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Γ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γενικής Παιδείας, Β΄ ΤΑΞΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: Θουκυδίδη «Περικλέους Επιτάφιος» και 

Σοφοκλέους «Αντιγόνη».  

 

Στη Β΄ Λυκείου διδάσκεται το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, ως μάθημα 

Γενικής Παιδείας, επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Συγκεκριμένα διδάσκονται:  

- Θουκυδίδη «Περικλέους Επιτάφιος» (από το πρωτότυπο και από μετάφραση). 

- Σοφοκλέους «Αντιγόνη» (από το πρωτότυπο και από μετάφραση).  

Και τα δύο έργα, αν και ανήκουν σε διαφορετικά γραμματειακά είδη, προσφέρονται στους 

μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου, λίγο πριν από την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων, για 

μελέτη, κριτική και συγκριτική προσέγγιση με σκοπό την άντληση εμπειρίας και τη 

διαμόρφωση κριτηρίων για την αξιολόγηση της σύγχρονης κοινωνικοπολιτικής 

πραγματικότητας και τον καθορισμό προσωπικής στάσης. 

Α. Θουκυδίδη «Περικλέους Επιτάφιος»  

Ο «Επιτάφιος» του Περικλή διδάσκεται σε 15 διδακτικές ώρες στο πρώτο δίμηνο του 

σχολικού έτους (11/09 έως 11/11).  

Η διδασκαλία του «Επιταφίου» προτάσσεται για τους εξής λόγους: α) αποτελεί «συνέχεια» 

της διδασκαλίας του Θουκυδίδη από την Α΄ τάξη, β) ως ιστορικό και πολιτικό κείμενο που 

αναφέρεται στην άμεση δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας του 5ου  αι. π.Χ. βοηθάει τους 

μαθητές και τις μαθήτριες να προσεγγίσουν το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο 

δημιουργήθηκε η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή και γ) πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, θέματα 

όπως αυτό της δίκαιης ισορροπίας ανάμεσα στη νόμιμη εξουσία του κράτους και τα φυσικά 

δικαιώματα του ατόμου και, ως εκ τούτου, μπορεί να πλαισιώσει τον βασικό 

προβληματισμό γύρω από τη σχέση γραπτού και άγραφου δικαίου που τίθεται στην 

«Αντιγόνη». 

Περιεχόμενο  

Η διδασκαλία του Περικλέους Επιταφίου περιλαμβάνει εισαγωγή και κεφάλαια από το 

πρωτότυπο και από μετάφραση, όπως στον παρακάτω πίνακα: 

Εισαγωγή από το σχολικό βιβλίο  

Ηλία Σπυρόπουλου, Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος 

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-C  

Κεφ. Α΄, Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος (απλή υπόμνηση- έχει διδαχθεί στην Α΄ ΓΕ.Λ.) 

Κεφ. Β΄, Ο Επιτάφιος λόγος του 431 π.Χ. (επισήμανση των κύριων σημείων) 

Κεφ. Γ΄, Περικλής ο Ξανθίππου (επισήμανση των κύριων σημείων) 

Κεφ. Δ΄, Το πρόβλημα της πατρότητας του Επιταφίου (επισήμανση των κύριων σημείων) 

Πρωτότυπο κείμενο και μετάφραση από το σχολικό βιβλίο 

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-C
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Κεφ. 35 – 36 (από μετάφραση) 

         37-41 (από το πρωτότυπο και τη μετάφραση) 

         42 -46 (από μετάφραση) 

Γενική θεώρηση 

Προεκτάσεις, συγκριτική εξέταση με άλλα κείμενα 

 

Διδακτική προσέγγιση 

Κατά τη διδασκαλία του «Επιταφίου» αναμένεται: α) να αναδειχθούν χαρακτηριστικά του 

αθηναϊκού πολιτεύματος, της άμεσης δημοκρατίας, της εμβληματικής προσωπικότητας του 

Περικλή και του ύφους του Θουκυδίδη και β) να γίνουν όλα τα παραπάνω αντικείμενο 

κριτικής και βιωματικής προσέγγισης από τους μαθητές και τις μαθήτριες.  

