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1. Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του 
Λόγου σε συνεργασία µε το σχολείο της Ελληνογερµανικής Αγωγής και τις εκδόσεις 
Παπασωτηρίου Α.Ε. Πρόκειται για ένα λογισµικό που περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
προγράµµατα: 

• Το κυρίως λογισµικό (κλειστό λογισµικό) 

• Την βιβλιοθήκη πολυµεσικού υλικού  

• Το πρόγραµµα των διασυνδέσεων 

• Το πρόγραµµα παράλληλης στοίχισης αρχαίων κειµένων και νεοελληνικών αποδόσεων 

• Το βιβλίο καθηγητή (πρόγραµµα προσθήκης ασκήσεων και παρακολούθησης 
βαθµολογίας)  

• Το πρόγραµµα προσθήκης χρηστών από τον διδάσκοντα 

Όλα τα προγράµµατα, εκτός από το πρώτο, είναι ανοιχτά στους χρήστες για προσθήκη δικού 
τους υλικού, το οποίο, στην συνέχεια, ‘βλέπουν’ µέσα από το κυρίως λογισµικό του 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους διδάσκοντες αρχαία ελληνική γλώσσα και 
γραµµατεία στην Β’ Γυµνασίου, µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο του µαθήµατος 
διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας όλων των τάξεων του Γυµνασίου, 
καθώς και της ιστορίας της Α’ Γυµνασίου. 
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2. Εκπαιδευτικά Σενάρια 
Το λογισµικό ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου ΠΗΝΕΛΟΠΗ/ΘΥΜΗΣΙΣ για να 
ενταχθεί στο Πρόγραµµα Σπουδών για την διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και 
γραµµατείας στην Β’ τάξη Γυµνασίου. Στην συνέχεια, αφού γίνει µια σύντοµη ανασκόπηση 
των σεναρίων ένταξης του λογισµικού στην διδακτική πράξη, θα παρουσιαστούν οι 
παιδαγωγικοί, κοινωνιολογικοί και πολιτιστικοί στόχοι του λογισµικού και θα αναλυθούν 
διεξοδικά τα δύο σενάρια ένταξης του λογισµικού στην σχολική πρακτική της Β’ Γυµνασίου. 

2.1 ∆ιδακτική διαδικασία- ∆ραστηριότητες 

Το λογισµικό που αναπτύχθηκε καλύπτει συνολικά πέντε αποσπάσµατα (ενότητες-επεισόδια) 
συν την ενότητα των ∆ελφών. Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται σε τουλάχιστον πέντε διδακτικές 
ώρες. Κατά συνέπεια, το λογισµικό καλύπτει κατά προσέγγιση είκοσι πέντε διδακτικές ώρες. 
Σε αυτές µπορούν να προστεθούν ν ώρες για προσθήκη υλικού στο λογισµικό. 

Στην συνέχεια, σας δίνονται µερικές ιδέες για το πώς µπορείτε να δουλέψετε µε το λογισµικό 
του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ, πάντα µε την καθοδήγηση του καθηγητή σας.  

Εισαγωγή στον κόσµο του συγγραφέα  
Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας ό,τι γνωρίζετε για τον ιστορικό Ηρόδοτο (από το µάθηµα 
της ιστορίας κ.ά.). Πηγαίνετε στην εισαγωγική ενότητα του λογισµικού του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ και 
διαβάστε το κείµενο που αφορά την ζωή, την γλώσσα και το έργο του. Αφού λύσετε τις 
απορίες σας, συνεχίστε µε την βιβλιογραφία. Ο καθηγητής σας µπορεί να σας συστήσει να 
διαβάσετε κάποια από τα βιβλία. 

Τι ξέρετε για τις διαλέκτους της αρχαίας Ελλάδας από το µάθηµα της ιστορίας; Ακούστε τις 
εκφωνήσεις των τριών λέξεων στις διάφορες διαλέκτους και διαβάστε τα κείµενα στον χάρτη. 
Ξέρετε διαλέκτους της νέας ελληνικής γλώσσας ή στοιχεία των αρχαίων διαλέκτων που 
επιβιώνουν στην νέα ελληνική; 

Ενότητες-επεισόδια 

Προκειµένου να µελετήσετε τις ενότητες-επεισόδια του λογισµικού, συµβουλευτείτε τον 
καθηγητή σας για το ποια ενότητα θα επισκεφτείτε κάθε φορά. Αφού την επιλέξετε, ξεκινήστε 
µε το εισαγωγικό κείµενο. Το κείµενο αυτό έχει σκοπό να σας εξοικειώσει µε τα πρόσωπα και 
τα γεγονότα που διαδραµατίζονται. Θα διαπιστώσετε ότι σε κάθε κείµενο (το οποίο µπορείτε 
να διαβάσετε και/ή να ακούσετε) υπάρχουν µπλε, πράσινες ή κόκκινες λέξεις. Οι µπλε λέξεις 
οδηγούν σε κείµενα και εικόνες. ∆ιαβάστε τα κείµενα, τα οποία µπορεί να είναι 
εγκυκλοπαιδικά, λογοτεχνικά κ.ά. Ποια σχέση έχουν κάθε φορά µε το επεισόδιο που µελετάτε; 
Τα σχεδιαγράµµατα και οι εικόνες σας βοηθούν να κατανοήσετε καλύτερα τα γεγονότα; 
Συζητήστε θέµατα που αφορούν θησαυρούς της ελληνικής αρχαιότητας που βρίσκονται 
σήµερα σε διάφορα µουσεία του κόσµου. Ποιους από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα 
µουσεία έχετε επισκεφτεί; 

Οι πράσινες λέξεις σας οδηγούν στο διαδίκτυο. Αν ο καθηγητής σας σας συστήσει να τις 
πατήσετε, διαβάστε το υλικό που περιέχουν, τις εικόνες για τα κείµενα για να πάρετε 
περισσότερες πληροφορίες για το θέµα σας. 

Οι κόκκινες λέξεις οδηγούν σε video ή εικονικές αναπαραστάσεις. Τα κείµενα που έχετε 
διαβάσει ποια σχέση έχουν µε τα όσα βλέπετε στις αναπαραστάσεις αυτές; 

Με βάση τα όσα µελετήσατε, µπορείτε να προσθέσετε κείµενα, εικόνες, ακόµα και ήχους ή 
video σχετικά µε κάθε θέµα στην βάση δεδοµένων του λογισµικού και να φτιάξετε τις δικές 
σας ενότητες. 

Όταν ολοκληρώσετε τα εισαγωγικά κείµενα, προχωρήστε στα αποσπάσµατα του αρχαίου 
κειµένου. Από την πρώτη µατιά, διαπιστώνετε ότι τα αρχαία κείµενα έχουν πολλά κοινά 
στοιχεία µε την νεοελληνική απόδοση. Κάποιες λέξεις έχουν παραµείνει οι ίδιες και θα τις δείτε 
µε κόκκινο χρώµα. Ακούστε τα αρχαία κείµενα και την νεοελληνική απόδοσή τους. Μπορείτε 
ακόµα και να δοκιµάσετε να τα απαγγείλετε. Θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο!    

Όλες οι λέξεις των αρχαίων κειµένων είναι αναγνωρισµένες ως προς την γραµµατική τους 
κατηγορία (αν είναι ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυµία κ.ά). Πατήστε επάνω στις λέξεις εκείνες 

 6



21/9/2008                               Βιβλίο µαθητή, Έκδoση 1.0               ΘΥΜΗΣΙΣ – ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 

 
που σας προκαλούν περιέργεια και διαβάστε τα στοιχεία που τις συνοδεύουν. Αναζητήστε τις 
ίδιες λέξεις στο λεξικό, όπου και µπορείτε να βρείτε παράγωγα και σύνθετα στην νέα ελληνική. 

