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ABSTRACT!
According to the new program of teaching Ancient Greek in the 1st grade of High School (2011), teachers 

should seek new methods of critical approach to the text, so that the students will be able to search 

different kinds of information, work critically and collaboratively on them, take initiatives, experiment in 

writing, watch the topic from different sides and present them synthetically in class.!

This article presents a specific lesson in Ancient Greek (Thucydides, History, 3rd book, units 74-77), as it 

was conducted in the A4 class of the 4th High School in Agia Paraskevi, during the school year 2012-

2013. In addition, it was evaluated by university students during their teaching practice at school. !

During the two-hour lesson the students worked in teams, each of which watched the facts from a 

different side. This way, students understood the real reasons and human motives of the civil war in Corfu 

and can use them in the better understanding of the human race nowadays.!

!

!

!

 1. Ο κριτικός γραµµατισµός ως παιδαγωγική τάση !
Ο γραµµατισµός αποτελεί έναν σχετικά νέο όρο στο ελληνικό λεξιλόγιο και, ενώ 

περιλαµβάνει την έννοια του αλφαβητισµού, είναι ευρύτερος από αυτόν. Πρόκειται για 

µετάφραση του αγγλικού όρου literacy, που έχει επίσης αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα 

ως εγγραµµατοσύνη  (Ong 1987) και ο οποίος δεν αναφέρεται απλά στην ικανότητα για 

ανάγνωση και γραφή. Η έννοια «γραµµατισµός» αφορά τη δυνατότητα του ατόµου να 

λειτουργεί αποτελεσµατικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας, 

χρησιµοποιώντας κείµενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς επίσης µη γλωσσικά 

κείµενα (λ.χ. εικόνες, σχεδιαγράµµατα, χάρτες κ.λπ.). 

Το ερώτηµα σχετικά µε τις ικανότητες και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν 

αναπτύξει τα µέλη µιας κοινωνίας για να θεωρηθούν εγγράµµατα –άτοµα δηλαδή που 

έχουν κατακτήσει ένα «βασικό», έστω, επίπεδο γραµµατισµού σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε κοινωνικές απαιτήσεις– δεν είναι διόλου απλό. Εξάλλου, η απάντηση στο 



ερώτηµα αυτό µπορεί να διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και σίγουρα αλλάζει από 

τη µια ιστορική στιγµή στην άλλη, εφόσον συνεχώς αλλάζουν οι συνιστώσες της 

επικοινωνίας. Είναι γεγονός πάντως ότι ο γραµµατισµός αποτελεί βασικό κριτήριο για 

κοινωνική καταξίωση και ότι η έλλειψή του –και ειδικότερα ο αναλφαβητισµός– 

αποτελεί κριτήριο κοινωνικού στιγµατισµού. Αυτό είναι βεβαίως φυσικό, αφού η 

ικανότητα για ανάγνωση και γραφή υπήρξε διαχρονικά στενά συνδεδεµένη µε 

κοινωνικούς παράγοντες, όπως η κοινωνική τάξη και η οικονοµική ευρωστία.!!

Ο γραµµατισµός έχει διάφορες µορφές, καθώς από τους ειδικούς έχει γίνει κατά 

καιρούς λόγος για κοινωνικό, σχολικό, λειτουργικό, κριτικό γραµµατισµό κ.α. Ειδικά η 

έννοια του κριτικού γραµµατισµού αποτελεί σήµερα αντικείµενο συζήτησης και η 

αναγκαιότητα της κριτικής παιδαγωγικής υπαγορεύεται από το ανερχόµενο σήµερα 

κύµα απολυταρχισµού σε όλο τον κόσµο. Από τις νέες πολιτικές συνθήκες που 

απειλούν να ακυρώσουν κάθε υπόσχεση δηµοκρατίας στον 21ο αιώνα. Σήµερα 

αναγνωρίζεται ότι δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατική δηµοκρατία χωρίς ουσιαστικά  

εκπαιδευµένους πολίτες. Η εκπαίδευση αποτελεί την πλέον σηµαντική συνθήκη για την 

ισότητα και τη δικαιοσύνη. Είναι πρωταρχικό στοιχείο της πολιτικής, γιατί παρέχει τη 

γνώση και τις δεξιότητες µέσω των οποίων τα άτοµα καθίστανται δρώντα κοινωνικά 

υποκείµενα. (Βλ. Castoriadis 1997). Και η νεολαία συµβολίζει την ευθύνη της 

κοινωνίας προς το µέλλον. Την ευθύνη της συµµετοχής σε αποφάσεις που επηρεάζουν 

τις ζωές µας και της µη εκχώρησης της δηµόσιας σφαίρας στους «επαγγελµατίες 

πολιτικούς» (Βλ. Γούναρη & Γρόλλιος 2010).!

Ο κριτικός γραµµατισµός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις 

λειτουργίες των κυρίαρχων µορφών γραµµατισµού, καθώς και στην ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης απέναντί τους. Επισηµαίνεται η ιδεολογική πλευρά των πρακτικών 

γραµµατισµού και υποστηρίζεται ότι, όπως όλες οι χρήσεις της γλώσσας, έτσι και οι 

µορφές του γραµµατισµού διαµορφώνουν αλλά και διαµορφώνονται µέσα από 

ιδεολογικές θέσεις συνδεδεµένες µε µορφές κοινωνικής εξουσίας (Παραδέλλης 1977). 

Όπως και στην περίπτωση του λειτουργικού γραµµατισµού, δίνεται και εδώ έµφαση στην 

επίτευξη κοινωνικών στόχων, οι οποίοι όµως δεν αντιµετωπίζονται ως δεδοµένοι, αλλά 

υπόκεινται σε κριτική ανάλυση ως µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.!

Ωστόσο, το σηµερινό σχολείο –παρά τις επιµέρους βελτιώσεις του- απέχει πολύ 

από την εικόνα αυτή και έχει αποτύχει να προετοιµάσει επαρκώς τους µαθητές του για 



τις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις µιας εξελιγµένης τεχνολογικά οικονοµίας. 