Για την επίτευξη των παραπάνω χρειάζεται η προσπέλαση του κειμένου σε 

λεξικογραμματικό επίπεδο μέσω της αξιοποίησης των μεταφρασμένων κειμένων. Ακριβώς 

γι’ αυτό τον λόγο προτείνεται η παράλληλη προσέγγιση των πρωτοτύπων κειμένων και των 

αντίστοιχων μεταφράσεων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, εκκινούν από την ανάγνωση του 

μεταφρασμένου κειμένου και στη συνέχεια οδηγούνται στο πρωτότυπο με εστίαση σε 

βασικές έννοιες και σημεία του κειμένου ή εκκινούν από το πρωτότυπο, παραφράζοντας το 

κείμενο, και στη συνέχεια οδηγούνται στο μεταφρασμένο κείμενο, προς επίρρωση ή 

τροποποίηση της πρώτης μεταφραστικής τους προσπάθειας.  

Ωστόσο, μεγαλύτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην προσέγγιση του περιεχομένου σε 

ενδοκειμενικό επίπεδο στην κατανόηση βασικών εννοιών, όπως της ισότητας, της 

αξιοκρατίας, του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, της ενεργητικής συμμετοχής στα κοινά, της 

αισθητικής αγωγής, της φιλοσοφίας, της αίσθησης του μέτρου, της υστεροφημίας κ.ά., 

αλλά και στην κατανόηση του επικοινωνιακού πλαισίου, του επιδεικτικού λόγου, στη 

δεδομένη ιστορική στιγμή, (431 π.Χ).  

Επίσης, σημασία πρέπει να δοθεί στη διακειμενική προσέγγιση με την παράλληλη χρήση 

κειμένων: α) από το ίδιο το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη, όπως, για παράδειγμα, τον 

διάλογο Αθηναίων – Μηλίων, για να μετριασθεί ο κίνδυνος της εξιδανίκευσης της αρχαίας 

Αθήνας, β) από άλλα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα 

(Πλάτωνα, Μενέξενος, 238 c-d, Αριστοτέλους Πολιτικά, VI, 7, 1293) και γ) από έργα 

σύγχρονων μελετητών και συγγραφέων. 

 

Β. Σοφοκλέους «Αντιγόνη» 

Η «Αντιγόνη» διδάσκεται από τα μέσα Νοεμβρίου (15/11) μέχρι το τέλος του έτους επί δύο 

ώρες την εβδομάδα.  

Περιεχόμενο 

α. Από το πρωτότυπο με παράλληλη χρήση μετάφρασης διδάσκονται οι στίχοι: 

1-99, 280-314, 441-507, 631-725, 1064-1090. 

β. Μόνο από μετάφραση και αναλυτικά διδάσκονται οι στίχοι: 162-279, 315-331, 376-440, 

508-581, 726-780, 781-800, 801-943.  



11 

 

γ. Μόνο από μετάφραση αλλά συνοπτικά διδάσκονται οι στίχοι: 100-161, 332-375, 582-630, 

944-987, 988-1063, 1091-1114, 1115-1153, 1154-1353. 

 

Διδακτική προσέγγιση  

Κατά τη διδασκαλία της Αντιγόνης, και της Δραματικής Ποίησης γενικότερα, στο Λύκειο:  

• προβάλλεται η θεατρική και λογοτεχνική διάσταση του αρχαίου δράματος 

(Η κατεύθυνση αυτή εξυπηρετείται αφενός από την ανάδειξη των κατά ποιόν μερών σε όλο 

το φάσμα της διδασκαλίας, σε συνδυασμό με τα κατά ποσόν μέρη, αφετέρου από την  

παρακολούθηση θεατρικών ή κινηματογραφικών αποδόσεων της τραγωδίας)∙ 

• διδάσκεται μία σύντομη και κατατοπιστική εισαγωγή στην αρχή, για να γίνει 

κατανοητό το πλαίσιο όπου θα ενταχθεί η ανάγνωση των κειμένων 

(Η εισαγωγή συνιστά υλικό αναφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας του έργου) 

• αξιοποιείται το «Λεξικό Θεατρικών Όρων», έντυπο ή ηλεκτρονικό, για την 

κατανόηση όρων της τραγωδίας∙  

• συνδυάζονται οι παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας με την ομαδοσυνεργατική, τη 

βιωματική και τη διερευνητική/ανακαλυπτική εργασία.  

