ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ & ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
Β’ - Γ΄ ΛΤΚΔΗΟΤ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από ην ΦΔΚ 3807/Β΄04-09-2018, κε ηελ ππ’αξ. Φ251/138819/Α5
Υπνπξγηθή Απόθαζε, Τξνπνπνίεζε ηεο Φ.251/37802/Α5 (ΦΔΚ 698/Β΄/2016)
ππνπξγηθήο απόθαζεο «Γηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Γεληθνύ
Λπθείνπ, κε ην ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ ζεζπίζηεθε κε
ην λ. 4186/2013 (ΦΔΚ 193 Α΄), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη»:
«Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Αξραία Διιεληθή Γιώζζα ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζηνπ
Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ (κάζεκα Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ) ηζρύνπλ ηα εμήο:
1. Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο απνζπάζκαηα δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ
12 – 20 ζηίρσλ κε λνεκαηηθή ζπλνρή θαη ηνπο δεηείηαη λα απαληήζνπλ ζε:
i) Μία (1) εξώηεζε θαηαλόεζεο κε ηελ νπνία δεηείηαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ
ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη λα αληιήζνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην
θείκελν. Ζ εξώηεζε κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε δύν ππνεξσηήκαηα κε ηε κνξθή
εξσηήζεσλ θιεηζηνύ ηύπνπ (ζσζηνύ ή ιάζνπο, πνιιαπιώλ επηινγώλ, αληηζηνίρηζεο,
ζπκπιήξσζεο θελώλ θ.ιπ.) ή αλνηθηνύ ηύπνπ.
ii) Γύν (2) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο, πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο/αμίεο/
πξνβιήκαηα, ζε ζηάζεηο/ήζνο/ραξαθηήξα ησλ πξνζώπσλ, ζην ηζηνξηθό/θνηλσληθό/
πνιηηηζηηθό πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ έξγνπ, ζηε δνκή/ζύλζεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζε
πθνινγηθά/αηζζεηηθά ζέκαηα, κε βάζε ην απόζπαζκα.
iii) Μία (1) εξώηεζε θιεηζηνύ ηύπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην γξακκαηεηαθό είδνο ζην
νπνίν αλήθεη ην θείκελν, ζηνλ ζπγγξαθέα ή ζην έξγν ηνπ.
iv) Μία (1) εξώηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή (ζύλδεζε ιέμεσλ αξραίαο θαη λέαο,
δηαηήξεζε ή αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ηνπο, νηθνγέλεηεο νκόξξηδσλ ιέμεσλ, απιώλ ή
ζύλζεησλ, ζπλώλπκα, αληώλπκα).
v) Γίλεηαη παξάιιειν θείκελν ζηε λέα ειιεληθή, δηδαγκέλν ή αδίδαθην, από ηελ
αξραία ή λεόηεξε ειιεληθή γξακκαηεία, θαη θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε κία (1)
εξώηεζε εξκελεπηηθή, κε ηελ νπνία δεηείηαη λα ζπγθξίλνπλ ην παξάιιειν κε ην
πξσηόηππν θείκελν.
2. Γίλεηαη, επίζεο, αδίδαθην πεδό θείκελν αηηηθήο δηαιέθηνπ 12−20 ζηίρσλ
ζηεξεόηππεο έθδνζεο κε λνεκαηηθή ζπλνρή. Σην αδίδαθην θείκελν πξνηάζζεηαη ζύληνκν
ζρεηηθό εηζαγσγηθό ζεκείσκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλνληαη εμσθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο
απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ
Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινύληαη:
Να κεηαθξάζνπλ ζηα λέα ειιεληθά κέξνο ηνπ θεηκέλνπ από ηέζζεξηο έσο έμη ζηίρνπο
λα απαληήζνπλ ζε κηα εξώηεζε θαηαλόεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ λνεκαηηθό άμνλα
ηνπ θεηκέλνπ.
Να απαληήζνπλ ζε κία (1) εξώηεζε γξακκαηηθήο, ε νπνία κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε
δύν ππνεξσηήκαηα.
Να απαληήζνπλ ζε κία (1) εξώηεζε ζπληαθηηθνύ (π.ρ. αλαγλώξηζε
ιέμεσλ/θξάζεσλ/
πξνηάζεσλ/άιισλ
δνκηθώλ
ζηνηρείσλ
ηνπ
θεηκέλνπ,
κεηαζρεκαηηζκόο κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ηε δνκνιεηηνπξγηθή ηνπ δηάζηαζε), ε
νπνία κπνξεί λα επηκεξίδεηαη ζε δύν ππνεξσηήκαηα.

3. Κάζε δεηνύκελε εξώηεζε-δξαζηεξηόηεηα πνπ ηίζεηαη γηα ην δηδαγκέλν ή ην
παξάιιειν ή ην αδίδαθην θείκελν βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο ηεο
εθαηνληάβαζκεο θιίκαθαο.
Γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ, ηόζν ζην δηδαγκέλν όζν θαη ζην αδίδαθην
θείκελν, θξίλεηαη ζθόπηκν λα αμηνπνηείηαη πνηθηιία ηύπσλ αζθήζεσλ/εξσηήζεσλ»
Δηδηθόηεξα:
 ηόρνο είλαη αθελόο λα απνδεζκεπζνύλ εθπαηδεπηηθνί, καζήηξηεο θαη καζεηέο
από ηελ αλαπαξαγσγή έηνηκσλ ζρνιηθώλ θαη παξαζρνιηθώλ κεηαθξαζκέλσλ
θεηκέλσλ· θαη αθεηέξνπ λα δνζεί έκθαζε ζηελ θαηαλόεζε ηνπ αξραίνπ
ειιεληθνύ θεηκέλνπ, ε νπνία δελ ειέγρεηαη κόλν θαη απνθιεηζηηθά κε ηε
δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο.
 Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο δηαθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο ηνπ λνήκαηνο
ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ κέζσ παξάιιεισλ θεηκέλσλ, δηδαγκέλσλ
θαη αδίδαθησλ, ώζηε λα απνηηκεζεί ε θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη
ησλ καζεηξηώλ ζηε δηαθεηκεληθή θαη δηαρξνληθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ
ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πξνσζείηαη κηα
νιηζηηθή θαη όρη θαηαθεξκαηηζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ αξραηνειιεληθνύ ιόγνπ.
 Η αμηνιόγεζε αληηκεησπίδεηαη σο ελεξγόο βησκαηηθή ζρέζε θαη όρη σο
αζξνηζηηθή, δελ είλαη απηνζθνπόο, ζθνπόο είλαη ε θαηαλόεζε.
 Δίλαη ην ηειηθό ζηάδην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Αξραία Διιεληθή
Γιώζζα θαη Γξακκαηεία θαη εληαηνπνηείηαη ζηηο δύν ηάμεηο : Β΄ θαη Γ΄
Λπθείνπ
 Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη εξγαιεία πξνο βνήζεηα ησλ καζεηώλ, ώζηε λα
δηαιέγνληαη κε θείκελα.
Γηα ην ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ:
ΣΗ ΓΔΝ ΑΛΛΑΕΔΗ
-

Η έθηαζε ηνπ δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ (12 -20 ζηίρνη) πξέπεη λα δηέπεηαη από
λνεκαηηθή ζπλνρή θαη δύλαηαη λα πξνέξρεηαη θαη από απνζπάζκαηα.
Οη δύν (2) εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο επί ηνπ δηδαγκέλνπ .
Η εξώηεζε εηζαγσγήο (κε δηαηύπσζε θιεηζηνύ ηύπνπ).
Η ιεμηινγηθή –ζεκαζηνινγηθή εξώηεζε ( δπλαηόηεηα θαη εξσηεκάησλ
έληαμεο ιέμεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα
πξνηαζηαθά ζύλνια –θεηκεληθά
ζπκθξαδόκελα).