Αποτυγχάνει, κυρίως, να προετοιµάσει τους µαθητές του να σκέφτονται κριτικά και 

δηµιουργικά, όσον αφορά την ανάπτυξη εκλεπτυσµένων δεξιοτήτων γραµµατισµού, 

προκειµένου να κάνουν οι τελευταίοι αποτελεσµατικές επιλογές στην εργασία, την 

πολιτική, την κουλτούρα, την οικονοµία, τις προσωπικές σχέσεις. Στο σηµερινό 

σχολείο πλεονάζει ακόµη η εισήγηση των εκπαιδευτικών, η επανάληψη, η 

αποµνηµόνευση των µαθητών. Οι τελευταίοι ελάχιστα ενθαρρύνονται να αµφισβητούν 

εποικοδοµητικά αυτά που λέγονται µέσα στις τάξεις, µε αποτέλεσµα να µην αποκτούν 

πραγµατική γνώση. Οι µαθητές µαθαίνουν το «τι», σπάνια το «πώς» και το «γιατί». Το 

αποτέλεσµα: η δηµιουργία άκριτων και εύκολα χειραγωγούµενων ανθρώπων. Από το 

σχολείο απουσιάζει συχνά ο κριτικός γραµµατισµός που θα ενισχύσει τους µαθητές όχι 

µόνο να κατανοήσουν τον κόσµο γύρω τους, αλλά και να αποκτήσουν το θάρρος που 

χρειάζονται για να αλλάξουν την κοινωνική τάξη πραγµάτων όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

Η παιδαγωγική µας έχει συρρικνωθεί στην εφαρµογή ταξινοµιών που υποτάσσουν τη 

γνώση σε µορφές µεθοδολογικής αναζήτησης, ενώ οι διδακτικές θεωρίες γίνονται όλο 

και πιο τεχνικές και τυποποιηµένες προς όφελος της αποδοτικότητας, της διαχείρισης 

και του ελέγχου ιδιαίτερων µορφών γνώσης. !

Για τους παραπάνω λόγους ο κριτικός γραµµατισµός πρέπει να γίνει ένας από 

τους βασικότερους στόχους της ελληνικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες, ειδικά σε 

αυτή του Λυκείου, στην οποία φοιτούν µαθητές/τριες που έχουν ηλικιακά διαµορφώσει 

κριτική σκέψη. Η κριτική ανάγνωση είναι απόρροια της κριτικής σκέψης 

(Ματσαγγούρας 2006). Αρχίζει από την προσωκρατική εποχή και διασώζεται στους 

επόµενους αιώνες ως εναλλακτική διδακτική πρόταση. Στον αιώνα µας τέθηκε 

επιτακτικά ως αίτηµα της Νέας Αγωγής, κυρίως µε τις εργασίες του J. Dewey. Μετά τη 

δεκαετία του ’60 θεωρήθηκε η βάση της αντιαυταρχικής αγωγής και της 

παιδοκεντρικής διδασκαλίας, τροφοδοτώντας νέες προσδοκίες για προώθηση της 

γνώσης µε ταυτόχρονη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και χειραφέτηση του νέου 

ανθρώπου.  !

Στόχος του κριτικού γραµµατισµού δεν είναι µόνο η ανάπτυξη της ικανότητας 

που επιτρέπει στους/στις µαθητές/-τριες να χειρίζονται διάφορα είδη και τύπους λόγου, 

αλλά η απόκτηση βαθιάς και ουσιαστικής γνώσης για τη γλώσσα, η συνειδητοποίηση 

της δυναµικής των νοηµάτων των διαφόρων τύπων λόγου, τα οποία κατασκευάζονται 



µέσω της γλώσσας, και η κατανόηση των µεθόδων µε τις οποίες κατασκευάζεται η 

γνώση, και ειδικότερα η σχολική γνώση. Ο κριτικός γραµµατισµός αφορά στην 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών/τριών απέναντι στις γλωσσικές χρήσεις, 

τους τρόπους µε τους οποίους κάθε γλωσσική χρήση εγγράφει και αντανακλά 

κοινωνικές πρακτικές, αλλά και πώς µέσω της διαφοροποίησης της γλωσσικής χρήσης 

αυτές οι κοινωνικές πρακτικές µπορούν εξίσου να διαφοροποιηθούν.(Δανασσή-

Αφεντάκη κ.ά. 2002).!

Θεµελιακή, λοιπόν, αρχή της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού είναι 

ότι τα κείµενα αποτελούν κοινωνικές δράσεις που, µέσω των διαφοροποιηµένων ανά 

περίσταση γλωσσικών υλικών τους και των εν γένει δοµικών στοιχείων τους, 

κατασκευάζουν, κατ’ επιλογή και συνειδητά, ποικίλες οπτικές του κόσµου και 

πραγµατικότητες, κοινωνικές ταυτότητες, ρόλους, αξίες, σχέσεις. Η αρχή αυτή 

προϋποθέτει επαρκή επίγνωση της «εξουσίας της γλώσσας» αλλά και της «γλώσσας της 

εξουσίας». Οι σχετικές µε τον κριτικό γραµµατισµό πρακτικές είναι αναγνωστικές και 

συγγραφικές και εξυπηρετούν την ανάγκη αποδόµησης και ανα-δόµησης κειµένων.!

Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού εντάσσεται η 

αναµόρφωση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, αναµόρφωση που 

αποτυπώνεται στο πρόγραµµα σπουδών για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών της 

πρώτης τάξης του Λυκείου, που εκπονήθηκε το 2011. Σ’ αυτό ορίζεται ότι µε βάση τη 

λογική του γραµµατισµού πρέπει να αναζητηθεί µια νέα διάσταση διδακτικής και 

παιδαγωγικής προσέγγισης του µαθήµατος, η οποία θα διευκολύνει:!

▪ την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναζήτηση πληροφοριών!

▪ την κριτική επεξεργασία και συνθετική παρουσίαση των δεδοµένων που!

συλλέγονται!

▪ τη χρήση πολυτροπικών κειµένων και ποικίλων σηµειωτικών πόρων!

▪ την πραγµάτευση ενός θέµατος από διαφορετικές οπτικές γωνίες!

▪ τον πειραµατισµό κατά το γράψιµο και την παραστατικότητα στην παρουσίαση!

▪ τη συνεργατική µάθηση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εντός της οµάδας 

(Πρόγραµµα Σπουδών Αρχαίων Ελληνικών Α΄ Λυκείου).!