Αν ολοκληρώσατε τα κείµενα και τις µεταφράσεις τους, διαβάστε τις γλωσσικές παρατηρήσεις 
που τα συνοδεύουν. ∆ώστε µεγάλη έµφαση στα παράγωγα και σύνθετα. Μπορείτε να 
αναζητήσετε τις λέξεις στο λεξικό, όπου και θα διαβάσετε, εκτός από τις µεταφράσεις τους, και 
έναν κατάλογο από παράγωγα και σύνθετα των λέξεων αυτών. Λύστε τις ασκήσεις όταν είστε 
βέβαιοι ότι έχετε καταλάβει όλα τα γλωσσικά φαινόµενα των παρατηρήσεων.  

Στην βιβλιοθήκη του λογισµικού θα βρείτε ένα αρχαίο απόσπασµα εκτενέστερο από αυτό της 
ενότητας για κάθε θέµα. ∆ιαβάστε το και συζητήστε όλο το επεισόδιο στην τάξη. Αφού 
ολοκληρώσετε την ενότητα, βεβαιωθείτε συζητώντας µε τους συµµαθητές και τον καθηγητή 
σας ότι δεν σας έχουν µείνει απορίες για το θέµα της κάθε ενότητας, καθώς και τα γλωσσικά 
φαινόµενα που καλύπτονται. Αν έχετε προσθέσει υλικό στην βάση που ενδιαφέρει τους 
συµµαθητές σας και αφορά την ενότητα αυτή, παρουσιάστε το στην τάξη.  

Ανοιχτή βιβλιοθήκη του λογισµικού 

Μην ξεχνάτε ότι η βιβλιοθήκη σας είναι ανοιχτή και µπορείτε να προσθέσετε κείµενα και 
εικόνες. Ο καθηγητής σας µπορεί να έχει φτιάξει ένα επεισόδιο ο ίδιος και να σας προτείνει να 
το µελετήσετε. Πώς θα σας φαινόταν αν φτιάχνατε από την αρχή τις δικές σας ενότητες; Η 
µάχη του Μαραθώνα, για παράδειγµα, δεν έχει αναπτυχθεί. Πώς θα σας φαινόταν αν 
φτιάχνατε εσείς µια ενότητα µε αυτό το θέµα. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους χάρτες που 
έχουν προστεθεί στην βιβλιοθήκη, να συµπληρώσετε εγκυκλοπαιδικά κείµενα για όλους τους 
πρωταγωνιστές, ακόµα και να επιλέξετε ένα απόσπασµα από το πρωτότυπο κείµενο, να 
βρείτε µια µετάφραση (γιατί όχι να φτιάξετε µια δική σας!) και να τα προσθέσετε στο 
λογισµικό. Συζητείστε µε τον καθηγητή σας άλλες ιδέες για ενότητες-επεισόδια που µπορείτε 
να φτιάξετε.  

Οι ενότητες-επεισόδια που έχουν αναπτυχθεί στο λογισµικό είναι οι ακόλουθες: 

• Κροίσος και Σόλων 

• Ο Νείλος και η Αίγυπτος 

• Η ναυµαχία της Σαλαµίνας 

• Το µαντείο της ∆ωδώνης 

• Η µάχη των Θερµοπυλών 

Έχει αναπτυχθεί επίσης µια επιπλέον ενότητα, αυτή του Μαντείου των ∆ελφών. Η οποία 
εξυπηρετεί συγκεκριµένους στόχους.  

Η ενότητα της σύγκρουσης του Κροίσου µε τον Σόλωνα θα σας δώσει την ευκαιρία να 
συζητήσετε την διαφορετική φιλοσοφία και στάση ζωής των δύο κεντρικών προσώπων. Θα 
γνωρίσετε τις δύο φυσιογνωµίες που αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς κόσµους. Το 
εικαστικό και λογοτεχνικό υλικό που πλαισιώνει το απόσπασµα είναι ενδεικτικά της επίδρασης 
που έχει ασκήσει η αντιπαράθεση των δύο προσωπικοτήτων στην τέχνη και την λογοτεχνία. 

Οι ενότητες της ναυµαχίας της Σαλαµίνας και της µάχης των Θερµοπυλών µπορούν να 
αποτελέσουν ένα δείγµα του τρόπου µε τον οποίο ο ιστορικός καλύπτει τα πολεµικά γεγονότα 
που αποτελούν και το βασικό αντικείµενο της αφήγησής του. Επισηµάνετε τον ρόλο των 
προσώπων στα γεγονότα, την σηµασία που αποδίνει ο ιστορικός σε λεπτοµέρειες όπως η 
ακριβής δύναµη των δύο αντιµαχόµενων πλευρών κ.ά. 

Η ενότητα που έχει αναπτυχθεί µε αναφορά στην Αίγυπτο και τον ποταµό Νείλο είναι 
ενδεικτική των παρεκβάσεων του ιστορικού στο έργο του. Ο κόσµος της αρχαίας και της 
σύγχρονης Αιγύπτου θα αναβιώσει µπροστά στα µάτια σας και θα εντυπωσιαστείτε από τα 
τεχνολογικά επιτεύγµατα και την µεγαλοπρέπεια των µνηµείων. Η ενότητα του Μαντείου της 
∆ωδώνης περιλαµβάνει επίσης πολλά στοιχεία του κόσµου της Ανατολής. 

Σε πολλά κεφάλαια του Ηροδότου γίνεται λόγος για τον ρόλο του θείου στις ανθρώπινες 
πράξεις. Υπό την έννοια αυτή, είναι πολύ σηµαντικός ο ρόλος των Μαντείων των ∆ελφών και 
της ∆ωδώνης που µε τις χρησµοδοτήσεις τους επηρεάζουν την ροή των γεγονότων.  
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Η βιβλιοθήκη του λογισµικού 

Αν ο καθηγητής σας σας το ζητήσει, µπορείτε να ξεκινήσετε την χρήση του λογισµικού από 
την βιβλιοθήκη. Έτσι, στο µάθηµα της λογοτεχνίας, µπορεί να σας ζητηθεί να µελετήσετε ένα 
λογοτεχνικό έργο (πεζό ή ποίηµα) και αφού κάνετε την ανάλυση του περιεχοµένου του, να 
συζητήσετε την σχέση που µπορεί να έχει µε το έργο του Ηροδότου. Για παράδειγµα, 
µπορείτε να ξεκινήσετε την ανάλυσή σας από τις ‘Θερµοπύλες’ του Καβάφη και µετά να 
προχωρήσετε στο κείµενο του Ηροδότου. 

Επίσης, µπορείτε να µελετήσετε τις ασκήσεις πριν δείτε τις γλωσσικές παρατηρήσεις. Αν 
δυσκολεύεστε στην επίλυση των ασκήσεων, τότε θα καταφύγετε στην θεωρία. Αυτή η 
διαδικασία µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από το κεφάλαιο στο οποίο υπάγονται οι γλωσσικές 
παρατηρήσεις, ακόµα και σαν επανάληψη στο τέλος της σχολικής χρονιάς.  

