνήθη αντίληψη της Αρχαίας Ιστορίας ως «νεκρού 
χρόνου» στην πρόσληψη αυτής ως βιωμένου χρόνου και, περαιτέρω, στην σύλληψη της 
σημασίας της ως ιστορικού χρόνου.  

Κατά την μετάβαση αυτή ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να αναπτύξει μία εικόνα του 
αντικειμένου, η οποία θα επιτρέπει ποικίλους συσχετισμούς προς περισσότερα ιστορικά 
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γεγονότα της αρχαιότητας (π.χ. ανάπτυξη των φυσικών επιστημών, της φιλοσοφικής 
σκέψης και του δημοκρατικού πολιτεύματος), αλλά και συνδέσεις με παραδόσεις και 
αντιλήψεις διαχρονικού χαρακτήρα (π.χ. αγωνία για το άγνωστο, σημασία της αποδοχής 
του διαφορετικού), προκειμένου να καταστεί σαφές ότι κάθε θέμα μελέτης δεν είναι ένα 
κλειστό, συμπαγές κομμάτι γνώσης που πρέπει να απομνημονευθεί αυτούσιο και να 
συσσωρευθεί πιεστικά στην μνημική αποθήκη, αλλά μία ενότητα προβληματισμού, γνώσης 
και αυτογνωσίας, η οποία ανοίγει νέους ορίζοντες κατανόησης του κόσμου. 

Η εκπόνηση της διδασκαλίας του αντικειμένου σε εναλλασσόμενο ατομικό και 
ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο, μέσω περισσότερων διδακτικών εργαλείων και στρατηγικών, 
σε ποικίλα ρεαλιστικά και ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης (τάξη, αίθουσα πολυμέσων, 
βιβλιοθήκη, μουσείο, χώροι ψηφιακής προσομοίωσης, δίκτυα κ.ο.κ.), με πολυαισθητηριακά 
μέσα, δίνει την δυνατότητα στον μαθητή να αναπτύξει μια μοναδική πορεία εξερεύνησης 
και οικοδόμησης της γνώσης, του παρέχει ευρείες εμπειρικές και βιωματικές παραστάσεις, 
κατά συνέπεια δυνατότητα μεταβίβασης της γνώσης σε νέα περιβάλλοντα (Αγγελάκος, 
2006).  

Μέσω μίας τέτοιους είδους διδασκαλίας, ο μαθητής είναι σε θέση να συλλάβει ότι ο ίδιος 
μετέχει -συνειδητά ή ασυνείδητα- ενός συγκεκριμένου γνωσιακού πεδίου, καθώς είναι 
φορέας γνώσεων, απόψεων, ιδεών, συμβολικών παραστάσεων, συλλογικών μύθων ενός 
συγκεκριμένου πολιτιστικού κύκλου. Ως εκ τούτου, είναι σε θέση, σε μια διαδικασία 
φθίνουσας καθοδήγησης από τον καθηγητή του, να ανιχνεύσει τα υποστρώματα 
«πυρηνικής» ή «ανεπτυγμένης πολιτισμικής γνώσης» που φέρει μέσα του από τα 
προσχολικά ή τα πρώτα σχολικά χρόνια αντίστοιχα (Βοσνιάδου, 2006), να προβεί, μάλιστα, 
σε αναδόμηση των παλαιών γνώσεων και σε αναγνώριση ευρύτερων συσχετισμών, με άλλα 
λόγια, στην οικοδόμηση της «νέας γνώσης» και, περαιτέρω, στην μεταφορά της τελευταίας 
σε νέα ρεαλιστικά πλαίσια ζωής και ύπαρξης. Με όλα τα παραπάνω επιτυγχάνεται ο 
ύψιστος παιδευτικός στόχος: ο ενστερνισμός της γνώσης και, μέσω αυτής, ο διαρκής 
μετασχηματισμός της προσωπικότητας και η διαμόρφωση νέων στάσεων ζωής.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Ηροδότου, Ιστορίαι, VI. 34-38: 
Ο αποικισμός της Θρακικής Χερσονήσου από τον Μιλτιάδη τον Πρεσβύτερο 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

34. ... ἐτυράννευε δὲ αὐτέων μέχρι τότε 

Μιλτιάδης ὁ Κίμωνος τοῦ Στησαγόρεω, 

κτησαμένου τὴν ἀρχὴν ταύτην πρότερον 

Μιλτιάδεω τοῦ Κυψέλου τρόπῳ τοιῷδε. 