Χρειάζεται, ακόµα, να κατανοηθεί ότι «διαβάζω κριτικά» σηµαίνει 

«τοποθετούµαστε κριτικά έναντι των πληροφοριών-ιδεών ενός κειµένου, λαµβάνοντας 

υπόψη τον σκοπό, τον τρόπο και τα µέσα πραγµάτωσής του, ποια συµφέροντα 



εξυπηρετεί, τα νοήµατα και τις εναλλακτικές προοπτικές των νοηµάτων του και τις 

αντιπαραβάλλουµε µε αυτές άλλων κειµένων που λειτουργούν διαφορετικά». «Γράφω 

κριτικά» σηµαίνει ότι «συνοικοδοµούµε ποικίλα “πράγµατα” και νοήµατα, µέσα από 

ανοµοιογενείς και διαφορετικές κάθε φορά χρήσεις του λόγου και µετασχηµατίζουµε 

οπτικές του κόσµου που αναδεικνύονται και από άλλα κείµενα, επενδύοντας ρητά στο 

πώς µπορεί να κατασκευάζονται οι οπτικές αυτές». Η διαδικασία της κριτικής 

ανάγνωσης είναι περισσότερο προφανής και, ως εκ τούτου, λιγότερο «προβληµατική» 

από τη διαδικασία της κριτικής γραφής, αν και το ίδιο δυναµική.!

Αν λάβουµε υπόψη µας τις παραπάνω θεωρητικές αρχές, επισηµάνσεις και 

διδακτικές προσεγγίσεις – προτάσεις, µπορούµε να αντιληφθούµε ότι η εφαρµογή 

οµαδοσυνεργατικών µεθόδων µάθησης είναι αναγκαία κατά τη διδασκαλία των 

αρχαίων ελληνικών στην πρώτη τάξη του Λυκείου, όχι µόνο ως συνέχεια των 

πρακτικών που εφαρµόζονται στο Γυµνάσιο, αλλά και διότι συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των µαθητών/τριών. Επίσης, µε την 

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία δίνεται η δυνατότητα αµεσότερης ερµηνευτικής 

προσέγγισης ενός κειµένου και αναγωγής του στη σηµερινή πραγµατικότητα, 

κοινωνική και πολιτική, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δε διαφέρει. Με τη 

συνεργατική µέθοδο οι µαθητές/τριες µπορούν να αντιληφθούν πιο άµεσα τα κίνητρα 

της ανθρώπινης δράσης, να επιχειρήσουν µια πιο πολυπρισµατική προσέγγιση της 

πραγµατικότητας, η οποία θα τους βοηθήσει στη διαµόρφωση πιο ώριµης πολιτικής 

συνείδησης, προκειµένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν πιο ορθολογικά τη «ζώσα 

πραγµατικότητα» της εποχής τους.!

!

2. Το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών!
Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις αναφορικά µε την αξία διδασκαλίας 

των αρχαίων ελληνικών στην εκπαίδευση. Πιστεύουµε ότι  οι τρεις λόγοι τους οποίους 

παραθέτει ο Ι.Θ. Κακριδής για το ενδιαφέρον των αρχαίων ελληνικών είναι όσο ποτέ 

άλλοτε επίκαιροι: !

«Πρώτ’ απ’ όλα γιατί είµαστε Έλληνες: από τον καιρό του Οµήρου ως σήµερα έχουν 

περάσει 2700 χρόνια. Στους αιώνες που κύλησαν, οι Έλληνες βρεθήκαµε συχνά στο 

απόγειο της δόξας, άλλοτε πάλι στα χείλη µιας καταστροφής ανεπανόρθωτης· νικήσαµε 

και νικηθήκαµε αµέτρητες φορές· δοκιµάσαµε επιδροµές και σκλαβιές· αλλάξαµε 



θρησκεία· στους τελευταίους αιώνες η τεχνική επιστήµη µετασχηµάτισε βασικά τη µορφή 

της ζωής µας· και όµως κρατηθήκαµε  Έλληνες, µε την ίδια γλώσσα –φυσικά εξελιγµένη-, 

µε τα ίδια ιδανικά, τον ίδιο σε πολλά χαρακτήρα και µε ένα πλήθος στοιχεία του 

πολιτισµού κληρονοµηµένα από τα προχριστιανικά χρόνια. Στον πνευµατικό τοµέα, 

κανένας λαός δεν µπορεί να προκόψει, αν αγνοεί την ιστορία του –δηλαδή τον ίδιο του 

τον εαυτό.! Έπειτα, γιατί είµαστε κι εµείς Ευρωπαίοι. Ολόκληρος ο ευρωπαϊκός 

πολιτισµός στηρίζεται στον αρχαίο ελληνικό, µε συνδετικό κρίκο τον ρωµαϊκό. Με τους 

άλλους Ευρωπαίους µας δένει βέβαια και ο χριστιανισµός, όσο και να µας χωρίζουν 

ορισµένα δόγµατα. Μα και ο χριστιανισµός έπρεπε να δουλευτεί πρώτα µε την ελληνική 

σκέψη, για να µπορέσει ν’ απλώσει έπειτα στον ευρωπαϊκό χώρο».!

Τα αρχαία ελληνικά, όπως και όλα τα άλλα γνωστικά αντικείµενα, µπορούν να 

έχουν θέση σε ένα σύγχρονο πρόγραµµα σπουδών, αρκεί να µετατεθεί το κέντρο 

βάρους της διδασκαλίας από την παροχή γνώσεων στην ενεργητική-κριτική µάθηση, 

από την παθητική αποµνηµόνευση γνώσεων στην ανάπτυξη ικανοτήτων για 

αποτελεσµατική διαχείριση της γνώσης. Η εφαρµογή ενός αντίστοιχου µοντέλου 

γραµµατισµού στο µάθηµα των ΑΕ συνεπάγεται την ενθάρρυνση ποικίλων 

παραµέτρων: τη συνεξέταση σηµείων της ΑΕ µε τη ΝΕ γλώσσα� τη δηµιουργική 

σύνδεση αρχαίου και σύγχρονου κόσµου� τη µελέτη της ανθρώπινης εµπειρίας και την 

πολύπλευρη ευαισθητοποίηση του µαθητή ως προς το γνωστικό αντικείµενο.!

