
ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ:
Ø Οδηγίες για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γενικής Παιδείας , Β΄ ΤΑΞΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, βλ. σχετική εγκύκλιο: Αρ. πρωτ. 149712/Δ2/11-09-
2017/ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ø ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ), Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:
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 ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ Λυκείου των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου κ.ά., ΙΤΥΕ 
Διόφαντος, 2017 

 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) του Α.Β. Μουμτζάκη, ΙΤΥΕ 
Διόφαντος, 2017 

 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (Γυμνασίου-Λυκείου) του Μ. Οικονόμου, ΙΤΥΕ 
Διόφαντος, 2017 
 

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) 

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 

(οι αγώνες έχουν σταματήσει να διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, 

παραμένει ωστόσο αναρτημένο το 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. 

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

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 
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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 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). 
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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.  

 

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή        

 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Αναπλ. Γενικού Γραμματέα  

 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄ 

 Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων 

 Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης 

 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης 

 Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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