Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Στην εξεταστέα ύλη της Α΄ Τάξης περιλαμβάνεται:
Από το βιβλίο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των
Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη:
Α. Εισαγωγή
 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ
- ΤΟ ΕΡΓΟ TOΥ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ (σελ. 19-22, έως και Ο
υπεύθυνος πολίτης)
- ΜΕΘΟΔΟΣ (ΣΕΛ. 24-25)
 ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΥΛΛΟΥ ΕΡΧΙΕΥΣ
ΤΟ ΕΡΓΟ TOΥ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ (σελ. 30-33, Τα έργα του
Ξενοφώντα ονομαστικά).
Β. Κείμενα
α) Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β΄
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ι, § 22-32
ΙΙ, § 3-4
ΙΙ, § 11-16 (από μετάφραση)
ΙΙ, § 20-23
ΙΙΙ, § 50-56
β) Θουκυδίδης, Βιβλίο Γ΄
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Γ’, 70 (§3-6)
Γ’, 71-73
Γ’, 82-83 (από μετάφραση)

Σχετικά με τα παραπάνω αρχαία κείμενα οι μαθητές θα εξεταστούν:
1) στις μεταφράσεις των κειμένων
2) στα ερμηνευτικά σχόλια που απορρέουν από τα κείμενα
3) σε λεξιλογικές ασκήσεις που συνδέονται με τις αρχαίες λέξεις των
κειμένων
4) σε γραμματικές παρατηρήσεις που αφορούν τύπους των κειμένων
και ειδικά


Α΄, Β΄, Γ΄ κλίση των ουσιαστικών



Επίθετα δευτερόκλιτα και τριτόκλιτα και τα ανώμαλα επίθετα
πολὺς, μέγας.



Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων – Κλίση επιθέτων
συγκριτικού βαθμού.



Αντωνυμίες: Προσωπικές αντωνυμίες - Δεικτικές αντωνυμίες
(οὗτος, αὕτη, τοῦτο) - Ερωτηματικές αντωνυμίες (τίς ,τί ) - Αόριστες
αντωνυμίες (τὶς, τὶ) - Αναφορικές αντωνυμίες (ὅς, ἥ, ὃ / ὅστις, ἥτις,
ὅ,τι)



Ρήματα: εἰμὶ, λύω & λύομαι (Ενεργητική, Μέση και Παθητική
Φωνή), Ενεργητικός και Μέσος Αόριστος β΄, Συνηρημένα ρήματα σε
σε –άω (τιμά-ω = τιμῶ) και σε –εω (ποιέ-ω = ποιῶ) σε Ενεργητική και
Μέση Φωνή.



Ανώμαλα ρήματα: ἄγω, αἱρέω- ῶ, ἀφικνέομαι -οῦμαι, βάλλω, γίγνομαι,
ἔχω, λαμβάνω, λέγω – λέγομαι, λείπω – λείπομαι, ὁράω -ῶ, πάσχω, πείθω
– πείθομαι, πλέω, φεύγω.

5) στη συντακτική αναγνώριση λέξεων των κειμένων και συγκεκριμένα ό,τι
αφορά στα εξής:








βασική δομή της πρότασης (Υποκείμενο / Ρήμα / ΑντικείμενοΚατηγορούμενο).
απαρέμφατο (είδος και σύνταξη).
μετοχή
(είδος και σύνταξη).
δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, λειτουργία – όχι τα
είδη Υποθετικών Λόγων).
ονοματικούς προσδιορισμούς (ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους)
επιρρηματικούς
προσδιορισμούς
και
εμπρόθετους
επιρρηματικούς προσδιορισμούς.

Οι καθηγήτριες
Γαργερού Γ.
Λελεδάκη Ευρ.
Μελιντζή Ι.
Φραγκιαδάκη Χ.