 Προκειµένου, λοιπόν, να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι στη διδασκαλία των 

αρχαίων ελληνικών, χρειάζεται η αναζήτηση εκ µέρους του διδάσκοντος καινοτόµων 

διδακτικών δράσεων. Μόνο µε ανάλογες διδακτικές πρακτικές είναι εφικτή τόσο η 

σύνδεση του αρχαίου και του σύγχρονου κόσµου όσο και η ευαισθητοποίηση του/της 

µαθητή/τριας προς το γνωστικό αντικείµενο. Από την άλλη, η ενεργοποίηση του 

ενδιαφέροντος είναι ο κινητήριος µοχλός που θα δώσει την ώθηση στην κριτική 

ανάγνωση των αρχαίων ελληνικών κειµένων, την αναζήτηση των κινήτρων δράσης των 

ανθρώπων, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στα γεγονότα, και στη σύγκριση µε τα 

αντίστοιχα κίνητρα δράσης των ανθρώπων της εποχής µας, ειδικά όσων κατέχουν 

θέσεις εξουσίας ή σε µια δεδοµένη στιγµή διαθέτουν την ισχύ.!

 Η σύγκριση αυτού του είδους οδηγεί αναµφίβολα στην καλύτερη και πιο 

εµπεριστατωµένη κατανόηση τόσο της αρχαίας όσο και της σηµερινής 

πραγµατικότητας. Υπό αυτό το πρίσµα η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών αποκτά 



ιδιαίτερη διδακτική βαρύτητα και συµβάλλει τα µέγιστα στην παιδαγωγική του 

κριτικού γραµµατισµού. Για αυτό η χρήση οµαδοσυνεργατικών µοντέλων διδασκαλίας 

στην αρχαία ελληνική προσφέρει, εκτός από κοινωνικές δεξιότητες, όπως η 

κοινωνικοποίηση, τη δυνατότητα κριτικής αφύπνισης των µαθητών/τριών. !

Το οµαδοσυνεργατικό διδακτικό µοντέλο στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών 

για την πρώτη τάξη του Λυκείου, το οποίο προτείνουµε, αφορά τα Κεφάλαια 74-77 από 

το 3ο βιβλίο της Ιστορίας του Θουκυδίδη. Είναι σύµφωνο µε τη διδακτέα ύλη στο 

αντίστοιχο µάθηµα και µε τους στόχους που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, 

το οποίο αποτελεί τον οδηγό για τη διδασκαλία του µαθήµατος. Ειδικότερα, στο Α.Π.Σ. 

προβλέπεται ότι µε τη διδασκαλία επιλεγµένων ενοτήτων από τα «Κερκυραϊκά» 

επιδιώκεται: α) η παρουσίαση και ο χαρακτηρισµός της παθολογικής συµπεριφοράς την 

οποία εκδηλώνει ο άνθρωπος σε καιρό εµφύλιων πολεµικών συγκρούσεων, β) ο 

εντοπισµός των αιτίων τόσο της ανθρώπινης συµπεριφοράς σε κατάσταση πολέµου όσο 

και της γένεσης αυτής της ακραίας κατάστασης στην επιδίωξη του ἄρχειν και κρατεῖν, 

την πλεονεξία/ ὠφελία, το δέος και τη φιλοτιµία, γ) η κατανόηση του τρόπου µε τον 

οποίον ο ιστορικός επιχειρεί να συστηµατοποιήσει αυτά τα αίτια: η έννοια της φύσεως 

του ἀνθρώπου, δ) η κατανόηση της ερµηνείας της ιστορίας από τον Θουκυδίδη µε 

αφετηρία την ανθρωπολογία και φιλοσοφία της ιστορίας: ο «ρεαλισµός της πολιτικής 

ισχύος» και οι συνέπειές του: τα παθήµατα και η τραγικότητα του ανθρώπου σε ατοµικό 

και συλλογικό επίπεδο.!

Επίσης, κύριος γραµµατισµός που προτείνεται από το Α.Π.Σ. για την 

παράγραφο 75 του 3ου βιβλίου του Θουκυδίδη είναι η κατανόηση από τους/τις 

µαθητές/τριες των πολλαπλών τρόπων δήλωσης της αιτιολόγησης στο πλαίσιο της 

εξιστόρησης. Από την άλλη, για τη διδασκαλία των παραγράφων 76 και 77 του 3ου 

βιβλίου του Θουκυδίδη ως κύριος στόχος προτείνεται η κατανόηση του ψυχολογικού 

παράγοντα στη λήψη αποφάσεων µέσα από το ζεύγος αυτοκυριαρχία –πανικός (τάξη – 

αταξία).!!!!!!!!!!!!!!!

Το προτεινόµενο οµαδοσυνεργατικό µοντέλο έχει λάβει υπόψη του τους 

παραπάνω διδακτικούς στόχους και επιδιωκόµενους γραµµατισµούς. Παράλληλα, είναι 

σύµφωνο µε το γνωστικό µοντέλο του Bloom, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 

αξιολόγησης της λογικής, συνακολουθητικής, αναλυτικής και συγκλίνουσας σκέψης 

και αποτελεί χρήσιµο εργαλείο, τόσο στα χέρια του ειδικού σχεδιαστή των αναλυτικών 



προγραµµάτων, όσο και στα χέρια του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα οργανώσει το 

περιεχόµενο του µαθήµατος, θα βάλει στόχους και θα αξιολογήσει την επίτευξή τους 

(Χατζηγεωργίου 1998). Κατά τον προγραµµατισµό του Bloom, σε ό,τι αφορά τη 

στοχοθεσία, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφασίσει ποιες πληροφορίες θα αποτελέσουν 

το περιεχόµενο της διδασκαλίας του (γνώση), να επιλέξει τρόπους που θα βοηθήσουν 

στη διευκόλυνση και την αξιολόγηση της κατανόησης του περιεχοµένου (κατανόηση) 

και θα προσφέρουν ευκαιρίες εφαρµογής της γενικής γνώσης σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις (εφαρµογή). Η στοχοθεσία πρέπει να συµπεριλάβει αναλύσεις και 

κατηγοριοποιήσεις των στοιχείων και των σχέσεων του περιεχοµένου της διδασκαλίας 

(ανάλυση), παραγωγή προσωπικών εκθέσεων και προτάσεων (σύνθεση) και τέλος, 

κρίσεις για τα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόµενο του µαθήµατος (αξιολόγηση) 

(Ματσαγγούρας 2001). 