ΣΗ ΑΛΛΑΕΔΗ
-

-

-

Καηαξγείηαη ε κεηάθξαζε δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ 8-10 ζηίρσλ (κεηαθηλείηαη
ε κεηάθξαζε ζηελ πξνθνξηθή ηεο δηάζηαζε, από ηελ αμηνιόγεζε ζηε
δηδαζθαιία)
Η κεηάθξαζε αμηνπνηείηαη δεκηνπξγηθά ζηελ παξαθξαζηηθή ηεο
δηάζηαζε, ηελ ελαιιαθηηθή θαη ηελ πξνθνξηθή => ην ελδηαθέξνλ ηεο
κειέηεο κε βάζε ην πξσηόηππν θείκελν.
Υπάξρεη εξώηεζε θαηαλόεζεο (αλνηθηνύ, θιεηζηνύ ηύπνπ) ζην δηδαγκέλν
θείκελν (ελδεηθηηθή ηνπ ηη θαηαλνεί ν καζεηήο ζε πξώηε αλάγλσζε), γηα
λα αλαπιεξώλεη ηε κεηάθξαζε ώζηε λα εληνπίζεη ν καζεηήο ζρέζεηο

-

κεηαμύ ηύπσλ θαη λνεκάησλ (π.ρ. ζε ηη αλαθέξνληαη νη όξνη .., λα
αλαθεξζνύλ ηνκείο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο)
Καηαξγείηαη ε εξκελεπηηθή θαη έξρεηαη ε ζπγθξηηηθή –εξκελεπηηθή
εξώηεζε κε παξάιιειν θείκελν {(αθνξά ην πώο γίλεηαη αληηιεπηή ε
ζπκθσλία ή δηαθσλία κε παξάιιειν θείκελν δηδαγκέλν ή αδίδαθην από
κεηάθξαζε) => Πεγέο άληιεζεο : από παιηέο εξσηήζεηο ηνπ Κ.Δ.Δ., ηηο
παξαπνκπέο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ, ην study4exams, κε όξην ζηε
δηαινγηθόηεηα θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα πξαγκαηνινγηθά –
ζπκθξαζηηθά θαη ηδενινγηθά δεδνκέλα ησλ καζεηώλ}

Γηα ην ΑΓΗΓΑΚΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ
ΣΗ ΓΔΝ ΑΛΛΑΕΔΗ
-

Δξσηήζεηο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ / δύλαληαη λα γίλνπλ θαη πην
δεκηνπξγηθέο απηέο νη παξαηεξήζεηο
Η εξώηεζε ζπληαθηηθνύ εκπινπηίδεηαη

ΣΗ ΑΛΛΑΕΔΗ
-

-

Τππνινγηθή ηαπηόηεηα ηνπ θεηκέλνπ (αλαγλσξίδεηαη από ην θείκελν ή ηα
γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία απηνύ)
Παξεκβάιιεηαη εηζαγσγηθό θείκελν (ακεζόηεηα, έληαμε θεηκέλνπ ζηα
άκεζα ζπκθξαδόκελά ηνπ)
Μεγαιώλεη ε έθηαζε από 10 -12 ζηίρνπο ζε 12 -20 ζηίρνπο ζηεξεόηππεο
έθδνζεο κε λνεκαηηθή ζπλνρή, αιιά κηθξαίλεη ε αηηνύκελε κεηάθξαζε
Δλδεηθηηθνί έγθξηηνη ςεθηαθνί πόξνη επηινγήο θεηκέλσλ : πύιε γηα ηελ
Διιεληθή Γιώζζα / ην αδίδαθην είλαη κηθξνθείκελν κε αξρή, κέζε θαη
ηέινο, κε νπζηαζηηθό λόεκα σο πξνο ηελ έθηαζή ηνπ πιένλ (Τη ιέεη; Πώο;
Γηαηί;)
Μπνξεί λα δνζεί θαη βνεζεηηθό ιεμηιόγην (επηιήκκαηα από ην ιεμηθό ,
όπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη από 3 εξκελεύκαηα)
Δξώηεζε θαηαλόεζεο (πξναηξεηηθή ε ηκήζε ηεο ζε 2 ππνεξσηήκαηα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ : 10 κνλάδεο γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα
 δηδαγκέλν 60 κνλάδεο
 αδίδαθην 40 κνλάδεο

Αλαξηεκέλν πιηθό γηα ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο θαη ελδεηθηηθό παξάδεηγκα ζε pdf:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A4%CE%91_%CE
%9A%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%
91_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93
%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A4%CE%A9%CE%9D_
%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D_
%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%
CE%A9%CE%9D.pdf

Ενδεικτικό κριτήριο αξιολόγησης

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνος Πρωταγόρας (321D- E, 322Α- B)

Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τ ἀνθρώπῳ εὕροι,
κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί - ἀμήχανον
γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι - καὶ οὕτω δὴ
δωρεῖται ἀνθρώπῳ. Τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ
ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν∙ ἦν γὰρ παρὰ τ Διί. Τ δὲ Προμηθεῖ εἰς
μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν - πρὸς δὲ
καὶ αἱ Διός φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν - εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου
οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τὴν τε
ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσι
ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορίᾳ μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται, Προμηθέα
δὲ δι’ Ἐπιμηθέα ὕστερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.
Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ
συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι
καὶ ἀγάλματα θεῶν∙ ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ,
καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς
ηὕρετο. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ’ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην,
πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν∙ ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν
ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ
βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής - πολιτικὴν γὰρ τέχνην
οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική - ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι
κτίζοντες πόλεις∙ ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν
πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να αναφέρετε τις ενέργειες του Προμηθέα όταν διαπίστωσε τη δεινή
θέση του ανθρώπου σε σύγκριση με τα άλλα έμβια όντα. (μον. 10)
2. «θείας μετέσχε μοίρας» : α) Σε ποιο προνόμιο έναντι των άλλων όντων
για τον άνθρωπο αναφέρεται εδώ ο Πρωταγόρας; β) Με ποιο τρόπο
συμμετέχει ο άνθρωπος σε αυτό και τι κατάφερε μέσω αυτού να
δημιουργήσει; (μον. 10)
3. Να αναλύσετε τις έννοιες «ἔντεχνος σοφία» και «ἔμπυρος τέχνη»
και να αναφέρετε τι συμβολίζει η σχετική με αυτές ενέργεια του
Προμηθέα. (μον. 10)