Μέσα από την βιβλιοθήκη µπορείτε να επισκεφτείτε όλες τις εικόνες (από το βιβλίο της 
αρχαίας και σύγχρονης τέχνης), ακόµα και σε µαθήµατα όπως η ιστορία. Αν βρείτε στο 
διαδίκτυο ή άλλου (π.χ. κάρτες από µουσεία που έχετε επισκεφτεί) περισσότερο υλικό, µην 
διστάσετε να το προσθέσετε την ανοιχτή βιβλιοθήκη. Θα διαπιστώσετε ότι ο κατάλογος µε τις 
εικόνες σας µπορεί να εµπλουτιστεί πάρα πολύ. 

Μπορείτε ακόµα, να συζητήσετε θέµατα που αφορούν τον αιγυπτιακό, λυδικό και περσικό 
πολιτισµό µέσα από τα κείµενα της βιβλιοθήκης. Γράψτε τις δικές σας παρατηρήσεις και 
προσθέστε τις στην εγκυκλοπαίδεια ή σε µια δική σας θεµατική περιοχή. 
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3. Πλοήγηση στο λογισµικό του Ηροδότου 

3.1 Εισαγωγή στο λογισµικό 

Το πρόγραµµα Ηρόδοτος «∆ιδασκαλία της Αρχαίας Ελληνική Γλώσσας, Ιστορίας και Αρχαίου 
Ελληνικού Πολιτισµού µε Βάση τα Κείµενα του Ηρόδοτου» αρχίζει µε τα στοιχεία ταυτότητας 
του λογισµικού. 

 

Εικόνα 1: Εισαγωγική σελίδα του λογισµικού 

Πατώντας µε το ποντίκι στο σηµείο της οθόνη που ο κέρσορας γίνεται χεράκι, ανοίγει το µικρό 
παράθυρο στο οποίο σας ζητείται να συµπληρώσετε αριθµό και µυστική λέξη (δεν πρέπει να 
σας διαφεύγει ότι η µυστική λέξη δεν πρέπει να έχει τόνο. Το πρόγραµµα θα κρατά στοιχεία 
για την επίδοσή σας στις ασκήσεις. 

 

Εικόνα 2: Εισαγωγή αριθµού και µυστικής λέξης 

Στην συνέχεια, µεταφέρεστε στην πρώτη σελίδα του λογισµικού 
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Εικόνα 3: Πρώτη σελίδα του λογισµικού 

Με πάτηµα του εικονιδίου I, θα λάβετε πληροφορίες για τους δηµιουργούς του λογισµικού. 
Από την ίδια σελίδα έχετε τις ακόλουθες επιλογές ως προς τις ενότητες: 

• Εισαγωγική ενότητα του λογισµικού 

• Τα ταξίδια του Ηροδότου 

• Η βιβλιοθήκη 

• Η βιβλιοθήκη του χρήστη 

Φέρνοντας το ποντίκι στο κάτω µέρος της οθόνης, εµφανίζεται η µόνιµη µπάρα του 
λογισµικού µε τις ακόλουθες επιλογές: 

 

 

Έξοδος: η εφαρµογή κλείνει µε την ενεργοποίηση αυτού του εικονιδίου 

 

 

Αρχή: σας οδηγεί στην πρώτη σελίδα του λογισµικού 

 

 

Οδηγίες: σας παρέχει γραπτές οδηγίες σε κάθε οθόνη του λογισµικού. 
Υπάρχει η δυνατότητα µετακίνησης του παραθύρου που εµφανίζεται στην 
οθόνη. 

 

Ένταση ήχου: ρυθµίζετε την ένταση του ήχου 
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Εκφώνηση: το εικονίδιο αυτό είναι ενεργοποιηµένο σε κάθε οθόνη που 
εκφωνούνται κείµενα (παράλληλα, εισαγωγικά, βιογραφία του Ηροδότου) 

 

 

Λεξικό: ανοίγει το παράθυρο του λεξικού 

 

 

Κείµενα: οδηγεί στα παράλληλα κείµενα κάθε ενότητας-επεισοδίου 

 

 

Γλωσσικές παρατηρήσεις: οδηγεί στις γραµµατικοσυντακτικές και 
λεξιλογικές παρατηρήσεις κάθε ενότητας-επεισοδίου 

 

Εκτύπωση: επιτρέπει την εκτύπωση της οθόνης. Αν στην οθόνη υπάρχει και 
κείµενο και φωτογραφία, παρέχει την δυνατότητα επιλογής του είδους της 
εκτύπωσης. Το ίδιο εικονίδιο εµφανίζεται στις µεγεθυσµένες φωτογραφίες.  

 

 

Περιεχόµενα: οδηγεί σε κατάλογο περιεχοµένων των γλωσσικών 
παρατηρήσεων και ασκήσεων κάθε ενότητας-επεισοδίου ή στον κατάλογο 
περιεχοµένων κάθε βιβλίου της βιβλιοθήκης. 

 

 

Βιβλιοθήκη: οδηγεί στην πρώτη οθόνη της βιβλιοθήκης του λογισµικού 

 

 

Επιστροφή: οδηγεί σε ένα επίπεδο πίσω από αυτό που βρίσκεστε 

 

 

Σε κάθε οθόνη απενεργοποιούνται τα εικονίδια στα οποία δεν υπάρχει παραποµπή. 
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3.2 Εισαγωγική ενότητα του λογισµικού 

 

Εικόνα 4: Σελίδα της εισαγωγικής ενότητας του λογισµικού 

Οι δυνατότητες επιλογών που έχετε από αυτή την σελίδα είναι οι ακόλουθες: 

• Βιογραφία 

• Ιστορία Ελληνικών διαλέκτων 

• Βιβλιογραφία 

Ο πάπυρος της ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ σας φέρνει σε ένα κείµενο µε βιογραφικά στοιχεία για την ζωή, 
το έργο και την γλώσσα του ιστορικού. Το κείµενο αυτό µπορείτε να το ακούσετε µε την 
ενεργοποίηση του εικονιδίου της ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ από την µόνιµη µπάρα. Με ενεργοποίηση των 
µπλε λέξεων σε όλο το κείµενο, εµφανίζεται εικονογραφικό υλικό στο δεξί µέρος της σελίδας. 
Οι φωτογραφίες και οι άτλαντες µπορούν να µεγεθυνθούν µε πάτηµα επάνω τους και να 
εκτυπωθούν. Με πάτηµα επάνω στην µεγεθυσµένη εικόνα, αυτή ξαναγυρίζει στο αρχικό της 
µέγεθος.  

Η επιλογή ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ θα σας οδηγήσει σε έναν κατάλογο µε ελληνική και ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία για τον Ηρόδοτο και το έργο του. Κάποιοι από τους τίτλους είναι 
ενεργοποιηµένοι (έχουν µπλε χρώµα). Αν πατήσετε επάνω τους, θα µεταφερθείτε σε κείµενα-
αποσπάσµατα από τα βιβλία αυτά. Πρόσβαση στα κείµενα αυτά έχετε και µέσα από το βιβλίο 
της ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ του λογισµικού. ∆ίνονται επίσης και µια σειρά από ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις που αφορούν γενικά θέµατα για τον Ηρόδοτο. Πατώντας επάνω τους θα 
ενεργοποιηθεί αυτόµατα το πρόγραµµα πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

Η επιλογή της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΛΕΚΤΩΝ θα σας µεταφέρει σε έναν ενεργό 
χάρτη της Αρχαίας Ελλάδας. Αν ενεργοποιήσετε το εικονίδιο της ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ και πατήσετε 
επάνω στις λέξεις του πίνακα, θα ακούσετε πώς αυτές προφέροντας στις διάφορες 
διαλέκτους. Με πάτηµα επάνω στα χρωµατιστά σηµεία του χάρτη θα διαβάσετε πληροφορίες 
για κάθε αρχαία ελληνική διάλεκτο. 
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Εικόνα 5: Χάρτης των διαλέκτων στην εισαγωγική ενότητα 