Το διδακτικό µοντέλο που εφαρµόσαµε στην πράξη µε τις αρχές της 

συνεργατικής µάθησης έχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τόσο σε επίπεδο στόχων 

όσο και σε επίπεδο διαδικασίας. Εκτός από την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 

µαθητών/τριών κατά τη διδακτική πράξη προσφέρει τη δυνατότητα της γνώσης, της 

κατανόησης, της εφαρµογής, της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης. Ειδικά 

η  διαδικασία της αξιολόγησης συνδέεται µε την κριτική αφύπνιση του/της 

µαθητή/τριας και την καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής και πολιτικής 

πραγµατικότητας σε βαθµό που να προωθούνται οι στόχοι της παιδαγωγικής του 

κριτικού γραµµατισµού.!

!

3. Η διαδικασία!
Μετά την ανάλυση των παραγράφων 74-77, όπως προβλέπεται στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα και στο ΑΠΣ, σε δύο διδακτικές ώρες εφαρµόστηκε η ακόλουθη 

διαδικασία: !

- Οι µαθητές/τριες της τάξης χωρίστηκαν σε πέντε οµάδες. Αυτή είναι µια διαδικασία, 

µε την οποία έχουν εξοικειωθεί, αφού σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

εφαρµόστηκαν και άλλες οµαδοσυνεργατικές διδασκαλίες. Η κάθε οµάδα πάντως 

φροντίζουµε να είναι ετερογενής και µεικτή, προκειµένου µέσω της διάδρασης, της 

ανάληψης πρωτοβουλιών και της ανατροφοδότησης της οµάδας να επιτυγχάνονται οι 

αρχές της εξατοµικευµένης µάθησης. Επιπλέον, τους ζητείται να δοθεί όνοµα στην 



οµάδα τους, γεγονός που αποτελεί το συνεκτικό κρίκο για κάθε οµάδα!

- Σε κάθε οµάδα δόθηκε η εξής εργασία:!

ΟΜΑΔΑ Α:!

Φανταστείτε ότι είστε οι εκπρόσωποι των Κερκυραίων ολιγαρχικών και έχετε µαζευτεί 

στο σπίτι ενός από σας, για να συζητήσετε τις εναλλακτικές που έχετε µετά την 

επικράτηση των δηµοκρατικών στη σηµερινή µάχη. Δραµατοποιείστε  το διάλογο που  

έκαναν οι Κερκυραίοι ολιγαρχικοί , όπου θα φαίνεται η αγωνία τους , η απελπισία τους 

,ο πανικός τους, καθώς και η  απόφαση που τελικά πάρθηκε (για ποιους λόγους, τι 

εξυπηρετεί…).Μπορείτε να ξεκινήσετε το διάλογο ως  εξής: !

-Δύσκολα τα πράγµατα σήµερα ,συνάδελφοι… Φάγαµε µεγάλη ήττα από τους εχθρούς 

µας τους δηµοκρατικούς…!

-Δυστυχώς… Είχαν την τύχη µε το µέρος τους, µα τους θεούς…!

-Εγώ δεν πιστεύω ότι είχαν µόνο τύχη… Για σκεφτείτε τι άλλο είχαν…!

ΟΜΑΔΑ Β:!

Φανταστείτε  ότι  είστε οι Κορίνθιοι και οι µισθοφόροι που πήγαν να βοηθήσουν τους 

ολιγαρχικούς και που τώρα, µετά την ήττα των τελευταίων , αποφάσισαν να φύγουν 

κρυφά µε την κορινθιακή τριήρη. Δραµατοποιείστε το διάλογο που έκαναν µεταξύ τους 

το βράδυ πριν την αποχώρησή τους, όπου θα διαφαίνεται ο φόβος τους, το ένστικτο της 

αυτοσυντήρησης… Μπορείτε να ξεκινήσετε ως εξής:!

-Είδατε τι έγινε σήµερα; Άλλα µας έλεγαν πριν ξεκινήσουµε οι Λακεδαιµόνιοι… Πως 

τάχα οι ολιγαρχικοί είχαν εδώ το πάνω χέρι και θα ήταν µια εύκολη νίκη, σίγουρα 

λεφτά…!

-Ναι, ναι και παραλίγο να τα παίρναµε µαζί µας στον Αχέροντα, δώρο για το 

βαρκάρη…!

ΟΜΑΔΑ Γ:!

Φανταστείτε ότι είστε οι Αθηναίοι στρατηγοί και συζητάτε την αποστολή του 

Νικόστρατου στην Κέρκυρα. Δραµατοποιείστε το διάλογο, όπου θα φαίνονται οι 

σκοπιµότητες των Αθηναίων πίσω από την «ειρηνευτική» αυτή αποστολή. Μπορείτε να 

ξεκινήσετε ως εξής:!

-Φίλοι στρατηγοί, σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποµακρυνθούµε από την 

Κέρκυρα. Οι αγγελιαφόροι µίλησαν για ξεκάθαρη νίκη της δηµοκρατικής παράταξης, 

οπότε θα πρέπει να γίνει αισθητή η παρουσία µας.!



-Δίκιο έχεις φίλτατε. Διακυβεύονται πολλά συµφέροντα της Αθήνας. Την Κέρκυρα τη 

χρειαζόµαστε, 

γιατί………………………………………………………………………………………!

-Για όλους αυτούς τους λόγους, θα χρειαστεί να στείλουµε κάποιον από µας , ήπιο και 

µετριοπαθή , για να τους 

πείσει……………………………………………………………………………………!

ΟΜΑΔΑ Δ:!

Φανταστείτε ότι είστε οι Κερκυραίοι ολιγαρχικοί που µόλις έµαθαν την πρόθεση των 

δηµοκρατικών να τους διώξουν µαζί µε τις Αθηναϊκές τριήρεις και να τους στείλουν 

στην Αθήνα. Δραµατοποιείστε το διάλογο που έκαναν µόλις έµαθαν τα σχέδια των 

δηµοκρατικών, όπου θα διαφαίνεται ο φόβος τους για το µέλλον , η ανησυχία τους για 

την τύχη τους στην Αθήνα και η απόφαση στην  οποία κατέληξαν. Μπορείτε να 

ξεκινήσετε ως εξής:!

-Τα µάθατε τα νέα; Οι φίλοι του Πειθία βρήκαν τρόπο να µας ξεφορτωθούν µια και 

καλή…!

-Μα τι ‘ναι αυτά που λες; Μίλα καθαρά. Τι έµαθες;!

!

ΟΜΑΔΑ Ε:!

