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Abstract  
The present paper examines the need for the development of Alternative Teaching 

Material to aid the teaching of our course “Public and Private Life in Ancient 

Greece.” This need led us four years ago to suggest that an educational CD-ROM 

be produced on the subject of Athens in the Age of Pericles. The chief need behind 

the creation of such an aid is the fact that the testimonia offered by important 

archaeological finds were not taken into account when the printed teaching 

material for Module ELP 20 was produced, a step which resulted in illustrations 

that were inadequate. However, innumerable archaeological finds shed ample light 

on both the mechanics of Athenian democracy and on the physical appearance of 

Athens, which, in sharp contrast to Sparta, was magnificent. The proposed CD-

ROM, which is intended for the use of students, has been designed to fill these 

gaps. Thus, although the CD supplements the existing printed material, students 

will be required to study it in conjunction with the printed material. This paper 

examines the possibilities offered by new technologies, to which are applied e-

learning principles, to create a visual instrument which enables the student to study 

in a non-linear manner the city of Athens, the Athenian citizen, and the ruling 

Athenian deities. 

 

                                                 
1
  O ζρεδηαζκφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ CD-ROM δελ ζα ήηαλ εθηθηφο ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ θάησζη κειψλ ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο πνπ αλέιαβε ηελ πινπνίεζή ηνπ ην 2007, κεηά απφ 

ζρεηηθή πξνθήξπμε: . Αλεδίξε, Α. Γίπια, Δ. Κφιιηα, Ζ. Κνπιαθηψηε, Η. Κξάιιε Π. Μπνχγηα θαη 

Π. Σζέιεθα. ην εγρείξεκα απηφ ε θ. Π. Καιακαξά, επίζεο κέινο ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο, έζεζε 

ζηε δηάζεζε φισλ καο ηελ πινχζηα εκπεηξία ηεο ζε πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. Καη απφ ην ζεκείν 

απηφ εθθξάδσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο ηνπο πην πάλσ ζπλαδέιθνπο. Δπραξηζηψ επίζεο ζεξκά 

ηηο θ.θ. Γ. Καινγεξάθνπ θαη Α. Μειίζηα, νη νπνίεο ππεξέηεζαλ παιαηφηεξα σο κέιε ηνπ 

πλεξγαδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, γηα ηελ 

ελεκέξσζε πνπ καο παξείραλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή CD-ROM θαη Αλζνινγίσλ απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ησλ νπνίσλ ε ζεκαηνινγία εκπίπηεη ζηνλ ηνκέα ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ βίνπ ζηελ αξραία Διιάδα. Σν πξνηεηλφκελν CD-ROM, ηνπ νπνίνπ ν αξρηθφο ηίηινο ήηαλ 

«Ζ Αζήλα θαηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν: ε πφιε, νη άλζξσπνη, νη ζενί», δελ πινπνηήζεθε ηειηθά. Σα 

θείκελα πξνζέιαβαλ κία πξψηε κνξθή, αιιά γηα ιφγνπο άζρεηνπο κε ηε ζέιεζή καο ην εγρείξεκα  

καηαηψζεθε ιίγν κεηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ. Σελ ίδηα ηχρε είρε θαη ε αληίζηνηρε πξφηαζε γηα 

παξφκνην CD-ROM κε ζέκα ηε βπδαληηλή πφιε. 
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Πεπίλητη  

Σν παξφλ άξζξν εμεηάδεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο Δλαιιαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ 

Τιηθνχ ην νπνίν ζα ρξεζηκεχζεη σο βνήζεκα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

«Γεκφζηνο θαη Ηδησηηθφο Βίνο ζηελ Αξραία Διιάδα». Απηή ε αλάγθε καο ψζεζε 

ηέζζεξα ρξφληα πξηλ λα πξνηείλνπκε λα παξαρζεί έλα εθπαηδεπηηθφ CD-ROM κε 

ζέκα ηελ Αζήλα ηελ Δπνρή ηνπ Πεξηθιή. Ζ δεκηνπξγία ελφο  βνεζήκαηνο απηνχ 

ηνπ είδνπο θαζίζηαηαη θπξίσο αλαγθαία απφ ην γεγνλφο φηη νη καξηπξίεο 

ζεκαληηθψλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ δελ ειήθζεζαλ ππφςε φηαλ 

δεκηνπξγήζεθε ην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε ΘΔ ΔΛΠ 20, κε απνηέιεζκα ε 

εηθνλνγξάθεζε λα είλαη αλεπαξθήο. Ωζηφζν, αλαξίζκεηα αξραηνινγηθά επξήκαηα 

ξίρλνπλ άπιεην θσο ζην κεραληζκφ ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο θαη ζηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε ηεο αξραίαο Αζήλαο ε νπνία ήηαλ ιακπξή, ζε έληνλε 

αληίζεζε κε ηε πάξηε. Σν πξνηεηλφκελν CD-ROM, πνπ ζρεδηάζζεθε γηα 

θνηηεηηθή ρξήζε, πξφθεηηαη λα θαιχςεη ηα θελά απηά. Έηζη, παξά ην γεγνλφο φηη 

ην CD ζπκπιεξψλεη ην ππάξρνλ έληππν πιηθφ, νη θνηηεηέο ζα ππνρξεψλνληαη λα 

ην κειεηνχλ ηαπηφρξνλα κε ην έληππν πιηθφ. Σν άξζξν απηφ εμεηάδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΑεμΑΔ, γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο νπηηθνχ εξγαιείνπ (visual instrument) δηδαζθαιίαο ην νπνίν 

ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θνηηεηή λα κειεηήζεη κε κε γξακκηθό ηξφπν ηελ πφιε 

ηεο Αζήλαο, ηνλ αζελαίν πνιίηε θαη ηηο θπξίαξρεο αζελατθέο ζεφηεηεο. 

 

Λέξειρ Κλειδιά   
Έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ, Δλαιιαθηηθφ Γηδαθηηθφ Τιηθφ, εθπαηδεπηηθφ CD-ROM, 

γξακκαηεηαθέο θαη αξραηνινγηθέο καξηπξίεο, εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ, νπηηθφ 

εξγαιείν, ππεξθείκελν ζε νζφλε (hypertext) 

 

 

Διζαγυγή  

Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ), πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1998, 

έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ε κεγαιχηεξε ελδερνκέλσο θαηλνηνκία ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληεθνληαεηία (Οκάδα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ-

πληνλίζηξηα Γξίηζα, 2005: 298). Δθηφο ησλ άιισλ, είλαη ην κνλαδηθφ ειιεληθφ 

ηξηηνβάζκην ίδξπκα πνπ πξνζθέξεη δηαρξνληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηνλ 

Διιεληθφ Πνιηηηζκφ (ΔΛΠ) ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο. 

Σν πξφγξακκα ηνπ ΔΛΠ ζπγθξνηνχλ 14 Θεκαηηθέο Δλφηεηεο (ΘΔ) πνπ 

αληηζηνηρνχλ, ε θάζε κία, ζε ηξία εμακεληαία καζήκαηα ζπκβαηηθνχ 

παλεπηζηεκίνπ. Οθηψ ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη ππνρξεσηηθέο. ε απηέο αλήθεη ε 

ΘΔ ΔΛΠ 20 γηα ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ, ησλ 

Βπδαληηλψλ θαη ησλ Διιήλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο. Σν 

πξψην θαη κεγαιχηεξν ζε έθηαζε απφ ηα ηξία καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηε ΘΔ 

ΔΛΠ 20 είλαη ν «Γεκφζηνο θαη Ηδησηηθφο Βίνο ζηελ Αξραία Διιάδα». Πξφθεηηαη 

γηα έλα αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ε ζεζκνζεηεκέλε δηδαζθαιία ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε απνηειεί κία αθφκε θαηλνηνκία ηνπ ΔΑΠ.  

Ζ δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ ΔΛΠ γίλεηαη εμ απνζηάζεσο. 

Βαζίδεηαη ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο απφ απφζηαζε, δει. ζηε 

κάζεζε απφ ηππσκέλα βηβιία, ζε (5) ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο αλάκεζα ζηνπο 

θνηηεηέο θαη ζην ζχκβνπιν θαζεγεηή (“face to face tutorials”) θαη ζε (4) γξαπηέο 

εξγαζίεο πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή δηαδηθηχνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

βαζκνινγνχληαη απφ ηνλ ζχκβνπιν θαζεγεηή (πξβ. Sharon-Loya-Epstein-
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Mermelshtein-Perl-Klemes, 2005: 148). Δίλαη γλσζηφ φηη ζε απηφ ην είδνο 

κάζεζεο θπξίαξρνο είλαη ν ξφινο φρη ηνπ δηδάζθνληνο, πνπ κεηαδίδεη ηηο γλψζεηο 

ηνπ ζηνλ θνηηεηή γηα λα ηηο αθνκνηψζεη, αιιά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ· ην  

ζηνηρείν απηφ αλαιακβάλεη ρξέε δηδάζθνληνο ζηε κάζεζε απφ απφζηαζε, ελψ ν 

θαζεγεηήο παίδεη ζπκπιεξσκαηηθφ αιιά αλαβαζκηζκέλν ξφιν, δει. ζπκβνπιεχεη, 

ελζαξξχλεη θαη εκςπρψλεη ζε ζπιινγηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν. Όπσο έρεη πξφζθαηα 

δηαηππσζεί, ε λέα απηή κνξθή εθπαίδεπζεο «ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή πψο λα 

καζαίλεη κφλνο ηνπ θαη πψο λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα πξνο κία επξεηηθή πνξεία 

απηνκάζεζεο» (Ληνλαξάθεο, 2001α: 185).    

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, σζηφζν, ε Οκάδα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΟΓΠ) 

ηεο ΘΔ ΔΛΠ 20 ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε δηδαζθαιία ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

βίνπ απφ απφζηαζε δπζρεξαίλεηαη απφ ηελ έιιεηςε εηθνλνγξαθηθνχ πιηθνχ· θαη 

φηη ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ βίνπ, φπσο είλαη ε 

εμσηεξηθή εκθάληζε ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ αξρψλ 

ηεο, γίλνληαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο ζηνπο θνηηεηέο κέζσ εηθφλσλ πνπ 

επεμεγνχληαη κε ζχληνκα πιεξνθνξηαθά θείκελα. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα 

εμεηάζνπκε πξψηα (Η) ηελ αλάγθε αλάπηπμεο Δλαιιαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ 

βαζηζκέλνπ ζε αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ ξίρλνπλ θσο ζηελ εκθάληζε ηεο 

πφιεο ησλ Αζελψλ θαη ζην κεραληζκφ ηεο δεκνθξαηίαο ηεο θπξίσο θαηά ηνλ 5
ν
 

αη. π.Υ. ηε ζπλέρεηα (ΗΗ-ΗV) ζα αζρνιεζνχκε κε πξφηαζε ηεο ππνγξαθφκελεο 

πληνλίζηξηαο λα παξαρζεί έλα εθπαηδεπηηθφ CD-ROM, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο ΑεμΑΔ, κε αληηθείκελν ηελ Αζήλα ζηελ «Δπνρή ηνπ Πεξηθιή». Σν 

πξνηεηλφκελν CD-ROM, ζην πεξηερφκελν θαη ζηε δηάξζξσζε ηνπ νπνίνπ ζα 

αλαθεξζνχκε ιεπηνκεξψο, ζα πξννξίδεηαη γηα αηνκηθή ρξήζε θαη ζα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηεο ΘΔ ΔΛΠ 20. Απηνχ ηνπ είδνπο ην CD-ROM ζα 

δηαθέξεη νπζηαζηηθά, φπσο ζα δείμνπκε, απφ παξφκνηνπο ςεθηαθνχο δίζθνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ζηελ ειιεληθή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε γηα δηδαζθαιία ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. 