3.3 Τα ταξίδια του Ηροδότου 

Όταν από την πρώτη σελίδα του λογισµικού επιλέξετε ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ, θα 
µεταφερθείτε σε έναν χάρτη του κόσµου του Ηροδότου στον οποίο είναι ενεργοποιηµένα έξι 
σηµεία. Όταν φέρετε το ποντίκι επάνω στο καθένα από τα σηµεία αυτά, θα διαβάσετε σε τι 
ακριβώς αναφέρεται το καθένα. Τα σηµεία που αντιστοιχούν στις ενότητες-επεισόδια είναι τα 
ακόλουθα: Σαλαµίνα, Θερµοπύλες, Σάρδεις, Νείλος, ∆ωδώνη. Το σηµείο των ∆ελφών 
περιέχει βιβλιογραφικού περιεχοµένου πληροφορίες και η πλοήγηση σε αυτό είναι 
διαφορετική. Στην ίδια οθόνη υπάρχουν δύο εικονίδια που οδηγούν στα εισαγωγικά και 
παράλληλα κείµενα που έχετε εισαγάγει οι ίδιοι ως χρήστες της βάσης του λογισµικού. 

 

Εικόνα 6: Χάρτης του κόσµου του Ηροδότου 
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3.3.1 Επεισόδια (Σάρδεις, Νείλος, Σαλαµίνα, ∆ωδώνη, Θερµοπύλες) 

Με την επιλογή ενός επεισοδίου, µεταφέρεστε σε ένα εισαγωγικό κείµενο το οποίο, µε την 
ενεργοποίηση του εικονιδίου της ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ, εκφωνείται και µπορεί να διαβαστεί στο 
αριστερό µέρος της οθόνης.  Παράλληλα, στο δεξί µέρος της οθόνης εναλλάσσονται εικόνες. 
Η εκφώνηση µπορεί να σταµατήσει οποιαδήποτε στιγµή µε πάτηµα επάνω στο ίδιο εικονίδιο. 
Το κείµενο ολισθένει µε πάτηµα επάνω στα βελάκια στο κέντρο της οθόνης. Με το κείµενο 
διασυνδέεται όλο το εικαστικό, λογοτεχνικό και άλλο υλικό που σχετίζεται µε κάθε επεισόδιο 
που αναπτύσσεται.  

 

Εικόνα 7: Εισαγωγικό κείµενο του επεισοδίου 

Αν πατήσετε µε το ποντίκι επάνω σε κάθε µια από τις µπλε λέξεις του κειµένου, θα εµφανιστεί 
στο δεξί µέρος της οθόνης η εικόνα/ες ή/και κείµενο που αντιστοιχεί. Αν πατήσετε επάνω στις 
εικόνες, µπορείτε να τις µεγεθύνετε. Όπου το πρόσθετο υλικό επεκτείνεται σε περισσότερες 
από µία σελίδες, η µετάβαση γίνεται µε πάτηµα επάνω στο εικονίδιο που εµφανίζεται. Οι 
πράσινες λέξεις οδηγούν στο διαδίκτυο και οι κόκκινες σε video ή εικονική αναπαράσταση.  

3.3.2 Πρωτότυπο κείµενο και νεοελληνική απόδοση 

Ενεργοποιώντας το εικονίδιο του ΚΕΙΜΕΝΟΥ από την µόνιµη µπάρα του λογισµικού 
µεταφέρεστε στην οθόνη των παραλλήλων και στοιχισµένων κειµένων. Αν τα κείµενα 
εκτείνονται σε περισσότερες από µία σελίδες, η µετάβαση σε αυτές γίνεται µε τα εικονίδια που 
εµφανίζονται δεξιά και αριστερά των πλαισίων των κειµένων. Οι κόκκινες λέξεις και στα δύο 
κείµενα δίνουν µια άµεση εικόνα της γλωσσικής αντιστοιχίας που υπάρχει ανάµεσα στα δύο 
κείµενα, τονίζοντας και οπτικά την συγγένεια της ΑΕ και ΝΕ. 
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Εικόνα 8: Σελίδα πρωτότυπου κειµένου και νεοελληνικής απόδοσης 

Ενεργοποιώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε κάθε λέξη του ΑΕ κειµένου θα 
λάβετε πληροφορίες για την γραµµατική της αναγνώριση. Χρησιµοποιώντας το δεξί πλήκτρο 
του ποντικιού, αποκτάτε την δυνατότητα παραλληλοποίησης των κειµένων της ΑΕ και ΝΕ. 
Πατώντας επάνω σε οποιαδήποτε πρόταση των δύο κειµένων, αλλάζει το χρώµα της 
πρότασης αυτής, καθώς και της αντίστοιχης στην άλλη µορφή της γλώσσας και οι δύο 
προτάσεις εκφωνούνται ταυτόχρονα. Με την ενεργοποίηση του εικονιδίου της ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ, 
µπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να ακούσετε την εκφώνηση του ΑΕ ή ΝΕ κειµένου, αλλά και 
την εκφώνηση των δύο κειµένων παράλληλα.  

Τα τρία µικρά εικονίδια στο κάτω κεντρικό σηµείο της οθόνης σας επιτρέπουν να ‘κρύψετε’ το 
ένα από τα δύο παράλληλα κείµενα ή, αν στην οθόνη έχετε ένα από τα δύο, µε πάτηµα του 
διπλού εικονιδίου, να επαναφέρετε και τα δύο κείµενα.  

3.3.3 Γλωσσικές παρατηρήσεις και ασκήσεις 

Επιλέγοντας τις ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ από την µπάρα, µεταφέρεστε σε µια οθόνη 
παρόµοια µε αυτή των παραλλήλων κειµένων. Εδώ κάποιες λέξεις είναι ‘ενεργές’ 
(υπογραµµισµένες και πράσινες) και στα δύο κείµενα. Πατώντας επάνω τους, εµφανίζεται 
πλαίσιο µε την γλωσσική παρατήρηση. Το πλαίσιο αυτό µπορεί να µετακινείται σε κάθε 
σηµείο της οθόνης (πατάτε µε το ποντίκι επάνω του και το µετακινείτε κρατώντας το 
πατηµένο) και να κλείσει πατώντας οπουδήποτε έξω από αυτό. Πατώντας επάνω στα βελάκια 
του πλαισίου, το κείµενο µέσα στο πλαίσιο µετακινείται.  
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Εικόνα 9: Σελίδα γλωσσικών παρατηρήσεων 

Ενεργοποιώντας το εικονίδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, µεταφέρεστε στον πίνακα περιεχοµένων µε 
όλες τις γλωσσικές παρατηρήσεις κάθε ενότητας και τις ασκήσεις που τις συνοδεύουν. Είναι 
σηµαντικό να διαβάζετε πρώτα τις γλωσσικές παρατηρήσεις και µετά να λύνετε τις ασκήσεις, 
καθώς βρίσκονται σε άµεση σχέση µεταξύ τους. Όταν επιλέξτε την κατηγορία ασκήσεων που 
επιθυµείτε, εµφανίζεται ένας πίνακας επιλογής µε αριθµούς που αντιστοιχούν σε ασκήσεις. 