Φανταστείτε ότι είστε οι αρχηγοί του Πελοποννησιακού στόλου (ο Αλκίδας, ο 

Βρασίδας και οι ναύαρχοι των υπόλοιπων πλοίων) και αποφασίζετε να πάτε στην 

Κέρκυρα να βοηθήσετε τους ολιγαρχικούς εκεί µετά την ήττα τους και τον εκτοπισµό 

τους από τους δηµοκρατικούς στο νησάκι απέναντι από την Κέρκυρα. Δραµατοποιείστε 

το διάλογο που έκαναν, όπου θα διαφαίνονται οι προθέσεις των Λακεδαιµονίων  

απέναντι στους Κερκυραίους και Αθηναίους αντίστοιχα, καθώς και το σχέδιο για την 

επικείµενη ναυµαχία. Μπορείτε να ξεκινήσετε ως εξής: !

-Λοιπόν, συνάδελφοι τα νέα από την Κέρκυρα για τους δικούς µας δυστυχώς δεν είναι 

καθόλου καλά. Οι αγγελιαφόροι µας ενηµέρωσαν ότι όχι µόνο ηττήθηκαν , αλλά τους 

έδιωξαν κιόλας απ’ το νησί τους οι δηµοκρατικοί. Μάλιστα , έχουν και 12 πλοία από 

την Αθήνα µε το Νικόστρατο στρατηγό…!

-Αυτά είναι πολύ δυσάρεστα νέα. Δεν πρέπει να αφήσουµε µόνους τους  δικούς µας και 

τους εχθρούς µας να αλωνίζουν και να τους παίρνουν όλους µε το µέρος τους…!

-…και να κάνουν τους καλούς µεσολαβητές…  !



!

Πορεία διδασκαλίας!

Οι µαθητές, καθισµένοι σε οµάδες, µελετούν την εργασία που τους ανατέθηκε στο 

φύλλο εργασίας και τους δίνεται ο απαιτούµενος χρόνος (µία διδακτική ώρα), 

προκειµένου να συζητήσουν ,να µελετήσουν το ήδη διδαγµένο πρωτότυπο κείµενο, να 

το δουν από ορισµένη οπτική γωνία µε την αρχή της ενσυναίσθησης και να παραγάγουν 

δηµιουργικά το δικό τους έργο. Ο ρόλος του διδάσκοντα στο σηµείο αυτό είναι 

καθοδηγητικός και συµβουλευτικός, όπου χρειάζεται, προκειµένου να επιτευχθεί η 

παιδαγωγική αρχή της αυτενέργειας των µαθητών.!

        Στη συνέχεια, αφιερώνεται η δεύτερη διδακτική ώρα στην παρουσίαση των 

εργασιών µε τη σειρά των οµάδων (Α,Β,Γ,Δ,Ε), µια και µε αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η νοηµατική συνέχεια  σύµφωνα  µε τη σειρά των γεγονότων που 

περιγράφονται στο σχολικό εγχειρίδιο. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται  σε  µισή 

ώρα περίπου, οπότε ο υπόλοιπος διδακτικός χρόνος (15 λεπτά) αφιερώνεται στην 

αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των οµάδων µεταξύ τους, καθώς και µια γενική 

ανασκόπηση και θεώρηση από τον διδάσκοντα.!

       Η κάθε οµάδα ανακοινώνει αρχικά το όνοµά της: η οµάδα Α ονοµάστηκε 

Ταξιαρχία Μπέλφαστ, η Β Σύνδεσµος Μισθοφόρων, η Γ Αθηναϊκά συµφέροντα, η Δ 

Φοβισµένοι Ολιγαρχικοί και η Ε Ολιγαρχικός Συνασπισµός. Στη συνέχεια, η οµάδα Α 

παραθέτει τους λόγους της επικράτησης των δηµοκρατικών και το απονενοηµένο 

διάβηµα των ολιγαρχικών να κάψουν την αγορά, η οµάδα Β καταδεικνύει το φόβο και 

τη βιασύνη των  µισθοφόρων να φύγουν όσο γίνεται γρηγορότερα, η οµάδα Γ τους 

πολιτικούς λόγους πίσω από την αποστολή του Νικόστρατου ως «ειρηνευτικής 

δύναµης», η οµάδα Δ τον τρόµο των αποκλεισµένων ολιγαρχικών στη Βίδο στο 

ενδεχόµενο αποστολής τους στην Αθήνα και η οµάδα Ε το σχέδιο δράσης των 

Σπαρτιατών για να βοηθήσουν τους ολιγαρχικούς, µια και οι δηµοκρατικοί στην 

Κέρκυρα  βρίσκονται σε σύγχυση.!

      Οι µαθητές είναι ήδη εξοικειωµένοι µε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο, συνεπώς  

ακόµη και οι πιο συνεσταλµένοι και ντροπαλοί λαµβάνουν πλέον το λόγο και έχουν 

συγκεκριµένο ρόλο στην οµάδα τους. Μάλιστα, εφόσον πρόκειται για δραµατοποίηση 

έχουν όλοι εξίσου επιφορτιστεί µε την «εκφώνηση» µέρους της στιχοµυθίας, οπότε 

επιτυγχάνονται και οι παιδαγωγικές αρχές της ίσης αντιµετώπισης και της 



συµµετοχικότητας όλων των εµπλεκοµένων.!

Η «δραµατοποίηση» γίνεται στο κέντρο της αίθουσας και ο διδάσκων στο 

σηµείο αυτό παρακολουθεί -σηµειώνοντας πιθανόν- σιωπηλά από κάποιο σηµείο στο 

βάθος της αίθουσας, ώστε να δοθεί ο κεντρικός ρόλος και σηµειολογικά στους µαθητές. 

Κατά  τη διάρκεια της «δραµατοποίησης» της κάθε οµάδας, οι υπόλοιπες 

παρακολουθούν προσεκτικά και στο τέλος χειροκροτούν την οµάδα που ολοκληρώνει 

την αποστολή της. Ο διδάσκων συντονίζει στο σηµείο αυτό τη σειρά εµφάνισης των 

οµάδων και επιβραβεύει λεκτικά την καθεµιά που τελειώνει.!

!

Aξιολόγηση!
Μετά το πέρας των δραµατοποιήσεων, τα παιδιά κάθονται όλα στις θέσεις τους στις 

οµάδες και ο διδάσκων πηγαίνοντας στο κέντρο της αίθουσας τα προσκαλεί σε µία 

αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των οµάδων, είτε προφορικά είτε γραπτά µέσω 

ερωτηµατολογίων: οι µαθητές καλούνται να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα 

της οµάδας, το επίπεδο συνεργασίας όλων των µελών, την ευστοχία επιλογής του 

υλικού, το χιούµορ, τη δηµιουργικότητα και φαντασία, καθώς και την παραστατικότητα 

της «δραµατοποίησης». Οι αξιολογήσεις των µαθητών είναι πολύ εύστοχες, γεγονός το 

οποίο καταδεικνύει το επίπεδο προσοχής και συγκέντρωσης που έχουν καταβάλει. 