4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω προτάσεις:

i)
ii)

iii)

iv)

v)

Ο Σωκράτης αναζήτησε: α) το σχετικό, β) τα ηθικά
φαινόμενα γ) την ουσία της ηθικής.
Ο Πλάτωνας ίδρυσε τη σχολή του, την Ακαδημία μετά α)
το πρώτο ταξίδι του στη Σικελία β) το δεύτερο ταξίδι του
στη Σικελία γ) το τρίτο ταξίδι του στη Σικελία
Μεγάλη σημασία στην Πλατωνική Ακαδημία είχε το
μάθημα α) της φιλοσοφίας β) των μαθηματικών γ) όλων
των παραπάνω
Ο Καλλίας στον πλατωνικό διάλογο είναι : α) ευγενής και
συμβιβαστικός β) έντονος και παρορμητικός γ) μάλλον
γελοιογραφικά σχεδιασμένος.
Στα 367 π.Χ. πίεσε τον Πλάτωνα να επιστρέψει στις
Συρακούσες α) ο Διονύσιος ο ΙΙ β) ο Διονύσιος ο Ι γ) ο
Δίωνας. (μον. 10)

5. Α) Να γράψετε από δύο ομόρριζα στη νέα ελληνική για καθεμία από
τις παρακάτω λέξεις: ἔσχεν, μοίρας, δίδωσι, γίγνεται, διεφθείροντο.
(μον. 5)
Β) ἐφιλοτεχνείτην: Να σχηματίσετε από δύο σύνθετα της νέας
ελληνικής με το πρώτο συνθετικό της λέξης . (μον. 2)
Γ) Να βρείτε μία λέξη του αρχαίου κειμένου με την οποία έχει
ετυμολογική συγγένεια καθεμία από τις ακόλουθες λέξεις της νέας
ελληνικής: κλεψύδρα, εύχρηστος, λαθραίος. (μον. 3)

6. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο μύθο του Πρωταγόρα η
συγκρότηση κοινωνιών είναι προϊόν συμφωνίας (νόμω)
και οι
άνθρωποι οδηγήθηκαν εξ ανάγκης σε αυτό, για την αντιμετώπιση
εξωτερικών κινδύνων. Μελετώντας το παρακάτω μεταφρασμένο
απόσπασμα να διερευνήσετε τις απόψεις και του Αριστοτέλη για τα
αίτια και το σκοπό συγκρότησης των κοινωνιών και να τις συγκρίνετε με
αυτές του Πρωταγόρα. (μον. 10)

Αριστοτέλη, Πολιτικά(Α 2, 5-6)
«Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσότερων
χωριών είναι η πόλη, μια κοινωνική οντότητα τέλεια, που μπορούμε να
πούμε ότι πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια· συγκροτήθηκε για να

διασφαλίζει τη ζωή, στην πραγματικότητα όμως υπάρχει για να εξασφαλίζει
την καλή ζωή. Η πόλη, επομένως, είναι κάτι που ήρθε στην ύπαρξη εκ
φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες κοινωνικές οντότητες, αφού αυτή είναι
το τέλος εκείνων κι αφού αυτό που λέμε φύση ενός πράγματος δεν είναι
παρά η μορφή που αυτό έχει κατά τη στιγμή της τελείωσης, της ολοκλήρωσής
του: αυτό δεν λέμε, πράγματι, πως είναι τελικά η φύση του κάθε πράγματος,
π.χ. του ανθρώπου, του αλόγου ή του σπιτιού, η μορφή δηλαδή που το κάθε
πράγμα έχει όταν ολοκληρωθεί η εξελικτική του πορεία;»

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-17
Ο Αισχίνης επιτίθεται στον Κτησιφώντα, πολιτικό της παράταξης του
Δημοσθένη, για το ψήφισμα που κατέθεσε το 338 π.Χ. και ζητούσε να
στεφανωθεί ο Δημοσθένης για όσα πρόσφερε στην πατρίδα. Στις
παραγράφους 169-170 του συγκεκριμένου λόγου αναφέρονται τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας δημοκρατικός άνθρωπος.
Οἶμαι τοίνυν ἅπαντας ἂν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι τάδε δεῖν ὑπάρξαι τ
δημοτικ, πρῶτον μὲν ἐλεύθερον εἶναι καὶ πρὸς πατρὸς καὶ πρὸς μητρός,
ἵνα μὴ διὰ τὴν περὶ τὸ γένος ἀτυχίαν δυσμενὴς ᾖ τοῖς νόμοις, οἳ σῴζουσι
τὴν δημοκρατίαν, δεύτερον δ’ ἀπὸ τῶν προγόνων εὐεργεσίαν τινὰ αὐτ
πρὸς τὸν δῆμον ὑπάρχειν, ἢ τό γ’ ἀναγκαιότατον μηδεμίαν ἔχθραν, ἵνα μὴ
βοηθῶν τοῖς τῶν προγόνων ἀτυχήμασι κακῶς ἐπιχειρῇ ποιεῖν τὴν πόλιν.
*170+ τρίτον σώφρονα καὶ μέτριον χρὴ πεφυκέναι αὐτὸν πρὸς τὴν καθ’
ἡμέραν δίαιταν, ὅπως μὴ διὰ τὴν ἀσέλγειαν τῆς δαπάνης δωροδοκῇ κατὰ
τοῦ δήμου. τέταρτον εὐγνώμονα καὶ δυνατὸν εἰπεῖν∙ καλὸν γὰρ τὴν μὲν
διάνοιαν προαιρεῖσθαι τὰ βέλτιστα, τὴν δὲ παιδείαν τὴν τοῦ ῥήτορος καὶ
τὸν λόγον πείθειν τοὺς ἀκούοντας∙ εἰ δὲ μή, τήν γ’ εὐγνωμοσύνην ἀεὶ
προτακτέον τοῦ λόγου. πέμπτον ἀνδρεῖον εἶναι τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ παρὰ
τὰ δεινὰ καὶ τοὺς κινδύνους ἐγκαταλίπῃ τὸν δῆμον.

