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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για την ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

Μην μπείτε στη λογική : 

 να μην κάνετε επανάληψη τις ενότητες που έχουν ήδη 

«πέσει»· για παράδειγμα, οι ενότητες 7 και 8 των Ἠθικῶν 

Νικομαχείων έχουν «πέσει» δύο φορές, 

 να μη διαβάσετε Αριστοτέλη με το σκεπτικό ότι τα 

προηγούμενα χρόνια «έπεφτε» συνεχώς, 

 να ρωτάτε φίλους και συμμαθητές για το τι περιμένουν προς 

εξέταση· δεν υπάρχουν S.O.S. θέματα (κάτι που έχει φανεί 

περίτρανα  τα  τελευταία  πέντε  με  έξι  χρόνια). 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

των ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 Ακόμη κι αν σας ξαφνιάσουν τα θέματα, μην 

πανικοβληθείτε! Κλείστε τα μάτια για λίγο, πείτε στον εαυτό 

σας πως θα κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε και ξεκινήστε… 

 Να βλέπετε προσεκτικά τις εκφωνήσεις! Αν δεν καταλάβετε 

απόλυτα τι σας ζητούν, μην ξεκινήσετε να γράφετε!!! 

 Μην διαβάσετε όλες τις ερωτήσεις από την αρχή! Μην 

ασχοληθείτε καθόλου με το αδίδακτο κείμενο! Διαφορετικά, 

αν δείτε κάτι στα ζητούμενα που δεν ξέρετε ή εκείνη τη στιγμή 

δεν θυμάστε, το μυαλό θα κολλήσει εκεί, και δε θα γράψετε 

σωστά αυτά που ξέρετε… 
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 Μην κάνετε τα εύκολα δύσκολα, με το να σκέφτεστε πως θα 

σας ζητήσουν ό,τι πιο περίεργο και ανώμαλο…!!! 

 Διαχειριστείτε σωστά το χρόνο σας, ξεκινώντας από το 

διδαγμένο κείμενο με τα εξής βήματα :  

 Γράψτε πρώτα τη μετάφραση, αφού δείτε προσεκτικά από 

πού μέχρι πού καλείστε να μεταφράσετε. 

 Ασχοληθείτε με τη λεξιλογική άσκηση. 

 Απαντήστε στην παρατήρηση από την εισαγωγή. 

 Αφού διαβάσετε με προσοχή την εκφώνηση στις 

ερμηνευτικές παρατηρήσεις, αφήστε τη να σας 

κατευθύνει. Σημειώστε στο πρόχειρό σας τις σκέψεις που 

θέλετε να αναπτύξετε στις απαντήσεις σας, οργανώστε 

τις και αρχίστε να γράφετε· έτσι, θα έχετε δομημένες 

απαντήσεις με ωραία εικόνα. Αποφύγετε τους 

πλατειασμούς ή τις υπερβολικά σύντομες απαντήσεις! 

Μην ξεχνάτε πως οι απαντήσεις πρέπει να στηρίζονται 

στο συγκεκριμένο κείμενο· γι’ αυτό πρέπει να 

παραθέσετε εντός παρενθέσεων τα αντίστοιχα χωρία του 

κειμένου.  

 Αν ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα, έχετε αρκετό χρόνο 

να ασχοληθείτε σοβαρά με το αδίδακτο κείμενο. 

 Κατοχυρώστε πρώτα τις μονάδες από τη γραμματική 

παρατήρηση. 

 Κάνετε όσες αναγνώσεις του κειμένου σας χρειάζονται, 

μέχρις ότου καταλάβετε το νόημά του, τι περίπου λέει. 

 Ξεκινήστε να συντάσσετε με μολύβι το κείμενο, 

μεταφράζοντας ταυτόχρονα στο πρόχειρο όσα έχετε ήδη 

συντάξει. 

 Διαβάστε οπωσδήποτε μόνη της τη μετάφραση, για να 

διαπιστώσετε αν βγάζει ένα ολοκληρωμένο νόημα. 

 Μόνον τότε να τη μεταφέρετε στο επίσημο τετράδιό σας. 

 Έτσι, έχετε έτοιμο και το ένα σκέλος της συντακτικής 

άσκησης, τη συντακτική αναγνώριση όρων του κειμένου. 

Μην ξεχνάτε να γράφετε ποιους όρους προσδιορίζουν! 
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 Τελευταίο αφήστε το άλλο σκέλος της συντακτικής 

άσκησης (αναγνώριση δευτερεύουσας πρότασης, 

αναγνώριση υποθετικού λόγου, ανάλυση μετοχής, 

μετατροπή ευθέος λόγου σε πλάγιο ή αντιστρόφως κ.ά.). 

 Πριν παραδώσετε το γραπτό σας, διαβάστε το οπωσδήποτε 

τουλάχιστον μία φορά.   

 Σβήστε ό,τι έχετε σημειώσει πάνω στα θέματα με τη γόμα σας. 

 

 

 
 

 

 

 
 

ΣΑΡΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 

         

  

    