εἶχον Δόλογκοι Θρήικες τὴν Χερσόνησον 

ταύτην. οὗτοι ὦν οἱ Δόλογκοι πιεσθέντες 

πολέμῳ ὑπὸ Ἀψινθίων ἐς Δελφοὺς 

ἔπεμψαν τοὺς βασιλέας περὶ τοῦ 

πολέμου χρησομένους. [2] ἡ δὲ Πυθίη σφι 

ἀνεῖλε οἰκιστὴν ἐπάγεσθαι ἐπὶ τὴν 

χώρην τοῦτον ὃς ἂν σφέας ἀπιόντας ἐκ 

τοῦ ἱροῦ πρῶτος ἐπὶ ξείνια καλέσῃ. 

ἰόντες δὲ οἱ Δόλογκοι τὴν ἱρὴν ὁδὸν διὰ 

Φωκέων τε καὶ Βοιωτῶν ἤισαν· καί σφεας 

ὡς οὐδεὶς ἐκάλεε, ἐκτρέπονται ἐπ᾽ 

Ἀθηνέων.  
 
35. ἐν δὲ τῇσι Ἀθήνῃσι τηνικαῦτα εἶχε 

μὲν τὸ πᾶν κράτος Πεισίστρατος, ἀτὰρ 

ἐδυνάστευέ γε καὶ Μιλτιάδης ὁ Κυψέλου 

ἐὼν οἰκίης τεθριπποτρόφου, τὰ μὲν 

ἀνέκαθεν ἀπ᾽ Αἰακοῦ τε καὶ Αἰγίνης 

γεγονώς, τὰ δὲ νεώτερα Ἀθηναῖος, 

Φιλαίου τοῦ Αἴαντος παιδὸς γενομένου 

πρώτου τῆς οἰκίης ταύτης Ἀθηναίου. [2] 

οὗτος ὁ Μιλτιάδης κατήμενος ἐν τοῖσι 

προθύροισι τοῖσι ἑωυτοῦ, ὁρέων τοὺς 

Δολόγκους παριόντας ἐσθῆτα ἔχοντας 

οὐκ ἐγχωρίην καὶ αἰχμὰς προσεβώσατο 

καί σφι προσελθοῦσι ἐπηγγείλατο 

καταγωγὴν καὶ ξείνια. οἳ δὲ δεξάμενοι 

καὶ ξεινισθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξέφαινον 

πᾶν τὸ μαντήιον, ἐκφήναντες δὲ ἐδέοντο 

αὐτοῦ τῷ θεῷ μιν πείθεσθαι. [3] 

Μιλτιάδεα δὲ ἀκούσαντα παραυτίκα 

ἔπεισε ὁ λόγος οἷα ἀχθόμενόν τε τῇ 

Πεισιστράτου ἀρχῇ καὶ βουλόμενον 

ἐκποδὼν εἶναι. αὐτίκα δὲ ἐστάλη ἐς 

Δελφούς, ἐπειρησόμενος τὸ χρηστήριον 

εἰ ποιοίη τά περ αὐτοῦ οἱ Δόλογκοι 

προσεδέοντο.  

36. κελευούσης δὲ καὶ τῆς Πυθίης, οὕτω 

δὴ Μιλτιάδης ὁ Κυψέλου, Ὀλύμπια 

34. … Σε αυτές τις πολιτείες ως τότε τύραννος ήταν ο 
Μιλτιάδης, ο γιος του Κίμωνος, γιος του Στησαγόρα˙ 
αυτή την εξουσία την απέκτησε προηγουμένως ο 
Μιλτιάδης, ο γιος του Κυψέλου, με τον εξής τρόπο: 
την Χερσόνησο αυτή την είχαν οι Δολόγκοι, θρακική 
φυλή. Αυτοί οι Δολόγκοι λοιπόν, καθώς βρίσκονταν σε 
δεινή θέση από τον πόλεμο που τους κήρυξαν οι 
Αψίνθιοι, έστειλαν στους Δελφούς τους βασιλείς τους 
να ζητήσουν χρησμό για τον πόλεμο. Και η Πυθία τους 
έδωσε χρησμό: όποιος, μετά την αποχώρησή τους από 
το μαντείο, πρώτος τους καλέσει για φιλοξενία, αυτόν 
να τον πάρουν μαζί τους στη χώρα τους ως οικιστή. Οι 
Δολόγκοι λοιπόν ακολούθησαν την ιερά οδό και 
βάδιζαν μέσα από τη χώρα των Φωκέων και των 
Βοιωτών˙ και καθώς κανένας δεν τους προσκαλούσε, 
παίρνουν άλλο δρόμο και κατευθύνονται προς την 
Αθήνα.] 

