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A. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασµα:  
«Oœty dü pÑr ïpistgl÷m ... ja¥ ökkeixir ja¥ t¡ lósom». 

Μονάδες 10 
B. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:  

B1. «˘Em pamt¥ dü sumewe∂ ... o« t¡ toÀ pqÇclator ÄkkÇ t¡ pq¡r ûlÑr»: 
Με ποια κριτήρια είναι δυνατός, κατά το χωρίο αυτό, ο καθορισµός του «µέσου» και ποια 
είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µεσότητας, ανάλογα µε το κριτήριο καθορισµού της. 

Μονάδες 15 
Β2. Tówmg - Äqetü - v…sir: Ποιο κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα διακρίνει ο Αριστοτέλης 
στις τρεις αυτές έννοιες, σε ποια από τις τρεις δίνει το προβάδισµα και γιατί, κατά τη γνώµη 
σας, της δίνει το προβάδισµα αυτό; 

Μονάδες 15 
Β3. Ποια φιλοσοφική και συγγραφική  δραστηριότητα ανέπτυξε ο Αριστοτέλης κατά την 
περίοδο στην οποία ανήκουν τα «Ηθικά Νικοµάχεια»; 

Μονάδες 10 
Β4. Να σχηµατίσετε ένα οµόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής για 
καθέναν από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους, χρησιµοποιώντας την παραγωγική κατάληξη 
που σας δίνεται: 
kabe∂m: - la 
Ücousa: ü 
e≤÷hasim: or 
öwousim: sir 
vheiqo…sgr: - Ç  

Μονάδες 10 

 
 

 



Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο. 
Μονάδες 20 

Γ2. α) sumew÷qgsam, ÄpodoÀmai: Να κλίνετε την προστακτική των ρηµατικών αυτών τύπων στο 
χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται. 

Μονάδες 5 
β) ökabom: Να κλίνετε στον ενικό αριθµό το αρσενικό γένος της µετοχής του ενεργητικού 
παρακειµένου. 

Μονάδες 5 
Γ3. α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις µετοχές: πράξων, παρών. 

Μονάδες 5 
      β) Να γράψετε την υπόθεση και την απόδοση του υποθετικού λόγου που λανθάνει στο κείµενο 
και να τον χαρακτηρίσετε. 

Μονάδες 5 
 

 
 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ  2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 
∆ιδαγµένο κείµενο  

Πλάτωνος Πρωταγόρας (323 Α - Ε) 
 

 Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ ἀγαθὸς 
αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην ἡντινοῦν τέχνην ἣν µή ἐστιν, ἢ καταγελῶσιν ἢ 
χαλεπαίνουσιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς 
µαινόµενον· ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν 
τινα καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἄδικός ἐστιν, ἐάν οὗτος αὐτὸς καθ' αὑτοῦ 
τἀληθῆ λέγῃ ἐναντίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι, 
τἀληθῆ λέγειν, ἐνταῦθα µανίαν, καί φασιν πάντας δεῖν φάναι εἶναι 
δικαίους, ἐάντε ὦσιν ἐάντε µή, ἢ µαίνεσθαι τὸν µὴ προσποιούµενον 
[δικαιοσύνην]· ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν' οὐχὶ ἁµῶς γέ πως 
µετέχειν αὐτῆς, ἢ µὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις. 
 Ὅτι µὲν οὖν πάντ' ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περὶ ταύτης τῆς 
ἀρετῆς σύµβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσθαι παντὶ µετεῖναι αὐτῆς, ταῦτα λέγω· 
ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ φύσει ἡγοῦνται εἶναι οὐδ' ἀπὸ τοῦ αὐτοµάτου, ἀλλὰ 
διδακτόν τε καὶ ἐξ ἐπιµελείας παραγίγνεσθαι ᾧ ἂν παραγίγνηται, 
τοῦτό σοι µετὰ τοῦτο πειράσοµαι ἀποδεῖξαι. Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται 
ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι φύσει ἢ τύχῃ, οὐδεὶς θυµοῦται οὐδὲ 
νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα µὴ 
τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ' ἐλεοῦσιν· οἷον τοὺς αἰσχροὺς ἢ σµικροὺς ἢ 
ἀσθενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; Ταῦτα 
µὲν γὰρ οἶµαι ἴσασιν ὅτι φύσει τε καὶ τύχῃ τοῖς ἀνθρώποις γίγνεται, 
τὰ καλὰ καὶ τἀναντία τούτοις· ὅσα δὲ ἐξ ἐπιµελείας καὶ ἀσκήσεως 
καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα µὴ 
ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυµοὶ 
γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. Ὧν ἐστιν ἓν καὶ ἡ 
ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς 
ἀρετῆς. 
  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το απόσπασµα : "Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις 
ἀρεταῖς ... ταῦτα λέγω".  

Μονάδες 10 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων : 

 
Β1. "Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς ... ἢ µὴ εἶναι ἐν 

ἀνθρώποις": Να εκθέσετε το επιχείρηµα που 
χρησιµοποιεί στην παράγραφο αυτή ο Πρωταγόρας, 
για να αποδείξει το "διδακτόν" της αρετής, και να το 
αξιολογήσετε . 