Οι εργονοµίες των ασκήσεων είναι ο ακόλουθες: 

Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής: επιλέγετε κάθε φορά την λέξη ή φράση που συµπληρώνει 
σωστά την πρόταση που εµφανίζεται. Για να το κάνετε αυτό, πατάτε µε το ποντίκι επάνω στην 
κατάλληλη απάντηση. Αν αλλάξετε γνώµη, πατάτε µια άλλη απάντηση. Όταν τελειώνετε, 
πατάτε το κουµπί ‘τελείωσα’. Αν κάνετε λάθος, έχετε µία ακόµα ευκαιρία να λύσετε σωστά την 
άσκηση. 

Ασκήσεις συµπλήρωσης κενού: συµπληρώνετε την πρόταση µε την κατάλληλη λέξη. Για 
να το κάνετε αυτό, πατάτε επάνω στην παύλα και πληκτρολογείτε. Όταν τελειώνετε, πατάτε το 
κουµπί ‘τελείωσα’. Αν κάνετε λάθος, έχετε ακόµα µία ευκαιρία να λύσετε σωστά την άσκηση. 
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Εικόνα 10: Σελίδα µε άσκηση πολλαπλών επιλογών 

Ακροστιχίδες: διαλέγετε την καρτέλα που αντιστοιχεί στην γραµµή που θέλετε να 
συµπληρώσετε, πατώντας µε το ποντίκι επάνω στην ετικέτα της. Η γραµµή αλλάζει χρώµα και 
η λέξη είναι έτοιµη να σχηµατιστεί. Πληκτρολογείτε την σωστή απάντηση. Αν κάνετε λάθος, 
διαλέγετε πάλι την καρτέλα που αντιστοιχεί στην λέξη που θέλετε να συµπληρώσετε. Πατάτε 
µε το ποντίκι επάνω στο γράµµα που θέλετε να διορθώσετε και πληκτρολογείτε  την νέα 
απάντηση. Όταν τελειώσετε, πατάτε το κουµπί ‘τελείωσα’. 

Γενικά δίνεται η σωστή απάντηση µετά από δύο προσπάθειες. Για τις ασκήσεις που αφορούν 
αρχαία ελληνικά, αφού ολοκληρωθεί η επίλυση, δίνεται η µετάφραση του κειµένου. Κάθε 
στιγµή µπορείτε να ανατρέχετε στο λεξικό του λογισµικού. Όπου οι σωστές απαντήσεις είναι 
περισσότερες από µία, εµφανίζονται πατώντας επάνω στο κόκκινο σηµάδι που εµφανίζεται 
στην οθόνη. 

Μπορείτε να ελέγξετε την κάλυψη των ασκήσεων µε τον ακόλουθο τρόπο: για όλες τις 
ασκήσεις κάθε κατηγορίας που έχετε επιλύσει µε επιτυχία, ο αριθµός που αντιστοιχεί στον 
αρχικό πίνακα επιλογής έχει αλλάξει χρώµα. Εµφανίζονται επίσης και τα ακόλουθα εικονίδια: 

Τελείωσα: πατώντας στο εικονίδιο αυτό αξιολογείται η προσπάθειά σας 

Πάτησε εδώ για να συνεχίσεις: αφού έχετε δει τις σωστές απαντήσεις, µπορείτε να 
πατήσετε επάνω στο εικονίδιο αυτό για να επιλύσετε την άσκηση. 

Σε κάθε ενότητα υπάρχουν και δύο ανοιχτοί τύποι ασκήσεων, ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, 
πολλαπλής επιλογής και συµπλήρωσης κενού. Για την επίλυσή τους ακολουθείτε διαδικασία 
παρόµοια µε αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω. 

3.3.4 Λεξικό 

Η επιλογή του ΛΕΞΙΚΟΥ σας επιτρέπει να µεταβείτε σε ένα λήµµα είτε µε αλφαβητική 
αναζήτηση είτε µε αναζήτηση σε κατάλογο ληµµάτων. Η αναζήτηση γίνεται µε βάση τον τύπο 
της αττικής διαλέκτου, θα βρείτε όµως και τον ιωνικό τύπο, όπου αυτός είναι διαφορετικός. 
Στο λεξικό του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ περιλαµβάνονται οι έννοιες-αποδόσεις του λήµµατος που 
αντιστοιχούν στα κείµενα των επεισοδίων και στις ασκήσεις. Γίνεται επίσης παραποµπή στο 
αρχαίο κείµενο για κάθε µια από τις έννοιες-αποδόσεις των λέξεων. Όπου η έννοια προκύπτει 
από το κείµενο-επεισόδιο, µπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείµενο, πατώντας επάνω στους 
αριθµούς της παραποµπής που συµβολίζονται µε µπλε χρώµα. Τέλος, για πολλά λήµµατα 
περιλαµβάνεται και ένας αλφαβητικός κατάλογος µε αντιπροσωπευτικά αρχαία και νέα 
ελληνικά παράγωγα και σύνθετα. Η έξοδος από το λεξικό γίνεται πατώντας το εικονίδιο 
εξόδου. 
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Εικόνα 11: Το λεξικό του λογισµικού 

3.3.5 Το µαντείο των ∆ελφών 

Η µετάβαση στο Μαντείο των ∆ελφών γίνεται µε πάτηµα επάνω στην ένδειξη ∆ΕΛΦΟΙ στον 
χάρτη του κόσµου του Ηροδότου (εικόνα 6). 

 

Εικόνα 12: Το µαντείο των ∆ελφών 

Από την πρώτη οθόνη του Μαντείου µπορείτε να µεταβείτε στο video του αρχαιολογικού 
χώρου των ∆ελφών. Πατώντας στο αναλόγιο, θα δείτε την διάρθρωση του µουσείου από 
ψηλά, µε δυνατότητα να πατήσετε επάνω σε κάθε αίθουσα και να µεταβείτε σε αυτήν. Η 
µετάβαση γίνεται επίσης από την µία αίθουσα στην άλλη, όταν πλησιάζοντας την πόρτα, ο 
κέρσορας γίνεται βελάκι. Καθένα από τα εκθέµατα µπορείτε να το µεγεθύνετε. Συνοδεύεται 
από πληροφορίες, όπου δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην σύνδεσή του µε τα κείµενα του 
Ηροδότου. Η έξοδος γίνεται κάθε φορά από την µόνιµη µπάρα του λογισµικού. 
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3.3.6 Τα εισαγωγικά και παράλληλα κείµενα του χρήστη 

Πατώντας επάνω στα αντίστοιχα εικονίδια του χάρτη της εικόνας 6, µεταβαίνετε στα 
εισαγωγικά και παράλληλα κείµενα του έχετε εισαγάγει οι ίδιοι ως χρήστες της βάσης 
δεδοµένων του λογισµικού (παραγρ. 2.5.1) Εµφανίζεται ένας πίνακας περιεχοµένων, από τον 
οποίο µπορείτε να κάνετε επιλογή του τίτλου του εισαγωγικού κειµένου ή της παράλληλης 
αντιστοίχισης που θέλετε να δείτε κάθε φορά. Όταν κάνετε την επιλογή σας, οι οθόνες που 
εµφανίζονται είναι αντίστοιχες αυτών των εισαγωγικών και παραλλήλων κειµένων του 
λογισµικού (παράγρ. 3.3.1. και 3.3.2.) 

3.4 Η βιβλιοθήκη του λογισµικού 

Η πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του λογισµικού  γίνεται είτε µέσω του εικονιδίου στην µόνιµη 
µπάρα του λογισµικού είτε επιλέγοντας το ράφι ‘ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ’ από την πρώτη σελίδα. 

