
Η Αρχαία ελληνική γλώσσα  

στην Α΄ τάξη του Λυκείου 

 

 

 

Ειςαγωγικό ςημείωμα 
 

 

 

Από τθ φετινι χρονιά, ςτθν Αϋ τάξθ του Λυκείου, δοκιμάηονται νζοι τρό-

ποι ςτθ διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ. Συγκεκριμζνα, χωρίσ 

αλλαγζσ ςτθ διδακτζα φλθ, ζχουν αλλάξει πολλά άλλα πράγματα: ςτοχο-

κεςία, διδακτικι μεκοδολογία, δυναμικι αξιοποίθςθ των ΤΠΕ, κακϊσ και 

οι τρόποι αξιολόγθςθσ (δε ηθτείται, λ.χ., μετάφραςθ!). 

 

Το κριτιριο που ακολουκεί κζλει, ακριβϊσ, να δϊςει ζνα πρϊτο ενδεικτι-

κό ςχζδιο αξιολόγθςθσ του μακιματοσ. 
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Ζνα ενδεικτικό κριτήριο αξιολόγηςησ 
ςφμφωνα με τθν 124679/Γ2 εγκφκλιο του Υπουργείου 

 

Τάξθ:  Αϋ Λυκείου 

Μάκθμα:  Αρχαία ελλθνικι γλϊςςα 

Κείμενο:  Ξενοφϊντοσ Ελλθνικά, Β, ΙΙ, 2 – 4  

 

 

Α. Απόςπαςμα από τα Ελληνικά του Ξενοώντα 
ζκταςθ: μζχρι 20 ςτ. 

 

Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που 

ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας, διδοὺς 

ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ 

ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον 

τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ 

Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύ-

σας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.  

Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο 

ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν 

τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· 

ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς 

ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ 

ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε 

Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ 
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Ἱστιαιᾱς καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ 

ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν 

ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ 

τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα 

πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν.  

 

 

για το εξεταηόμενο κείμενο 

 

α) ανικει ςε αυτά που ζχουν διδαχκεί ςτθν τάξθ· 

β) δίνεται ςτουσ μακθτζσ φωτοτυπθμζνο· 

γ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 20 ςτίχουσ· λιγότερο μπορεί να 

είναι· 

δ) πρζπει να παρουςιάηει νοθματικι ςυνοχι και αυτοτζλεια. 

 

Β. Οι τιθζμενεσ ερωτήςεισ 
 

 

 

 

 

α) η πρωτοβάθμια κατανόηςη του κειμζνου· 

(με 2 ερωτιςεισ βακμολογοφμενεσ με 20 μόρια θ κακεμιά· 

άρα: 2 Χ 20 = 40) 

 

Διευκρινίςεισ 

Ποια είναι τα αξιολογοφμενα ςτοιχεία 
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β) θ δυνατότθτα του μακθτι να προςεγγίηει ερμηνευτικά – κριτι-

κά το κείμενο· 

(με 2 ερωτιςεισ βακμολογοφμενεσ με 15 μόρια θ κακεμιά· 

άρα: 2 Χ 15 = 30) 

 

γ) θ γενικότερθ κατάρτιςθ του μακθτι ςε κζματα γραμματικήσ, 

ςυντακτικοφ ι ςε κζματα γλωςςικά – λεξιλογικά 

(με 3 ερωτιςεισ βακμολογοφμενεσ με 10 μόρια θ κακεμιά· 

άρα: 3 Χ 10 = 30) 

 

 

Ενδεικτικό κριτήριο αξιολόγηςησ 
 

 

1. Ερωτήςεισ κατανόηςησ του κειμζνου 

 

 

α) Ποια θ ςτάςθ του νικθτι Λφςανδρου απζναντι ςτουσ Ακθ-

ναίουσ φρουροφσ; 

β) Σε ποιον απϊτερο ςτόχο προςβλζπει ο Λφςανδροσ με αυτι 

τθ ςτάςθ; 

Βακμολογία: 20 μόρια 

  

Ερώτηςη 1η  
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Να απαρικμιςετε και να καταγράψετε τισ αποφάςεισ των Ακθ-

ναίων ςτθν εκκλθςία του διμου (τθν επόμενθ μζρα από τθν ά-

φιξθ τθσ Παράλου). 