Μονάδες 10 
 

Β2.  "Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακά ... τὸ ἐναντίον 
τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς" : Σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα, 
οι άνθρωποι έχουν ελαττώµατα που προέρχονται από 
τη φύση ή τυχαίους παράγοντες . Έχουν όµως και 
ελαττώµατα που οφείλονται στην έλλειψη αγωγής. Πώς 
αντιµετωπίζεται στην εποχή του σοφιστή καθεµιά από τις 
κατηγορίες αυτές των ανθρωπίνων ελαττωµάτων στο 
πλαίσιο της κοινωνικής συµβίωσης και γιατί; 

Μονάδες 10 
 

Β3. "... ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυµοὶ γίγνονται καὶ αἱ 
κολάσεις": Κατά τον Πρωταγόρα, οι τιµωρίες 
(κολάσεις) επιβάλλονται στους ανθρώπους, όταν δε 
διαθέτουν την πολιτική αρετή . Σε ποιους και για 
ποιο λόγο επιβάλλονται κυρώσεις από την πόλη, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του µεταφρασµένου κειµένου 
που ακολουθεί; 

  
Πλάτωνος Πρωταγόρας (326 D-E) 

 

 Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρες] από τους 
δασκάλους, η πόλη, µε τη σειρά της, τους αναγκάζει να 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

µάθουν τους νόµους και να ζουν σύµφωνα µε αυτούς, ώστε 
να µην ενεργούν από µόνοι τους και όπως νοµίζουν οι ίδιοι 
[...]. Έτσι, και η πόλη, υπογραµµίζοντας τους νόµους, αυτά 
τα επινοήµατα των καλών, παλαιῶν νοµοθετῶν, αναγκάζει 
και όσους ασκούν ένα αξίωµα και όσους άρχονται να 
συµµορφώνονται µε αυτούς. Εκείνος δε ο οποίος τους 
παραβαίνει, υφίσταται κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές 
ονοµάζονται, και σε σας εδώ [δηλ. στην Αθήνα] και σε 
πολλά άλλα µέρη, εὐθύνες, λες και η δικαιοσύνη ξαναβάζει 
[τον παραβάτη] στην ευθεία. Ενώ λοιπόν είναι τόσο µεγάλη 
η προσπάθεια που καταβάλλεται για την αρετή και στο 
ιδιωτικό και στο δηµόσιο επίπεδο, εσύ Σωκράτη 
εκπλήττεσαι και απορείς αν η αρετή είναι διδακτή; Το 
εκπληκτικό όµως θα ήταν µάλλον το να µην µπορεί να 
διδαχθεί η αρετή. 

Μονάδες 10 
 

Β4. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο και τη λειτουργία 
του µύθου ως µεθόδου ανάπτυξης απόψεων του 
Πρωταγόρα και του Πλάτωνα . 

Μονάδες 10 
 

Β5. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής 
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις 
παρακάτω λέξεις του κειµένου :  

 καταγελῶσιν, εἰδῶσιν, µετέχειν, προσποιούµενον, 
ἀποδεῖξαι.  

Μονάδες 10 
 

Γ. Αδίδακτο κείµενο  
∆ηµοσθένης κατά Μειδίου (169 - 170) 

 
 Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑµᾶς εἰσιν 
εἰργασµένοι, οὐ κατὰ τὰς Μειδίου λῃτουργίας, οἱ µὲν 
ναυµαχίας νενικηκότες, οἱ δὲ πόλεις εἰληφότες, οἱ δὲ πολλὰ 
καὶ καλὰ τῇ πόλει στήσαντες τρόπαια· ἀλλ' ὅµως οὐδενὶ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

πώποτε τούτων δεδώκατε τὴν δωρειὰν ταύτην οὐδ' ἂν 
δοίητε, ἐξεῖναι τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς ὑβρίζειν αὐτῶν ἑκάστῳ, 
ὁπότ' ἂν βούληται καὶ ὃν ἂν δύνηται τρόπον. οὐδὲ γὰρ 
Ἁρµοδίῳ καὶ Ἀριστογείτονι· τούτοις γὰρ δὴ µέγισται 
δέδονται δωρειαὶ παρ' ὑµῶν καὶ ὑπὲρ µεγίστων . οὐδ' ἂν 
ἠνέσχεσθ' , εἰ προσέγραψέ τις ἐν τῇ στήλῃ "ἐξεῖναι δὲ καὶ 
ὑβρίζειν αὐτοῖς ὃν ἂν βούλωνται".    
       
δωρειά : δωρεά, προνόµιο . 
 
Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο. 

Μονάδες 20 
 

 

Γ2.α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω 
πίνακες, στα κενά των οποίων θα συµπληρώσετε τους 
τύπους που ζητούνται . (Το επίθετο να γραφεί στην 
πτώση, στο γένος και στον αριθµό που βρίσκεται ο 
τύπος που δίνεται). 