Λεξιλόγιο


ὁμολογέω -ῶ: παραδέχομαι



δίαιτα: ζωή, τρόπος ζωής

Παρατηρήσεις
1. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα από το κείμενο που σας
δίνεται: «Οἶμαι τοίνυν ἅπαντας … ποιεῖν τὴν πόλιν». (μον. 10)

2. Με βάση τα δεδομένα του κειμένου να αναφέρετε τα δύο πρώτα, κατά
σειρά περιγραφής, χαρακτηριστικά που οφείλει να διαθέτει ένας
δημοκρατικός άνθρωπος κατά τον Αισχίνη και για ποιους λόγους.
(μον. 10)

3. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε τον
τύπο που σας ζητείται: (μον. 10)


πεφυκέναι: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα



προαιρεῖσθαι: τον ίδιο τύπο στον αόριστο



μητρός: την δοτική πληθυντικού



ἐπιχειρῇ: τον ίδιο τύπο στην ευκτική



δυσμενής: το ουδέτερο γένος στην αιτιατική πληθυντικού και το
συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος



μηδεμίαν: τη δοτική πληθυντικού στο αρσενικό γένος



ῥήτορος: την κλητική ενικού αριθμού



τρίτον: το επίρρημα και το ουσιαστικό του αριθμητικού

4. α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: ὑπάρξαι,
τῷ δημοτικῷ, εἶναι, πρὸς μητρός, , τῆς δαπάνης, τὴν ψυχήν.
(μον. 6)
β) «τρίτον σώφρονα καὶ μέτριον χρὴ πεφυκέναι αὐτὸν πρὸς
τὴν καθ’ ἡμέραν δίαιταν, ὅπως μὴ διὰ τὴν ἀσέλγειαν τῆς
δαπάνης δωροδοκῇ κατὰ τοῦ δήμου»:
στο συγκεκριμένο
απόσπασμα να βρείτε τις προτάσεις που υπάρχουν και να τις
χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους. Στη συνέχεια να δικαιολογηθεί
η έγκλιση εκφοράς τους και αν υπάρχουν δευτερεύουσες προτάσεις να
αναφερθεί η συντακτική τους λειτουργία. (μον. 4)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΤΠ’ ΑΡ. 169626/Γ2/11-10-18 ΔΓΚΤΚΛΗΑ
ΟΓΖΓΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Δλεκέξωζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηωλ καζεηώλ/-ηξηώλ
ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ»
Σηηο ηειηθέο πξναγωγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο νη δύν θιάδνη ηεο
Διιεληθήο Γιώζζαο (Νέα Διιεληθή Γιώζζα θαη Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία ) ζηηο Α ́
θαη Β ́ ηάμεηο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Α ́ , Β ́ θαη Γ ́ ηάμεηο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ
Λπθείνπ θαζώο θαη νη δύν θιάδνη ησλ Νέσλ Διιεληθώλ (Νενειιεληθή Γιώζζα θαη
Νενειιεληθή Λνγνηερλία) ηεο Γ’ ηάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο Γ’ ηάμεο
Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ εμεηάδνληαη ηελ ίδηα κέξα θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο
εμέηαζεο είλαη ηξεηο (3) ώξεο. Τα ζέκαηα δίλνληαη ζε μερσξηζηό θύιιν γηα θάζε
θιάδν, νη απαληήζεηο αλαπηύζζνληαη ζε μερσξηζηό θύιιν γηα θαζέλαλ από ηνπο δύν
θιάδνπο θαη απνδίδεηαη δηαθξηηόο βαζκόο γηα θαζέλαλ από απηνύο (άξηζηα:100
κνλάδεο). Ωο βαζκόο ηεο ηειηθήο γξαπηήο εμέηαζεο ππνινγίδεηαη ν Μ.Ο βαζκνινγίαο
ησλ δύν θιάδσλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ε Νενειιεληθή Γιώζζα θαη ε
Νενειιεληθή Λνγνηερλία αληηκεησπίδνληαη σο δηαθξηηά γλσζηηθά αληηθείκελα σο
πξνο ηε δηδαζθαιία ηνπο. Σηε πιαίζην απηό:
α) ε αλαθεθαιαησηηθή εμέηαζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ (ελδηάκεζε αμηνιόγεζε
ηεηξακήλσλ) πινπνηείηαη κε δύν (2) ππνρξεσηηθέο κνλόσξεο γξαπηέο δνθηκαζίεο γηα
θάζε θιάδν/γλσζηηθό αληηθείκελν, κία αληηζηνίρσο ζε θάζε ηεηξάκελν. Κάζε κάζεκα
βαζκνινγείηαη κε 100 κνλάδεο. Καηά ηελ αλαθεθαιαησηηθή, σζηόζν, εμέηαζε
εκπίπηεη ζηε δηαθξηηή επρέξεηα ηνπ δηδάζθνληνο/ηεο δηδάζθνπζαο λα επεθηείλεη ην
ρξόλν εμέηαζεο ζηε κηα θ ήκηζπ ώξα (ζε ζπλερόκελν δηδαθηηθό δίσξν), εάλ ηα
ζέκαηα ην απαηηνύλ.
β) ην ζέκα ηνπ κε ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ (Ν.Δ. Γιώζζα) δελ δεζκεύεη ηνλ
δηδάζθνληα/ηελ δηδάζθνπζα σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ (Ν.Δ.
Λνγνηερλία), ζπλεπώο κπνξεί θαη ελδείθλπηαη λα ππάξρεη ζεκαηηθή απηνηέιεηα ησλ
εμεηαδόκελσλ θεηκέλσλ ησλ δύν θιάδσλ.
Σηνλ θιάδν ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο δίλεηαη πξνο εμέηαζε έλα κε
ινγνηερληθό θείκελν, κε δηδαγκέλν, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη δεκνζηνγξαθηθό
θείκελν ή επηζηεκνληθό ή πιεξνθνξηαθό άξζξν, ζπλέληεπμε, θξηηηθή, νκηιία,
επηζηνιή, επηθπιιίδα ή δνθίκην. Τν θείκελν κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από ζύληνκν
εηζαγσγηθό ζεκείσκα ρσξίο εξκελεπηηθά ζρόιηα. Οη εξσηήζεηο επί ηνπ θεηκέλνπ
δηαξζξώλνληαη ζε ηξία ζέκαηα, κε ην ηξίην, ηελ αλάπηπμε γξαπηνύ ιόγνπ, λα έρεη
άκεζε ζεκαηηθή ζρέζε κε ην θείκελν αλαθνξάο.
Σηνλ θιάδν ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο δίλεηαη αδίδαθην ινγνηερληθό
θείκελν (πνίεκα ή δηήγεκα ή απόζπαζκα από κπζηζηόξεκα ή ζεαηξηθό έξγν), ην
νπνίν ζπλνδεύεηαη από ηξία (3) ζέκαηα.
Αλαξηεκέλν πιηθό γηα ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ζηηο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ζε
κνξθή pdf:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A0%CE%B1%CF%81
%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B71_%CE%A6%
CE%95%CE%9A_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE
%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
Αλαξηεκέλν πιηθό - ελδεηθηηθό παξάδεηγκα αμηνιόγεζεο ζε κνξθή pdf:

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A0%CE
%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83
%CE%B72_%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A1%
CE%99%CE%9F_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE
%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf

Ενδεικτικό κριτήριο αξιολόγησης στη Ν.Ε. Γλώσσα
Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ην αθόινπζν θείκελν
Ζ γεληά ηνπ Facebook ληώζεη κνλαμηά
Δίλαη λένη, έρνπλ νιόθιεξε ηε δσή κπξνζηά ηνπο θαη εθαηνληάδεο θίινπο ζην
Facebook. Καη όκσο, ζύκθσλα κε έξεπλα ηνπ βξεηαληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Χπρηθήο Υγείαο,
νη λεαξνί ειηθίαο 18-24 εηώλ ληώζνπλ δύν θνξέο πεξηζζόηεξε κνλαμηά από ηνπο
αλζξώπνπο άλσ ησλ 55 εηώλ. Φαίλεηαη όηη ε θαιιηέξγεηα ηεο δηαδηθηπαθήο
επηθνηλσλίαο δελ έρεη ην ίδην εηδηθό βάξνο θαη ηα ίδηα ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε κε ηε
θπζηθή επαθή κε θίινπο, γλσζηνύο θαη ζπγγελείο. Τν 60% ησλ λεαξώλ αηόκσλ ειηθίαο
18-34 εηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξαδέρζεθε όηη ληώζεη κνλαμηά ζπρλά ή
κεξηθέο θνξέο, ελώ γηα αλζξώπνπο ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηώλ ην αληίζηνηρν πνζνζηό
ήηαλ κόιηο 35%.
ΛΟΝΓΙΝΟ. Δίλαη λένη, έρνπλ νιόθιεξε ηε δσή κπξνζηά ηνπο θαη
εθαηνληάδεο θίινπο ζην Facebook. Καη όκωο, ζύκθσλα κε έξεπλα ηνπ βξεηαληθνύ
Ιλζηηηνύηνπ Ψπρηθήο Υγείαο, νη λεαξνί ειηθίαο 18-24 εηώλ ληώζνπλ δύν θνξέο
πεξηζζόηεξε κνλαμηά από ηνπο αλζξώπνπο άλσ ησλ 55 εηώλ. Φαίλεηαη όηη ε
θαιιηέξγεηα ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο δελ έρεη ην ίδην εηδηθό βάξνο θαη ηα ίδηα
ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε κε ηε θπζηθή επαθή κε θίινπο, γλσζηνύο θαη ζπγγελείο.
Τν 60% ησλ λεαξώλ αηόκσλ ειηθίαο 18-34 εηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα παξαδέρζεθε όηη ληώζεη κνλαμηά ζπρλά ή κεξηθέο θνξέο, ελώ γηα αλζξώπνπο
ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηώλ ην αληίζηνηρν πνζνζηό ήηαλ κόιηο 35%.
Δλώ νη λένη πεξλνύλ πεξηζζόηεξν ρξόλν από ηνπο κεγαιύηεξνπο κηιώληαο
κέζσ δηαδηθηύνπ ζε δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο όπσο ην Facebook θαη ην Τwitter, νη
εηδηθνί εθηηκνύλ όηη απηνύ ηνπ είδνπο ε επαθή ζπρλά ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαην
ηεο πξαγκαηηθήο αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο θαη δελ εκθαλίδεη ηα ζπλαηζζεκαηηθά
νθέιε κηαο ζπλάληεζεο από θνληά. Μάιηζηα ζε πνζνζηό 31% νη λένη πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξαδέρζεθαλ όηη θαηαλαιώλνπλ ππεξβνιηθά πνιύ ρξόλν
επηθνηλσλώληαο «ςεθηαθά» κε άηνκα ηα νπνία ζα έπξεπε λα ζπλαλαζηξέθνληαη από
θνληά.
Οη ζπληάθηεο ηεο έξεπλαο δελ ζπεύδνπλ λα δαηκνλνπνηήζνπλ ην Ιnternet, κηαο
θαη νη δηαδηθηπαθνί θίινη πνπ απνθηά θαλείο κπνξνύλ θάιιηζηα λα απνθηήζνπλ
«ζάξθα θαη νζηά» αλ ε ςεθηαθή θηιία απνηειέζεη απιώο ην έλαπζκα κηαο
πξαγκαηηθήο. Τνλίδνπλ όηη ην Γηαδίθηπν θαη νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο
απνηεινύλ έλαλ πνιύ θαιό ηξόπν γηα λα παξακείλεη θαλείο ζε επαθή κε ζπγγελείο ή
θίινπο πνπ, γηα παξάδεηγκα, κέλνπλ πνιύ καθξηά γηα λα ηνπο ζπλαληήζεη θαλείο δηά
δώζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά όκσο νκνινγνύλ όηη «αλ θαη ην Γηαδίθηπν δελ απνηειεί
ηελ πεγή ηεο κνλαμηάο, ζίγνπξα επηδεηλώλεη ην πξόβιεκα». «Οη λένη άλζξσπνη κε
ηνπο νπνίνπο κηιήζακε καο είπαλ όηη ε επηθνηλσλία κε εθαηνληάδεο άηνκα
κέζσ δηθηύσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο δελ είλαη ζαλ λα έρνπλ κηα πξαγκαηηθή ζρέζε.
Όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο ηζηνζειίδεο ζπλήζσο είλαη κόλνη ζηελ θξεβαηνθάκαξά
ηνπο. Η κνλαμηά είλαη κεγάιν πξόβιεκα θαη είλαη αλάγθε λα ην αληηκεησπίζνπκε. Τα

ηειεπηαία ρξόληα ηα παηδηά απνκνλώλνληαη νινέλα πεξηζζόηεξν, νη θνηλσληθνί ηζηνί
θαηαξξένπλ θαη νη θνηλσλίεο καο έρνπλ γίλεη αηνκηζηηθέο. Πξέπεη λα
θαιιηεξγήζνπκε εθ λένπ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ώζηε όηαλ θάπνηνο ληώζεη κόλνο
λα έρεη θάπνπ λα ζηξαθεί» ιέεη ε Σάξα Μπξέλαλ, κηα από ηνπο επηζηήκνλεο πνπ
δηεμήγαγαλ ηελ έξεπλα. Οη εηδηθνί ιέλε όηη ε κνλαμηά δελ έρεη επηπηώζεηο κόλν ζηελ
ςπρηθή πγεία. Δθηόο από ηελ θαηάζιηςε, πνπ είλαη ζπρλό επαθόινπζν
παξαηεηακέλσλ ζπλαηζζεκάησλ κνλαμηάο, έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε κνλαμηά κπνξεί
λα απνδεηρζεί εμίζνπ επηβιαβήο γηα ηελ πγεία όζν ην θάπληζκα ή ε παρπζαξθία,
θαζώο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πςειή πίεζε, άγρνο θαη απνδπλάκσζε ηνπ
αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο.
(από ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ΤΟ ΒΖΜΑ, 26 Μαΐνπ 2010)
ΘΔΜΑ Α
(απόζπαζκα από ηηο εγθύθιηεο νδεγίεο)
Τν πξώην ζέκα αθνξά ζηελ ανάγνωση-κατανόηση ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν
ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ (ζε αληηζηνηρία κε απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζε θάζε
ηάμε): α) λα εληνπίδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα από ηα παξαθάησ ζηνηρεία: πιεξνθνξίεο
πνπ πεξηέρνληαη ζην θείκελν, βαζηθέο ηδέεο θαη επηρεηξήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα, πξνβιήκαηα πνπ
ζέηεη, ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδεη, ζρέζε ηνπ βαζηθνύ κελύκαηνο ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο πεξηζηάζεηο
επηθνηλσλίαο (ζθνπό, θνηλό, ζέκα θ.ά), θαζώο θαη κε ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα πεηζνύο πνπ
αμηνπνηνύληαη ζην θείκελν (κε πνηθίιεο εξσηήζεηο αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ) θαη β) λα
απνδίδνπλ πεξηιεπηηθά κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ιακβάλνληαο ππόςε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό
πιαίζην.