(Οι διδακτικές πρακτικές πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποικιλία και ευρηματικότητα και 

να ευνοούν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και έκφρασης. Ως ενδεικτικά παραδείγματα 

αναφέρονται η υιοθέτηση διαφορετικής οπτικής γωνίας, η υποστήριξη ή ανασκευή των 

απόψεων των τραγικών ηρώων (παιχνίδι ρόλων, αγώνας λόγων), η επαλήθευση μιας 

άποψης για το έργο του Σοφοκλή, η διαθεματική προσέγγιση, η θεατρική απόδοση του 

έργου από τους μαθητές κ.ά.) 

• υιοθετούνται καινοτόμες διδακτικές πρακτικές με τη χρήση Τ.Π.Ε. ως μέσων 

κατάκτησης και μετάδοσης της γνώσης (συνδρομή μουσικής και εικόνας)∙ 

• προτείνονται η κατασκευή εννοιολογικού χάρτη, το θεατρικό δρώμενο και η 

βιντεοσκόπησή του, η αξιοποίηση αγγειογραφιών, η εικονογράφηση του δράματος, 

η χρήση διαδραστικού πίνακα, η ηλεκτρονική συζήτηση, η σύνθεση μικροσεναρίων 

που υλοποιούνται με Τ.Π.Ε. κ.λπ. 

• αξιοποιούνται οι μεταφράσεις για την προσέγγιση του πρωτοτύπου με τον ίδιο 

τρόπο που προτείνεται και παραπάνω για τον «Επιτάφιο» 

(Η δομολειτουργική προσέγγιση του κειμένου ακολουθείται σε επιλεγμένα σημεία και 

σχήματα λόγου μέσω των οποίων αναδεικνύονται υφολογικές επιλογές του ποιητή και όχι 

σε όλη την έκταση της διδακτέας ύλης από το πρωτότυπο)  

 

Πρόσθετες επισημάνσεις – οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της ΑΕΓ Β΄ Λυκείου 

1. Η διδασκαλία του «Επιταφίου» τοποθετείται χρονικά στο πρώτο δίμηνο του έτους, 

από 11/09 έως 11/11 για λόγους που αναφέρονται στο υπό δημοσίευση π.δ. (βλ. 

παραπάνω). Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται επαρκής διδακτικός χρόνος για μια 

ουσιαστική και δημιουργική προσέγγιση του κειμένου. 

 

2. Για τη διδασκαλία του «Επιταφίου» οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ως κείμενο 

αναφοράς (πρωτότυπο και μετάφραση) το απόσπασμα που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο σε 

μετάφραση του Ν. Σκουτερόπουλου. Επιπλέον οφείλουν να λάβουν υπόψη και να 

αξιοποιήσουν διδακτικά το Βιβλίο μαθητή και το Βιβλίο Εκπαιδευτικού, που υπάρχει 
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αναρτημένο στο Ψηφιακό σχολείο (Ηλία Σπυρόπουλου, Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος  

 http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-C.). 

 

3. Για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας του «Επιταφίου» σε 15 διδακτικές ώρες 

που προβλέπονται από το ΠΣ, ενδεικτικά προτείνεται η εξής κατανομή:  

- Εισαγωγή και κεφ. 35 και 36 από μετάφραση, μία (01) ώρα. (Δεν προτείνεται η 

αυτοτελής διδασκαλία της Εισαγωγής αλλά η διδακτική αξιοποίησή της παράλληλα με την 

προσέγγιση των επιμέρους κεφαλαίων).   