  

 Επίρρηµα 
 Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 
Καλὰ    

 
 

 Επίθετο 
 Θετικός Συγκριτικός 
µεγίστων   

Μονάδες 5 
 

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητουµένους τύπους για καθεµιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου : 

 οἶδ(α): το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και 
προστακτικής του ίδιου χρόνου. 

 δεδώκατε : το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του 
παρατατικού και του αορίστου β´ της ίδιας φωνής . 

 δύνηται : το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στο χρόνο 
που βρίσκεται . 

  Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Γ3.α. "Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑµᾶς εἰσιν 
εἰργασµένοι": Να γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση 
του χωρίου αυτού, να δηλώσετε το είδος της και να 
προσδιορίσετε το συντακτικό της ρόλο (Μονάδες 3). 

 Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (Μονάδες 2). 
Μονάδες 5 

 

Γ3.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή 
φράσεις του κειµένου : 

 κατὰ τὰς λῃτουργίας, τῇ πόλει, οὐδενί, ὑβρίζειν, 
ὑπὲρ µεγίστων. 

Μονάδες 5 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά 
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά 

τη διανοµή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ  2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 
∆ιδαγµένο κείµενο  

Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (41) 
 

  
«Ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι 
καὶ καθ' ἕκαστον δοκεῖν ἄν µοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ' ἡµῶν ἐπὶ 
πλεῖστ' ἂν εἴδη καὶ µετὰ χαρίτων µάλιστ' ἂν εὐτραπέλως τὸ σῶµα 
αὔταρκες παρέχεσθαι. καὶ ὡς οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι κόµπος τάδε 
µᾶλλον ἢ ἔργων ἐστὶν ἀλήθεια, αὐτὴ ἡ δύναµις τῆς πόλεως, ἣν ἀπὸ 
τῶνδε τῶν τρόπων ἐκτησάµεθα, σηµαίνει. µόνη γὰρ τῶν νῦν ἀκοῆς 
κρείσσων ἐς πεῖραν ἔρχεται, καὶ µόνη οὔτε τῷ πολεµίῳ ἐπελθόντι 
ἀγανάκτησιν ἔχει ὑφ' οἵων κακοπαθεῖ οὔτε τῷ ὑπηκόῳ κατάµεµψιν 
ὡς οὐχ ὑπ' ἀξίων ἄρχεται. µετὰ µεγάλων δὲ σηµείων καὶ οὐ δή τοι 
ἀµάρτυρόν γε τὴν δύναµιν παρασχόµενοι τοῖς τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα 
θαυµασθησόµεθα, καὶ οὐδὲν προσδεόµενοι οὔτε Ὁµήρου ἐπαινέτου 
οὔτε ὅστις ἔπεσι µὲν τὸ αὐτίκα τέρψει, τῶν δ' ἔργων τὴν ὑπόνοιαν ἡ 
ἀλήθεια βλάψει, ἀλλὰ πᾶσαν µὲν θάλασσαν καὶ γῆν ἐσβατὸν τῇ 
ἡµετέρᾳ τόλµῃ καταναγκάσαντες γενέσθαι, πανταχοῦ δὲ µνηµεῖα 
κακῶν τε κἀγαθῶν ἀίδια ξυγκατοικίσαντες. περὶ τοιαύτης οὖν 
πόλεως οἵδε τε γενναίως δικαιοῦντες µὴ ἀφαιρεθῆναι αὐτὴν 
µαχόµενοι ἐτελεύτησαν, καὶ τῶν λειποµένων πάντα τινὰ ἐθέλειν 
εἰκὸς ὑπὲρ αὐτῆς κάµνειν» . 
 
Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το απόσπασµα : «µετὰ µεγάλων δὲ σηµείων ... 
ὑπὲρ αὐτῆς κάµνειν». 

Μονάδες 10 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων : 

 
Β1. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του Αθηναίου µε βάση τα στοιχεία 
του διδαγµένου κειµένου .  

Μονάδες 10 
 

Β2. «Πανταχοῦ δὲ µνηµεῖα κακῶν τε κἀγαθῶν ἀίδια 
ξυγκατοικίσαντες»: Γιατί ο Περικλής αναφέρεται 
εδώ όχι µόνο στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες 
της Αθήνας ; 

Μονάδες 10 
 

Β3. Να αναλύσετε τη βασική επιφύλαξη που διατυπώνει 
ο Περικλής — στο µεταφρασµένο κείµενο που 
ακολουθεί — σχετικά µε τη δυνατότητα του λόγου να 
πείσει τους ακροατές και να εκθέσετε το επιχείρηµα, 
µε το οποίο παρακάµπτει την επιφύλαξη αυτή στο 
παρακάτω απόσπασµα : «ὡς οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι 
κόµπος τάδε µᾶλλον ἢ ἔργων ἐστὶν ἀλήθεια, αὐτὴ ἡ 
δύναµις τῆς πόλεως, ἣν ἀπὸ τῶνδε τῶν τρόπων 
ἐκτησάµεθα, σηµαίνει». (κεφ. 41) 

 
Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, (35) 

 