 

 

Ι. Η ανάγκη ανάπηςξηρ Δναλλακηικού Γιδακηικού Υλικού    

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε ηα έηε 1998-2000 γηα ην δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ βίν ζηελ αξραία Διιάδα είλαη ζε έληππε κνξθή. Απνηειείηαη απφ έλα 

ζπιινγηθφ ηφκν πνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία, ζηελ θνηλσληθή δνκή, ζηελ 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή θαη νξγάλσζε θαζψο θαη ζηνπο νηθνγελεηαθνχο 

ζεζκνχο ηεο πφιεο-θξάηνπο ε νπνία θπξηαξρεί θαηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν· ζηνλ 

ηφκν πεξηέρνληαη επίζεο δχν γεληθφηεξεο ζπκβνιέο γηα ηελ αξραία ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη ζξεζθεία. Σν πξψην θεθάιαην εμεηάδεη ηε γέλεζε, ηελ εμέιημε θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξραίαο ειιεληθήο πφιεο (ζέζε, κέγεζνο, θνηλσληθή 

δνκή), ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ ειεχζεξσλ πνιηηψλ θαζψο θαη 

ηελ ηδηφηεηα, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο απηά έρνπλ 

δηακνξθσζεί θαηά ηνλ 5. αη. π.Υ. θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη ζηε πάξηε  (Μήιηνο, 

2000: 23-113). Σν δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ πνιηηηθή δσή θαη 

θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο απφ ηελ αξρατθή πεξίνδν σο 

ηελ θιαζηθή· πεξηέρεη φκσο θαη ζχληνκεο αλαθνξέο ζηε δηθαζηηθή, ζηξαηησηηθή 

θαη ζξεζθεπηηθή δσή ησλ δχν απηψλ πφιεσλ θαηά ηνλ 5
ν
 θαη 4

ν
 αη. π.Υ. 

(Μπηξγάιηαο, 2000α: 115-238). Σν ηξίην θεθάιαην, ηηηινθνξείηαη «Ζ νηθνλνκία 

ζηελ αξραηφηεηα», σζηφζν αλαθέξεηαη κάιινλ ζηελ ηζηνξία θαη παξαγσγή ηνπ 

λνκίζκαηνο παξά ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο-θξάηνπο· εμαίξεζε απνηεινχλ 
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ιίγεο ζειίδεο γηα ηελ Αζήλα ηεο νπνίαο ηνλ ζηαζκεηηθφ θαλφλα πηνζέηεζαλ 

αξγφηεξα νη ειεπθίδεο φρη φκσο θαη νη Πηνιεκαίνη (Παπαεπζπκίνπ, 2000: 239-

77). Σνλ ηδησηηθφ βίν θαιχπηεη ην ηέηαξην θεθάιαην πνπ επηθεληξψλεηαη ζην γάκν 

θαη ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ζεζκνχο ζηελ Αζήλα θαη ζηε πάξηε ησλ θιαζηθψλ 

θπξίσο ρξφλσλ (Πεηξνπνχινπ, 2000: 279-329). Σν βηβιίν νινθιεξψλεηαη κε έλα 

πέκπην θεθάιαην γηα ηελ αξραία ειιεληθή ζξεζθεία  (Μπηξγάιηαο, 2000β: 331-

97). Απφ ηα πέληε θεθάιαηα ην ηξίην θαη ην πέκπην έρνπλ ηεζεί εθηφο χιεο απφ ηε 

δηδαθηηθή νκάδα ηεο ΘΔ ΔΛΠ 20 ιφγσ εγγελψλ αδπλακηψλ είηε ζηελ πξνζέγγηζε 

θαη πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο είηε ζηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ.  

Ζ Αζήλα θαη ε πάξηε, ζηηο νπνίεο επηθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ελ ιφγσ βηβιίνπ, πξνζθέξνληαη γηα ηε κειέηε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ 

ζηελ αξραία Διιάδα, επεηδή ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο γξακκαηεηαθώλ καξηπξηψλ 

γηα ηηο δχν απηέο πφιεηο. Ωζηφζν γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηελ Αζήλα ησλ 

θιαζηθψλ ρξφλσλ (5
ν 

θαη 4
ν
 αη. π.Υ.) θαη ιηγφηεξα γηα ηε πάξηε (πξβ. Garland, 

2001: 19). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Αζήλα, εθηφο απφ γξακκαηεηαθέο 

καξηπξίεο, καο θιεξνδφηεζε θαη αλαξίζκεηα αξραηνινγηθά επξήκαηα. Απηά 

έρνπλ ζπλήζσο ηε κνξθή ζεκειίσλ ή εξεηπίσλ νηθνδνκεκάησλ θαη άιισλ 

θηηζκάησλ, αγαικάησλ, αλαγιχθσλ, αγγείσλ, θαζεκεξηλψλ αληηθεηκέλσλ γηα 

δεκφζηα ή ηδησηηθή ρξήζε, ελεπίγξαθσλ ιίζηλσλ ζηειψλ, λνκηζκάησλ, θ.ιπ. 

Πξφθεηηαη δει. γηα αξραηνινγηθέο καξηπξίεο πνπ ξίρλνπλ άπιεην θσο ζην 

ραξαθηήξα, ζηε θπζηνγλσκία θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο--θξάηνπο (γηα ηε 

δηαθνξά ηνπ «ραξαθηήξα» απφ ηε «θπζηνγλσκία» ηεο πφιεο, βι. ηεθάλνπ-

ηεθάλνπ, 2005: 250-1).     

Σηο καξηπξίεο απηέο σζηφζν δελ έιαβαλ ππφςε νη δεκηνπξγνί ησλ δχν πξψησλ 

θεθαιαίσλ γηα ην δεκφζην βίν ζην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ (Μήιηνο, 2000: 23-

100· Μπηξγάιηαο, 2000α: 115-209). Αληίζεηα ζηα επφκελα θεθάιαηα γίλεηαη 

ρξήζε, έζησ θαη πεξηνξηζκέλε, εηθφλσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ (Παπαεπζπκίνπ, 

2000: 244, 247-51· 254-7, 265-66, 268· Πεηξνπνχινπ, 2000: 298-301, 307, 312, 

317· Μπηξγάιηαο, 2000β: 337-8, 343-4, 346, 355-6, 375). Ωζηφζν κφλν ζε δχν 

πεξηπηψζεηο έρεη θαηαβιεζεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ε εηθφλα „λα δηδάζθεη απφ 

κφλε ηεο‟ ζχκθσλα κε βαζηθή αξρή ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ πξνζζήθεο πιεξνθνξηαθήο παξαγξάθνπ 

ζρεηηθήο κε ηελ εηθφλα, αθξηβψο θάησ απφ ηε ιεδάληα, ε νπνία μερσξίδεη απφ ην 

ηξέρνλ θείκελν κε ζθίαζε ψζηε λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηηεηή. ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ε εηθφλα απνηειεί ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο πνπ ν 

θνηηεηήο θαιείηαη λα εθηειέζεη (Πεηξνπνχινπ, 2001: 923-4) κε ζηφρν λα 

ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα πξνο κία «πνξεία απηνκάζεζεο» .  

Έηζη, αλ θαη ηα δχν πξψηα θεθάιαηα πιεξνθνξνχλ ηνπο θνηηεηέο φηη ε 

αζελατθή δεκνθξαηία ζηεξηδφηαλ ζε ζεζκηθά φξγαλα φπσο είλαη νη ελλέα 

άξρνληεο, ε Βνπιή θαη ηα Γηθαζηήξηα, δελ ππάξρνπλ ζην βηβιίν εηθφλεο ή 

πεξηγξαθέο ηεο Αξραίαο Αγνξάο φπνπ βξίζθνληαλ ζπγθεληξσκέλα ηα θηήξηα πνπ 

ζηέγαδαλ απηά ηα φξγαλα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα αληηθείκελα ή ηα κεραλήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Αζελαίνη ζην ρψξν ηεο Αγνξάο θαηά ηελ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκνθξαηίαο θαη ζηελ 

απνηξνπή ηεο δηαθζνξάο ησλ δηθαζηψλ. Πξαθηηθέο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη 1) ε 

νζηξαθνθνξία θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ην λφκν γηα ηνλ νζηξαθηζκό, θάζε 

πνιίηεο έθεξε ζηελ Αγνξά έλα  όζηξαθν (ζξαχζκα αγγείνπ) πάλσ ζην νπνίν είρε 

ραξάμεη ην φλνκα απηνχ πνπ ζεσξνχζε επηθίλδπλν γηα ηε δεκνθξαηία· εμνξηδφηαλ 

απηφο ηνπ νπνίνπ ην φλνκα εκθαληδφηαλ ηνπιάρηζηνλ ζε 6.000 φζηξαθα, θαη 2) ε 
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θαζεκεξηλή θαηαλνκή ησλ δηθαζηψλ ζηα δηθαζηήξηα κέζσ πξσηφηππσλ 

κεραλεκάησλ θιήξσζεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ ππάξρεη θακία εηθφλα ή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ρεηξίζηεθαλ νη Αζελαίνη ηηο εηζθνξέο ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, νη νπνίεο 

ήηαλ κία ζεκαληηθή πεγή δεκφζησλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ην πξψην θεθάιαην ηνπ 

δηδαθηηθνχ βηβιίνπ. Ωζηφζν ε Αθξφπνιε αλνηθνδνκήζεθε κε ρξήκαηα πνπ ε 

αζελατθή δεκνθξαηία έπαηξλε σο εηζθνξά απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηεο θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία ηέηαξηα ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. Απφ ηελ εηζθνξά απηή αθηέξσλαλ έλα 

κέξνο ζηελ πνιηνχρν Αζελά πνπ ιαηξεπφηαλ πάλσ ζηνλ ηεξφ βάρν. Με άιια 

ιφγηα, νη αξραηνινγηθέο καξηπξίεο απφ ηελ Αγνξά θαη ηελ Αθξφπνιε παξέρνπλ 

πινχζην εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ φρη κφλν γηα ηα ηεξά νηθνδνκήκαηα αιιά θαη γηα ηα 

δεκφζηα θηήξηα ή γηα ηνπο ρεηξηζκνχο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο αζελατθήο 

δεκνθξαηίαο, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη αληίζηνηρα κε ηελ αξραία αγνξά θαη ηελ 

αθξφπνιε ηεο πάξηεο.   

Με αθεηεξία ηε ζχγθξηζε απηψλ ησλ δχν πφιεσλ απφ ηνλ Θνπθπδίδε, ζα 

δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα φηη ηα νηθνδνκήκαηα πνπ θηίζζεθαλ επί Πεξηθιή ζηελ 

Αθξφπνιε, πξνο ηηκήλ ηεο Αζελάο, θαζψο θαη ηα θηήξηα πνπ αλεγέξζεθαλ κεηά 

ηνπο κεδηθνχο πνιέκνπο ζηελ Αγνξά, ξίρλνπλ θσο ζηε ιακπξή εκθάληζε ηεο 

πφιεο θαηά ηε ιεγφκελε «Υξπζή Δπνρή» ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θηλεηά 

επξήκαηα απφ ηελ Αθξφπνιε θαη ηελ Αγνξά δηαθσηίδνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχζε ν κεραληζκφο ηεο δεκνθξαηίαο.  