35. Εκείνη την εποχή λοιπόν στην Αθήνα ο 
Πεισίστρατος είχε συγκεντρωμένη βέβαια όλη την 
εξουσία, διέθετε όμως δύναμη και ο Μιλτιάδης, ο γιος 
του Κύψελου, ο οποίος καταγόταν από οικογένεια που 
συντηρούσε άλογα για αγώνες τεθρίππων˙ έλκυε την 
καταγωγή του από τον Αιακό και την Αίγινα, και στη 
νεότερη εποχή από την Αθήνα, από τη γενιά του 
Φιλαίου, του γιου του Αίαντα, ο οποίος πρώτος από 
αυτή την οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. 
Αυτός ο Μιλτιάδης λοιπόν, καθώς καθόταν στο 
κατώφλι του σπιτιού του, είδε τους Δολόγκους να 
περνούν ντυμένοι με ρούχα ξενικά και κρατώντας 
δόρατα˙ τους φώναξε να πλησιάσουν και, όταν πήγαν 
κοντά του τους υποσχέθηκε κατάλυμα και τραπέζι. 
Εκείνοι δέχτηκαν και, όταν χάρηκαν τη φιλοξενία του, 
του αποκάλυψαν ολόκληρο τον χρησμό˙ και ύστερα 
από την αποκάλυψη, τον παρακαλούσαν να 
ακολουθήσει το θέλημα του θεού. Και ο Μιλτιάδης, 
αμέσως μόλις άκουσε την πρόταση, πείστηκε, καθώς 
αυτός δυσανασχετούσε με την εξουσία του 
Πεισίσρατου και ήθελε να απαλλαγεί. Αμέσως λοιπόν 
ετοιμάστηκε και πήγε στους Δελφούς, για να ρωτήσει 
το μαντείο, εάν πρέπει να πράξει αυτά, τα οποία του 
ζητούσαν οι Δολόγκοι.  

36. Με την παρότρυνση λοιπόν της Πυθίας ο 
Μιλτιάδης, ο γιος του Κυψέλου, ο οποίος είχε 
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ἀναραιρηκὼς πρότερον τούτων 

τεθρίππῳ, τότε παραλαβὼν Ἀθηναίων 

πάντα τὸν βουλόμενον μετέχειν τοῦ 

στόλου ἔπλεε ἅμα τοῖσι Δολόγκοισι, καὶ 

ἔσχε τὴν χώρην· καί μιν οἱ ἐπαγαγόμενοι 

τύραννον κατεστήσαντο. [2] ὁ δὲ πρῶτον 

μὲν ἀπετείχισε τὸν ἰσθμὸν τῆς 

Χερσονήσου ἐκ Καρδίης πόλιος ἐς 

Πακτύην, ἵνα μὴ ἔχοιεν σφέας οἱ 

Ἀψίνθιοι δηλέεσθαι ἐσβάλλοντες ἐς τὴν 

χώρην. εἰσὶ δὲ οὗτοι στάδιοι ἕξ τε καὶ 

τριήκοντα τοῦ ἰσθμοῦ· ἀπὸ δὲ τοῦ ἰσθμοῦ 

τούτου ἡ Χερσόνησος ἔσω πᾶσα ἐστὶ 

σταδίων εἴκοσι καὶ τετρακοσίων τὸ 

μῆκος.  
37. ἀποτειχίσας ὦν τὸν αὐχένα τῆς 

Χερσονήσου ὁ Μιλτιάδης καὶ τοὺς 

Ἀψινθίους τρόπῳ τοιούτῳ ὠσάμενος, τῶν 

λοιπῶν πρώτοισι ἐπολέμησε 

Λαμψακηνοῖσι· καί μιν οἱ Λαμψακηνοὶ 

λοχήσαντες αἱρέουσι ζωγρίῃ. ἦν δὲ ὁ 

Μιλτιάδης Κροίσῳ τῷ Λυδῷ ἐν γνώμῃ 

γεγονώς· πυθόμενος ὦν ὁ Κροῖσος ταῦτα, 

πέμπων προηγόρευε τοῖσι Λαμψακηνοῖσι 

μετιέναι Μιλτιάδεα· εἰ δὲ μή σφεας 

πίτυος τρόπον ἀπείλεε ἐκτρίψειν. [2] 

πλανωμένων δὲ τῶν Λαμψακηνῶν ἐν 

τοῖσι λόγοισι τὸ θέλει τὸ ἔπος εἶναι τό 

σφι ἀπείλησε ὁ Κροῖσος, πίτυος τρόπον 

ἐκτρίψειν, μόγις κοτὲ μαθὼν τῶν τις 

πρεσβυτέρων εἶπε τὸ ἐόν, ὅτι πίτυς 

μούνη πάντων δενδρέων ἐκκοπεῖσα 

βλαστὸν οὐδένα μετιεῖ ἀλλὰ 

πανώλεθρος ἐξαπόλλυται. δείσαντες ὦν 

οἱ Λαμψακηνοὶ Κροῖσον λύσαντες 

μετῆκαν Μιλτιάδεα.  