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΔΡΩΣΖΔΗ
α) i) Σεκεηώζηε γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο Σ, αλ είλαη ζωζηέο, θαη Λ, αλ είλαη
ιάζνο.
1. Σρεδόλ δηπιάζην πνζνζηό λέσλ ειηθίαο 18-34 εηώλ, ζε ζρέζε κε κεζήιηθεο
έσο 55 εηώλ, δειώλεη όηη ληώζεη ζπρλά ή κεξηθέο θνξέο κνλαμηά.
2. Οη εξεπλεηέο νδεγήζεθαλ ζε απόιπηα αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο
επηπηώζεηο ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο ζρέζεηο ησλ λέσλ αλζξώπσλ.
3. Η κνλαμηά βιάπηεη εμίζνπ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία.
ii) Δμεγήζηε ζε κηα κηθξή παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ γηαηί νη εξεπλεηέο πηζηεύνπλ
όηη «Η κνλαμηά είλαη κεγάιν πξόβιεκα θαη είλαη αλάγθε λα ην αληηκεησπίζνπκε»
iii) Πνηνπο ηξόπνπο θαη κέζα πεηζνύο ρξεζηκνπνηεί ν αξζξνγξάθνο;
Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
(15 κνλάδεο)
β) Σην πιαίζην εξγαζίαο πνπ εθπνλήζαηε γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο θνηλσληθήο
δηθηύσζεο ζηνπο λένπο, παξνπζηάδεηε ζπλνπηηθά ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζαο ηα
γεληθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηαβάζαηε, όπσο απηά απνηππώλνληαη ζηελ
ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ.
(15 κνλάδεο)
ΘΔΜΑ Β
(απόζπαζκα από ηηο εγθύθιηεο νδεγίεο)
Τν δεύηεξν ζέκα αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δνκήο θαη ηεο γιώζζαο ηνπ
θεηκέλνπ, κε ην νπνίν, αλά εξώηεκα, ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ /-ηξηώλ είηε
λα αλαγλσξίδνπλ ηε βαζηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ ή ηε δνκή θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο κηαο
παξαγξάθνπ∙ είηε λα εληνπίδνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο /θξάζεηο πνπ βνεζνύλ ζηε
ζπλνρή θαη λνεκαηηθή αιιεινπρία ηνπ θεηκέλνπ∙ είηε λα απνδίδνπλ ην πεξηερόκελν ηεο
παξαγξάθνπ κε πιαγηόηηηινπο, είηε λα κεηαζρεκαηίδνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο αιιάδνληαο ηε

ζύληαμε, ην ιεμηιόγην (ζπλώλπκα ή ζπλώλπκεο θξάζεηο, αληώλπκα, παξάγσγα, ζύλζεηα
θ.ιπ.), ηα ζεκεία ζηίμεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, θαη λα
ζρνιηάδνπλ ην επηθνηλσληαθό απνηέιεζκα, είηε λα εξκελεύνπλ ιέμεηο-θξάζεηο ηνπ
θεηκέλνπ κε βάζε ηα θεηκεληθά ζπκθξαδόκελα θαη ην επηθνηλσληαθό πιαίζην. Τν
ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα αλαπηύζζεηαη ζε εξσηήκαηα (κέρξη 3), ζηα νπνία ε
βαζκνινγία επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ηε βαξύηεηά ηνπο.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΔΡΩΣΖΔΗ
α) i) Πνηνο λνκίδεηε όηη είλαη ν ξόινο ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ, αλ ιάβεηε ππόςε
ζαο θαη ην είδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ;
ii) Τη πιαγηόηηηιν ζα επηιέγαηε γηα ηελ 4ε παξάγξαθν; («Δλώ νη λένη
πεξλνύλ……….από θνληά»)
(10 κνλάδεο)
γ) i) «Οη ζπληάθηεο ηεο έξεπλαο δελ ζπεύδνπλ λα δαηκνλνπνηήζνπλ ην Ηnternet, αιιά
ηνλίδνπλ όηη ην Γηαδίθηπν θαη νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο απνηεινύλ έλαλ
πνιύ θαιό ηξόπν γηα λα παξακείλεη θαλείο ζε επαθή κε ζπγγελείο ή θίινπο».
Πξνζπαζήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε παζεηηθή ζύληαμε μεθηλώληαο κε ηε θξάζε
«Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα…» θαη θάλνληαο όπνηεο αιιαγέο θξίλεηε απαξαίηεηεο ζην
επηιεγκέλν θείκελν.
ii) Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηαξζξωηηθήο θξάζεο ‘Καη όκωο’; (ζηε 2ε
παξάγξαθν)
(10 κνλάδεο)
δ) Σηελ ηειεπηαία παξάγξαθν λα αλαγλσξίζεηε δύν ηξόπνπο αλάπηπμεο
παξαγξάθνπ θαη λα ηνπο αηηηνινγήζεηε κε βάζε ην θείκελν.
(10 κνλάδεο)
ΘΔΜΑ Γ
(απόζπαζκα από ηηο εγθύθιηεο νδεγίεο)
Τν ηξίην ζέκα αθνξά ζηελ παραγωγή λόγοσ, κε ην νπνίν δεηείηαη από ηνπο/ηηο
καζεηέο /ηξηεο λα ζπληάμνπλ δηθό ηνπο θείκελν, εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην ζε
ζπλάξηεζε κε ην θείκελν αλαθνξάο, ζην νπνίν θξίλνπλ ή ζρνιηάδνπλ ζεκεία ηνπ
θεηκέλνπ, αλαζθεπάδνπλ ζέζεηο ηνπ ή αλαπηύζζνπλ ηεθκεξησκέλα πξνζσπηθέο απόςεηο.
Τν καζεηηθό θείκελν αλαπηύζζεηαη κε ηε κνξθή θεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο (δεκόζηα
νκηιία, επηζηνιή, άξζξν) θαη έρεη έθηαζε αλάινγα κε ηελ ηάμε: Α΄ Λπθείνπ 250-300
ιέμεηο, Β΄ Λπθείνπ 300-350 ιέμεηο θαη Γ΄ Λπθείνπ 350-400 ιέμεηο.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΘΔΜΑ
Έλα κηθξό κέξνο ησλ πνξηζκάησλ έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ην 2012 ζηα ζρνιεία Γήκνπ
Μαξθνπνύινπ κε ηελ ζπκκεηνρή 576 καζεηώλ θαη γνληώλ (Πεγή:
https://xenesglosses. eu/2012/04/facebook-576/) απνηππώλεηαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα. Αθνύ ηνλ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά θαη αθνύ ιάβεηε ππόςε ζαο θαη ην
πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαβάζαηε, ζε έλα άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ηεο
θνηλόηεηάο ζαο, λα αλαπηύμεηε ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζαο γηα ηε ρξήζε ηεο θνηλσληθήο
δηθηύσζεο από ηνπο καζεηέο.
(40 κνλάδεο)