- Κεφ. 37-41 από το πρωτότυπο και τη μετάφραση, οκτώ (08) ώρες. 

- Κεφ. 42-46 από μετάφραση, μία (01) ώρα.  

- Γενική θεώρηση, δύο (02) ώρες. 

- Προεκτάσεις, συγκριτική εξέταση με άλλα κείμενα, τρεις (03) ώρες. 

 

Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών παρατίθεται μια ενδεικτική επιλογή από σενάρια 

διδασκαλιών για τον «Επιτάφιο» και την «Αντιγόνη» από τον δικτυακό τόπο «Πρωτέας»: 

Για τον «Επιτάφιο»:  

 Στάθης Παπακωνσταντίνου, Η σύγκριση κάνει τη διαφορά 

 Σοφία Κουρουτσίδου, Η σύγκριση κάνει τη διαφορά 

 Βασιλική Μαντζώρου, Δυνατή πόλη,δυνατοί πολίτες 

 Βασιλική Γιαρίμπαπα, Δυνατή πόλη, δυνατοί πολίτες 

 Λάμπρος Πόλκας, “Αυτόχθονες έφυμεν”: εν αρχή ην ο μύθος 

 Κασσάνδρα Μπεϊκάκη, Αυτόχθονες έφυμεν  

 Λάμπρος Πόλκας, Παράδοση και πρωτοτυπία τον «Περικλέους επιτάφιο» του 

Θουκυδίδη 

 Πασχαλίνα Παλαιοχωρινού Παράδοση και πρωτοτυπία στον Περικλέους Επιτάφιο 

 Στάθης Παπακωνσταντίνου, Πίσω από τη βιτρίνα 

 Βασιλική Μαντζώρου, Πίσω από τη βιτρίνα 

Για την «Αντιγόνη 

 Παναγιώτης Καραμανώλης, Άνθρωποι, στάσεις, παραστάσεις 

 Όλγα Τσαντσάνογλου, Πρώτη επαφή με την αρχαία τραγωδία: Πώς ο μαθητικός 

λόγος αποδίδει την τραγική ποίηση 

 Βασίλειος Συμεωνίδης, Πρώτη επαφή με την αρχαία τραγωδία: Πώς ο μαθητικός 

λόγος αποδίδει την τραγική ποίηση 

 Λάμπρος Πόλκας, Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας: Διερευνώντας τα τοπία της Αρχαίας 

Ελληνικής Ιστοριογραφίας 

 Κοσμάς Τουλούμης, Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας: Διερευνώντας τα τοπία της Αρχαίας 

Ελληνικής Ιστοριογραφίας 

 Όλγα Τσαντσάνογλου, Σύνταξη παρουσίασης βιντεογραφημένης θεατρικής 

παράστασης της  

 Λάμπρος Πόλκας, Σύνταξη παρουσίασης βιντεογραφημένης θεατρικής παράστασης 

της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή σε περιβάλλον wiki 

 Όλγα Τσαντσάνογλου, Τιμή και ατίμωση του νεκρού: διακειμενική προσέγγιση με 

αφορμή την Αντιγόνη του Σοφοκλή 

 Λάμπρος Πόλκας, Τιμή και ατίμωση του νεκρού: διακειμενική προσέγγιση με αφορμή 

την Αντιγόνη του Σοφοκλή 

 Μαγδαληνή Πρεβεζάνου, Αρχή αναρχίας εστί... 