Ο Θνπθπδίδεο (1.10.1-2) ππνγξακκίδεη ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηε πάξηε θαη 

ζηελ Αζήλα: ε πάξηε δελ είρε ηίπνηα μερσξηζηφ ζε αληίζεζε κε ηε Αζήλα πνπ 

είρε ιακπξή εμσηεξηθή εκθάληζε. Ζ αληίζεζε απηή ζηεξίδεηαη ζην επηρείξεκα φηη 

ε πάξηε δελ είρε ζπλνηθηζζεί, δελ είρε δει. έλα αζηηθφ θέληξν (ην ιεγφκελν άζηπ) 

κε ηεξά ησλ ζεψλ θαη ιακπξά νηθνδνκήκαηα, φπσο ε Αζήλα. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηε πάξηε θαη ζηελ Αζήλα αθνξά θπξίσο ηνπο λανχο θαη ηα δεκφζηα θηήξηα, φρη 

ηηο θνηλέο θαηνηθίεο θαη ηα άιια ηδησηηθά θηίζκαηα, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ 5
ν
 αη. 

π.Υ., φπσο έρεη πξφζθαηα επηζεκαλζεί (Tomlinson, 2005: 61). Οη γξαπηέο 

καξηπξίεο θαη ηα πεληρξά αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηεο πάξηεο δελ καο 

επηηξέπνπλ λα ακθηζβεηήζνπκε ηελ άπνςε ηνπ Θνπθπδίδε. ηελ Αζήλα φκσο ηα 

πινχζηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ζπκπιεξψλνπλ ή δηαθσηίδνπλ ηελ εηθφλα πνπ 

δίλεη φρη κφλν ν Θνπθπδίδεο αιιά θαη ν Πινχηαξρνο, φπσο ζα δείμνπκε ακέζσο 

κεηά κε δχν παξαδείγκαηα (1, 2) .  

Παξάδεηγκα 1 Σα ιακπξφηεξα ηεξά νηθνδνκήκαηα ρηίζηεθαλ ζην ηεξφ ηεο 

Αζελάο ζηελ Αθξφπνιε, ε νπνία ήηαλ ην ζξεζθεπηηθφ θέληξν ηεο αξραίαο 

Αζήλαο. Ζ Αθξφπνιε απέθηεζε κλεκεηψδε κνξθή ράξε ζε έλα νηθνδνκηθφ 

πξφγξακκα ηνπ Πεξηθιή πνπ μεθίλεζε ην 447 π.Υ. θαη νινθιεξψζεθε κεηά ην 

ζάλαηφ ηνπ (429 π.Υ.). ην πξφγξακκα απηφ, πνπ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο απφ 

ηνλ Πινχηαξρν ζηε βηνγξαθία ηνπ Πεξηθιή, νθείιεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ 

Παξζελψλα, ησλ Πξνππιαίσλ θαη ηνπ ρξπζειεθάληηλνπ ιαηξεπηηθνχ αγάικαηνο 

ηεο Αζελάο (Hurwit, 2004: 94-105· Κνξξέο, 2000, 10-20). Σκήκαηα απφ ην 

ιακπξφ δηάθνζκν ηνπ Παξζελψλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Παλαζήλαηα, δει. ηελ 

ενξηή ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, εθηίζεληαη ζην Νέν Μνπζείν ηεο Αθξνπφιεσο 

θαη ζε κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ (θπξίσο ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν θαη ζην Μνπζείν 

Λνχβξνπ). Σν πξφγξακκα ηνπ Πεξηθιή ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ εηήζηα εηζθνξά 

(αξρηθά 460 ηάιαληα) ησλ ζπκκάρσλ ζηελ Αζήλα, ην χςνο ηεο νπνίαο 

θαζνξηδφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Αζελαίνπο ζχκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε (1.19). 

Έλα εμεθνζηφ ηεο ζπκκαρηθήο εηζθνξάο απνδηδφηαλ ζηελ Αζελά σο απαξρή θαη 
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θπιαζζφηαλ ζηελ Αθξφπνιε. Σα εηήζηα ζχλνια ησλ απαξρώλ απφ ηηο εηζθνξέο 

θάζε ζχκκαρεο πφιεο ραξάδνληαλ ζε κεγάιεο καξκάξηλεο ζηήιεο πνπ 

ζηεγάδνληαη ζήκεξα ζην Δπηγξαθηθφ Μνπζείν. Οη ζηήιεο κε ηηο απαξρέο γηα ηελ 

Αζελά επηβεβαηψλνπλ ηα ιεγφκελα ηνπ Πινπηάξρνπ (Πεξηθιήο 12.2.) φηη ν 

Πεξηθιήο ρξεζηκνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηεο εηζθνξάο «γηα λα 

ρξπζψζεη θαη λα θαιισπίζεη ηελ Αζήλα, ζα λα ήηαλ κία καηαηφδνμε γπλαίθα, πνπ 

θξεκάεη πάλσ ηεο πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη αγάικαηα θαη λανχο πνπ θνζηίδνπλ ρίιηα 

ηάιαληα». Σα πην πάλσ νηθνδνκήκαηα θαζψο θαη πάκπνιια θηλεηά επξήκαηα ηεο 

Αθξφπνιεο παξέρνπλ πινχζην πιηθφ γηα εηθνλνγξάθεζε.  

Παξάδεηγκα 2 Σα ζεκαληηθφηεξα δεκφζηα νηθνδνκήκαηα ππήξραλ ζηελ 

Αγνξά, δει. ζηνλ ρψξν ΒΓ ηεο Αθξφπνιεο, πνπ δηακνξθψζεθε αξρηηεθηνληθά 

ζηε δηάξθεηα θπξίσο ηνπ 5. αη. π.Υ. Ζ Αγνξά ήηαλ ην θέληξν ηεο πνιηηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο αξραίαο Αζήλαο (βι. πξφινγν 

ηνπ Renfrew ζην Camp, 2004: 17). Έλα απφ ηα νηθνδνκήκαηα ηεο Αγνξάο, ε 

ιεγφκελε Πνηθίιε ηνά, θεκηδφηαλ γηα ηνλ έμνρν θαιιηηερληθφ δηάθνζκφ ηεο θαη 

πξνζέθεξε πξνζηαζία ζηνπο ζπγθεληξσκέλνπο ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηεο Αγνξάο 

θάησ απφ θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο  (Camp, 2004: 89-96). Έλα άιιν ζεκαληηθφ 

θηήξην ήηαλ ε Βαζίιεηνο ηνά (Camp, 2004: 74-8). Δδψ είρε ηελ έδξα ηνπ θαηά 

ηελ εληαχζηα ζεηεία ηνπ Άξρσλ Βαζηιεχο, δει. ν δεχηεξνο ζηελ ηεξαξρία άξρσλ 

ηεο αζελατθήο θπβέξλεζεο (Camp, 2004: 127-8), ν νπνίνο είρε αξκνδηφηεηεο 

ζξεζθεπηηθέο θαη λνκηθέο (Αξηζη. Αζελ. πνι. 57). Οη Αζελαίνη πνπ εθιέγνληαλ ζε 

αμηψκαηα, φπσο απηφ ησλ ελλέα αξρφλησλ, έδηλαλ φξθν (Πνιπδ. 8.86) φηη ζα 

ηεξνχλ ηνπο λφκνπο πάλσ ζε ιίζν ν νπνίνο βξηζθφηαλ θνληά ζηε Βαζίιεην ηνά 

(Camp, 2004: 129-30). Απαξαίηεην γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

πνιηηεχκαηνο ήηαλ ην Βνπιεπηήξην, ην νπνίν ρηίζηεθε γηα λα ζηεγάζεη ηα 500 

κέιε ηεο βνπιήο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιεηζζέλε 

(Camp, 2004: 73, 76). Απφ ηηο κπζηηθέο ςεθνθνξίεο πνπ δηεμάγνληαλ ζηελ Αγνξά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 8
εο

 πξπηαλείαο πξνέξρνληαη ζξαχζκαηα αγγείσλ κε 

ραξαγκέλν ην φλνκα ηνπ Θεκηζηνθιή, ηνπ Αξηζηείδε ή ηνπ Κίκσλνο, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηνλ νζηξαθηζκφ ηνπο (Camp, 2004: 81, εηθ. 39). 

ηελ Αγνξά ππήξραλ επίζεο ηα αζελατθά δηθαζηήξηα (Camp, 2004: 136-46, θαη 

αλαιπηηθφηεξα, Boegehold, 1995: 10-15) θαη ην Ννκηζκαηνθνπείν ηεο πφιεο 

(Camp, 2004: 161-6). Απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ δηθαζηεξίσλ πξνέξρνληαη πνιιά 

θηλεηά επξήκαηα. Καηλνηνκία ηνπ ηέινπο ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. ήηαλ ηα θιεξσηήξηα, 

δει. ζηήιεο κε θάζεηεο ζεηξέο εγθνπψλ ζηελ πξφζζηα πιεπξά, κία γηα θάζε 

αζελατθή θπιή, κέζα ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχζαλ ράιθηλα πηλάθηα θαζέλα απφ ηα 

νπνία έθεξε εγράξαθην ην φλνκα ππνςήθηνπ δηθαζηή (Camp, 2004: 138, εηθ. 82-

4, θαη αλαιπηηθφηεξα, Boegehold, 1995: 31-4, 58· Lang, 1995: 59-64). Με ηε ξίςε 

ιεπθψλ ή καχξσλ ζθαηξηδίσλ, πνπ έπεθηαλ ηπραία κέζα απφ ζσιήλα ζηελ 

αξηζηεξή πιεπξά ηνπ θιεξσηεξίνπ, φξηδαλ θαζεκεξηλά απηνχο πνπ ζα 

ππεξεηνχζαλ σο δηθαζηέο ζηα δηθαζηήξηα θαη αληίζηνηρα απηνχο πνπ 

απαιάζζνληαλ ηελ εκέξα εθείλε απφ ηα δηθαζηηθά θαζήθνληά ηνπο (βι. 