 [...] Γιατί είναι δύσκολο να µιλήσει κανείς µ’ 
επιτυχία, εκεί που µε κόπο εξασφαλίζεται η 
εντύπωση ότι λέει την αλήθεια . Κι αυτό, γιατί ο 
ακροατής που ξέρει καλά τα γεγονότα και τ ’ ακούει 
µ’ ευνοϊκή διάθεση, ίσως θα σχηµάτιζε τη γνώµη ότι 
τα λεγόµενα είναι κάπως κατώτερα, σε σύγκριση µ’ 
αυτά που και θέλει ν ’ ακούει και τα ξέρει καλά· 
όµως, αυτός που δεν τα γνώρισε, θα σχηµάτιζε τη 
γνώµη πως πρόκειται για υπερβολές, επειδή νιώθει 
φθόνο, αν τυχόν ακούσει κάτι που ξεπερνά τη δική 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

του δύναµη . Γιατί µόνο ως εκείνο το σηµείο ανέχεται 
ο άνθρωπος ν ’ ακούει επαίνους που λέγονται για 
άλλους, ως εκεί που κι ο καθείς πιστεύει ότι είναι 
ικανός να κατορθώσει κάτι απ ’ όσα άκουσε· όµως, 
για καθετί που ξεπερνά τη δύναµή του, κυριεύεται 
απ ’ την πρώτη στιγµή από φθόνο, κι έτσι δεν δίνει 
πίστη . 

Μονάδες 10 
 
Β4. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας του Περικλή ; 
Μονάδες 10 

 
Β5. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής 

γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις 
παρακάτω λέξεις του κειµένου :  

 παίδευσιν, εὐτραπέλως, κατάµεµψιν, ἐσβατόν, 
λειποµένων. 

Μονάδες 10 
 

Γ. Αδίδακτο κείµενο  
Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα ∆. ΙV.16. 

 
 Ἀλλὰ µὴν καὶ ὁµόνοιά γε µέγιστόν τε ἀγαθὸν δοκεῖ ταῖς 
πόλεσιν εἶναι καὶ πλειστάκις ἐν αὐταῖς αἵ τε γερουσίαι καὶ 
οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁµονοεῖν, 
καὶ πανταχοῦ ἐν τῇ Ἑλλάδι νόµος κεῖται τοὺς πολίτας 
ὀµνύναι ὁµονοήσειν, καὶ πανταχοῦ ὀµνύουσι τὸν ὅρκον 
τοῦτον· οἶµαι δ' ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς 
χοροὺς κρίνωσιν οἱ πολῖται, οὐδ' ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλητὰς 
ἐπαινῶσιν, οὐδ' ὅπως τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἱρῶνται, οὐδ' 
ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται, ἀλλ' ἵνα τοῖς νόµοις πείθωνται . 
τούτοις γὰρ τῶν πολιτῶν ἐµµενόντων, αἱ πόλεις ἰσχυρόταταί 
τε καὶ εὐδαιµονέσταται γίγνονται· ἄνευ δὲ ὁµονοίας οὔτ' ἂν 
πόλις εὖ πολιτευθείη οὔτ' οἶκος καλῶς οἰκηθείη. 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο. 
Μονάδες 20 

 
Γ2.α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω 

πίνακες, στα κενά των οποίων θα συµπληρώσετε τους 
τύπους που ζητούνται . (Η αντωνυµία να γραφεί στο 
γένος και στον αριθµό που βρίσκεται ο τύπος του 
κειµένου, που δίνεται). 

 
 Επίρρηµα 
 Θετικός Συγκριτικός 
εὐδαιµονέσταται   

 
 

 Αντωνυµία 
 Γενική ∆οτική Κλητική 
τοῦτον    

 

Μονάδες 5 
 

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου : 

 αἱρῶνται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής 
και της προστακτικής του αορίστου β´ στη φωνή που 
βρίσκεται . 

 πείθωνται: τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο .  
 ἐµµενόντων: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της 

οριστικής του µέλλοντα και του αορίστου στη φωνή 
που βρίσκεται . 

Μονάδες 5 
 

Γ3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις 
του κειµένου :  

 ἀγαθόν, εἶναι, ταῦτα, τούτοις, τῶν πολιτῶν. 
Μονάδες 5 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Γ3.β. «οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις 
ὁµονοεῖν»: 

 Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (Μονάδες 2) 
και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονά- 
δες 3).  

Μονάδες 5 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά 
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά την 10.30 πρωινή . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ  2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5)

∆ιδαγµένο κείµενο 
Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (42)

