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15 Σεπτεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4254 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 103701/Δ2 

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της 
Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζο- νται 
γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το 
σχολικό έτος 2021-22. Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’;2). 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 
 
 
 
 
 
 

Καθορίζουμε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της 
Α’και Β’τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς 
στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22 
ως εξής:

1) Τις διατάξεις του ν.;1566/1985 «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’;167). 

2) Τις διατάξεις της παρ.;1 του άρθρου 9 και της παρ.;2 
του άρθρου 138 του ν.;4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχο- 
λείου και άλλες διατάξεις» (Α’;111). 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ.;63/2005, Α’;98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ.;22 του άρθρου 119 του ν.;4622/2019 (Α’;133). 

4) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- 
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους;- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- 
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’;119). 

5) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη- 
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’;123). 

6) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

7) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη- 
σκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ- 
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’;33). 

8) Την υπ’;αρ. 39/29-07-2021 (διευκρίνιση 17-08-2021) 
πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

9) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/533/101945/Β1/19-08-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν.;4270/2014 (Α’;143) της Γενικής Διεύθυνσης Οι- 
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: 
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Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Α) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ 

τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, αξιοποιούνται: 

• Tο εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) 

των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη 

• Το Βιβλίο Μαθητή  Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι: Κείμενα με παράλληλες 

μεταφράσεις (διαθέσιμο και: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2472/22-0005- 

02_Archaioi-Ellines-Istoriografoi_Keimeno-me-Paralliles-Metafraseis_A-Lykeiou_Vivlio-Mathiti/) 

Ως βιβλία αναφοράς προτείνονται: 

• H Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Γυμνασίου-Λυκείου) του Μ. Οικονόμου 

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

(διαθέσιμο και: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2486/22-0031-02_Syntaktiko-tis- 

Archaias-Ellinikis_A-B-G-Lykeiou/) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η διδασκαλία να ξεκινήσει από το κείμενο του Θουκυδίδη και να 

ακολουθήσει η διδασκαλία του κειμένου του Ξενοφώντα, για να υπάρχει ιστορική συνέχεια, 

ώστε να γίνονται κατανοητά τα γεγονότα από τους μαθητές και τις μαθήτριες. 
 

Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η παρακάτω από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι 

(Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη: 

1. Εισαγωγή
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 

Κεφάλαιο 70 (μόνο από μετάφραση) 
 

Κεφάλαιο 71-73 
 

Κεφάλαιο 74 
 

Κεφάλαιο 75 
 

Κεφάλαιο 78 (μόνο από μετάφραση) 
 

Κεφάλαιο 81 
 

Κεφάλαιο 82-83 (μόνο από μετάφραση) 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 

Κεφάλαιο 1. παρ. 16-32 (μόνο από μετάφραση) 
 

Κεφάλαιο 2. παρ 1-4 
 

Κεφάλαιο 2. παρ 16-23 
 

Κεφάλαιο 3. παρ 11-16 (μόνο από μετάφραση) 
 

Κεφάλαιο 3. παρ. 50-56 
 

Κεφάλαιο 4. παρ 1-17 (μόνο από μετάφραση) 
 

Κεφάλαιο 4. παρ 18-23 
 

Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσεγγίσουν και θα εμβαθύνουν, στο πλαίσιο 

της δομολειτουργικής προσέγγισης των πρωτότυπων κειμένων και σε άμεσο συσχετισμό με αυτά 

(κειμενοκεντρική προσέγγιση), στα εξής γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα:

α) Κεφάλαιο Β΄: Θουκυδίδης Ὀλόρου Ἁλιμούσιος (1. Η ζωή του - 2. Το έργο του. Ενδιαφέροντα 

και ιδέες - Μέθοδος - Η δομή του έργου. Ο χρόνος της σύνθεσής του - Γλώσσα και ύφος) 

β) Κεφάλαιο Γ΄: Ξενοφών Γρύλλου Ἐρχιεύς (1. Η ζωή του - 2. Το έργο του. Ενδιαφέροντα και 

ιδέες). 
 