Η βιβλιοθήκη περιλαµβάνει τα ακόλουθα βιβλία: 

• Αρχαία κείµενα και αποδόσεις 

• Σύγχρονη λογοτεχνία 

• Τεχνολογία 

• Εγκυκλοπαίδεια  

• Αρχαίοι άτλαντες 

• Μέµνησο 

• Αρχαία και σύγχρονη τέχνη 

• Γλωσσικές παρατηρήσεις  

 

 

Εικόνα 13: Η βιβλιοθήκη του λογισµικού 

Με την επιλογή του κάθε βιβλίου, οδηγείστε σε έναν πίνακα περιεχοµένων. Πατώντας επάνω 
στους τίτλους του πίνακα, µεταφέρεστε στην πληροφορία του κάθε τίτλου που µπορεί να είναι 
εικόνα, κείµενο ή συνδυασµός και των δύο. 

Η επιστροφή στον πίνακα περιεχοµένων γίνεται µε πάτηµα στο εικονίδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 
Όπου υπάρχει εικόνα και εφόσον ο δροµέας γίνεται µεγεθυντικός φακός, µπορείτε να 
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µεγεθύνετε την εικόνα. Η εικόνα επανέρχεται στο αρχικό της µέγεθος πατώντας και πάλι 
επάνω της. 

Το βιβλίο ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ περιλαµβάνει εκτεταµένα κείµενα µε την 
απόδοσή τους στην νεοελληνική και η µετάβαση από την µία σελίδα στην επόµενη γίνεται µε 
τα βελάκια. Το ίδιο συµβαίνει και στα υπόλοιπα βιβλία. 

Όσον αφορά το βιβλίο της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, µπορείτε να µεγεθύνετε τα σκίτσα και, 
ταυτόχρονα, να τα µετακινείτε στην οθόνη διαβάζοντας το κείµενο που αναφέρεται σε αυτά. 

Το βιβλίο µε τίτλο ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την εξέλιξη µιας 
µάχης ή µιας ναυµαχίας µέσα από µια σειρά χαρτών. Επιπλέον, µε πάτηµα στην ένδειξη 
ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ που υπάρχει στο επάνω δεξί µέρος της οθόνης κάποιων χαρτών, µπορείτε 
να συγκρίνετε την γεωγραφία της αρχαιότητας µε τα σηµερινά γεωγραφικά δεδοµένα. Τέλος, 
σε κάποιους χάρτες υπάρχουν ενεργά σηµεία, που εµφανίζονται µε έντονους χαρακτήρες και 
στα οποία ο κέρσορας µετατρέπεται σε χεράκι. Αυτά τα σηµεία κρύβουν φωτογραφικό υλικό. 

3.4.1 Η βιβλιοθήκη του χρήστη 

Σε αυτήν µεταβαίνετε από την πρώτη οθόνη του λογισµικού, πατώντας επάνω στο αντίστοιχο 
ράφι της βιβλιοθήκης. Η οθόνη είναι παρόµοια µε αυτή της Βιβλιοθήκης του λογισµικού, µε 
την προσθήκη ενός ακόµα βιβλίου, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΣ, µέσα από το οποίο µπορείτε να δείτε 
όλες τις θεµατικές περιοχές που έχετε προσθέσει ως χρήστες στην βάση δεδοµένων του 
λογισµικού. 

Η πλοήγηση µέσα στα βιβλία είναι κοινή. Από τον πίνακα περιεχοµένων επιλέγετε τον τίτλο 
που θέλετε να δείτε. Αν πρόκειται για κείµενο, εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της οθόνης. Αν 
έχει θερµές λέξεις, το περιεχόµενό τους εµφανίζεται στο δεξί µέρος της οθόνης (κείµενο, 
εικόνα). Αν πρόκειται για εικόνα, αυτή µεγεθύνεται. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε στο 
πεδίο αναζήτησης την λέξη ή τµήµα λέξης που επιθυµείτε και να πατήσετε το εικονίδιο 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ. Τότε όλοι οι τίτλοι που περιέχουν αυτή την λέξη ή τµήµα λέξης θα 
χρωµατιστούν µπλε στην οθόνη και µπορείτε να πατήσετε επάνω τους. Με πάτηµα του 
εικονιδίου της ΑΚΥΡΩΣΗΣ, τα αποτελέσµατα της προηγούµενης αναζήτησής σας 
ακυρώνονται και µπορείτε να συνεχίσετε µε καινούρια αναζήτηση. 

 

3.5 Πλοήγηση στα προγράµµατα της βάσης δεδοµένων του λογισµικού 
του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 

Πρόκειται για τρία ξεχωριστά προγράµµατα, στα οποία µπορείτε να προσθέτετε το δικό σας 
υλικό, καθώς και να πραγµατοποιείτε διασυνδέσεις και παράλληλες στοιχίσεις. Τα 
αποτελέσµατα των εργασιών σας τα βλέπετε µέσα από το κυρίως πρόγραµµα του Ηροδότου, 
πατώντας επάνω στα Εισαγωγικά και Παράλληλα κείµενα του χάρτη και στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. 

3.5.1 Βιβλιοθήκη πολυµέσων 

Το πρόγραµµα παρέχει λειτουργίες ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ και ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ υλικού της πολυµεσικής 
βιβλιοθήκης, καθώς και ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Οι λειτουργίες αυτές 
παρέχονται µέσω των εικονιδίων της οθόνης. Η έξοδος γίνεται πατώντας επάνω στο εικονίδιο 
ΕΞΟ∆ΟΥ.  

Λειτουργία ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ υλικού: 

• Ενεργοποιείτε το εικονίδιο της ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ και επιλέγετε το αρχείο που θέλετε 
να προσθέσετε στην συλλογή σας. Αν πρόκειται για αρχείο κειµένου, αυτό δεν πρέπει να 
ξεπερνά τους 5.000 χαρακτήρες. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι .doc ή .rtf. Τα αρχεία 
εικόνας πρέπει να είναι .bmp, διαστάσεων µέχρι 1024x768, τα αρχεία ήχου πρέπει να 
είναι .wav και τα αρχεία video .avi. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όνοµα του αρχείου που θα 
καταχωρίσετε δεν πρέπει να ξεπερνά τους 20 χαρακτήρες. 

• Ενεργοποιείτε το εικονίδιο της ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ και καλείστε να 
συµπληρώσετε τα στοιχεία του αρχείου: Τίτλος (υποχρεωτικό στοιχείο), Θεµατική Περιοχή 
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(υποχρεωτικό στοιχείο) και Περιγραφή (προαιρετικό στοιχείο). ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραµµα 
δεν επιτρέπει την χρήση µονών και διπλών εισαγωγικών (" '). Ο τίτλος δεν µπορεί να 
ξεπερνά τους 40 χαρακτήρες και η περιγραφή τους 254. 

• Με την ενεργοποίηση της ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρώνεται, ενώ η 
επιλογή ΑΚΥΡΟ ακυρώνει την διαδικασία εισαγωγής. 

• Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ενεργοποιεί τον κειµενογράφο WORD 
στον οποίο µπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείµενό σας και, στην συνέχεια, να κάνετε 
την εισαγωγή του στην συλλογή µε βάση την παραπάνω διαδικασία. Αν πατήσετε 
ΑΚΥΡΟ, ο κειµενογράφος κλείνει χωρίς να κάνετε εισαγωγή του κειµένου σας στην 
συλλογή. Η µορφοποίηση γίνεται µόνο µέσα από τον κατάλογο επιλογών (µενού). 