Βακμολογία: 20 μόρια 

 

Σημείωςη: Υπενκυμίηουμε ότι κάκε ερϊτθςθ μπορεί να δι-

αςπάται ςε υποερωτιματα, χωρίσ όμωσ αυτό να 

είναι δεςμευτικό. 

 

 

2. Ερμηνευτικζσ ερωτήςεισ 

 

 

α) Ποιεσ είναι οι ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ των Ακθναίων 

τθ νφχτα που φτάνει θ Πάραλοσ με το μινυμα τθσ ιττασ 

ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ; 

β) Από ποια ςτοιχεία φαίνεται ότι οι Ακθναίοι τθν επόμενθ 

μζρα από τθν άφιξθ τθσ Παράλου αντζδραςαν περιςςότε-

ρο λογικά και νθφάλια; 

Βακμολογία: 15 μόρια 

  

Ερώτηςη 2η  

Ερώτηςη 1η  
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Με ποια εκφραςτικά, κυρίωσ,  μζςα δθλϊνονται οι ςυναιςκθ-

ματικζσ αντιδράςεισ των Ακθναίων και θ κατάςταςθ πανικοφ 

που τουσ κυρίευςε αυτι τθ νφχτα; 

Βακμολογία: 15 μόρια 

 

Σημείωςη 
αναγκαίεσ διευκρινίςεισ 

 

Η ςχετικι εγκφκλιοσ για τουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ ςτο μάκθμα 

τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ, εντάςςει ςτισ ερμθνευτικζσ 

ερωτιςεισ (μάλλον εκ παραδρομισ) και τα εξισ: 

 τον πραγματολογικό ςχολιαςμό του κειμζνου 

 τθ δομι, τα εκφραςτικά μζςα και το γραμματολογικό είδοσ 

του κειμζνου. 

 

Είναι, όμωσ, γνωςτό ότι όλα αυτά τα ςτοιχεία (πραγματολογικά, 

εκφραςτικά, δομι και γραμματολογικό είδοσ) δεν ανικουν, τυ-

πικά τουλάχιςτον, και δε ςυνιςτοφν ερμθνευτικι προςζγγιςθ 

του κειμζνου.  

Συγκεκριμζνα: 

 

α) Το γεγονόσ, λ.χ., ότι θ Λάμψακοσ είναι μια πόλθ ςτα ςτενά 

του Ελλθςπόντου, είναι μια γεωγραφικι πλθροφορία – 

Ερώτηςη 2η  
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γνϊςθ που δεν ζχει καμιά ςχζςθ με τον ερμθνευτικό ςχο-

λιαςμό του κειμζνου. 

 

β) Επίςθσ, το να επιςθμανκεί και να ςχολιαςτεί ζνα ςυγκε-

κριμζνο εκφραςτικό μζςο (π.χ. μια μεταφορά, μια υπερβο-

λι κλπ.) ςυνιςτά αιςκθτικι προςζγγιςθ του κειμζνου.  

 

γ) Εξάλλου, το να μιλιςει κανείσ για το πϊσ είναι διαρκρωμζ-

νο και οργανωμζνο ζνα, λ.χ., αφθγθματικό κείμενο ι ζνα 

ρθτορικό ι ζνα φιλοςοφικό, το να αναφερκεί δθλαδι ςτθ 

δομι, είναι κάτι που αποτελεί μιαν απλι αναφορά ςτισ κα-

ταςκευαςτικζσ και οργανωτικζσ τεχνικζσ του κειμζνου. 

 

δ) Τζλοσ, ο ειδολογικόσ προςδιοριςμόσ ενόσ κειμζνου και ο 

κακοριςμόσ του γραμματολογικοφ είδουσ δεν αποτελοφν 

ερμθνευτικό ςχολιαςμό αλλά μιαν απλι αναφορά ςτθν ει-

δολογικι ταυτότθτα του κειμζνου. 

