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Τα φετινά θέµατα των Αρχαίων Ελληνικών δεν παρουσίαζαν αυξηµένη δυσκολία για 
τους υποψηφίους µε αποτέλεσµα µεγαλύτερος βαθµός υποψηφίων να κατακτήσει 
υψηλή βαθµολογία στο βασικό µάθηµα εξέτασης της Θεωρητικής Κατεύθυνσης.  

Το Γνωστό κείµενο που δόθηκε στους υποψηφίους προερχόταν από τα Ἠθικά 

Νικοµάχεια του Αριστοτέλη και έχει εξεταστεί και στις εξετάσεις του 2009.  
Οι ερωτήσεις που το συνόδευαν εξαντλούσαν τα υπό διαπραγµάτευση θέµατα αλλά δεν 
παρουσίαζαν αυξηµένο βαθµό δυσκολίας καθώς οι απαντήσεις µπορούσαν να 
αντληθούν από το πρωτότυπο κείµενο.  
Προσοχή απαιτούσε η έκταση των απαντήσεων καθώς επρόκειτο για δύο µόνο 
ερωτήσεις, στις οποίες όφειλαν οι µαθητές να απαντήσουν διεξοδικά προκειµένου να 
εξασφαλίσουν τη µέγιστη δυνατή βαθµολογία.  Η ερώτηση από την εισαγωγή δεν 
παρουσίαζε δυσκολίες ως προς την απάντησή της καθώς αποτελούσε βασικό στοιχείο 
της αντίληψης του Αριστοτέλη για την ανθρώπινη ψυχή. Τέλος, οι µαθητές κλήθηκαν 
να δώσουν ετυµολογικά συγγενείς λέξεις σε όρους του πρωτότυπου κειµένου, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονταν από χαµηλό βαθµό δυσκολίας.  
Το απόσπασµα του αγνώστου κειµένου από το έργο του Ισοκράτη Αρχίδαµος είχε 
νοηµατική συνοχή και οργάνωση µε αποτέλεσµα να διευκολύνει τους µαθητές στην 
κατανόηση και τη µετάφρασή του. Η γλώσσα δεν παρουσίαζε εκφραστικές δυσκολίες αν 
και ο λόγος θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µακροπερίοδος.  
Οι γραµµατικές παρατηρήσεις δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες «παγίδες», καθώς 
προέρχονταν σχεδόν στο σύνολό τους από ύλη που οι µαθητές έχουν διδαχθεί στις 
πρώτες τάξεις του Γυµνασίου.  
Τέλος, η επιλογή των όρων του κειµένου  για συντακτική αναγνώριση δεν παρουσίαζε 
αυξηµένη δυσκολία, ενώ και η µετατροπή σε πλάγιο λόγο δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες 
δυσκολίες για τους µαθητές που είχαν εξασκηθεί επαρκώς στο συγκεκριµένο τύπο 
άσκησης.  
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Εκτιµούµε ότι το 40% των υποψηφίων έγραψε στο µάθηµα των Αρχαίων 

Ελληνικών Θεωρητικής κατεύθυνσης από 0 έως 9,9, το 40% από 10 έως 14,9 και 

το 20% από 15 έως 20. 