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-C
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3643
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3651
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3501
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3654
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3634
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3673
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1898
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1898
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3628
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3640
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3683
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1129
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1546
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1546
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2358
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2358
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2374
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2374
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1559
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1559
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2439
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2439
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2547
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2547
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2440
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2440
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2554
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2554
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2647
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 Παναγιώτης Σεράνης, «Η έννοια του χρέους και της προαίρεσης στον άνθρωπο ως 

άτομο και στον άνθρωπο ως πολίτη»: Ανακεφαλαιωτική ενότητα στην Αντιγόνη του 

Σοφοκλή 

 Στάθης Παπακωνσταντίνου, «Η έννοια του χρέους και της προαίρεσης στον άνθρωπο 

ως άτομο και στον άνθρωπο ως πολίτη»: Ανακεφαλαιωτική ενότητα στην Αντιγόνη 

του Σοφοκλή 

 Βασιλική Μαντζώρου, Κρέων,η απατηλή γοητεία της εξουσίας 

Στάθης Παπακωνσταντίνου, Κρέων, η απατηλή γοητεία της εξουσίας 

 

Δ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ), Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

 ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ Λυκείου των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου κ.ά., 
ΙΤΥΕ Διόφαντος,  

 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) του Α.Β. Μουμτζάκη, 
ΙΤΥΕ Διόφαντος,  

 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (Γυμνασίου-Λυκείου) του Μ. Οικονόμου, 
ΙΤΥΕ Διόφαντος 
 

Σημαντικές Επισημάνσεις 

 

Για τα Ρητορικά Κείμενα 

I. Αξιοποίηση της Εισαγωγής ως υλικού αναφοράς - εργαλείου αναζήτησης 

πληροφοριών, στοιχείων και επισημάνσεων στο πλαίσιο της ερμηνευτικής 

προσέγγισης του κειμένου και όχι ως εξεταστέας ύλης προς απομνημόνευση.  

II. Άσκηση στη μετάφραση του ρητορικού κειμένου χωρίς μηχανιστική 

απομνημόνευση, στην κατεύθυνση της κατάκτησης της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής 

και της πληρέστερης ερμηνείας του κειμένου (και με εναλλακτικούς τρόπους, όπως 

είναι η σύγκριση διαφορετικών μεταφραστικών αποδόσεων, η εναλλαγή 

μετάφρασης συνεχούς κειμένου και επιλεγμένων τμημάτων του και η απόδοση του 

κειμένου στη Ν.Ε., με ομαδοσυνεργατικό τρόπο).  

III. Δομολειτουργική προσέγγιση του ρητορικού κειμένου, για την ανάδειξη των 

υφολογικών επιλογών του ρήτορα. Η ρητορική τέχνη είναι κατεξοχήν τέχνη του 

ύφους. 

IV. Συγκριτική προσέγγιση ανάμεσα στην Α.Ε. γλώσσα και στη Ν.Ε. γλώσσα, γλωσσικοί 

παραλληλισμοί, ομοιότητες και διαφορές των δύο μορφών της γλώσσας με 

δημιουργικές ασκήσεις ετυμολογίας, μορφολογίας, παραγωγής ή σύνθεσης, 

αξιοποιώντας ένα ή περισσότερα έγκυρα λεξικά της Αρχαίας Ελληνικής 

(http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html) 

V. Διατύπωση επιχειρήματος και ανάπτυξη συλλογισμού, προκειμένου οι 

μαθητές/τριες να καταστούν οι ίδιοι ικανοί και πειστικοί ομιλητές σε οποιαδήποτε 

περίσταση επικοινωνίας, παρακολουθώντας την εξέλιξη της συλλογιστικής πορείας 

που ακολουθεί ο ρήτορας (μεταγνωστικές δεξιότητες). 

VI. Με αφορμή τη διδασκαλία της τέχνης του επιχειρήματος (Λόγος Υπέρ Μαντιθέου) 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=228
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=228
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=228
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3373
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3373
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3373
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3450
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3641
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html
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να ασκηθούν οι μαθητές/τριες στη ρητορική τέχνη: ασκήσεις επιχειρηματολογίας 

και αγώνας λόγων – για τους κανόνες, τη διαδικασία διεξαγωγής αγώνων και 

βοηθητικό υλικό βλ. Αγώνες Επιχειρηματολογίας - Αντιλογίας, Υπουργείο Παιδείας 

(αναρτημένο βοηθητικό υλικό: https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/epal-

m/epal-mixanografiko-3/97-prokhryxeis-diagwnismoi-ypotrofies/mathitikoi-

diagonismoi/9220-28-12-12-agones-epixeirimatologias-antilogias-2012-2013-).   