• Για την δηµιουργία αρχαίου κειµένου, ενεργοποιείται ο κειµενογράφος (βλέπε παρακάτω) 

 

Εικόνα 14: Η βιβλιοθήκη της βάσης δεδοµένων του λογισµικού  

Οι θεµατικές περιοχές που έχουν καταχωρισθεί αντιστοιχούν στα βιβλία της Βιβλιοθήκης της 
κύριας εφαρµογής του λογισµικού. Αν καταχωρίσετε στην θεµατική περιοχή Εισαγωγικά 
Κείµενα, θα δείτε τα κείµενα αυτά µέσα από την επιλογή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ της 
κύριας εφαρµογής. Στα κείµενα αυτά µπορείτε να πραγµατοποιήσετε διασυνδέσεις (βλ. 
επόµενη παράγραφο). 

Λειτουργία ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ υλικού: 

• Για να κάνετε µεταβολή των στοιχείων ενός αρχείου της βιβλιοθήκης ή και διαγραφή του, 
επιλέγετε το εικονίδιο της ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 

• Επιλέγετε το είδος του αρχείου (εικόνα, ήχος, κείµενο ή video) ή/και την θεµατική περιοχή 
από τον κατάλογο, ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα εικονίδια της οθόνης. Ανάλογα µε την 
επιλογή σας διαµορφώνεται και ο κατάλογος των τίτλων µε αλφαβητική σειρά.  

• Επιλέγετε τον τίτλο που επιθυµείτε από τον κατάλογο και το αρχείο θα εµφανιστεί στο 
πλαίσιο στο δεξί µέρος της οθόνης. 
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• Αν επιλέξετε ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, τότε η φόρµα εµφανίζεται συµπληρωµένη µε τα 

στοιχεία που είχατε ήδη καταχωρίσει και µπορείτε να κάνετε τις διορθώσεις σας πατώντας 
το εικονίδιο ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, το οποίο σας οδηγεί στην φόρµα των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραµµα δεν επιτρέπει την χρήση µονών και διπλών 
εισαγωγικών (" '). Ο τίτλος δεν µπορεί να ξεπερνά τους 40 χαρακτήρες και η περιγραφή 
τους 254. 

•  Η ∆ΙΑΓΡΑΦΗ σας επιτρέπει να διαγράψετε ένα καταχωρηµένο αρχείο µαζί µε όλες τις 
πληροφορίες που το συνοδεύουν.  

• Μπορείτε να κάνετε διορθώσεις σε ένα κείµενο που έχετε ήδη εισαγάγει µε την ακόλουθη 
διαδικασία: εµφανίζετε στην οθόνη της ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ το κείµενο που θέλετε να 
διορθώσετε, επιλέγετε µε το ποντίκι το κείµενο και κάνετε αντιγραφή (control+c). Στην 
συνέχεια, επιλέγετε ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ από την ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
και κάνετε επικόλληση (control+v). Αφού πραγµατοποιήσετε τις διορθώσεις σας, 
ακολουθείτε την διαδικασία εισαγωγής νέου κειµένου και, τέλος, σβήνετε το αρχικό 
κείµενο από την ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. 

 

Εικόνα 15: ∆ιαχείριση υλικού  στην βιβλιοθήκη της βάσης δεδοµένων 

 Λειτουργία ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: 

• Ενεργοποιείτε το εικονίδιο της ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.  

• Ενεργοποιείτε την ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, πληκτρολογείτε στην φόρµα 
που εµφανίζεται την νέα Θεµατική Περιοχή και πατάτε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ή ΑΚΥΡΩΣΗ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: η νέα θεµατική περιοχή θα είναι διαθέσιµη µετά την επανεκκίνηση του 
προγράµµατος. 

• Ενεργοποιείτε την ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, επιλέγετε την Θεµατική Περιοχή 
που θέλετε να διαγράψετε και πατάτε ∆ΙΑΓΡΑΦΗ. Προϋπόθεση είναι να έχετε κάνει οι 
ίδιοι την εισαγωγή της Θ.Π. που θέλετε να διαγράψετε. Οι Θ.Π. που έχουν καταχωρισθεί 
από τον Κατασκευαστή δεν διαγράφονται. 
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• Κλείνετε την φόρµα πατώντας  ΕΞΟ∆Ο. 

 

Εικόνα 16: ∆ιαχείριση θεµατικών περιοχών στην βάση δεδοµένων του λογισµικού 

3.5.2 Κειµενογράφος για πληκτρολόγηση αρχαίων κειµένων 

Στο πρόγραµµα αυτό µπορείτε να πληκτρολογήσετε τόνους και πνεύµατα στην 
γραµµατοσειρά IELSANS, την οποία επιλέγετε από τον κατάλογο των γραµµατοσειρών. Για 
να το κάνετε αυτό, πατήστε τα πλήκτρα F1 ως F7, δίπλα στα οποία αναφέρονται οι 
αντιστοιχίες τους, µαζί µε το γράµµα που θέλετε. Αν, για παράδειγµα, θέλετε να 
πληκτρολογήσετε το γράµµα άλφα µε ψιλή, βαρεία και υπογεγραµµένη, πληκτρολογείτε 
F2+F3+F6+α. Οι ίδιες επιλογές µπορούν να γίνουν και µε το ποντίκι, σηµειώνοντας x στο 
αντίστοιχο τετραγωνάκι. Μπορείτε να επιλέξετε και το µέγεθος των γραµµάτων που θέλετε 
(από τον κατάλογο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ>ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ>SIZE). Παρέχονται οι δυνατότητες 
Αντιγραφής, Αποκοπής, Επικόλλησης και ∆ιαγραφής, οι οποίες είναι αντίστοιχες των εντολών 
του επεξεργαστή κειµένου WORD. Όλες οι παραπάνω δυνατότητες παρέχονται µέσω του 
καταλόγου ‘‘Επεξεργασία”. Η IELSANS είναι µια γραµµατοσειρά που δουλεύει µε το αγγλικό 
πληκτρολόγιο. Αυτό σηµαίνει ότι, αν χρησιµοποιήσετε γραµµατοσειρά πέραν της IELSANS, 
για να πληκτρολογήσετε ένα νεοελληνικό κείµενο και, στην συνέχεια, επανέλθετε στην 
IELSANS, πρέπει να επιστρέψετε στο αγγλικό πληκτρολόγιο. Για να βγείτε από το 
πρόγραµµα, επιλέξτε Αρχείο>Έξοδος, οπότε θα µεταβείτε στην φόρµα ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 
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Εικόνα 17: Κειµενογράφος για εισαγωγή αρχαίου κειµένου  

3.6 ∆ιασυνδέσεις 

Το πρόγραµµα αυτό σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε θερµές λέξεις σε ένα κείµενο της 
πολυµεσικής βιβλιοθήκης, οι οποίες θα οδηγούν σε άλλα κείµενα, εικόνες, ήχους ή video 
(καταχωρισµένα επίσης στην πολυµεσική βιβλιοθήκη).  
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Εικόνα 18: Κείµενο µε διασυνδέσεις 

Βασικές λειτουργίες: 

• Με την ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ εµφανίζεται ένας κατάλογος που περιέχει αλφαβητικά όλα 
τα κείµενα. Αν επιλέξετε µία από τις Θεµατικές Περιοχές (η φόρµα αναζήτησης σας 
παρέχει αυτή την δυνατότητα), ο κατάλογος µικραίνει σηµαντικά.  