 

Τα πραγματολογικά ςτοιχεία, τα διάφορα εκφραςτικά μζςα και 

θ αναφορά ςτο κζμα τθσ δομισ, αςφαλϊσ και κα μποροφςαν, 

κάτω από οριςμζνεσ προχποκζςεισ, να αποκτιςουν χαρακτιρα 

ερμθνευτικισ ερϊτθςθσ – παρατιρθςθσ.  

 

Θα πρζπει, όμωσ, να τεκοφν ερωτιματα με τα οποία να ηθτείται 

αποκλειςτικά ερμθνευτικι και κριτικι αποτίμθςθ των πραγμα-
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τολογικϊν ςτοιχείων, των εκφραςτικϊν μζςων και των κεμάτων 

δομισ. 

 
Ενδεικτικά ερωτήματα: 

 

α) Αν, λ.χ., θ ερϊτθςθ είναι διατυπωμζνθ με τον ακόλουκο 

τρόπο: 

Τι γνωρίηετε για τον Λφςανδρο; 

Το ερϊτθμα είναι κακαρά πραγματολογικό (ηθτάει απλϊσ 

κάποιεσ πλθροφορίεσ – γνϊςεισ) και κακόλου ερμθνευτι-

κό. 

 

Αν, όμωσ, θ ερϊτθςθ διατυπωκεί με τον εξισ τρόπο: 

Από ποια ςτοιχεία του Χ κειμζνου διαφαίνεται θ διορατι-

κότθτα και οι ςτρατθγικζσ ικανότθτεσ του Λφςανδρου; 

Το ερϊτθμα είναι κακαρά κριτικό – ερμθνευτικό. 

 

β) Αν το ερϊτθμα διατυπωκεί με τον εξισ τρόπο: 

Τι γνωρίηετε για τα όςα διζπραξαν οι Ακθναίοι ςτθν Ιςτιαί-

α, τθ Σκιϊνθ, τθν Τορϊνθ και τθν Αίγινα; 

Το ερϊτθμα είναι κακαρά πραγματολογικό και όχι ερμθ-

νευτικό. 

 

Αν, όμωσ, διατυπωκεί με κάποιον άλλο τρόπο: 

π.χ.: Τι πετυχαίνει ο ιςτορικόσ με τθν παρατακτικι παρά-

κεςθ ζξι περιπτϊςεων (=Μηλίους τε καὶ Ἱστιαιᾱς 
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καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας 

καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων) που αδικικθ-

καν από τουσ Ακθναίουσ; 

Τότε το ερϊτθμα γίνεται κακαρά ερμθνευτικό. 

 

3. Ερωτήςεισ γραμματικζσ, ςυντακτικζσ και λεξιλογικζσ 

 

 

α) ἀφικομένης, ἀπολωλότας, κρατήσαντες:  

να τραποφν οι μετοχζσ ςτον αντίςτοιχο τφπο του ενεςτϊτα. 

β) νυκτός, ἄστυ, ἑαυτούς, οἷα, πάντα:  

να τραποφν οι λζξεισ ςτθν αντίςτοιχθ πτϊςθ του άλλου α-

ρικμοφ. 

Βακμολογία: 10 μόρια 

 

 

α) τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς:  

να αναλυκεί θ μετοχι ςτθν αντίςτοιχθ δευτερεφουςα πρό-

ταςθ. 

β) Στθν πρϊτθ ςυντακτικι ενότθτα (Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … 

παραγγέλλων) να αναγνωριςκεί θ ςυντακτικι λειτουργία 

των εμπρόκετων και πλαγιόπτωτων προςδιοριςμϊν.  

Βακμολογία: 10 μόρια 

Ερώτηςη 1η      (γραμματική)  

Ερώτηςη 2η      (ςυντακτική)  
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Με ποιεσ λζξεισ του κειμζνου ςχετίηονται ετυμολογικά οι παρα-

κάτω νεοελλθνικζσ:  

ανζφικτοσ, προάςτια, απϊλεια, 

πάκοσ, νόμιςμα, ουςία,  χϊμα. 

Βακμολογία: 10 μόρια 

 

 

 

 

 

 

12 Νοεμβρίου 2011  Ν. Παρίσης 
 

Ερώτηςη 3η      (λεξιλογική)  