 

Για το Αδίδακτο Κείμενο 

 

I. Δυνατότητα εμβάθυνσης στη γνώση την οποία οι μαθητές/τριες κατέκτησαν στην Α΄ 

Λυκείου. Εξοικείωση με διαδικασίες και εργαλεία αποκωδικοποίησης του αρχαίου 

ελληνικού λόγου που γνώρισαν στην προηγούμενη τάξη. 

II. Εφαρμογή της ανάλυσης κατά νοηματικές ενότητες (κατά κώλα ανάλυση) του 

κειμένου με αναγνώριση των γραμματικών και των συντακτικών φαινομένων. Η  

απόδοση της μετάφρασης και η διατύπωσή της σε ορθό και άρτιο εκφραστικά 

νεοελληνικό λόγο θα είναι το καταληκτικό στάδιο της ενασχόλησης των 

μαθητών/τριών με κάθε νοηματική ενότητα. 

III. Διεύρυνση λεξιλογίου, διδασκαλία νέων φαινομένων γραμματικής και συντακτικού, 

εμπέδωση μέσω ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

IV. Κατανόηση των δομικών συστατικών στοιχείων του αρχαίου ελληνικού λόγου, 

διαπίστωση των διαφορών του σε σχέση με τον νεοελληνικό λόγο με παράλληλη 

διάκριση της διαφοράς ανάμεσα στο «κατανοώ το κείμενο» και «αποδίδω το 

κείμενο» στη νέα ελληνική γλώσσα. 

V.  Επιλογή κειμένων διαβαθμισμένης δυσκολίας, δημιουργική αξιοποίηση των 

εγχειριδίων Γραμματικής, Συντακτικού αλλά και Λεξικού. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ολοκληρωμένη προσπέλαση του αποσπάσματος της 

Θεματογραφίας και την ουσιαστική επεξεργασία του, σκόπιμο κρίνεται να προβλεφθεί 

θεσμοθετημένα στο πλαίσιο του Ωρολογίου Προγράμματος ένα συνεχές δίωρο 

διδασκαλίας. 

 

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός  προγραμματισμός) 

Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Β΄ 

τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού) θα χρησιμοποιηθούν:  

 το Εγχειρίδιο της Β΄ Λυκείου Ρητορικά Κείμενα των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. 

Μανουσόπουλου κ.ά. 

Ως βιβλία αναφοράς προτείνονται: 

 η Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Γυμνασίου-Λυκείου) του Μ. Οικονόμου, 

 το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) του Α.Β. Μουμτζάκη, 

 το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) της Π. Μπίλλα, 

 το Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) των Χ. Συμεωνίδη, 

Γ. Ξενή κ.ά 

Από το διδακτικό εγχειρίδιο Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκείου των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. 

Μανουσόπουλου κ.ά. προτείνεται να διδαχθούν τα εξής: 

α) Εισαγωγή ως υλικό αναφοράς σε δύο (2) διδακτικές ώρες: 1. Η ρητορική στην Αρχαία 

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/epal-m/epal-mixanografiko-3/97-prokhryxeis-diagwnismoi-ypotrofies/mathitikoi-diagonismoi/9220-28-12-12-agones-epixeirimatologias-antilogias-2012-2013-
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/epal-m/epal-mixanografiko-3/97-prokhryxeis-diagwnismoi-ypotrofies/mathitikoi-diagonismoi/9220-28-12-12-agones-epixeirimatologias-antilogias-2012-2013-
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/epal-m/epal-mixanografiko-3/97-prokhryxeis-diagwnismoi-ypotrofies/mathitikoi-diagonismoi/9220-28-12-12-agones-epixeirimatologias-antilogias-2012-2013-
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Ελλάδα: Α΄. Η φυσική ρητορεία - Β΄. Η γέννηση της συστηματικής ρητορείας - Γ΄. Ρητορεία 

και σοφιστική - Ε΄. Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου - ΣΤ΄. Τα μέρη του ρητορικού λόγου. 