πεξηγξαθή ηνπ Αξηζηνηέιε, Αζελ. πνι. 63-65, 2). Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ 

θιεξσηεξίσλ ζηεξίρζεθε ζηε καξηπξία ηνπ Αξηζηνηέιε (Αζελ. πνι. 63.2, 64., 

66.1) ε νπνία επηβεβαηψλεηαη απφ ζσδφκελν ζξαχζκα ιίζηλεο ζηήιεο 

θιεξσηεξίνπ (Boegehold, 1995: 58· Camp, 2004: 138, εηθ. 82, 3). Δπηπιένλ έρνπλ 

αλαζθαθεί δεθάδεο ζξαχζκαηα ράιθηλσλ ελεπίγξαθσλ δηθαζηηθώλ πηλαθίσλ 

(Lang, 1995: 61-64· Camp, 2004: 138, εηθ. 84). Όζν γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

δηθαζηέο θαηέιεγαλ ζηελ εηπκεγνξία ηνπο,   ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην δεχηεξν 
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θεθάιαην ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ, έρνπλ βξεζεί ζηξνγγπιέο ράιθηλεο ςήθνη πνπ 

ρξεζίκεπαλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Οη ςήθνη κε ηηο νπνίεο νη δηθαζηέο αζψσλαλ είραλ 

κηθξφ θνίιν άμνλα, ελψ απηέο κε ηηο νπνίεο θαηαδίθαδαλ είραλ αληίζεηα ζπκπαγή 

άμνλα (βι. Αξηζη. Αζελ. πνι. 68.2). Απηνχ ηνπ είδνπο ςήθνη βξέζεθαλ ζε κία 

πξφρεηξε πήιηλε θάιπε πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζε άγλσζηε δηαδηθαζία 

εθδίθαζεο (Camp, 2004: 136-7, εηθ. 80-1). Σα δηθαζηηθά πηλάθηα θαζψο θαη άιια 

θξαηηθά αληηθείκελα απφ ραιθφ, θαηαζθεπάδνληαλ ζην Ννκηζκαηνθνπείν ην 

νπνίν βξηζθφηαλ επίζεο ζηελ Αγνξά (Camp, 2004: 161 θ.ε.). 

Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηελ Αθξφπνιε πνπ δηαηήξεζε δηαρξνληθά ην 

ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο, ε Αγνξά έραζε βαζκηαία ην ραξαθηήξα ηνπ 

πνιηηηθνχ θέληξνπ ηεο νρπξσκέλεο πφιεο. ηελ χζηεξε αξραηφηεηα ηα 

νηθνδνκήκαηά ηεο θαηαζηξάθεθαλ θπξίσο απφ βαξβαξηθέο, επηδξνκέο θαη 

αξγφηεξα θαιχθζεθαλ απφ άιια θηίζκαηα πνπ είραλ δηαθνξεηηθή ρξήζε (Camp 

2004: 235-40 θαη 253-5· Saradi, 2006: 238-9). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε 

Αγνξά ηεο αξραίαο Αζήλαο εμαθαλίζηεθε νινθιεξσηηθά, κε απνηέιεζκα λα 

ακθηβάιεη θαλείο αθφκε θαη γηα ηελ αθξηβή ζέζε ηεο (βι. πξφινγν Renfrew ζην 

Camp, 2004:17). Σα ζεκέιηα ησλ θηεξίσλ ηεο αξραίαο Αγνξάο άξρηζαλ λα 

έξρνληαη ζην θσο ην 1931, κε ηηο ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο ηεο Ακεξηθαληθήο 

ρνιήο Κιαζηθψλ πνπδψλ ζηελ Αζήλα. Πνιιά απφ ηα ζπνπδαηφηεξα 

νηθνδνκήκαηα, φπσο είλαη ε Βαζίιεηνο ηνά θαη ν ιίζνο πάλσ ζηνλ νπνίν νη 

άξρνληεο έδηλαλ φξθν, ην (Παιαηφ θαη Νέν) Βνπιεπηήξην, ην Ννκηζκαηνθνπείν, 

ηα Γηθαζηήξηα θαη ελδερνκέλσο ε Πνηθίιε ηνά έρνπλ αλαζθαθεί θαη ηαπηηζηεί. 

ήκεξα ε Αγνξά απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν αξραηνινγηθφ πάξθν 

πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα. Όζν γηα ηα θηλεηά επξήκαηα πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζην 

ρψξν ηεο Αγνξάο, ζηεγάδνληαη ζηελ αλαθαηαζθεπαζκέλε ηνά ηνπ Αηηάινπ (Βι. 

πξφινγν Σηβέξηνπ ζην Camp, 2004: 15). Ωζηφζν, παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

αξραίαο Αγνξάο θαη ηελ επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε πνπ έρνπκε γηα ην ρψξν 

απηφ, δελ ππάξρεη ζρεηηθή εηθνλνγξάθεζε θαη ελεκέξσζε ζην έληππν βηβιίν γηα 

ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν ζηελ αξραία Διιάδα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

Αθξφπνιε, ζηελ νπνία θχιαγαλ ην ηκήκα ηεο εηζθνξάο πνπ αθηέξσλαλ θάζε 

ρξφλν ζηελ Αζελά.  

Σα θελά απηά δπζρεξαίλνπλ απφ πνιιέο απφςεηο ηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαθηέαο 

χιεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο Αζήλαο κέζα ζηελ 

νπνία έδξαζε ν αζελαίνο „πνιίηεο.‟ Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζρεξεηψλ ε 

δηδαθηηθή νκάδα πξνζθεχγεη ζπλήζσο ζε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο εμνηθείσζεο ησλ 

θνηηεηψλ κε θηλεηά θαη αθίλεηα αξραηνινγηθά επξήκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

Ο πξνβάιινληαη ζπλήζσο δηαθάλεηεο (slides) ή εηθφλεο (κέζσ powerpoint) 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, νηθνδνκεκάησλ, κλεκείσλ θαη κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ αξραία Αζήλα, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηα πξνζσπηθά αξρεία 

ησλ δηδαζθφλησλ. Καηά θαηξνχο νκάδεο θνηηεηψλ απφ ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ Αζήλα μελαγνχληαη απφ ζπκβνχινπο θαζεγεηέο ζηελ αξραία Αγνξά ή ζε 

άιινπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία ηεο Αηηηθήο. Ωζηφζν νξηζκέλα απφ 

απηά ηα ηκήκαηα ζπγθεληξψλνπλ θαη θνηηεηέο απφ πεξηνρέο εθηφο Αηηηθήο, κε 

απνηέιεζκα κφλνλ νη θνηηεηέο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά λα 

επσθεινχληαη ησλ επηζθέςεσλ απηψλ. Έηζη νη δχν πην πάλσ επαηλεηέο θαηά ηα 

άιια δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο πξνζθξνχνπλ ζε κία 

βαζηθή αξρή ηεο ΑεμΑΔ: δει. ζηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ θνηηεηψλ λα έρνπλ εμίζνπ πξφζβαζε ζην καζεζηαθφ πιηθφ, ζηε 

γλψζε.  
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ΙΙ. Ο ζηόσορ δημιοςπγίαρ Δναλλακηικού Γιδακηικού Υλικού για ηην 

παπαγυγή CD-ROM 

Απηή ε ηειεπηαία δηαπίζησζε νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ Δλαιιαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ 

Τιηθνχ ζε ςεθηαθή κνξθή γηα ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ CD-ROM. Σν 

αληηθείκελν ηνπ CD-ROM είλαη ε Αζήλα ζηελ Δπνρή ηνπ Πεξηθιή. Ζ πεξίνδνο 

απηή αλαθέξεηαη θαλνληθά ζηα έηε 461-429 π.Υ. θαηά ηα νπνία ν Πεξηθιήο 

νδήγεζε ηελ Αζήλα ζηε ιεγφκελε «Υξπζή Δπνρή» ζεζπίδνληαο σο πξψην 

δεκνθξαηηθφ κέηξν ηε κηζζνθνξά: δει. ην κηζζφ ησλ δηθαζηψλ, κε ηνλ νπνίν 

ακείβνληαλ αξγφηεξα θαη άιινη αμησκαηνχρνη, ελψ ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ. έπαηξλαλ ην 

κηζζφ απηφ θαη φζνη ζπκκεηείραλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ. Ωζηφζν ην πην πάλσ 

ρξνληθφ δηάζηεκα επεθηείλεηαη ζπρλά απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηα ρξφληα πνπ 

πξνεγήζεθαλ ή αθνινχζεζαλ ηα έηε 461 θαη αληίζηνηρα 429, έηζη ψζηε λα 

θαιχπηεη ηνπο κεδηθνχο πνιέκνπο ή θαη ην πξψην ηνπιάρηζηνλ ήκηζπ ηνπ 

ηέηαξηνπ αηψλα π.Υ. ε απηή ηε δηεπξπκέλε πεξίνδν γλσζηή σο «Δπνρή ηνπ 

Πεξηθιή» εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ην ελ ιφγσ CD-ROM. 

Ζ επηινγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε δεκηνπξγία Δλαιιαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ 

Τιηθνχ δελ είλαη ηπραία. Όπσο είλαη γλσζηφ, ζηελ ΑεμΑΔ νη λέεο ηερλνινγίεο 

ελδείθλπληαη σο εξγαιεία κάζεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο θπξίσο εθείλεο θαηά ηηο 

νπνίεο νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαδνζνχλ ηφζν 

απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο έληππεο κνξθήο (Ληνλαξάθεο, 2001α: 187). Ζ ρξήζε 

ηνπο ζηνρεχεη ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, 

ψζηε απηφ λα γίλεη ζηνλ θνηηεηή θαηαλνεηφ θαη αθνκνηψζηκν. Σν κέζν ή ηα κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίιινπλ, επηιέγνληαη πάληνηε εθείλα πνπ είλαη θαηά 

πεξίπησζε πην απνδνηηθά πξνο φθεινο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Ωζηφζν νη ςεθηαθέο 

κνξθέο δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζπκπιεξψλνπλ ζπλήζσο ην έληππν πιηθφ, κφλν ζε πην 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο ζπληζηνχλ ην θχξην δηδαθηηθφ πιηθφ (Ληνλαξάθεο, 1998α: 

154-7· ηνπ ίδηνπ, 1998β 173-5). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ελ ιφγσ CD-

ROM ζρεδηάζζεθε γηα λα απνηειέζεη ηκήκα ηνπ θχξηνπ (έληππνπ) δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ή εκπινπηίδεη  κε εηθφλεο θαη πιεξνθνξηαθά 

θείκελα. 

Γηα ηε κειέηε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ ζηελ αξραία Διιάδα, νη 

καξηπξίεο ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ είλαη εθ θχζεσο ιηγφηεξν πξνζηηέο απφ 

ηηο γξακκαηεηαθέο πεγέο. Ο απινχζηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλνπλ νη αξραηνινγηθέο 

καξηπξίεο πξνζβάζηκεο ζηνπο θνηηεηέο είλαη κέζσ αλαθνξψλ ζε εηθφλεο πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ πεξηγξαθέο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνπζηάδεη, 

φπσο είδακε πην πάλσ, απφ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ έληππνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

γηα ηε Θ.Δ. ΔΛΠ 20. Ζ παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ νηθνδνκεκάησλ ηεο Αζήλαο, 

ηνπ αζελαίνπ πνιίηε θαη ησλ θπξίαξρσλ ζεψλ ηεο πφιεο  είλαη σζηφζν εθηθηή κε 

ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Αξθεί λα δεκηνπξγεζεί έλα CD-ROM ην νπνίν ζα 

ππνζηεξίδεη ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην. ηελ πεξίπησζε απηή ν θνηηεηήο ζα δηαβάδεη 

ην έληππν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, ελψ ζπγρξφλσο ζα πξνζιακβάλεη κέζσ ηεο 

νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή πάλσ ζην γξαθείν ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ή 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη εηθφλεο.  