Μάλιστα, διατυπώνουν την άποψη πως µε αυτό τον τρόπο κάνουν µια πιο 

αποτελεσµατική επανάληψη στα κύρια γεγονότα που έχουν διδαχτεί και τα κατανοούν 

πολύ περισσότερο, εφόσον δεν εµπλέκονται οι δυσκολίες του αρχαίου κειµένου, της 

γραµµατικής, του συντακτικού. Τέλος, δε διστάζουν να ανακηρύξουν και νικήτρια 

οµάδα. Με τον τρόπο αυτό, όχι µόνο επιτυγχάνεται η κριτική και δηµιουργική 

προσέγγιση του αρχαίου κειµένου, µα και η όξυνση της κριτικής τους σκέψης όσον 

αφορά στην επιλογή του υλικού, στην απόδοση των γεγονότων υπό ορισµένη οπτική 

γωνία και στην αυτο- και ετερο-αξιολόγησή τους. !

            Τέλος, ο διδάσκων επιχειρεί µια συνολική ανασκόπηση στο έργο των οµάδων, 

επιβραβεύει και ανατροφοδοτεί τις οµάδες αναφέροντας τόσο τα θετικά ,όσο και τυχόν 

αρνητικά σηµεία που παρατηρήθηκαν  κατά τη διάρκεια της εργασίας και της 

«εκτέλεσης»: καλό συνεργατικό κλίµα, πληρότητα περιεχοµένου, κατάλληλη 

υφολογική  προσέγγιση ή αντιθέτως αστοχία/ παράλειψη σηµαντικών σηµείων, 

δυσχερής συνεργασία της οµάδας. Η αλήθεια πάντως είναι πως όσο περισσότερο 



οµαδοσυνεργατικά δουλεύουν οι µαθητές , τόσο λιγότερες είναι οι αστοχίες και τα λάθη 

τους ,ενώ το κλίµα κατά τη συνεργασία είναι οµαλό. Η συγκεκριµένη 

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία ήταν η πέµπτη της χρονιάς, οπότε οι µαθητές ήταν 

πλήρως εξοικειωµένοι και ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία στα καθήκοντά τους. Δεν θα 

πρέπει να παραληφθεί άλλωστε και το γεγονός πως η συγκεκριµένη διδασκαλία έγινε 

και στα πλαίσια άσκησης φοιτητών από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα ΦΠΨ, οι 

οποίοι δήλωσαν πως ήταν η πρώτη τους επαφή µε τέτοιου είδους µορφή µαθήµατος και 

την αξιολόγησαν πολύ θετικά τόσο δια ζώσης στην τάξη ,όσο και στην έκθεση 

αξιολόγησης που κατέθεσαν στους υπεύθυνους καθηγητές τους. 

!

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις!
Συµπερασµατικά, το εγχείρηµα, όπως άλλωστε φάνηκε, στέφθηκε από απόλυτη 

επιτυχία, εφόσον µε τρόπο ευχάριστο και δηµιουργικό επετεύχθησαν όλοι οι διδακτικοί 

στόχοι, δηλαδή η γνώση φιλτραρισµένη από την κριτική µατιά των παιδιών. Τέλος, 

θεωρούµε ότι η ενεργός εµπλοκή των µαθητών οδήγησε όχι µόνο στην ενεργητική 

πρόσκτηση της γνώσης, αλλά στην αφοµοίωση και οικειοποίησή της, γεγονός που στις 

µέρες µας -και όχι µόνο- αποτελεί ζητούµενο του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήµατος.!

!

!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ!

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:!

ΟΜΑΔΑ Α:  «Ταξιαρχία Μπέλφαστ»!

-Φυσικά και δεν είχαν µόνο τύχη! Ας µην ξεχνάµε πως οι περισσότεροι δούλοι πήγαν 

µε το µέρος τους.!

-Δεν ήταν αυτό το µοναδικό τους πλεονέκτηµα! Είχαν καταλάβει καίριες και 

στρατηγικές θέσεις µε φυσική οχύρωση!!

-Ναι, δίκιο έχεις! Φέρθηκαν πιο έξυπνα από εµάς και πρόλαβαν να καταλάβουν τα 

υψώµατα και την ακρόπολη!!

-Απορώ ποιος είχε αυτήν τη φαεινή ιδέα να οχυρωθούµε στην αγορά. Αυτό το πράγµα 

δεν είχε καθόλου προοπτική.!

-Μάθατε για την ξαφνική αποχώρηση των µισθοφόρων µαζί µε το κορινθιακό πλοίο;!

-Α, τους κερατάδες! Μας παράτησαν έτσι! !

-Σας το είχα πει ότι σοβαρό στρατό µε µισθοφόρους δεν υπήρχε περίπτωση να 

φτιάξουµε!!

-Συµφωνώ, αλλά δεν είχαµε άλλη επιλογή! Βρισκόµασταν σε άµεση απειλή από τους 

δηµοκρατικούς.!

-Δεν αντέχω άλλο να βλέπω να δεχόµαστε αλλεπάλληλες ήττες από τους 

δηµοκρατικούς…!

-Δεν πρέπει να τα συζητάµε όλα αυτά. Πρέπει να δράσουµε άµεσα. Δεν πρέπει να 

αφήσουµε τους δηµοκρατικούς να καταλάβουν την αγορά!!

-Έχω µια ιδέα: ας κάψουµε όλη την αγορά! Ας µην αφήσουµε τίποτα να µείνει για τους 

δηµοκρατικούς!!



-Ωραία λοιπόν, αποφασίστηκε: θα κάψουµε την αγορά! Φωνάξτε όλους τους άντρες!!

!

ΟΜΑΔΑ Β: «Σύνδεσµος µισθοφόρων»!

-Φαίνεται πως πρέπει να αποχωρήσουµε, αφού νίκησαν οι δηµοκρατικοί και άµα 
µείνουµε είναι γνωστό τι µας περιµένει.!