Ενδεικτικό κριτήριο αξιολόγησης στη Ν.Ε. Λογοτεχνία
Εξομολόγηση
της Αικατερίνης Τεμπέλη
Γεθέκβξηνο 23, 2009
Τξέθνκαη κε ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα.
Φνξηίδσ ηελ θαξδηά κνπ θάζε κέξα.
Οη κπαηαξίεο πηα έγηλαλ ηόζν απαξαίηεηεο, όζν πνηέ δελ ππήξμαλ ηα νξάκαηα.
Πεξλάσ ην ρξόλν κνπ δηαβάδνληαο e-mail — ε πνίεζε είλαη εμαηξεηηθά επώδπλε.
Ξερλάσ ζπλερώο ην password ηεο ζπλείδεζήο κνπ.
Φξεηάδνκαη ηηο θαηαζηξνθέο νπσζδήπνηε. Να ζπκάκαη όηη είκαη δσληαλή…
Γνμάδσ ην πιαζηηθό θαη ην λίθει, ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηνπο ζηαξ αλεμαηξέησο.
Γελ θαληάδνκαη ρξόλν ρσξίο θαιώδηα. Πώο λα πεξάζεη κηα λύρηα ζην ζθνηάδη;
Έρσ εηθνληθό ζπίηη, εηθνληθά δσάθηα θαη εηθνληθνύο θίινπο…. Όιν ηνλ θόζκν ζε έλα
πιεθηξνιόγην.
Θα ‘ζεια λα ηαμηδεύσ αιιά είλαη ηόζν ηξνκαθηηθό, λα θνπβαιάο παληνύ κόλν ηνλ εαπηό ζνπ.
Γελ ζέισ λ’ απαληήζσ ζ’ άιιεο εξσηήζεηο. Απαηηώ ηελ ηεηξάγσλε ινγηθή.
Να κελ αθνύσ πηα, γηα ηηο ζθνπξηέο ησλ δαθξύσλ θαη γηα ηνπο ηξηδηζκνύο ησλ λπζηαγκέλσλ
ηξέλσλ.
Η γεληά κνπ είλαη θνπξαζκέλε. Από αλαιύζεηο, εμεγήζεηο, ηδενινγίεο, επαλαζηάζεηο,
εηεξνπξνζδηνξηζκνύο θαη κηζαιινδνμίεο.
Κνπξαζκέλε απ’ ηα εξσηηθά ηξαγνύδηα, ηηο θνβίεο, ηνλ αξηβηζκό θαη ηα ππξνηερλήκαηα.
Γελ μέξνπκε πσο θαίεη ε ραξά ην λνπ θαη πσο ζπαξάδεη ε ςπρή ζηελ σξαηόηεηα.
Απ’ όια ηα ρξώκαηα καο άθεζαλ ην γθξίδν, κα έλα θόθθηλν ζηνηρεηώλεη ηα όλεηξά καο.
Λέλε πσο απηνκόιεζε ν Θεόο αιιά εγώ πηζηεύσ ζε κηαλ Έμνδν Κηλδύλνπ.

ΘΔΜΑ Α

(απόζπαζκα από ηηο εγθύθιηεο νδεγίεο)
Τν πξώην ζέκα αθνξά ζηελ ανάγνωση - κατανόηση ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν
ειέγρεηαη, αλά εξώηεκα, ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ κε πνηθίιεο εξσηήζεηο
(αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ) είηε λα εληνπίδνπλ ζην θείκελν πιεξνθνξίεο [..], είηε λα
αλαιύνπλ θάπνηνλ από ηνπο ραξαθηήξεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ θεηκέλνπ, είηε λα
επηζεκαίλνπλ ηα ζύκβνια, ηηο θσλέο, ηηο ζησπέο ζε έλα πνηεηηθό ή ζεαηξηθό θείκελν

θαη λα παξνπζηάδνπλ κε δηθά ηνπο ιόγηα ην λόεκα πνπ ηνπο δίλνπλ. Τν ζπγθεθξηκέλν
ζέκα κπνξεί λα αλαπηύζζεηαη ζε δύν (2) εξσηήκαηα ίδηαο βαξύηεηαο πεξίπνπ. Μόλν
έλα από απηά κπνξεί λα είλαη εξώηεζε αλνηθηνύ ηύπνπ θαη ε απάληεζε ζηελ εξώηεζε
αλνηθηνύ ηύπνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 50 έσο 60 ιέμεηο. Τν ζέκα βαζκνινγείηαη κε
30 κνλάδεο.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΔΡΩΣΖΔΗ

1. Σηνπο

ζηίρνπο

1-4

(«Τξέθνκαη

κε

ηειενπηηθά

πξνγξάκκαηα.

Φνξηίδσ

………………— ε πνίεζε είλαη εμαηξεηηθά επώδπλε») κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ηηο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ζεκεξηλή γεληά ησλ ςεθηαθά ηζαγελώλ θαη ηηο παιαηόηεξεο
γεληέο; Τν θείκελό ζαο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 60 ιέμεηο.

(15 κνλάδεο)

ν

2. α) Σηνλ 6 ζηίρν ε πνηήηξηα γξάθεη όηη «Φξεηάδνκαη ηηο θαηαζηξνθέο νπσζδήπνηε.
Να ζπκάκαη όηη είκαη δσληαλή…». Πνηα εξκελεία λνκίδεηε όηη είλαη ε πην νξζή;
i) ε θαζεκεξηλόηεηά ηεο είλαη ππεξβνιηθά ‘ηαθηνπνηεκέλε’ θαη όκνξθα θξνληηζκέλε
ii) δελ ππάξρνπλ δπλαηέο ζπγθηλήζεηο πνπ λα λνεκαηνδνηνύλ ηε δσή ηεο – ζρεδόλ
μερλά όηη δεη
iii) δηαθαηέρεηαη από κηα έληνλε πεξηέξγεηα λα παξαθνινπζεί ηηο θαηαζηξνθέο πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηνλ θόζκν

(9 κνλάδεο)

β) Καηαγξάςηε ην ζηίρν ή ηνπο ζηίρνπο όπνπ θαίλεηαη ε κνλαμηά ηεο εξσίδαο.
(6 κνλάδεο)
ΘΔΜΑ Β