2. Ο Βίος του Λυσία - Tο έργο του Λυσία - Η αξία του έργου. 3. Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου. 

Εισαγωγή. 

β) Κείμενο: Λυσία Υπέρ Μαντιθέου. Ο λόγος να διδαχθεί ολόκληρος, πλην των παραγράφων 

14-17, το νόημα των οποίων θα αποδοθεί περιληπτικά. 

Η μέθοδος διδασκαλίας επιβάλλεται κατά κύριο λόγο να αποσκοπεί στην κατανόηση και 

ερμηνεία του κειμένου, και επομένως, από την άποψη αυτή, είναι κατά βάση ερμηνευτική. 

Η γραμματική και συντακτική επεξεργασία δεν πρέπει να είναι σχολαστική και λεπτομερής, 

αλλά να εντάσσεται στην προσπάθεια κατανόησης του κειμένου. Η ενασχόληση με 

συντακτικά στοιχεία που είναι προφανή και γνωστά (π.χ. εμπρόθετοι, επιθετικοί 

προσδιορισμοί κ.λπ.) ή η σχολαστική παρουσίαση διαφόρων συντακτικών φαινομένων δεν 

υπηρετούν τη διδακτική διαδικασία, αλλά αποβαίνουν εις βάρος του διαθέσιμου 

διδακτικού χρόνου για την πρόσληψη των νοημάτων. Οι γραμματικές και συντακτικές 

αναφορές αποσκοπούν μόνο στο να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τη λογική σύνδεση των 

στοιχείων μιας περιόδου και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το νόημα βάσει αυτών. 

Παράλληλα, ο/η εκπαιδευτικός επιδιώκει, στο πλαίσιο της διαδικασίας της γλωσσικής 

εξομάλυνσης του κειμένου κατά την οποία αξιοποιεί και τα σχόλια του σχολικού βιβλίου, 

να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τη μεταφραστική τους ικανότητα. Η μετάφραση 

συμβάλλει αφενός στην κατανόηση του κειμένου, αφετέρου στην κατάκτηση των 

γλωσσικών δομών και αποτελεί μια σημαντική παιδευτική άσκηση και μορφωτική 

διαδικασία. Η διδασκαλία δεν θα καταλήγει σε μία και μοναδική μετάφραση που θα την 

απομνημονεύουν οι μαθητές/τριες και θα αξιολογούνται βάσει αυτής. Η μετάφραση 

πρέπει να υπακούει στις εκφραστικές απαιτήσεις του νεοελληνικού λόγου και όχι να 

οδηγείται σε γλωσσικές στρεβλώσεις, αλλοιώνοντας την ιδέα και το νόημα του κειμένου. 

Μέσω της μετάφρασης η διδασκαλία περνά στο επόμενο στάδιο που είναι η ερμηνεία του 

κειμένου, στην οποία ο/η μαθητής/τρια οδηγείται επαγωγικά με κατάλληλες ερωτήσεις και 

μέσα από μια διαλογική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν όλοι κατά το δυνατόν οι 

μαθητές/τριες.  

Η ερμηνευτική διαδικασία της διδακτέας ενότητας ξεκινά από μια συνολική θεώρηση, 

επισημαίνει τα θεματικά κέντρα και τη δομή της, διερευνά αναλυτικά το περιεχόμενο και 

τη μορφή και καταλήγει στη συνολική θεώρηση των βασικών στοιχείων της. 

Κατά ευρύτερες ενότητες (προοίμιο, διήγηση, απόδειξη, επίλογος), είναι δυνατό να γίνει 

διαθεματική προσέγγιση του κειμένου, να δίνονται ομαδικές ή ατομικές ερευνητικές 

εργασίες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων τύπου project, να προωθείται η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, όπου αυτή ενδείκνυται, και, κατά την κρίση του διδάσκοντος, να 

αξιοποιούνται καινοτόμες μαθησιακές δραστηριότητες και οι νέες τεχνολογίες, ώστε η 

διδασκαλία να είναι αποτελεσματικότερη. 