2. Κείμενα 

α) Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3 ο, με βασικό θεματικό πυρήνα: 

Ισχύς και δίκαιο, η «ηθική» του πολέμου 

β) Ξενοφών, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2 ο, με βασικό θεματικό πυρήνα: 

Στρατιωτική υπεροχή και πολιτική κυριαρχία 



 
 
 
 
 

α) Γραμματικά φαινόμενα 

• Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης (μονόθεμα) 

• Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης (διπλόθεμα) 

• Υγρόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης (διπλόθεμα) 

• Ανώμαλα ουσιαστικά 

• Επίθετα Γ κλίσης (φωνηεντόληκτα, αφωνόληκτα και ενρινόληκτα). Κλίση μετοχών 

• Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων 

• Αντωνυμίες κτητικές 

• Κλίση συνηρημένων ρημάτων σε -άω, -έω και -όω. Σχηματισμός των άλλων χρόνων 

• Αόριστος Β 

• Παθητικός Μέλλοντας Α και Παθητικός Αόριστος Α 

• Ρήματα υγρόληκτα και ενρινόληκτα. Σχηματισμός Μέλλοντα και Αορίστου 

• Σχηματισμός Μέλλοντα των σε -ίζω ρημάτων 

• Σχηματισμός συντελικών χρόνων αφωνόληκτων ρημάτων. 

β) Συντακτικά φαινόμενα 

• Κατηγορούμενο. Γενική κατηγορηματική. Επιρρηματικό και προληπτικό 

κατηγορούμενο 

• Αντικείμενο άμεσο και έμμεσο. Σύστοιχο αντικείμενο. Κατηγορούμενο του 

αντικειμένου 

• Απαρέμφατο έναρθρο και άναρθρο. Απρόσωπη σύνταξη 

• Μετοχές: κατηγορηματική και επιρρηματική. Συνημμένη και απόλυτη 

• Β όρος σύγκρισης 

• Ομοιόπτωτοι - Ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί 

• Επιρρηματικοί προσδιορισμοί (εμπρόθετοι, πλάγιες πτώσεις) 

• Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση 

• Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (είδος, εκφορά, λειτουργία) 

• Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις (είδος) 

• Υποθετικοί λόγοι (εντοπισμός υπόθεσης - απόδοσης). 
 

Β) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ τάξη 

του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, αξιοποιούνται: 

• Tο εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των 

Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη 

• Το Βιβλίο Μαθητή Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι: Κείμενα με παράλληλες μεταφράσεις 

(διαθέσιμο και: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2472/22-0005-02_Archaioi- 

Ellines-Istoriografoi_Keimeno-me-Paralliles-Metafraseis_A-Lykeiou_Vivlio-Mathiti/). 

Ως βιβλία αναφοράς προτείνονται: 

• H Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Γυμνασίου-Λυκείου) του Μ. Οικονόμου 

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

και: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2486/22-0031-02_Syntaktiko-tis-Archaias- 

Ellinikis_A-B-G-Lykeiou/)
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η διδασκαλία να ξεκινήσει από το κείμενο του Θουκυδίδη και να ακολουθήσει 

η διδασκαλία του κειμένου του Ξενοφώντα, για να υπάρχει ιστορική συνέχεια, έτσι ώστε να 

γίνονται κατανοητά τα γεγονότα από τους μαθητές και τις μαθήτριες. 
 

Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η παρακάτω από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι 

(Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη: 
 

1. Εισαγωγή 

α) Κεφάλαιο Β΄: Θουκυδίδης Ὀλόρου Ἁλιμούσιος (1. Η ζωή του - 2. Το έργο του. Ενδιαφέροντα 

και ιδέες - Μέθοδος - Η δομή του έργου. Ο χρόνος της σύνθεσής του - Γλώσσα και ύφος) 

β) Κεφάλαιο Γ΄: Ξενοφών Γρύλλου Ἐρχιεύς (1. Η ζωή του - 2. Το έργο του. Ενδιαφέροντα και 

ιδέες). 
 

2. Κείμενα 

α) Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3 ο, με βασικό θεματικό πυρήνα: 

Ισχύς και δίκαιο, η «ηθική» του πολέμου 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 

Κεφάλαιο 70 (μόνο από μετάφραση) 
 

Κεφάλαιο 71-73 
 

Κεφάλαιο 81 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 

Κεφάλαιο 1. παρ 16-32 (μόνο από μετάφραση) 
 

Κεφάλαιο 2. παρ 1-4 
 

Κεφάλαιο 2. παρ 16-23 
 

Κεφάλαιο 3. παρ 11-16 (μόνο από μετάφραση) 
 

Κεφάλαιο 3. παρ 50-56 
 
 

Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσεγγίσουν και θα εμβαθύνουν, στο πλαίσιο 

