
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΑΣΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η: Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ ΔΕΣΜΟΥ/ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α ΚΕΙΜΕΝΟ 

Έχει προηγηθεί η διδασκαλία της υποενότητας και η κατανόηση του κειμένου από τους μαθητές. Σκοπός 

αυτών των φύλλων εργασίας είναι η εμπέδωση της διδαχθείσας γνώσης και η ανάπτυξη της κριτικής 

ικανότητας των μαθητών.  

 

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Διαβάστε το κείμενο και τα ερμηνευτικά σχόλια από το βιβλίο σας ή από το διαδραστικό σχολικό βιβλίο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/457/3003,12057/  

Θυμηθείτε την απόδοση του αρχαίου κειμένου στα νέα ελληνικά από την ιστοσελίδα του Ελληνικού 

Πολιτισμού http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/oles%20oi%20metafraseis%20a.htm  

Απαντήστε σε word στις ερωτήσεις: 

-Γιατί θέλησε ο Αλέξανδρος να λύσει το γόρδιο δεσμό; 

-Πώς μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε; 

-Ποιο μήνυμα δίνει σε εμάς σήμερα; 

 

2o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο διαδραστικό σχολικό βιβλίο πατήστε την ένδειξη του μεγενθυτικού φακού ή στο Φωτόδεντρο 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7499?locale=el  

και διαβάστε τα παραδείγματα ιστορικών προσώπων που επέδειξαν αποφασιστικότητα σε κρίσιμες 

καταστάσεις. 

Αφού διαβάσετε το κείμενο του Πλούταρχου ''Η αποφασιστικότητα του Θεμιστοκλή πριν τη ναυμαχία της 

Σαλαμίνας'', απαντήστε σε word στις ερωτήσεις: 

-Πώς αντέδρασαν οι Πελοποννήσιοι, όταν είδαν τις δυνάμεις του εχθρού; 

-Πώς αισθάνθηκε και πώς αντέδρασε ο Θεμιστοκλής; 

-Πώς μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε και ποιο μήνυμα δίνει σε εμάς σήμερα; 

 

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μεταβείτε στη συνέχεια στα Βικιφθέγματα, διαβάστε το κείμενο του Πλούταρχου για τον Ιούλιο 

Καίσαρα και απαντήστε σε word στις ερωτήσεις: 

-Τι αποφάσισε να κάνει ο Ιούλιος Καίσαρας μετά τη νίκη του επί των Ισπανών; 

-Γιατί είπε την ιστορική φράση Alea jacta est (o κύβος ερρίφθη); 

-Πώς μπορούμε να τον χαραχτηρίσουμε και ποιο μήνυμα δίνει σε εμάς σήμερα; 

 

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Να συγκρίνετε τις τρεις προσωπικότητες της Ιστορίας ( Αλέξανδρο, Θεμιστοκλή και Ιούλιο Καίσαρα) 

αναφερόμενοι στους ιδιαίτερους λόγους του καθενός και το αποτέλεσμα της πράξης τους. Ποιον από τους 

τρεις θα ξεχωρίζατε και για ποιον λόγο; 

Γράψετε τις απαντήσεις σας σε powerpoint στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε σχετικές εικόνες από το 

διαδίκτυο. 

Μπορείτε να στείλετε την εργασία σας στο email μου. 

Καλή ενασχόληση!  
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