Για τις ανάγκες του αδίδακτου κειμένου: 

Ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει πεζά κείμενα της αττικής διαλέκτου (18-20 κείμενα κατά τη 
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διάρκεια του σχολικού έτους), με στόχο να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της τάξης 

του. Προς ανεύρεση υλικού αξιοποιεί και έγκυρους ηλεκτρονικούς κόμβους, όπως αυτόν της 

Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.  

Κάθε ενότητα, η οποία διανέμεται στους μαθητές σε φωτοτυπία, περιλαμβάνει: 

Ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα που εντάσσει το απόσπασμα στο ιστορικό και 

πολιτισμικό του πλαίσιο (το οποίο πρέπει να δίδεται και κατά την αξιολόγηση του 

μαθήματος). Ακολουθεί το αδίδακτο απόσπασμα (από πεζό έργο της αττικής διαλέκτου), 

έκτασης περίπου 10-12 στίχων στερεότυπης έκδοσης, το οποίο πρέπει να έχει πληρότητα και 

συνοχή, ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να κατανοούν το ιδιαίτερο ύφος και το κύριο 

νόημά του, και να οδηγούνται στη μετάφρασή του σε σωστό νεοελληνικό λόγο. Είναι 

σημαντικό να προηγείται της επεξεργασίας ανάγνωση του κειμένου στην τάξη από τον/την 

εκπαιδευτικό, αλλά και τους μαθητές. 

 Ακολουθούν τα απαραίτητα για την επεξεργασία του κειμένου σχόλια (λεξιλογικά, 

γραμματικά, συντακτικά). 

Ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει τα κείμενα, με βάση ένα γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο 

προς διδασκαλία ή και εμπέδωση. Παράλληλα, παραπέμπει στα βιβλία αναφοράς 

(Γραμματική της Α.Ε., Συντακτικό της Α.Ε.) για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και 

ανάπτυξη των ανάλογων δεξιοτήτων από μέρους των μαθητών/τριών. 

Είναι καλό να γίνονται ποικίλες ασκήσεις (γραμματικές, συντακτικές, λεξιλογικές), με τις 

οποίες ελέγχεται όχι μόνο το φαινόμενο που διδάσκεται στη συγκεκριμένη ενότητα, αλλά και 

φαινόμενα προηγούμενων ενοτήτων για εμπέδωση και επανάληψη.   

Παράλληλα με τη διδασκαλία των αδίδακτων κειμένων, προτεραιότητα έχει η επανάληψη 

και εμβάθυνση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων διδαχθέντων ήδη στο 

Γυμνάσιο και στην Α΄ Λυκείου, με αξιοποίηση ανάλογων ασκήσεων κατά την κρίση του 

διδάσκοντος και τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Στη συνέχεια, ανάλογα με το επίπεδο της 

τάξης μπορεί να δοθεί έμφαση και στα ακόλουθα φαινόμενα που δεν έχουν διδαχθεί οι 

μαθητές/τριες και επισημαίνονται ενδεικτικά: 

1. Αντωνυμίες αυτοπαθητικές, αλληλοπαθητικές. 

2. Συμφωνόληκτα ρήματα σε -μι  

3. Φωνηεντόληκτα ρήματα σε –μι   

4. Ρήματα φημί, εἶμι, οἶδα, 

5. Αόριστος Β΄ βαρυτόνων ρημάτων τα οποία κλίνονται σύμφωνα με τα εις –μι. 

6. Αναλυτική προσέγγιση των δευτερευουσών προτάσεων (τρόπος εισαγωγής, εκφοράς 

και συντακτική λειτουργία) και των υποθετικών λόγων,  

7. Πλάγιος λόγος. 

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες να ασκηθούν στη συνειδητή και 

συστηματική απόδοση της μετάφρασης μέσα από συγκεκριμένες εκφραστικές επιλογές. 
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