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ CD-ROM θαη ε ιεηηνπξγία 

δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη θφκβσλ ζην δηαδίθηπν έρεη απνδείμεη ην ζεκαληηθφ ξφιν 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηδαζθφκελνπ θαη ζηελ αθνκνίσζε 

θαη εκπέδσζε ησλ ελλνηψλ πνπ ηνπ παξέρεη ην γξαπηφ θείκελν (Κάββνπξα-

Γξεγνξηάδνπ-Σζαγθάλνπ, 2002: 348). Γηθηπνγξαθία, ε νπνία παξαπέκπεη ηνπο 

θνηηεηέο ζε αγγιφθσλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζην 
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δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν ζηελ αξραία Διιάδα, έρεη ήδε ζπληαρζεί απφ ηελ 

ππνγξαθφκελε Δ. Κφιιηα θαη είλαη αλαξηεκέλε ζην ρψξν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

ΔΑΠ γηα ηε Θ.Δ. ΔΛΠ 20. Απφ ην 2006 είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ 

γεληθφηεξα θαη ε βξαβεπκέλε ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηεο Αξραίαο Αγνξάο 

ησλ Αζελψλ, θαηά ηελ Κιαζηθή, Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή Πεξίνδν, ηνπ 

Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ (http://3d.athens-agora.gr). Ωζηφζν ν θνηηεηήο 

ηνπ ΔΑΠ δελ έρεη πιεξνθφξεζε απφ ην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηα 

αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ην κεραληζκφ 

ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, ψζηε λα αλαζχξεη απφ ην δηαδίθηπν εηθφλεο θαη 

πιεξνθνξίεο. Μία πξνζπάζεηα απηνχ ηνπ είδνπο ζα ήηαλ φκσο, εθηφο ησλ άιισλ, 

ρξνλνβφξα θαη απνζαξξπληηθή γηα έλαλ πξνπηπρηαθφ θνηηεηή κε ζηνηρεηψδεο 

επίπεδν γλψζεσλ. 

Σν θελφ ζην έληππν πιηθφ ζα θαιχςεη ην πξνηεηλφκελν CD-ROM πνπ ζα 

παξέρεη ζην θνηηεηή άκεζε πξφζβαζε φρη κφλν ζηηο αξραηνινγηθέο καξηπξίεο 

αιιά θαη ζηηο γξακκαηεηαθέο πεγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, πξάγκα πνπ 

ζπληζηά απφ κφλν ηνπ κία «αλνηθηή εθπαίδεπζε». Έηζη νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ 

ζηελ δηάζεζή ηνπο έλα επέιηθην καζεζηαθφ εξγαιείν (Ληνλαξάθεο 2003:15), πνπ 

απνζθνπεί ζηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπινθή· ελψ νη δηδάζθνληεο θάλνπλ 

ειθπζηηθφηεξν ην κάζεκά ηνπο, αθνχ ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν κάζεζεο.  

ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θεηκέλσλ κε ηε κνξθή εθπαηδεπηηθψλ CD-ROM ησλ 

νπνίσλ ε ζεκαηνινγία εκπίπηεη ζην Γεκόζην θαη ηδησηηθό βίν ζηελ αξραία Διιάδα, 

πξνεγήζεθε ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Παιαηφηεξν είλαη έλα δηπιφ CD-ROM 

πνπ πινπνηήζεθε πξηλ ιίγα ρξφληα απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη 

δηαλεκήζεθε ζηα ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαηά ην έηνο 2003-04  

(http://www.greek-language.gr  κε πεξαηηέξσ αλαδήηεζε ζηνλ ζχλδεζκν «Πχιε: 

Γεκφζηνο Βίνο»). Ο έλαο  ςεθηαθφο δίζθνο αλαθέξεηαη ζην Γεκόζην Βίν, ελψ ν 

άιινο ζηνλ Ιδησηηθό Βίν. Ζ εηθνλνγξάθεζε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ δελ 

παξνπζηάδεηαη σζηφζν γεσγξαθηθά ή εμειηθηηθά, αλ θαη θαιχπηεη επηά αηψλεο 

(απφ ην 700 έσο ην 30 π.Υ.). Απηφ επηζεκάλζεθε ζην δηαδίθηπν κε αλψλπκν 

ζρφιην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ελ ιφγσ CD-ROM δίλεη κία «νκνγελνπνηεκέλε 

θαη ζηαηηθή εηθφλα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ». Όζν γηα ηε ρξήζε ηνπ CD-

ROM, ην ινγηζκηθφ  ζρεδηάζηεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βνήζεκα ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο φρη ηεο ηζηνξίαο αιιά ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ 

κεηάθξαζε. 

Πξφζθαηα (2006) ην δηπιφ CD-ROM αληηθαηαζηάζεθε απφ ςεθηαθφ δίζθν 

κεγαιπηέξσλ αμηψζεσλ, ζηνλ νπνίν ζπλεξγάζηεθε νκάδα παλεπηζηεκηαθψλ 

(http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio/irodotos_a_b/). Σν πεξηερφκελν ηνπ 

λένπ CD-ROM ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο ελφηεηεο πνπ ηηηινθνξνχληαη 

«Ζξνδφηνπ ηζηνξίεο» θαη «Αξραία Διιάδα: ν ηφπνο θαη νη άλζξσπνη». Κάζε κία 

ελφηεηα ρσξίδεηαη ζε πέληε ππνελφηεηεο. Οη «Ζξνδφηνπ ηζηνξίεο» 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηδαζθαιία ζηελ πξψηε γπκλαζίνπ. Ζ ελφηεηα «Αξραία 

Διιάδα: ν ηφπνο  θαη νη άλζξσπνη» πξννξίδεηαη γηα δηδαζθαιία ζηε δεπηέξα 

γπκλαζίνπ. Ζ ελφηεηα απηή θαιχπηεη ηνλ ηδησηηθφ βίν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη 

εζηηάδεη  ζηα αζιήκαηα, ζηελ θαηνηθία, ζηελ ελδπκαζία, ζηε δηαηξνθή θαη ζηα 

ζπκπφζηα (http://astronkyttaron.heavenforum.org/t956-topic ). 

Σφζν ην παιαηφηεξν CD-ROM φζν θαη ην λεφηεξν, πνπ πεξηέρεη ηελ ελφηεηα 

γηα ηνλ ηδησηηθφ βίν, δηαθέξνπλ απφ ην πξνηεηλφκελν CD-ROM γηα ηε ΘΔ ΔΛΠ 

20 φρη κφλν σο πξνο ηε ζεκαηηθή αιιά θαη σο πξνο ηνπο ζηφρνπο: 1) πξννξίδνληαη 
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φρη γηα αηνκηθή ρξήζε καζεηψλ αιιά γηα δηδαζθαιία ζε ζπιινγηθφ επίπεδν ζηε 

δεπηέξα ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ, 2) πεξηέρνπλ εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκπινπηίζεη ηε δηδαζθαιία φρη ηζηνξηθνχ καζήκαηνο, αιιά 

θηινινγηθνχ, δει. ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ κεηάθξαζε. Δδψ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ζρνιηθή δηδαζθαιία βαζίδεηαη αληίζηνηρα ζε έληππν Αλζνιφγην 

κε ηίηιν «Αξραία Διιάδα. Ο ηφπνο θαη νη άλζξσπνη» πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ γηα λα δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο 

δεπηέξαο γπκλαζίνπ. Σν παιαηφηεξν έληππν αλζνιφγην (Καξακπάγηα-

Καξακπάγηα, 1999) αληηθαηαζηάζεθε πξφζθαηα απφ ππνδεηγκαηηθά ζρεδηαζκέλν 

θαη ηππσκέλν βηβιίν (ηεθαλφπνπινο-Αληδνπιή, 2006). Σν λεφηεξν αλζνιφγην 

έρεη δνκεζεί ζε επηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο απφ ηηο νπνίεο νη έμη αλαθέξνληαη ζε 

ζπνπδαίεο αξραίεο ειιεληθέο πφιεηο (Αζήλα, πάξηε, Θήβα, Κφξηλζνο, 

Αιεμάλδξεηα) ή επηθξάηεηεο (Μαθεδνλία) πνπ άθκαζαλ θαηά ηελ αξρατθή, 

θιαζηθή θαη ειιεληζηηθή επνρή, ελψ ε έβδνκε ελφηεηα αθηεξψλεηαη ζηνλ 

αζιεηηζκφ θαη ζηα αζιήκαηα.  

Σν πξνηεηλφκελν CD-ROM γηα ηε Θ.Δ. ΔΛΠ 20 απνηειείηαη απφ έλαλ ςεθηαθφ 

δίζθν πνπ ζπκπιεξψλεη ή αληηθαζηζηά ηκήκαηα ηνπ έληππνπ δηδαθηηθνχ 

εγρεηξηδίνπ θαη πξννξίδεηαη αληίζεηα γηα αηνκηθή ρξήζε. Σν ελ ιφγσ CD-ROM 

έρεη σο αληηθείκελν ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν ζηελ πφιε-θξάηνο ησλ Αζελψλ 

θαηά ηελ πην γλσζηή πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηεο. Σηηινθνξείηαη «Ζ Αζήλα ζηελ 

Δπνρή ηνπ Πεξηθιή: ε πφιε, ν πνιίηεο θαη νη θπξίαξρνη ζενί». Σα θείκελα είλαη 

πιεξνθνξηαθά, ε εηθνλνγξάθεζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε απηά θαη ην καζεζηαθφ 

πιηθφ παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πξννπηηθή.   

Μέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ CD-ROM o δηδαζθφκελνο εμνηθεηψλεηαη θάζε θνξά 

θαηά βνχιεζε κε θάπνην απφ ηα αληηθείκελα πξνο κειέηε ηνπ έληππνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ θαη ζρεκαηίδεη κία ζθαηξηθφηεξε εηθφλα γηα ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν. 

πγρξφλσο ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κεραληζκψλ κάζεζεο, 

θαζψο κέζα απφ ην πξνζθεξφκελν εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ κπνξεί λα παξαηεξεί, λα 

ζπλδπάδεη, λα ηεξαξρεί, λα θξίλεη θαη λα ζπγθξίλεη, λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε 

ή ηε δηαρξνληθφηεηα ζεζκψλ θαη θαηλνκέλσλ: π.ρ. ηελ αιιαγή ρξήζεο γεο 

ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ ηεο Αηηηθήο, φπσο είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν άξρηζε λα 

δηακνξθψλεηαη ε Αγνξά ηεο Αζήλαο ζηα ηέιε ηνπ 6.νπ αη. π.Υ. Με άιια ιφγηα, ν 

δηδαζθφκελνο δελ απνηειεί παζεηηθφ δέθηε, αιιά ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε γλψζε 

πνπ απνθηά (Λνΐδνο, 1998). πγρξφλσο ν θνηηεηήο εμνηθεηψλεηαη κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα, ζηα 

νπνία παξαπέκπνπλ δηάθνξνη ζχλδέζκνη, θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληξπθήζεη 

ζηα ηκήκαηα εθείλα ηνπ CD-ROM πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο πινχζηνπ ζε εηθνλνγξάθεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ απαηηεί ηε 

ρξήζε πεγψλ πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ειιεληθψλ ή μέλσλ θνξέσλ (ειιεληθέο 

αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο θαη κνπζεία ηεο Αηηηθήο θαζψο θαη μέλεο αξραηνινγηθέο 

ζρνιέο ζηελ Αζήλα) νη νπνίνη δελ είλαη πάληνηε πξνζβάζηκνη ζηνπο θνηηεηέο. Με 

ην πξνηεηλφκελν CD-ROM νη θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

θαη κνπζεία ηεο Αηηηθήο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπο. Απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο θνηηεηέο ηεο Θ.Δ. ΔΛΠ 

20 θαηνηθνχλ εθηφο Αηηηθήο θαη Βνησηίαο ή πέξα απφ ηα παξαθείκελα λεζηά ηνπ 

αξσληθνχ θαη ηνπ Αηγαίνπ. Με εμαίξεζε κάιηζηα ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά, ηα 

θνληηλφηεξα θέληξα Ο ζηε λφηηα θαη θεληξηθή Διιάδα βξίζθνληαη ζηελ Πάηξα 

θαη ζηε Λάξηζα, νη νπνίεο απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο απφ ηελ Αζήλα θαη 

ηνλ Πεηξαηά. Δθηφο ηνχηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνπο θνηηεηέο ησλ ζπκβαηηθψλ 
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παλεπηζηεκίσλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. είλαη εξγαδφκελνη. πρλά 

ππνζηεξίδνπλ νηθνγέλεηα θαη νξηζκέλεο θνξέο δελ έρνπλ δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ Ο, πφζν κάιινλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε «εμσζρνιηθέο»  

δξαζηεξηφηεηεο.  