-Δίκιο έχεις, δεν υπάρχει άλλη λύση. Σύντοµα θα έρθουν και οι Αθηναίοι που έχουν 
προκαλέσει πολλά δεινά στην οικογένειά µου. Άλλος  ένας λόγος για να φύγουµε.!

-Λοιπόν, τα λόγια είναι περιττά : πρέπει να φύγουµε το συντοµότερο.!

-Έτσι κι αλλιώς ,οι ολιγαρχικοί που θεωρούσαµε γενναίους έκαψαν τα σπίτια τους και 
το έβαλαν στα πόδια. Καιρός να φεύγουµε κι εµείς σήµερα, αύριο το πολύ …!

-Πλέον η µόνη λύση είναι να φύγουµε κρυφά µε την κορινθιακή τριήρη που είναι στο 
λιµάνι.!

-Καλά τα λόγια, αλλά πώς θα φύγουµε χωρίς να το καταλάβουν οι δηµοκρατικοί;!

-Θα το ρισκάρουµε…Δε µας αποµένει τίποτε άλλο πια. Ή θα φύγουµε ή θα πεθάνουµε 
εδώ.!

ΟΜΑΔΑ Γ: «Αθηναϊκά συµφέροντα»!

-Δίκιο έχεις φίλτατε. Διακυβεύονται πολλά συµφέροντα της Αθήνας. Την Κέρκυρα τη 
χρειαζόµαστε, γιατί παίρνοντας την µε το µέρος µας ενισχύουµε τη δύναµή µας, λόγω 
της ναυτικής της δύναµης και της γεωγραφικής της θέσης .!

-Για όλους αυτούς τους λόγους , θα χρειαστεί να στείλουµε κάποιον από µας ,ήπιο και 
µετριοπαθή, για να τους πείσει να συµµαχήσουν µαζί µας και όχι µε τη Σπάρτη.!

-Κάποιον αρκετά συνετό και έξυπνο, µε ευφράδεια λόγου, που να µπορεί µε ειρηνικό 
τρόπο να πετύχει την αποστολή µας.!

-Μπορούµε να στείλουµε έναν από τους στρατηγούς µας…!

-Τι λέτε για το Νικόστρατο;!

-Ναι, νοµίζω ότι είναι ο κατάλληλος. Με το ειρηνιστικό πνεύµα που τον διακατέχει θα 
πετύχει συµµαχία δηµοκρατικών και ολιγαρχικών κρατώντας ουδέτερη στάση και θα 
τους φέρει µε το µέρος µας.!

-Φέρνοντάς τους µε το µέρος µας θα κάνουµε την Κέρκυρα δηµοκρατική, αλλά συν 
τοις άλλοις νικώντας τη Σπάρτη, δε θα υπάρχει κίνδυνος να µας υποσκιάσει.!



-Καταστρέφοντας το στόλο της Σπάρτης και παίρνοντας στην κατοχή µας τα πλοία των 
Κερκυραίων θα ενισχύσουµε τη ναυτική µας δύναµη και θα γίνουµε κυρίαρχοι της 
θάλασσας.!

-Χωρίς να απειλούµαστε και χωρίς να θίγονται τα συµφέροντά µας.!

-Ναι, έχεις δίκιο.!

ΟΜΑΔΑ Δ: «Οι φοβισµένοι ολιγαρχικοί»!

-Μίλα καθαρά. Τι έµαθες;!

-Χτες, ενώ ήθελε να φύγει ο Νικόστρατος, οι δηµοκρατικοί τον σταµάτησαν και 
ζήτησαν να αφήσει 5 πλοία µε Αθηναίους.!

-Και σε αντάλλαγµα θα δώσουν 5 δικά µας επανδρωµένα.!

-Και µε ποιους θα επανδρώσουν τα πλοία;!

-Με εµάς φυσικά. Ευκαιρία ψάχνουν να µας διώξουν.!

-Ναι, αλλά τι θα απογίνουµε στην Αθήνα;!

-Ε, τι άλλο; Θα µας κάνουν δούλους και θα µας σκοτώσουν.!

-Τότε τι θα κάνουµε; Θα κάτσουµε µε σταυρωµένα χέρια.!

-Όχι, δεν πρόκειται να αφήσουµε τους δηµοκρατικούς µετά από τόσους αγώνες που 
κλάναµε να υπακούσουν!!

-Να πάµε ικέτες σε κάποιο ναό µέχρι να αποφασίσουµε τι θα κάνουµε.!

-Ο κοντινότερος ναός είναι των Διόσκουρων. Εσείς οι τρεις πηγαίνετε να ειδοποιήσετε 
τους άλλους κι εµείς να πάµε στο ναό.!

ΟΜΑΔΑ Ε: «Ολιγαρχικός συνασπισµός»!

-Ναι, θέλουν να µας χαλάσουν τα σχέδια τα καθάρµατα οι Αθηναίοι.!

-Πρέπει να δράσουµε αµέσως.!

-Γι΄ αυτό πρέπει να στείλουµε όλα τα πλοία µας, ώστε να βοηθήσουµε τους συµµάχους 
µας.!

-Ας µην αργούµε κι ας τοποθετήσουµε τα πλοία στο αντικρινό λιµάνι .!

Την επόµενη µέρα:!

-Παραταχτείτε για ναυµαχία!!!



-Μα τι κάνουν αυτοί οι Κερκυραίοι;!!

-Πώς γίνεται να στέλνουν ένα- ένα τα καράβια τους;!

-Απ΄ ότι φαίνεται οι Κερκυραίοι βρίσκονται σε εσωτερική ταραχή, αφού δε τα έχουν 
ετοιµάσει.!

-Ετοιµαστείτε!! Έρχονται δύο κερκυραϊκά πλοία να µας επιτεθούν!!

-Όχι, έρχονται µε το µέρος µας .Είναι ολιγαρχικοί.!

-Οι Αθηναίοι όµως είναι ήδη παραταγµένοι.!

-Άρα ,ας στείλουµε τα 33 µας πλοία να αντιµετωπίσουν τους Αθηναίους, οι οποίοι είναι 
ικανοί ναυτικοί.!

-Ναι, συµφωνώ, κι ας στείλουµε τα υπόλοιπα 20 στους Κερκυραίους, οι οποίοι 
στέλνουν τα πλοία τους σποραδικά και δε θα αποτελέσουν πρόβληµα.!

-Δώσε σήµα να πάρουν τις θέσεις τους.!

-Ετοιµαστείτε για µάχη!!!!

!