(απόζπαζκα από ηηο εγθύθιηεο νδεγίεο)
Τν δεύηεξν ζέκα αθνξά ζηελ προσέγγιση της γλώσσας ηνπ θεηκέλνπ, κε ην
νπνίν, αλά εξώηεκα, ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ κε εξσηήζεηο
πνηθίισλ ηύπσλ είηε λα αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία νξγάλσζεο ηεο αθεγεκαηηθήο
πινθήο ή ηεο πνηεηηθήο γξαθήο, είηε λα εληνπίδνπλ κέζα ζην θείκελν ζπγθεθξηκέλνπο
δείθηεο πνπ δίλνληαη (αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ξεκαηηθά
πξόζσπα θ.ά.) θαη λα εξκελεύνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ην λόεκα θαη ην ύθνο,
είηε

λα

αλαγλσξίδνπλ

εθθξαζηηθά

κέζα-ηξόπνπο

(κεηαθνξέο,

παξνκνηώζεηο,

επαλαιήςεηο, αληηζέζεηο, εηθόλεο θ.ιπ.) θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ην λόεκα θαη ην
ύθνο ηνπ θεηκέλνπ. Τν ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα αλαπηύζζεηαη ζε εξσηήκαηα (κέρξη
3), ζηα νπνία ε βαζκνινγία επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ηε βαξύηεηά ηνπο. Τν ζέκα
βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο.

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΔΡΩΣΖΔΗ
Η πνηήηξηα εθθξάδεηαη ζε α΄ πξόζσπν. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε απηήλ ηελ

1.

αθεγεκαηηθή επηινγή;

(10 κνλάδεο)

Να εληνπίζεηε ηα ζεκεία ζηα νπνία ππάξρνπλ επαλαιήςεηο. Τη πηζηεύεηε

2.

όηη εθθξάδνπλ;

(10 κνλάδεο)

Γηαηί ζεσξείηε όηη ε πνηήηξηα πξνηίκεζε λα γξάςεη δύν ιέμεηο (password,

3.

e-mail) ρξεζηκνπνηώληαο μέλε (αγγιηθή) νξνινγία;

(10 κνλάδεο)

ΘΔΜΑ Γ
(απόζπαζκα από ηηο εγθύθιηεο νδεγίεο)
Τν ηξίην ζέκα αθνξά ζηελ ερμηνεία και στην παραγωγή λόγοσ ζε έλα ζέκα
αλαγλσζηηθήο αληαπόθξηζεο ή δεκηνπξγηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ. Εεηείηαη από ηνπο
καζεηέο /-ηξηεο λα αμηνινγήζνπλ ηδέεο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαδεηθλύνληαη ζην
θείκελν κε βάζε είηε ηα θεηκεληθά ζπκθξαδόκελα είηε ηα ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά
ζπκθξαδόκελα ηεο επνρήο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ (εθόζνλ ηνπο δίλνληαη ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο), λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε απηέο ηνπ ζήκεξα ή λα ηηο ζπζρεηίζνπλ κε
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, βηώκαηα, ζπλαηζζήκαηα. Ζ έθηαζε ηνπ καζεηηθνύ θεηκέλνπ
θπκαίλεηαη από 100 έσο 200 ιέμεηο, αλάινγα κε ηελ ηάμε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ζέκαηνο. Τν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο.
ΠΡΟΣΑΔΗ γηα ηελ παξαγωγή ιόγνπ
 Δίζηε έλαο λένο/κηα λέα πνπ ζεσξείηε όηη ε γεληά ζαο δελ είλαη ζε ηόζν
κεγάιν βαζκό εμαξηεκέλε ή πξνζδηνξηζκέλε από ηελ ηερλνινγία. Σε έλα
θαληαζηηθό δηάινγν κε ηελ πνηήηξηα ηη ζα ηεο ιέγαηε; Πξνζπαζήζηε λα
παξνπζηάζεηε κηαλ άιιε εηθόλα ησλ λέσλ.
 Αλαπηύμηε έλα θείκελν πνπ ζα δεκνζηεύζεηε ζε ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ην
νπνίν ζθηαγξαθεί ηε ζύγρξνλε γεληά, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ ηερλνινγία θαη
ηνπο αλζξώπνπο. Αλαπηύμηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο κε ηξόπν πνπ λα εθηζηνύλ
ηελ πξνζνρή ζε ππαξθηνύο ή πηζαλνύο θηλδύλνπο.
 Πσο αληηιακβάλεζηε ηνπο δύν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο; Σε κηα
ζπδήηεζε γηα ηε δηάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνηήκαηνο (αηζηόδνμεαπαηζηόδνμε), πξνζπαζείηε λα πείζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο όηη ηειηθά ε
αηζηνδνμία ππεξηεξεί ηεο απαηζηνδνμίαο. Τη πηζηεύεηε όηη ζεκαίλνπλ νη
ηειεπηαίνη ζηίρνη;

 Αλ ππνζέζνπκε όηη κε απηό ην πνίεκα εθθξάδεηαη έλαο ζύγρξνλνο λένο, πνην
πηζηεύεηε όηη απνηειεί ην βαζηθό εκπόδην επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηηο
παιαηόηεξεο γεληέο;

 Νηώζεηε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία είλαη ε πνηήηξηα; Γξάςηε ηε δηθή ζαο
εκπεηξία. Πην ζπγθεθξηκέλα:
Φαληαζηείηε όηη είζηε έλαο λένο/κηα λέα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ηελ
ηερλνινγία θαη θαηαγξάθεηε ζην ειεθηξνληθό ή έληππν εκεξνιόγηό ζαο ηε
ξνπηίλα κηαο εκέξαο θαηά ηελ νπνία όκσο αληηκεησπίζαηε έλα ηερλνινγηθό
πξόβιεκα (π.ρ. έζπαζε ην θηλεηό ή πξνζβιήζεθε από ηό ν Η/Υ ζαο). Πόζν
ηερλνινγηθά επηθνξηηζκέλε ήηαλ ε κέξα ζαο; ηη δπζθνιίεο ή κηθξέο
αλαηξνπέο βηώζαηε ζην θαζεκεξηλό ζαο πξόγξακκα; ηη ληώζαηε θαη πσο
ιύζαηε ην πξόβιεκα; πόζν εμαξηεκέλνη είζηε ηειηθά από ηελ ηερλνινγία; ηη
επηπηώζεηο είρε απηό ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο άιινπο; Τη ληώζαηε;

Τηο δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο θαη ηα αμηνινγηθά θξηηήξηα επηκειήζεθαλ νη
Σπληνλίζηξηεο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηνπ Π.Δ.Κ.Δ.Σ Σηεξεάο Διιάδαο:
-

Γηα ηελ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα: ΜΩΡΗΚΖ ΥΡΤΑΝΑ

-

Γηα ηε Ν.Δ. Γιώζζα & Λνγνηερλία: ΠΑΠΑΝΣΩΝΗΟΤ ΔΛΔΝΖ