. 

ΙΙΙ. Πεπιεσόμενο και διάπθπυζη ηος CD-ROM 

ην πξνηεηλφκελν CD-ROM νη πιεξνθνξίεο νξγαλψλνληαη κε ηε κνξθή ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ ζε νζφλε (hypertext), ην νπνίν απνηειεί έλα κε γξακκηθό θείκελν. 

Σν ππεξθείκελν πεξηιακβάλεη εηζαγσγή θαη έλδεθα ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 

ζπλνδεχνληαη κε ρξνλνιφγην, γισζζάξην θαη βηβιηνγξαθία. Ζ εηθνλνγξάθεζε 

μεθηλά απφ ηελ αξρηθή ζειίδα (home page), δει. ηελ θεληξηθή νζφλε ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ. Δδψ θπξηαξρεί θσηνγξαθία (Αθξφπνιε) ηνπ πην ραξαθηεξηζηηθνχ 

κλεκείνπ ηεο Αζήλαο ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή, δεμηά ηεο νπνίαο εκθαλίδνληαη νη 

ηίηινη ηεο εηζαγσγήο θαη ησλ έλδεθα θεθαιαίσλ ηνπ θεηκέλνπ.  

 

 Δηζαγσγή 

 Ο ρψξνο  

 Ζ πφιε (ην άζηπ) θαη ε χπαηζξνο ρψξα 

 Ζ αζθάιεηα ηεο πφιεο-θξάηνπο 

 Ο αζελαίνο πνιίηεο  

 Ζ Αγνξά 

 Ζ αζηηθή θαη ε αγξνηηθή θαηνηθία  

 Σα έξγα θνηλήο σθέιεηαο 

 Οη θπξίαξρεο ζεφηεηεο θαη ε ιαηξεία ηνπο  

 Σα ηεξά θαη νη ενξηέο ηνπο 

 Ζ νηθνλνκία θαη ην λφκηζκα  

 Όςεηο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα  

 Υξνλνιφγην 

 Γισζζάξην 

 Βηβιηνγξαθία 

 

ηα θεθάιαηα απηά ν θνηηεηήο κπνξεί λα πξνρσξήζεη γξακκηθά ή επηιεθηηθά, 

δει. κε κε γξακκηθό ηξόπν, κέζσ ηεζζάξσλ επηινγψλ: α) απφ ηελ θεληξηθή νζφλε, 

β) απφ ηνλ ράξηε ηνπ ππεξθεηκέλνπ πνπ δείρλεη ην δέληξν κε ηα θεθάιαηα θαη ηα 

ππνθεθάιαηα, γ) απφ ην ιεπηνκεξέο κελνχ πνπ αλνίγεη κε ην άγγηγκα ηνπ 

πνληηθηνχ ζηε γσλία ηεο νζφλεο, δ) απφ ην επί κέξνπο κελνχ ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο θαη πεξηιακβάλεη κφλν ηα έλδεθα θεθάιαηα.  

Ζ Δηζαγσγή θαηαηνπίδεη ηνλ θνηηεηή γηα ηελ πφιε ηεο θιαζηθήο Αζήλαο ζε 

ζρέζε κε ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα πνπ αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα 

έλδεθα θεθάιαηα. Κάζε έλα απφ ηα θεθάιαηα απηά αξρίδεη κε κία κηθξή 

εηζαγσγηθή παξάγξαθν πνπ ελεκεξψλεη ηνλ θνηηεηή γηα ηα επί κέξνπο ζέκαηα. Ζ 

παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ CD-ROM απφ ηελ εηζαγσγή θαη κεηά είλαη 

εμειηθηηθή, πξνρσξά απφ ην πην γεληθφ ζην πην εμεηδηθεπκέλν, αιιά ε πινήγεζε 

δελ είλαη αλαγθαζηηθά επζχγξακκε. Ζ εηζαγσγή πξνεηνηκάδεη ηνλ θνηηεηή κέζσ 

ησλ ιεγφκελσλ «ππεξδεζκψλ» (links) λα κεηαθέξεηαη ζην θεθάιαην πνπ επηζπκεί, 

ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη κία «γξακκηθή» αλάγλσζε, δει. 

απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο. Έηζη ε κάζεζε γίλεηαη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθή 

εκπεηξία θαη ιηγφηεξν απαίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Figueroa, 1992: 

20). 
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Με ηνλ ίδην ηξφπν, κέζσ ππεξδεζκψλ, ν θνηηεηήο θαηεπζχλεηαη απφ έλα 

ζεκείν ηνπ CD-ROM ζε άιιν. Απηφ ζπκβαίλεη π.ρ. φηαλ έλα ζέκα αλαθέξεηαη 

αθξνζηγψο ζε κία ζεκαηηθή ελφηεηα, αιιά αλαιχεηαη εθηελψο ζε κία άιιε. Έηζη 

απνθεχγνληαη νη επηθαιχςεηο. Ζ ππεξζχλδεζε ζπληειείηαη θαη κε «θνπκπηά 

ελεξγεηψλ», δει. ζχκβνια ηνπνζεηεκέλα ζην αξηζηεξφ θαη ζην θάησ πεξηζψξην 

ηεο νζφλεο, ηα νπνία είηε παξαπέκπνπλ ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ, ζην 

ρξνλνιφγην, ζην γισζζάξην θαη ζηε βηβιηνγξαθία, είηε θαηεπζχλνπλ ηνλ ρξήζηε 

ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα ή ζηελ έμνδν, δει. πίζσ ζηελ αξρηθή νζφλε. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ν ιεγφκελνο «ειηδνδείθηεο», πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο νζφλεο, πεξηέρεη 

ηα ζρεηηθά θάζε θνξά κε ην ζέκα αξραία ειιεληθά θείκελα ζε λενειιεληθή 

απφδνζε. ην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ ππάξρνπλ θαη εηθνλίδηα πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ 

θνηηεηή ζε πξφζζεηεο πιεξνθνξηαθέο πεγέο (πξνζσπνγξαθηθά ζηνηρεία, 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεγή ησλ εηθφλσλ, επεμεγήζεηο θ.ιπ.). 

Κχξην άμνλα ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηνπ έξγνπ απνηεινχλ: α) νη ράξηεο, ηα 

ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηα ηνπνγξαθηθά ζρέδηα ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ ρψξνπ, 

β) νη θσηνγξαθίεο, νη εηθφλεο, νη καθέηεο θαη ηα ζρέδηα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 

θηεξίσλ, κλεκείσλ θαη επξεκάησλ πνπ ζηεγάδνληαη θπξίσο ζε ειιεληθά κνπζεία, 

γ) νη αλαπαξαζηάζεηο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη έξγσλ ηέρλεο. Σα πην 

πάλσ ζπκβάιινπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ θνηηεηή κέζσ ηεο ζρεκαηνπνηεκέλεο 

κνξθήο ησλ γλψζεσλ ηηο νπνίεο πξνζιακβάλεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαηά ηε 

καζεζηαθή ηνπ πνξεία (βι. Ληνλαξάθεο, 2001β: 47·  ηάθαο –Ληνλαξάθεο, 2007: 

547-8). 

 

 

IV. Η διαμόπθυζη ηος ΔΓΥ (CD-ROM) ζύμθυνα με ηιρ απσέρ ηηρ ΑεξΑΠ. 

Σν πξνηεηλφκελν ΔΓΤ, φπσο θαη ην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε Θ.Δ. ΔΛΠ 20, έρεη ζρεδηαζζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΑεμΑΔ. Βαζίδεηαη 

δει. ζηα ιεγφκελα πξνθείκελα θαη κεηαθείκελα, ηα νπνία είλαη αλαπφζπαζηα 

ηκήκαηα ησλ θεηκέλσλ, ελψ ζπγρξφλσο ππνζηεξίδεηαη θαη εκπινπηίδεηαη απφ ηα 

γλσζηά σο δηαθείκελα, επηθείκελα, παξαθείκελα θαη πεξηθείκελα (Ληνλαξάθεο, 

2001β: 47·  ηάθαο-Ληνλαξάθεο, 2007: 545-550). 

Πξνθείκελα είλαη ηα ηκήκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ δίδνληαη ζπλνπηηθά 

θαη πξνεγνχληαη γεληθφηεξα ησλ θεηκέλσλ, φπσο είλαη ηα πεξηερφκελα, ε 

δηάξζξσζε ζε θεθάιαηα θαη ελφηεηεο θ.ιπ. (Ληνλαξάθεο, 2001β: 44· ηάθαο-

Ληνλαξάθεο, 2007: 545-6). ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΔΓΤ ηα 

πξνθείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνλ θνηηεηή ζρεηηθά κε ηα 

πεξηερφκελα ηνπ CD-ROM (ηίηινη εηζαγσγήο, θεθαιαίσλ θαη ππνθεθαιαίσλ) 

ζηελ αξρηθή ζειίδα ή αιινχ, φπσο είδακε πην πάλσ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα 

πξνθείκελα θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηηεηή θαη ηνλ πξνεηνηκάδνπλ γηα λα 

πινεγεζεί κε ηε ζεηξά πνπ ν ίδηνο επηζπκεί ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα ηνπ 

θεηκέλνπ. Άιισζηε νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ νθείινληαη 

ζηελ αλάγλσζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ, θαζηζηνχλ ηνλ θνηηεηή ηθαλφ λα αθνκνηψζεη 

θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο πιεξνθνξίεο ηνπ Δ.Γ.Τ.   

Σα κεηαθείκελα πάιη ζπκπιεξψλνπλ ηα πξνθείκελα κε ηε κνξθή ζπλφςεσλ 

θεθαιαίσλ θαη ελνηήησλ, παξαξηεκάησλ θ.ιπ. (Ληνλαξάθεο, 2001β: 44-5· 

ηάθαο-Ληνλαξάθεο, 2007: 546). ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ CD-ROM ηα 

κεηαθείκελα έρνπλ ηε κνξθή ηεο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα έιζεη απεπζείαο ζε επαθή κε ηηο απφςεηο εξεπλεηψλ θαη λα 

πξνβιεκαηηζζεί γηα ηηο ζπρλά αληηθξνπφκελεο ζέζεηο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 
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ελεξγνπνηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη νμχλεηαη 

ε θξηηηθή ζθέςε ηνπ.  