«∆ι' ὃ δὴ καὶ ἐµήκυνα τὰ περὶ τῆς πόλεως, διδασκαλίαν τε
ποιούµενος µὴ περὶ ἴσου  ἡµῖν εἶναι τὸν ἀγῶνα καὶ οἷς τῶνδε
µηδὲν ὑπάρχει ὁµοίως, καὶ τὴν εὐλογίαν ἅµα ἐφ' οἷς νῦν
λέγω φανερὰν σηµείοις καθιστάς . καὶ εἴρηται αὐτῆς τὰ
µέγιστα· ἃ γὰρ τὴν πόλιν ὕµνησα, αἱ τῶνδε καὶ τῶν τοιῶνδε
ἀρεταὶ ἐκόσµησαν, καὶ οὐκ ἂν πολλοῖς τῶν Ἑλλήνων
ἰσόρροπος ὥσπερ τῶνδε ὁ λόγος τῶν ἔργων φανείη . δοκεῖ δέ
µοι δηλοῦν ἀνδρός ἀρετὴν πρώτη τε µηνύουσα καὶ τελευταία
βεβαιοῦσα ἡ νῦν τῶνδε καταστροφή . καὶ γὰρ τοῖς τἆλλα
χείροσι δίκαιον τὴν ἐς τοὺς πολέµους ὑπὲρ τῆς πατρίδος
ἀνδραγαθίαν προτίθεσθαι· ἀγαθῷ γὰρ κακὸν ἀφανίσαντες
κοινῶς µᾶλλον ὠφέλησαν ἢ ἐκ τῶν ἰδίων ἔβλαψαν . τῶνδε δὲ
οὔτε πλούτου τις τὴν ἔτι ἀπόλαυσιν προτιµήσας ἐµαλακίσθη
οὔτε πενίας ἐλπίδι, ὡς κἂν ἔτι διαφυγὼν αὐτὴν πλουτήσειεν,
ἀναβολὴν τοῦ δεινοῦ ἐποιήσατο . τὴν δὲ τῶν ἐναντίων
τιµωρίαν ποθεινοτέραν αὐτῶν λαβόντες καὶ κινδύνων ἅµα
τόνδε κάλλιστον νοµίσαντες ἐβουλήθησαν µετ' αὐτοῦ τοὺς
µὲν τιµωρεῖσθαι, τῶν δὲ ἐφίεσθαι, ἐλπίδι µὲν τὸ ἀφανὲς τοῦ
κατορθώσειν ἐπιτρέψαντες, ἔργῳ δὲ περὶ τοῦ ἤδη ὁρωµένου
σφίσιν αὐτοῖς ἀξιοῦντες πεποιθέναι» .

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασµα : «∆ι' ὃ δὴ καὶ ἐµήκυνα ...
καταστροφή».

Μονάδες 10



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων :

Β1. «καὶ εἴρηται αὐτῆς τὰ µέγιστα·»
Σε τι ακριβώς συνίσταται η απόκλιση του Επιταφίου
λόγου του Περικλή από έναν τυπικό επιτάφιο της
εποχής του; 

Μονάδες 10

Β2. «Λόγοι-έργα» : Να σχολιάσετε τη σχέση «λόγων-
έργων», την οποία διατυπώνει στο κείµενο ο
Περικλής .

Μονάδες 10

Β3. «Πλοῦτος-πενία». Πώς συλλαµβάνει ο Περικλής τη
σχέση ανθρώπων και πλούτου, στην περίπτωση των
πεσόντων, στο απόσπασµα «τῶνδε δὲ ... ἐποιήσατο»,
και µε ποια στοιχεία τη συµπληρώνει στο από
µετάφραση απόσπασµα του κεφαλαίου 43 (που
παρατίθεται παρακάτω), για την περίπτωση των
ζωντανών;

Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος (43)

[...] Εσείς λοιπόν να έχετε αυτούς εδώ πρότυπα και
να θεωρήσετε θεµέλιο της ευτυχίας την ελευθερία και
θεµέλιο της ελευθερίας τη δυνατή ψυχή· κι έτσι µη
δειλιάζετε µπροστά στους κινδύνους της µάχης . Γιατί
δεν έχουν σοβαρότερο λόγο ν' αψηφούν το θάνατο οι
απόκληροι της ζωής, που δεν έχουν να ελπίζουν
καλύτερες µέρες, αλλά εκείνοι που, στη ζωή που τους
αποµένει, υπάρχει φόβος να µεταβληθεί ριζικά η
καλή τύχη τους· αυτοί, αν κάπου σκοντάψουν, έχουν
να χάσουν περισσότερα από κάθε άλλον . Γιατί, για
έναν άντρα µε υψηλό φρόνηµα, είναι πιο πικρή η
εξαθλίωση που φέρνει η δειλία παρά ο θάνατος που

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

έρχεται χωρίς να τον νιώσει, σε στιγµή έξαρσης της
δύναµής του και της κοινής ελπίδας .

Μονάδες 10

Β4. Ποιες οι διαφορές ανάµεσα στον Επιτάφιο του
Περικλή και στις υπόλοιπες δηµηγορίες του
Θουκυδίδη ; 

Μονάδες 10

Β5. Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιες από τις λέξεις του
πρωτοτύπου κειµένου είναι ετυµολογικά συγγενείς µε τις
παρακάτω λέξεις:
αδίδακτος, ρήτορας, ευκοσµία, εµπρόθετος, φασµατικός,
ατελεύτητος, λεξιπενία, φυγόδικος, λήµµα, νόµισµα.