38. οὗτος μὲν δὴ διὰ Κροῖσον ἐκφεύγει, 

μετὰ δὲ τελευτᾷ ἄπαις, τὴν ἀρχήν τε καὶ 

τὰ χρήματα παραδοὺς Στησαγόρῃ τῷ 

Κίμωνος ἀδελφεοῦ παιδὶ ὁμομητρίου. καί 

οἱ τελευτήσαντι Χερσονησῖται θύουσι ὡς 

νόμος οἰκιστῇ, καὶ ἀγῶνα ἱππικόν τε καὶ 

γυμνικὸν ἐπιστᾶσι, ἐν τῷ Λαμψακηνῶν 

οὐδενὶ ἐγγίνεται ἀγωνίζεσθαι. 

 

ανακηρυχθεί παλαιότερα ολυμπιονίκης σε αγώνα 
τεθρίππων, αφού πήρε μαζί του όποιον από τους 
Αθηναίους προθυμοποιήθηκε να λάβει μέρος στην 
αποστολή, ξεκίνησε με καράβια μαζί με τους 
Δολόγκους και έγινε κύριος της χώρας τους˙ και οι 
Δολόγκοι, οι οποίοι τον έφεραν στη χώρα τους, τον 
έκαναν τύραννο. Αυτός λοιπόν αρχικά έκτισε τείχος 
από την πόλη Πακτύη έως την Καρδία, το οποίο 
έκλεινε τον ισθμό της Χερσονήσου, για να μην 
μπορούν οι Αψίνθιοι, αφού εισβάλλουν στη χώρα, να 
τη λεηλατούν. Το μήκος του ισθμού ατού είναι 
τριανταέξι στάδιοι˙ και από τον ισθμό και πέρα το 
εσωτερικό της Χερσονήσου έχει μήκος τριακόσιους 
είκοσι σταδίους.  

37. Ο Μιλτιάδης λοιπόν έζευξε με τείχος τον αυχένα 
της Χερσονήσου και με τον τρόπο αυτό απώθησε τους 
Αψινθίους˙ και στη συνέχεια οι πρώτοι με τους 
οποίους έκανε πόλεμο ήταν οι Λαμψακηνοί˙ και αυτοί, 
αφού του έστησαν ενέδρα, τον συνέλαβαν ζωντανό. 
Αλλά ο Μιλτιάδης είχε την εκτίμηση του Κροίσου˙ 
όταν λοιπόν ο Κροίσος πληροφορήθηκε αυτά, 
στέλνοντας πρεσβεία παρήγγειλε στους Λαμψακηνούς 
να αφήσουν ελεύθερο τον Μιλτιάδη, διαφορετικά 
τους απειλούσε ότι θα τους πελεκήσει όπως οι 
ξυλοκόποι τις κουκουναριές˙ και οι Λαμψακηνοί, 
έκαναν λανθασμένες υποθέσεις σχετικά με τη 
σημασία αυτών των λόγων, με τους οποίους τους 
απείλησε ο Κροίσος, ότι δηλαδή «θα τους πελεκήσει 
όπως τις κουκουναριές», έως ότου κάποιος από τους 
γεροντότερους, όταν άκουσε αυτά, αμέσως τους είπε 
ποια είναι η πραγματική σημασία τους, ότι δηλαδή η 
κουκουναριά είναι το μαναδικό από όλα τα δέντρα 
που, εφόσον κοπεί, δεν βγάζει ξανά βλαστό, αλλά 
χάνεται οριστικά. Καθώς λοιπόν οι Λαμψακηνοί 
φοβήθηκαν τον Κροίσο,  άφησαν τον Μιλτιάδη 
ελεύθερο λύνοντας τα δεσμά του.  

38. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν αυτός γλυτώνει χάριν 
του Κροίσου κι αργότερα πεθαίνει άκληρος 
παραδίδοντας την εξουσία του και την περιουσία του 
στον Στησαγόρα, τον γιο του Κίμωνος, του αδελφού 
του από την ίδια μητέρα,. Και μετά το θάνατό του οι 
κάτοικοι της Χερσονήσου τελούν θυσίες προς τιμήν 
του, τιμώντας αυτόν ως οικιστή˙ και έχουν θεσπίσει 
γυμνικούς αγώνες και ιπποδρομίες˙ στους αγώνες 
αυτούς δεν επιτρέπεται να λάβει μέρος κανένας 
Λαμψακηνός … 
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ΟΜΑΔΑ Γ 

Αναζήτηση πληροφοριών από την ιστοσελίδα  el.wikipedia.org/wiki/Τριήρης για την 
ανάπτυξη της ναυτιλίας ως προϋπόθεσης για την διενέργεια των υπερπόντιων αποικιστικών 
επιχειρήσεων [ανάγλυφα και μοντέλα-αντίγραφα τριήρους, σαραντακόντορου, 
πεντηκόντορου]. 

 

 

Εικόνα 1: Ανάγλυφο με αναπαράσταση τριήρους,  
περίπου 410-400 π.Χ., Μουσείο της Ακρόπολης 

 

 

Εικόνα 2: Μοντέλο αρχαίας ελληνικής τριήρους,  
Deutsches Museum, Μόναχο, Γερμανία 
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ΟΜΑΔΑ Δ 

Ελεύθερη ιστοεξερεύνηση για εικόνες αρχαίων ελληνικών πλοίων από την αγγειογραφία. 
Ενδεικτικές απαντήσεις που δόθηκαν από μαθητές:  

 

 

Εικόνα 3: Κρατήρας ύψους 99.1 εκ. , διαμ. 99 εκ. της Ύστερης Γεωμετρικής Περιόδου, 

800-775 π.Χ., Τhe Metropolitan Museum ΝΥ 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/geom/Ysteri_geometriki_ kratiras.htm 

Στους ώμους του αγγείου, μεταξύ των λαβών εικονίζεται πρόθεση, διακοσμημένη δεξιά και 
αριστερά με γεωμετρικά μοτίβα. Στην κατώτερη ζώνη έχουμε μια πολεμική σκηνή. Στο 
αγγείο εικονίζονται δύο πλοία (εδώ φωτογραφία μόνο της μιας πλευράς). 
 

 

 

Εικόνα 4: Λεπτομέρεια του προηγούμενου αγγείου.  

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/geom/Ysteri_geometriki_kratiras.htm. 

Στην κατώτερη ζώνη του αγγείου αποδίδεται μάχη σε πλοίο. 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/geom/Ysteri_geometriki_%20kratiras.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/geom/Ysteri_geometriki_kratiras.htm
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Εικόνα 5:  Θηβαϊκός κρατήρας της ύστερης γεωμετρικής περιόδου,  
735-720 π.Χ., British Museum, London  

http://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/ARTH209/geometric.html 

Εικονίζεται άνδρας που οδηγεί γυναίκα σε πλοίο με δύο σειρές κωπηλατών 

 

 

Εικόνα 6: Αττική υδρία 6ου αι. π.Χ. 

http://aioniaellinikipisti.blogspot.gr/2012/08/blog-post_3406.html 

 

http://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/ARTH209/geometric.html
http://aioniaellinikipisti.blogspot.gr/2012/08/blog-post_3406.html
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Εικόνα 7: Απεικόνιση πλοίου στο «Αγγείο Francois». 
Σύμφωνα με την επιγραφή, έργο Κλειτίου κι Εγωτίμου, 570 π.Χ. 

http://www.google.gr/imgres 
 

Στο αγγείο του Francois απεικονίζονται σκηνές από τον μύθο του Θησέα: παράσταση του 
πλοίου που έρχεται να πάρει τους νέους Αθηναίους, τους οποίους ο ήρωας έσωσε από το 
Μινώταυρο (εικονίζονται περισσότερες από 200 φιγούρες ανθρώπων).  

 

 

 

Εικόνα 8: Κρατήρας αγγειογράφου Νικοσθένους, 530 - 510 π.X. Μουσείο Λούβρου 

http://www.krassanakis.gr/Greek%20nautical%20history.htm 

 

http://www.google.gr/imgres
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Πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές   91 

ΟΜΑΔΑ Ε 

Χάρτης της μεσογειακής λεκάνης, στον οποίο αποτυπώνεται το σύνολο των ελληνικών 
αποικιών που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού. 

Εικόνα 9: Από την ιστοσελίδα: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87% 
CE%B5%CE%AF%CE%BF:AntikeGriechen1.jpg  

 

Εικόνα 10: Από το βιβλίο του Bengtson, Η. (1986). Iστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Αθήνα: 
Μέλισσα, χάρτης 2, σ. 96-97. 
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