Όζν γηα ηα δηαθείκελα, ελαξκνλίδνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ θνηηεηή κε 

απηήλ πνπ πξνζιακβάλεη θαηά ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία, εκθαλίδνληαη δει. ζην 

δηδαθηηθφ πιηθφ σο ζπκπεξάζκαηα, δξαζηεξηφηεηεο, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο 

θ.α. (Ληνλαξάθεο, 2001β: 45). ην πξνηεηλφκελν CD-ROM ηα δηαθείκελα είλαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε 

θεθάιαην. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη αζθήζεηο παξαθηλνχλ ηνλ θνηηεηή λα ειέγμεη 

ηνλ βαζκφ αθνκνίσζεο ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη λα ηηο ζπλδέζεη κε απηέο πνπ 

παξέρνληαη ζην έληππν πιηθφ. Σα δηαθείκελα κε ηε κνξθή δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αζθήζεσλ βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο κεηξεζηκφηεηαο ησλ γλψζεσλ, ε νπνία είλαη 

έλα απφ ηα ξεμηθέιεπζα ζηνηρεία ηεο ΑεμΑΔ. Ζ κεηξεζηκφηεηα εθαξκφδεηαη ζε 

δηαδνρηθά ζηάδηα, ψζηε ν ίδηνο ν θνηηεηήο λα ειέγρεη ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία 

θαη λα ηελ αμηνινγεί (Μπάλνπ, 2001: 62). 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ ηα επηθείκελα πνπ είλαη γισζζάξηα, νξηζκνί 

θ.ιπ. (Ληνλαξάθεο, 2001β: 47· ηάθαο-Ληνλαξάθεο, 2007: 548). ην πξνηεηλφκελν 

CD-ROM ηα επηθείκελα έρνπλ ηε κνξθή ρξνλνινγίνπ θαη γισζζαξίνπ. Σν 

ρξνλνιφγην θαζνδεγεί ηνλ θνηηεηή ζηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

νπνίνπ ζπκβαίλνπλ ηα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θηίζκαηα θαη ηα 

αληηθείκελα ή επηθξαηνχλ νη πξαθηηθέο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

θείκελα. Σν γισζζάξην δηεπθνιχλεη ηελ εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηερληθψλ ή 

άιισλ φξσλ ησλ νπνίσλ ε ρξήζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ.  

Όζν γηα ηα παξαθείκελα είλαη ηα «κε γισζζηθά κέξε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

θεηκέλσλ», δει. νη πιεξνθνξίεο πνπ ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα αληιήζεη φρη 

κέζσ θεηκέλσλ αιιά κέζσ εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ, ζρεκάησλ θ.ιπ. (Ληνλαξάθεο 

2001β: 47· ηάθαο-Ληνλαξάθεο 2007: 547). Γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ ςεθηαθνχ 

πιηθνχ ζην πξνηεηλφκελν CD-ROM ρξεζηκνπνηνχληαη ράξηεο, ζρέδηα, 

ζρεδηαγξάκκαηα, θσηνγξαθίεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, εηθφλεο ή ζρέδηα θηεξίσλ, 

καθεηψλ, επξεκάησλ θ.ιπ. ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ έληππνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

γηα ηε ΘΔ ΔΛΠ 20, ππνζηεξηθηηθφ ξφιν, φπσο είδακε, αλαιακβάλεη ην κηθξφ 

πιεξνθνξηαθφ θείκελν πνπ ζπλνδεχεη ηε ιεδάληα ηεο εηθφλαο, σο απαξαίηεην 

ζπκπιήξσκά ηεο, θαη μερσξίδεη κε ζθίαζε απφ ην ηξέρνλ θείκελν. ην 

πξνηεηλφκελν CD-ROM ην κηθξφ απηφ θείκελν εκθαλίδεηαη καδί κε ηε ιεδάληα 

θαηά ηε ζηηγκή πνπ ε εηθφλα κεγαιψλεη κε έλα θιηθ ηνπ πνληηθηνχ επάλσ ηεο. Σα 

παξαθείκελα, φπσο θαη ηα θείκελα ηα νπνία πιαηζηψλνπλ, πξνζθέξνπλ ζπρλά λέεο 

πιεξνθνξίεο πνπ απνπζηάδνπλ απφ ην έληππν πιηθφ. Οη πιεξνθνξίεο φκσο απηέο 

απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πφιεο-θξάηνπο κέζα ζηελ νπνία 

έδεζε θαη έδξαζε ν αζελαίνο πνιίηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην πξψην θεθάιαην 

ηνπ CD-ROM, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ν θπζηθφο θαη δνκεκέλνο ρψξνο ηεο 

αξραίαο Αζήλαο γηα ηνλ νπνίν δελ γίλεηαη θαλέλαο ιφγνο ζην έληππν πιηθφ. 

Σέινο ηα πεξηθείκελα είλαη εκβφιηκα ππνζηεξηθηηθά θείκελα, φπσο π.ρ. κειέηεο 

πεξίπησζεο, παξαδείγκαηα, θ.ιπ. (Ληνλαξάθεο 2001β: 47, 50). ην ελ ιφγσ CD-

ROM ηα πεξηθείκελα εκθαλίδνληαη σο αξραία ειιεληθά θείκελα αλαθνξάο, ζε 

λενειιεληθή απφδνζε, κέζσ ηνπ ζειηδνδείθηε.  

Σν ΔΓΤ έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ρξήζηεο λα κελ είλαη κφλν 

«αλεμάξηεηνο» σο πξνο ην ξπζκφ κάζεζεο αιιά λα δηαηεξεί επηπιένλ ην αίζζεκα 

ππεπζπλφηεηαο θαη απηνπεηζαξρίαο, δεδνκέλνπ φηη θαζίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ ν 

ίδηνο, ππεύζπλνο γηα ηνλ «απηνέιεγρφ» ηνπ (Figueroa, 1992: 21). O έιεγρνο δελ 
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γίλεηαη κφλν κία θνξά ή ζπάληα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή 

εθπαίδεπζεο, θάπνηε κάιηζηα κε εληειψο ηππηθφ ραξαθηήξα. Αληίζεηα απνηειεί 

κία ζπλερή δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί φζν θαη ε κειέηε ηνπ θάζε ζέκαηνο. Ο ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν απηφ εθαξκφδεηαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ 

εκπινθή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, κέζσ ελεξγεηψλ φπσο είλαη ε παξαηήξεζε, ε 

ζχγθξηζε, ν θξηηηθφο ζρνιηαζκφο, ε εκβάζπλζε ζηηο πεγέο, ε εξκελεία ελφο 

θαηλνκέλνπ κε βάζε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ή απηέο πνπ απνθηψληαη εθ ησλ 

πζηέξσλ. Ο θνηηεηήο πξέπεη λα εθηειέζεη κε επηηπρία ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο απηνειέγρνπ (Μπάλνπ, 2001: 68-74) πξηλ 

πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζέκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά 

ζηηο γλψζεηο ηνπ .  

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην Δλαιιαθηηθφ 

Γηδαθηηθφ Τιηθφ ηεο ΔΛΠ 20 παξνπζηάδεη θαη άιια βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο 

ΑεμΑΔ, φπσο είλαη ε ζαθήνεια. Ο δηδαζθφκελνο ρεηξίδεηαη θαη ζπκβνπιεχεηαη ην 

γλσζηηθφ πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ CD-ROM κφλνο ηνπ, ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε παξνπζία άιινπ πξνζψπνπ ή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ (πξβ. ηάθα-

Ληνλαξάθε, 2007: 543). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη o θνηηεηήο έρεη ήδε έλα 

απφζεκα απφ πξνυπάξρνπζεο πιεξνθνξίεο, δει. ζηνηρεία γλσζηά απφ 

πξνεγνχκελεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ή εκπεηξίεο. Βάζεη απηψλ ν εθπαηδεπφκελνο 

θαιείηαη λα πξνζεγγίζεη θάζε θνξά ην ζέκα, θηίδνληαο ν ίδηνο ζηαδηαθά ην δηθφ 

ηνπ καζεζηαθφ νηθνδφκεκα. Γηα ην ιφγν απηφ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ CD-ROM λα έρεη κειεηήζεη πξνεγνπκέλσο ηα ζρεηηθά 

θεθάιαηα, ελφηεηεο ή παξαγξάθνπο ηνπ έληππνπ πιηθνχ.  

Έλα δεχηεξν βαζηθφ γλψξηζκα ηεο ΑεμΑΔ ζην ζρεδηαζκφ θάζε δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ είλαη ην πλούζιο πεπιβάλλον, απηφ δει. πνπ πξνυπνζέηεη πνιιαπιφηεηα 

πεγψλ, εμάζθεζε ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πεγψλ θ.ιπ. (ηάθαο-Ληνλαξάθεο, 

2007: 543). Απηφ μερσξίδεη επίζεο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνηεηλφκελνπ CD-

ROM. Σέινο ην έληππν πιηθφ γηα ηε ΘΔ ΔΛΠ 20 θαη ην ελ ιφγσ CD-ROM 

κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλληλεπίδπαζηρ (ηάθαο-

Ληνλαξάθεο, 2007: 543). Λφγσ ηεο δνκήο ηνπ CD-ROM, ν θνηηεηήο δηαηεξεί 

δηαξθή θαη ακθίδξνκε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ελψ θαη ηα δχν ηνλ 

θαζνδεγνχλ πψο λα καζαίλεη κφλνο ηνπ.   

 πλνςίδνληαο: ην ΔΓΤ φρη κφλν έρεη ζρεδηαζζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ΑεμΔ, αιιά εκθαλίδεη θαη βαζηθά γλσξίζκαηά ηεο. Όζν γηα ην πξνηεηλφκελν CD-

ROM, εδψ ε εηθφλα απνηειεί πξσηαξρηθή πεγή άληιεζεο γλψζεσλ θαη ε κάζεζε 

γίλεηαη εκπεηξηθή, ζε αληίζεζε κε ην ππάξρνλ έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο Θ.Δ. 

ΔΛΠ 20. Παξάιιεια, ν θνηηεηήο απνθηά θαηλνχξγηεο δεμηφηεηεο θαη ζρεκαηίδεη 

κία ζθαηξηθφηεξε εηθφλα γηα γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηα νπνία έρεη ήδε 

εμνηθεησζεί απφ ην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ.  

 

 

Βιβλιογπαθία 
Boegehold, A. L., with contibutions by J. McK. Camp II et al. (1995). The Lawcourts at Athens. 

Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimonia. The Athenian Agora, Vol. 28. 

Princeton, New Jersey. The American School of Classical Studies at Athens. 

Camp, J. M. (2004). Η αξραία Αγνξά ηεο Αζήλαο. Οη αλαζθαθέο ζηελ θαξδηά ηεο θιαζηθήο πόιεο. 

Μηθξ. Μ. Κιεψπα. Αζήλα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. 

Figueroa, M. L. (1992). „Understanding Students‟ Approaches to Learning in University   

       Traditional and Distance Education Courses. Journal of Distance Education/Revue de l’  

      éducation à distance 7, 15-26. 



Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology 

Volume 7, Number 2,  2011  Section one.  © Open Education                       ISSN: 1791-9312 

______________________________________________________________________________ 
 

34 

Garland, R. (2001). Οη αξραίνη Έιιελεο. Η θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Μηθξ. Γ. Γεδεψλ. Αζήλα, 

Βαζδέθεο. 