• Πατάτε επάνω στον τίτλο που σας ενδιαφέρει µε το ποντίκι σας και ενεργοποιείτε την 
ΕΠΙΛΟΓΗ. Το κείµενο που επιλέξατε εµφανίζεται στην οθόνη. Πατώντας ΑΚΥΡΩΣΗ, η 
φόρµα ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ κλείνει. 

• Επιλέγετε το τµήµα του κειµένου (συνήθως µια λέξη ή φράση) στο οποίο θέλετε να 
συνδέσετε ένα αρχείο. Για να το κάνετε αυτό, φέρνετε τον κέρσορα µε το ποντίκι στην 
αρχή της λέξης, τον πατάτε, τον κρατάτε πατηµένο και σύρετε το ποντίκι µέχρι να επιλέξτε 
ολόκληρη την λέξη ή φράση που επιθυµείτε. Με διπλό κλικ επάνω στην λέξη, µπορείτε να 
την επιλέξετε. Τότε θα δείτε ενεργοποιηµένο το εικονίδιο της ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ. Το πατάτε 
και εµφανίζεται ο κατάλογος µε τους τίτλους όλων των αρχείων της πολυµεσικής 
βιβλιοθήκης. 

• Μπορείτε να επιλέξετε το είδος του αρχείου από τον κατάλογο (εικόνα, ήχος κ.ά.) και να 
κάνετε προεπισκόπησή του. Αφού βεβαιωθείτε ότι βρήκατε το αρχείο που επιθυµείτε, 
ενεργοποιείτε την ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ, διαφορετικά κάνετε ΑΚΥΡΩΣΗ της διαδικασίας. 
Προκειµένου για διευθύνσεις στο διαδίκτυο, επιλέγετε Σελίδες ∆ιαδικτύου, συµπληρώνετε 
την διαδικτυακή διεύθυνση που επιθυµείτε και, αν χρειαστεί, πατάτε και το βέλος που 
βρίσκεται δεξιά της περιοχής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Όταν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, η λέξη ή φράση στην οποία έχει γίνει η σύνδεση είναι κόκκινη. Η διαδικασία 
αντιστοίχισης µπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυµείτε σε κάθε κείµενο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν µπορείτε να κάνετε περισσότερες από µία συνδέσεις σε κάθε λέξη του 
κειµένου. 

• Η διαδικασία της ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ πραγµατοποιείται όταν φέρετε τον 
κέρσορα επάνω στην λέξη ή φράση που έχει κάποια σύνδεση και ενεργοποιήσετε  το 
αντίστοιχο εικονίδιο. Το πρόγραµµα ζητά επιβεβαίωση πριν αφαιρέσει την αντιστοίχιση. Η 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ εξασφαλίζει αφαίρεση όλων των συνδέσεων ενός κειµένου. Η 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ολοκληρώνει την διαδικασία προσθήκης/αφαίρεσης συνδέσεων για ένα 
κείµενο. 

• Με πάτηµα επάνω σε µία σύνδεση (κόκκινη λέξη) φαίνεται στο κάτω δεξί µέρος της 
οθόνης ο τίτλος του αρχείου στο οποίο αναφέρεται και το εικονίδιο της 
ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ σας επιτρέπει να δείτε το αρχείο αυτό. Η διαδικασία συνδέσεων 
µπορεί να επαναληφθεί γα περισσότερα κείµενα. 

• Η έξοδος από το πρόγραµµα γίνετε µε ενεργοποίηση του εικονιδίου ΕΞΟ∆ΟΥ. Πριν βγείτε 
από το πρόγραµµα, αυτό σας υπενθυµίζει να σώσετε τις αλλαγές σας σε ένα κείµενο, σε 
περίπτωση που δεν έχετε κάνει κάτι τέτοιο. 

 

3.7 Παράλληλα κείµενα 

Το πρόγραµµα των ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε µια πρόταση 
ενός κειµένου (αρχαίου κειµένου) µε µια πρόταση ενός δεύτερου κειµένου (νεοελληνική 
απόδοση). Προϋπόθεση αποτελεί να είναι και τα δύο κείµενα καταχωρισµένα στην 
πολυµεσική βιβλιοθήκη.  

 

Εικόνα 19: Παράλληλα στοιχισµένα κείµενα 

Βασικές λειτουργίες:  

• Με την ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ εµφανίζεται ένας κατάλογος που περιέχει αλφαβητικά όλα 
τα κείµενα. Η διαδικασία επιλογής του κειµένου µπορεί να διευκολυνθεί αν επιλέξετε την 
Θεµατική Περιοχή στην οποία ανήκει. Η προεπιλεγµένη Θεµατική Περιοχή για το πρώτο 
κείµενο είναι αυτή των αρχαίων κειµένων.  

• Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για το δεύτερο κείµενο, στο οποίο η προεπιλεγµένη 
Θεµατική Περιοχή είναι αυτή των νεοελληνικών αποδόσεων.  

• Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και των δύο κειµένων, το πρόγραµµα σας ζητά 
να συµπληρώσετε τον τίτλο της παράλληλης στοίχισης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραµµα δεν 
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επιτρέπει την χρήση µονών και διπλών εισαγωγικών (" '). Αµέσως η οθόνη ‘γεµίζει’ µε τα 
δύο κείµενα. Μέσα από την ίδια φόρµα µπορείτε να επιλέξετε και τις ήδη υπάρχουσες 
παραλληλοποιήσεις κειµένων.  

• Επιλέγετε το τµήµα του κειµένου (συνήθως φράση ή πρόταση) στο οποίο θέλετε να 
αντιστοιχίσετε τµήµα του δευτέρου κειµένου. Για να το κάνετε αυτό, φέρνετε τον κέρσορα 
µε το ποντίκι στην αρχή της λέξης, τον πατάτε, τον κρατάτε πατηµένο και σύρετε το 
ποντίκι µέχρι να επιλέξετε ολόκληρη την φράση ή πρόταση που επιθυµείτε. 
Επαναλαµβάνετε την ίδια διαδικασία για το δεύτερο κείµενο. Οι φράσεις που έχετε 
επιλέξει και στα δύο κείµενα έχουν κόκκινο χρώµα. 

• Ενεργοποιείτε το εικονίδιο της ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ και επαναλαµβάνετε την διαδικασία για 
όλο το κείµενο. ∆εν µπορείτε να κάνετε αντιστοίχιση µιας φράσης µε δύο φράσεις στο 
δεύτερο κείµενο. Το πρόγραµµα σας ενηµερώνει για το γεγονός αυτό. 

• Η διαδικασία της ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ πραγµατοποιείται όταν φέρετε τον 
κέρσορα επάνω στην φράση που έχει κάποια σύνδεση και ενεργοποιήσετε  το αντίστοιχο 
εικονίδιο. Το πρόγραµµα ζητά επιβεβαίωση πριν αφαιρέσει την αντιστοίχιση. 

• Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ εξασφαλίζει αφαίρεση όλων των συνδέσεων ενός ζεύγους κειµένων. 

•  Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ολοκληρώνει την διαδικασία παραλληλοποίησης για ένα ζεύγος 
κειµένων.  

• Η ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ επιτρέπει να δείτε όλες τις αντιστοιχίσεις που έχουν γίνει σε ένα 
ζεύγος κειµένων. 

• Σε περίπτωση που το κείµενο είναι µεγαλύτερο από την οθόνη, τα βελάκια στο δεξί µέρος 
σας επιτρέπουν να προχωρήσετε το κείµενο προς τα κάτω.  

Η έξοδος από το πρόγραµµα γίνεται µε την ενεργοποίηση του εικονιδίου ΕΞΟ∆ΟΥ. 
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