Μονάδες 10

Γ. Αδίδακτο κείµενο 
Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα Α,6,14

(14) Ἐγὼ δ' οὖν καὶ αὐτός, ὦ Ἀντιφῶν, ὥσπερ ἄλλος τις
ἢ ἵππῳ ἀγαθῷ ἢ κυνὶ ἢ ὄρνιθι ἥδεται, οὕτω καὶ ἔτι µᾶλλον
ἥδοµαι φίλοις ἀγαθοῖς, καὶ ἐάν τι ἔχω ἀγαθόν, διδάσκω, καὶ
ἄλλοις συνίστηµι παρ' ὧν ἂν ἡγῶµαι ὠφελήσεσθαί τι αὐτοὺς
εἰς ἀρετήν· καὶ τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν,
οὓς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων
κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχοµαι, καὶ ἄν τι ὁρῶµεν ἀγαθόν,
ἐκλεγόµεθα· καὶ µέγα νοµίζοµεν κέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι
γιγνώµεθα . Ἐµοὶ µὲν δὴ ταῦτα ἀκούοντι ἐδόκει αὐτός τε
µακάριος εἶναι καὶ τοὺς ἀκούοντας ἐπὶ καλοκἀγαθίαν ἄγειν .

ἀνελίττων=ξετυλίγοντας (το βιβλίο που είχε µορφή
κυλίνδρου).

Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο .
Μονάδες 20



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου :
ὁρῶµεν : το ίδιο πρόσωπο στην ίδια έγκλιση

και φωνή του αορίστου β′
γιγνώµεθα : το δεύτερο ενικό πρόσωπο

προστακτικής αορίστου β′
ὠφελήσεσθαι : το απαρέµφατο παρακειµένου

ενεργητικής φωνής
συνίστηµι : το δεύτερο ενικό πρόσωπο

οριστικής αορίστου της ίδιας φωνής
και τη γενική ενικού αρσενικού
γένους της µετοχής ενεστώτα της
ίδιας φωνής .

Μονάδες 5

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου :
ὄρνιθι : την αιτιατική ενικού
τι : τη δοτική πληθυντικού του ίδιου

γένους
σοφῶν : την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού

γένους
µέγα : τα παραθετικά επιθέτου στο γένος,

τον αριθµό και την πτώση που
βρίσκεται

ταῦτα : τη γενική πληθυντικού θηλυκού
γένους .

Μονάδες 5

Γ3.α. «ἄν τι ὁρῶµεν ἀγαθόν, ἐκλεγόµεθα».
Να αναγνωρίσετε  τον υποθετικό λόγο και να τον
µετατρέψετε σε υποθετικό λόγο του µη πραγµατικού.

Μονάδες 4

Γ3.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τα παρακάτω :
φίλοις, εἰς ἀρετήν, ἀλλήλοις, φίλοι, ἀκούοντι, εἶναι.

Μονάδες 6

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην
αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν . Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων .

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µετά τη 10:30 πρωινή.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ  2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) 
  

Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ’ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ 
μαλακίας· πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον καιρῷ ἢ λόγου κόμπῳ 
χρώμεθα, καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινι αἰσχρόν, ἀλλὰ 
μὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴσχιον. ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα 
καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια, καὶ ἑτέροις ἕτερα πρὸς ἔργα 
τετραμμένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι· μόνοι γὰρ τόν 
τε μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ’ ἀχρεῖον 
νομίζομεν, καὶ οἱ αὐτοὶ ἤτοι κρίνομέν γε ἢ ἐνθυμούμεθα 
ὀρθῶς τὰ πράγματα, οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην 
ἡγούμενοι, ἀλλὰ μὴ προδιδαχθῆναι μᾶλλον λόγῳ πρότερον ἢ 
ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλθεῖν . διαφερόντως γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχομεν 
ὥστε τολμᾶν τε οἱ αὐτοὶ μάλιστα καὶ περὶ ὧν ἐπιχειρήσομεν 
ἐκλογίζεσθαι· ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ 
ὄκνον φέρει . κράτιστοι δ’ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ 
τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες καὶ διὰ ταῦτα 
μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων . καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν 
ἐνηντιώμεθα τοῖς πολλοῖς· οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ 
δρῶντες κτώμεθα τοὺς φίλους. βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν 
χάριν ὥστε ὀφειλομένην δι ’ εὐνοίας ᾧ δέδωκε σῴζειν· ὁ δὲ 
ἀντοφείλων ἀμβλύτερος, εἰδὼς οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ ’ ἐς 
ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων .   
 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το απόσπασμα : «διαφερόντως γὰρ … 
ἀρετὴν ἀποδώσων». 

Μονάδες 10 
  

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων : 

 
Β1. Ο «πρακτικός άνθρωπος» στην αρχαιότητα, όπως 

και σήμερα, συνήθως υπερτιμούσε τη δράση σε 
σχέση με τον λόγον («τα λόγια», «τη λογική 
ανάλυση», «τη γνώση»). Με σύντομη ανάλυση των 
δεδομένων του κειμένου «Φιλοκαλοῦμέν τε … ἔργῳ 
ἐλθεῖν», να εξηγήσετε με ποιο τρόπο συνειδητά 
διορθώνει ο Περικλής την εκτίμηση αυτή, τόσο 
στην ιδιωτική σφαίρα, όσο και στη σφαίρα της 
πολιτικής . 