Hurwit, J. M. (2004). The Acropolis in the Age of Pericles. Cambridge, Cambridge University 

Press.  

Κάββνπξα, Θ., Γξεγνξηάδνπ, Μ. θαη Σζαγθάλνπ, Γ. (2002). Αξρέο ζρεδίαζεο ππεξκεζηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα επέιηθηε κάζεζε ηεο ηζηνξίαο κε βάζε πεξηπηψζεηο. ην 

Γεκεηξαθνπνχινπ, Α. (επηκ.) Πξαθηηθά 3
νπ

 Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα 

ηηο ΤΠΔ. Tφκ. Α´, 345-352. 

Καξακπάγηα, Μ. . θαη Καξακπάγηα, Ν. . (1999). Αξραία Διιάδα. Ο ηόπνο θαη νη άλζξσπνη. 

Αλζνιόγην. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

Αζήλα, Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. 

Κνξξέο, Μ. (2000). Κιαζηθή αζελατθή αξρηηεθηνληθή. ην Μπνχξαο, Υ., αθειιαξίνπ, Μ. Β., 

ηάτθνο, Κ. π. θαη Σνπινχπα, Δ. (επηκ.). Αζήλαη. Από ηελ θιαζηθή επνρή έσο ζήκεξα (5
νο

 αη. 

π.Χ.-2000 κ.Χ.). Αζήλα, Κφηηλνο, 5-45. 

Lang, M. (1995). Pinakia.  Ηn Boegehold, A. L., with contibutions by J. McK. Camp II et al. The 

Lawcourts at Athens. Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimonia. The Athenian 

Agora. Vol. 28. Princeton, New Jersey. The American School of Classical Studies at Athens, 

59-64. 

Ληνλαξάθεο, Α. (1998α). Ζ θαζέηα ζηελ εθπαίδεπζε. ην Κφθθνο, Α., Ληνλαξάθεο, Α., 

Μαηξαιήο, Υ. θαη Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Τν 

εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη νη λέεο ηερλνινγίεο. Tφκ. Γ´. Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα, 

151-69. 

Ληνλαξάθεο, Α. (1998β). Σν βίληεν ζηελ εθπαίδεπζε. ην Κφθθνο, A., Ληνλαξάθεο, A., 

Μαηξαιήο, X. θαη Παλαγησηαθφπνπινο, Υ., Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Τν 

εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη νη λέεο ηερλνινγίεο. Tφκ. Γ΄. Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα,  

171-85. 

Ληνλαξάθεο, Α. (2001α). Γηα πνηα „εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε‟ κηιάκε;. ην Ληνλαξάθεο, Α. 

(επηκ.), 1
ν
 Παλειιήλην Σπλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Πάηξα, 25-

27 Μαΐνπ. Πξαθηηθά Δηζεγήζεσλ. Σφκ. Α´. Αζήλα, Πξνπνκπφο, 185-95.  

Ληνλαξάθεο, Α. (2001β). „Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε: Πξνβιεκαηηζκνί 

γηα κία πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ‟. ην Ληνλαξάθεο, Α. (επηκ.), 

Απόςεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Αζήλα, 

Πξνπνκπφο, 32-52. 

Ληνλαξάθεο, Α. (2003). Δμ απνζηάζεσο θαη ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε: ζπγθιίλνπζεο ή απνθιίλνπζεο 

δπλάκεηο;. ην Παξάιιεια Κείκελα γηα ηε Θ.Δ. «Αλνηθηή θαη εμ  Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε». 

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα, 8-27 (Α΄ δεκνζίεπζε ζην „Η αλνηθηή θαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ’. ΟΗΛΔ, Αζήλα, 1999). 

Ληνλαξάθεο, Α. (2006). Ζ ζεσξία ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο 

πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο. ην Ληνλαξάθεο (επηκ.), Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε – Σηνηρεία ζεσξίαο θαη πξάμεο. Αζήλα, Πξνπνκπφο, 11-41.  

Λνΐδνο, Γ. Η. (1998). Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ΗΗ: Απφ ηελ έδξα κέρξη ηα ακθίδξνκα πνιπκέζα. 

Αλαθηήζεθε ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2011 απφ: http://www.anistor.gr/greek/grback/ist03.htm  

Μήιηνο, Α. (2000). Ζ έλλνηα ηνπ ειεχζεξνπ πνιίηε. ην Μήιηνο, Α., Μπηξγάιηαο, Ν., 

Παπαεπζπκίνπ, Δ. θαη Πεηξνπνχινπ, Α. Γεκόζηνο θαη ηδησηηθόο βίνο ζηελ Διιάδα Ι: Από ηελ 

αξραηόηεηα έσο θαη ηα κεηαβπδαληηλά ρξόληα.. Σφκ. Α´. Γεκόζηνο θαη ηδησηηθόο βίνο ζηελ 

αξραία Διιάδα. Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα, 23-113.  

Μπάλνπ, Α. (2001). Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: Εεηήκαηα νξνινγίαο θαη 

κεζνδνινγίαο. ην Ληνλαξάθεο, Α. (επηκ.).  Απόςεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ Αλνηθηή θαη 

εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Αζήλα, Πξνπνκπφο, 53-77. 

Μπηξγάιηαο, Ν. (2000α). Ο αξραίνο δεκφζηνο βίνο, πνιηηηθή δσή θαη ηάμεηο: δηθαζηηθή, 

ζηξαηησηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή. ην Μήιηνο, Α., Μπηξγάιηαο, Ν.,  Παπαεπζπκίνπ, Δ. θαη 

Πεηξνπνχινπ, Α.. Γεκόζηνο θαη ηδησηηθόο βίνο ζηελ Διιάδα Ι: Από ηελ αξραηόηεηα έσο θαη ηα 

κεηαβπδαληηλά ρξόληα.. Σφκ. Α´. Γεκόζηνο θαη ηδησηηθόο βίνο ζηελ αξραία Διιάδα. Διιεληθφ 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα, 115-238. 

Μπηξγάιηαο, Ν. (2000β). Αξραία ειιεληθή ζξεζθεία. ην Μήιηνο, Α., Μπηξγάιηαο, Ν., 

Παπαεπζπκίνπ, Δ. θαη Πεηξνπνχινπ, Α., Γεκόζηνο θαη ηδησηηθόο βίνο ζηελ Διιάδα Ι: Από ηελ 

αξραηόηεηα έσο θαη ηα κεηαβπδαληηλά ρξόληα.. Σφκ. Α´. Γεκόζηνο θαη ηδησηηθόο βίνο ζηελ 

αξραία Διιάδα. Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα, 331-97. 



Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology 

Volume 7, Number 2,  2011  Section one.  © Open Education                       ISSN: 1791-9312 

______________________________________________________________________________ 
 

35 

Οκάδα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο Θ.Δ. Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Ηζηνξία (ΔΠΟ 11) θαη 

πληνλίζηξηα Γξίηζα, Μ.  (2005). „Καηλνηνκίεο ζηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε: Ζ πεξίπησζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο‟. ην Ληνλαξάθεο, Α. 

(επηκ.). 3
ν
 Γηεζλέο Σπλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Παηδαγσγηθέο θαη 

Τερλνινγηθέο Δθαξκνγέο, Πάηξα 11-13 Ννεκβξίνπ 2005, Πξαθηηθά Δηζεγήζεσλ. Σνκ. Α´. 

Αζήλα, Πξνπνκπφο, 297-307. 

Παπαεπζπκίνπ, Δ. (2000). Ζ νηθνλνκία ζηελ αξραηφηεηα. ην Μήιηνο, Α., Μπηξγάιηαο, Ν. 

Παπαεπζπκίνπ, Δ. θαη Πεηξνπνχινπ, Α., Γεκόζηνο θαη ηδησηηθόο βίνο ζηελ Διιάδα Ι: Από ηελ 

αξραηόηεηα έσο θαη ηα κεηαβπδαληηλά ρξόληα.. Σφκ. Α´. Γεκόζηνο θαη ηδησηηθόο βίνο ζηελ 

αξραία Διιάδα. Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα, 239-77. 

Πεηξνπνχινπ, Α. (2000). Οηθνγελεηαθνί ζεζκνί. ην Μήιηνο, Α., Μπηξγάιηαο, Ν., Παπαεπζπκίνπ, 

Δ. θαη  Πεηξνπνχινπ, Α. Γεκόζηνο θαη ηδησηηθόο βίνο ζηελ Διιάδα Ι: Από ηελ αξραηόηεηα έσο 

θαη ηα κεηαβπδαληηλά ρξόληα.. Σφκ. Α´. Γεκόζηνο θαη ηδησηηθόο βίνο ζηελ αξραία Διιάδα. 

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα, 279-329.  

Πεηξνπνχινπ, Α. (2001). Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο εμ απνζηάζεσο: ε πξφζβαζε ζηηο πεγέο. ην 

Ληνλαξάθεο, Α. (επηκ.). 1
ν
 Παλειιήλην Σπλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ  Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε, Πάηξα, 25-27 Μαΐνπ 2001. Πξαθηηθά Δηζεγήζεσλ. Σφκ. Β´. Αζήλα, 

Πξνπνκπφο, 921-6.  

Saradi, H. G. (2006). The Byzantine City in the Sixth Century. Literary Images and Historical 

Reality. Society of Messenian Archaeological Studies. Athens.  

Sharon, A., Loya, S., Epstein, A., Mermelshtein, B., Perl, B. and Klemes, J. (2005). Virtual 

Schubert: Σhe Σeaching of Μusic from a Distance. Open Education/Αλνηθηή Δθπαίδεπζε 1, 

148-56. 

ηάθαο, . θαη Ληνλαξάθεο, Α. (2007). πκβνιή ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ελφο κνληέινπ ζρεδηαζκνχ 

θαη αλάπηπμεο δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε: ε πεξίπησζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ βίληεν. ην Ληνλαξάθεο, Α. (επηκ.). 4
ν
 Γηεζλέο Σπλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή & εμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Μνξθέο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δθπαίδεπζε: Αλνηθηή Πξόζβαζε θαη εμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Αζήλα 23-25 Ννεκβξίνπ 2007. Πξαθηηθά Δηζεγήζεσλ. Σνκ. Α´. 

Αζήλα, Πξνπνκπφο, 541-52.  

ηεθαλφπνπινο, Θ. θαη Αληδνπιή, Δ.  (2006). Αξραία Διιάδα. Ο ηόπνο θαη νη άλζξσπνη 

(Αλζνιόγην). Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

Αζήλα. Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. 

ηεθάλνπ Ησζ. θαη ηεθάλνπ Ηνπι. (2005). Ζ θπζηνγλσκία ηεο ειιεληθήο πφιεο. ην Γνπθέιιεο, 

Π. Ν. (επηκ.). Τν ειιεληθό ηνπίν. Μειέηεο ηζηνξηθήο γεσγξαθίαο θαη πξόζιεςεο ηνπ ηόπνπ. 

Αζήλα, Δζηία, 237-52. 

Tomlinson, R. (2005). Σν ηνπίν ηεο αξραίαο ειιεληθήο πφιεο. ην Γνπθέιιεο, Π. Ν. (επηκ.). Τν 

ειιεληθό ηνπίν. Μειέηεο ηζηνξηθήο γεσγξαθίαο θαη πξόζιεςεο ηνπ ηόπνπ. Αζήλα, Δζηία, 59-

77. 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