της δομολειτουργικής προσέγγισης των πρωτότυπων κειμένων και σε άμεσο συσχετισμό με αυτά 

(κειμενοκεντρική προσέγγιση), στα εξής γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα: 
 

α) Γραμματικά φαινόμενα 

• Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης (μονόθεμα)

β) Ξενοφών, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2 ο, με βασικό θεματικό πυρήνα: 

Στρατιωτική υπεροχή και πολιτική κυριαρχία 



 
 
 
 

• Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης (διπλόθεμα) 

• Υγρόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης (διπλόθεμα) 

• Ανώμαλα ουσιαστικά 

• Επίθετα Γ κλίσης (φωνηεντόληκτα, αφωνόληκτα και ενρινόληκτα). Κλίση μετοχών 

• Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων 

• Αντωνυμίες κτητικές 

• Κλίση συνηρημένων ρημάτων σε -άω, -έω και -όω. Σχηματισμός των άλλων χρόνων 

• Αόριστος Β 

• Παθητικός Μέλλοντας Α και Παθητικός Αόριστος Α 

• Ρήματα υγρόληκτα και ενρινόληκτα. Σχηματισμός Μέλλοντα και Αορίστου 

• Σχηματισμός Μέλλοντα των σε -ίζω ρημάτων 

• Σχηματισμός συντελικών χρόνων αφωνόληκτων ρημάτων. 
 

β) Συντακτικά φαινόμενα 

• Κατηγορούμενο. Γενική κατηγορηματική. Επιρρηματικό και προληπτικό κατηγορούμενο 

• Αντικείμενο άμεσο και έμμεσο. Σύστοιχο αντικείμενο. Κατηγορούμενο του αντικειμένου 

• Απαρέμφατο έναρθρο και άναρθρο. Απρόσωπη σύνταξη 

• Μετοχές: κατηγορηματική και επιρρηματική. Συνημμένη και απόλυτη 

• Β όρος σύγκρισης 

• Ομοιόπτωτοι - Ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί 

• Επιρρηματικοί προσδιορισμοί (εμπρόθετοι, πλάγιες πτώσεις) 

• Παρατακτική – Υποτακτική σύνδεση 

• Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (είδος, εκφορά, λειτουργία) 

• Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις (είδος) 

• Υποθετικοί λόγοι (εντοπισμός υπόθεσης - απόδοσης). 
 

Γ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ - Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

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

του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού) θα 

χρησιμοποιηθούν: 

• Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκείου των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου κ.ά. 

Ως βιβλία αναφοράς προτείνονται: 

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

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

Από το βιβλίο Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκείου των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου κ.ά. 

προτείνεται να διδαχθούν τα εξής: 

α) Εισαγωγή 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.
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Αδίδακτο κείμενο 

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 12-20 στίχων 

στερεότυπης έκδοσης , το οποίο πρέπει να έχει πληρότητα και συνοχή, ώστε οι μαθητές και οι 

μαθήτριες να μπορούν να κατανοούν το ιδιαίτερο ύφος και το κύριο νόημά του, και να 

ασκούνται 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 και τις μαθήτριες. 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 και των μαθητριών. 

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 στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάχτηκαν ήδη στο Γυμνάσιο και 

στην Α΄ Λυκείου, με αξιοποίηση ανάλογων ασκήσεων, κατά την κρίση των εκπαιδευτικών και τις 

ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών. Στη συνέχεια, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης 

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

οι μαθήτριες και επισημαίνονται ενδεικτικά: 

• Αντωνυμίες αυτοπαθητικές, αλληλοπαθητικές 

• Συμφωνόληκτα ρήματα εις -μι 

• Φωνηεντόληκτα ρήματα εις -μι 

• Ρήματα φημί, εἶμι, οἶδα 

• Αόριστος Β΄ βαρύτονων ρημάτων τα οποία κλίνονται σύμφωνα με τα εις -μι 

• Αναλυτική προσέγγιση των δευτερευουσών προτάσεων (τρόπος εισαγωγής, εκφοράς 

και συντακτική λειτουργία) και των υποθετικών λόγων 

• Πλάγιος λόγος



 
 
 
 

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό οι μαθητές και οι μαθήτριες να ασκηθούν στη 

συνειδητή και συστηματική απόδοση της μετάφρασης μέσα από συγκεκριμένες εκφραστικές 

επιλογές. 