Μονάδες 15 
 

Β2. «διαφερόντως γὰρ δὴ … ἐκ τῶν κινδύνων» : Με 
βάση τα δεδομένα του ανωτέρω τμήματος του 
κειμένου, να δείξετε με συντομία πώς ο ρήτορας, σε 
αντίθεση με την κοινή άποψη των άλλων Ελλήνων, 
ορίζει την έννοια της ανδρείας . 

Μονάδες 15 
 

Β3. Ποια είναι η βασική απόκλιση του Επιταφίου του 
Περικλή από τη συνηθισμένη δομή των επιτάφιων 
λόγων; 

Μονάδες 10 
 

Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ομόρριζες λέξεις 
της αρχαίας ή νέας ελληνικής, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

 διαφεύγειν, μετέχοντα, διαφερόντως, χάριν, 
εὐνοίας . 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
Λυκούργου Κατά Λεωκράτους 20  83-84 

 
Τοῦτο γὰρ ἔχει μέγιστον ἡ πόλις ὑμῶν ἀγαθόν, ὅτι τῶν 
καλῶν ἔργων παράδειγμα τοῖς Ἕλλησι γέγονεν· ὅσον γὰρ τῷ 
χρόνῳ πασῶν ἐστιν ἀρχαιοτάτη, τοσοῦτον οἱ πρόγονοι ἡμῶν 
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἀρετῇ διενηνόχασιν . ἐπὶ Κόδρου γὰρ 
βασιλεύοντος Πελοποννησίοις γενομένης ἀφορίας κατὰ τὴν 
χώραν αὐτῶν ἔδοξε στρατεύειν ἐπὶ τὴν πόλιν ἡμῶν, καὶ 
ἡμῶν τοὺς προγόνους ἐξαναστήσαντας κατανείμασθαι τὴν 
χώραν . καὶ πρῶτον μὲν εἰς ∆ελφοὺς ἀποστείλαντες τὸν θεὸν 
ἐπηρώτων εἰ λήψονται τὰς Ἀθήνας· ἀνελόντος δ’ αὐτοῖς τοῦ 
θεοῦ, ὅτι τὴν πόλιν αἱρήσουσιν ἐὰν μὴ τὸν βασιλέα τὸν 
Ἀθηναίων {Κόδρον} ἀποκτείνωσιν, ἐστράτευον ἐπὶ τὰς 
Ἀθήνας . 
  

Γ1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο . 
Μονάδες 20 

 

Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
διενηνόχασιν : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 

μέλλοντα της ίδιας φωνής . 
ἀποστείλαντες : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο 

οριστικής μέλλοντα της ίδιας 
φωνής . 

ἐπηρώτων : το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής 
ενεστώτα της ίδιας φωνής . 

λήψονται : το δεύτερο ενικό πρόσωπο 
οριστικής παρακειμένου της ίδιας 
φωνής . 

ἀνελόντος : το δεύτερο ενικό πρόσωπο 
προστακτικής αορίστου β΄ της ίδιας 
φωνής . 

Μονάδες 5 
 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
τοῦτο : την ονομαστική πληθυντικού του 

αρσενικού γένους . 
μέγιστον : τη δοτική πληθυντικού του 

αρσενικού γένους στο συγκριτικό 
βαθμό . 

πασῶν : τη δοτική ενικού του αρσενικού γένους. 
γενομένης : την ονομαστική πληθυντικού του 

θηλυκού γένους . 
τὸν βασιλέα : την κλητική του ενικού αριθμού . 

Μονάδες 5 
 

 
Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των 

παρακάτω λέξεων : 
 τῶν καλῶν, παράδειγμα, ἀρετῇ, ἐπὶ τὴν πόλιν, 

πρῶτον, αὐτοῖς . 
Μονάδες 6 

 

Γ3.β. Να βρεθεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου· να 
αναγνωρισθεί το είδος του και να μετατραπεί σε 
υποθετικό λόγο που να δηλώνει την αόριστη 
επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον . 

Μονάδες 4 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή. 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Αριστοτέλους Πολιτικά Θ΄ 2.1-4 

 

Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην 
κοινὴν ποιητέον, φανερόν· τίς δ ’ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς 
χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν . Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται 
περὶ τῶν ἔργων . Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες ὑπολαμβάνουσι δεῖν 
μανθάνειν τοὺς νέους οὔτε πρὸς ἀρετὴν οὔτε πρὸς τὸν βίον 
τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν  πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν 
πρέπει μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος· ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν  
παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον 
ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸς 
ἀρετὴν ἢ τὰ περιττὰ (πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα  κριτάς τινας) · 
περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν οὐθέν ἐστιν ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ 
τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως 
διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς). Ὅτι μὲν οὖν τὰ 
ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων, οὐκ ἄδηλον· ὅτι δὲ 
οὐ πάντα, διῃρημένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων καὶ τῶν 
ἀνελευθερίων φανερόν, καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν 
ὅσα τῶν χρησίμων ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον . 
Βάναυσον δ’ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην 
ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις 
τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν 
ἐλευθέρων ἢ τὴν διάνοιαν . 

