
ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  

ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΙΚΑΚΗ 

 Τα φετινά θέματα των Αρχαίων Ελληνικών παρουσίαζαν αυξημένη δυσκολία για τους 

υποψηφίους, με αποτέλεσμα μικρότερος βαθμός υποψηφίων να κατακτήσει υψηλή 

βαθμολογία στο βασικό μάθημα εξέτασης της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, γεγονός που 

ενδεχομένως θα έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των βάσεων. 

Το Γνωστό κείμενο που δόθηκε στους υποψηφίους προερχόταν από τον πλατωνικό 

διάλογο Πρωταγόρα και δεν είχε επιλεγεί ποτέ στο παρελθόν.  Οι ερωτήσεις που το 

συνόδευαν κάλυπταν σημαντικές πτυχές του δοθέντος αποσπάσματος και καλούσαν 

τους μαθητές να εμβαθύνουν στη φιλοσοφική σκέψη του Πρωταγόρα, ενώ παρείχαν 

την ευκαιρία και για κριτικό αναστοχασμό (Β3).  Η εισαγωγή για πρώτη φορά 

εξετάστηκε με ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστού-Λάθους) μειώνοντας το φόρτο 

εργασίας των μαθητών. Τέλος, οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν ετυμολογικά συγγενείς 

λέξεις σε όρους του πρωτότυπου κειμένου, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν από υψηλό 

βαθμό δυσκολίας.  

Το απόσπασμα του αγνώστου κειμένου από το έργο του Θουκυδίδη Ἱστορίαι κρίνεται 

απαιτητικό για τους μαθητές, με δεδομένο ότι ο λόγος του Θουκυδίδη θεωρείται πυκνός 

και δυσνόητος, ενώ για την αποκωδικοποίηση των νοημάτων απαιτούνταν ένταξη στο 

ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο. Η έλλειψη  νοηματικής συνοχής και αλληλουχίας δε 

διευκόλυνε τους μαθητές στην κατανόηση και τη μετάφρασή του. Η γλώσσα σε 

συνδυασμό με τη σύνταξη του κειμένου δυσχέραινε την προσπάθεια του μέσου μαθητή 

για απόδοση του αποσπάσματος στη νεοελληνική, αν και ο λόγος ήταν μικροπερίοδος, 

Οι γραμματικές παρατηρήσεις ήταν εύστοχες και κάλυπταν εκτενές μέρος της 

διδαχθείσας ύλης.  

Τέλος, η επιλογή των όρων του κειμένου  για συντακτική αναγνώριση καθώς και η 

μετατροπή σε πλάγιο λόγο δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες για τους μαθητές που 

είχαν εξασκηθεί επαρκώς στους συγκεκριμένους τύπους ασκήσεων. 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΟΝ 

Κο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ 

 

Εκτιμούμε ότι το 45% των υποψηφίων έγραψε στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών 

Θεωρητικής κατεύθυνσης από 0 έως 9,9, το 38% από 10 έως 14,9 και το  17 % από 15 

έως 20.  

 