 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε 

στο τετράδιό σας το απόσπασμα : «ὅτι μέν οὖν 
νομοθετητέον … ἄσκησιν αὐτῆς». 

Μονάδες 10 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων : 
 

Β1. «τίς δ’ ἔσται ... ἄσκησιν αὐτῆς»: Ποια ερωτήματα 
θέτει ο Αριστοτέλης ως προς τους στόχους της 
παιδείας, και πώς ανταποκρίνεται σε αυτά η 
«ἐμποδών παιδεία» σύμφωνα με τα δεδομένα του 
κειμένου ; 

Μονάδες 10 
 

Β2. Ποια παιδεία θεωρείται κατά τον Αριστοτέλη 
αντάξια του ελεύθερου πολίτη, σύμφωνα με τα 
δεδομένα του κειμένου ; 

Μονάδες 10 
 

Β3. «Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον ... ἄσκησιν αὐτῆς»: 
Με βάση το απόσπασμα του πρωτότυπου κειμένου 
και το μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί να 
εξηγήσετε γιατί ο Αριστοτέλης θεωρεί επιτακτική 
την ανάγκη να ρυθμίσει ο νομοθέτης τα της 
παιδείας της πόλεως . 

 

Αριστοτέλους Πολιτικά Α2, 16 
 

[...] Ο άνθρωπος, από την άλλη, γεννιέται εφοδιασμένος από 
τη φύση με όπλα για να υπηρετήσει τη φρόνηση και την 
αρετή, που όμως μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εξ ολοκλήρου 
και για αντίθετους σκοπούς . Γι’ αυτό ο δίχως αρετή 
άνθρωπος είναι από όλα τα όντα το πιο ανόσιο και το πιο 
άγριο, το χειρότερο από όλα στις ερωτικές απολαύσεις και 
στις απολαύσεις του φαγητού . Η δικαιοσύνη είναι στοιχείο 
συστατικό της πόλης· είναι αυτό που συγκρατεί την τάξη 
στην πολιτική κοινωνία . 

Μονάδες 10 
 
Β4. Ο Αριστοτέλης στο Λύκειο : Ποιες οι συνθήκες υπό 

τις οποίες εργάστηκε εκεί και ποιο το έργο που 
παρήγαγε την περίοδο αυτή; 

Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Β5.  Να γράψετε δυο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
λανθάνειν, μανθάνειν, εἴληφε, διαφέρονται, 
νομίζειν. 

Μονάδες 10 
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
Ξενοφώντος Συμπόσιον 2.10 

 
Καὶ ὁ Ἀντισθένης, Πῶς οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὕτω 

γιγνώσκων οὐ καὶ σὺ παιδεύεις Ξανθίππην, ἀλλὰ χρῇ 
γυναικὶ  τῶν οὐσῶν, οἶμαι δὲ καὶ τῶν γεγενημένων καὶ τῶν 
ἐσομένων, χαλεπωτάτῃ ; 

Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ καὶ τοὺς ἱππικοὺς βουλομένους γενέσθαι 
οὐ τοὺς εὐπειθεστάτους ἀλλὰ τοὺς θυμοειδεῖς ἵππους 
κτωμένους . νομίζουσι γάρ, ἢν τοὺς τοιούτους δύνωνται 
κατέχειν, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἵπποις χρήσεσθαι . κἀγὼ δὴ 
βουλόμενος ἀνθρώποις χρῆσθαι καὶ ὁμιλεῖν ταύτην 
κέκτημαι, εὖ εἰδὼς ὅτι εἰ ταύτην ὑποίσω, ῥᾳδίως τοῖς γε 
ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις συνέσομαι . 

 
------------------------------------ 
ἱππικὸς = ικανός ιππέας 

 

Γ1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο . 
Μονάδες 20 

 
Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
 
ἔφη : το δεύτερο ενικό πρόσωπο 

προστακτικής ενεστώτα . 
γιγνώσκων : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 

οριστικής παρακειμένου στην ίδια 
φωνή . 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ὁρῶ : το δεύτερο ενικό πρόσωπο 
παρατατικού στην ίδια φωνή. 

νομίζουσι : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο 
οριστικής μέλλοντα στην ίδια 
φωνή . 

κατέχειν : το τρίτο ενικό πρόσωπο 
υποτακτικής αορίστου β΄ στην ίδια 
φωνή . 

Μονάδες 5 
 
Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
σὺ : τη δοτική πληθυντικού αριθμού του 

ίδιου προσώπου . 
γυναικὶ : την κλητική ενικού αριθμού . 
θυμοειδεῖς : την ονομαστική ενικού αριθμού του 

ουδετέρου γένους . 
ἵππους : τη δοτική ενικού αριθμού . 
ἅπασιν : τη γενική ενικού αριθμού του 

θηλυκού γένους . 
Μονάδες 5 

 
Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των 

παρακάτω λέξεων : 
  γυναικί, τῶν οὐσῶν, κτωμένους,  χρῆσθαι, εὖ, 

ἅπασιν. 
Μονάδες 6 

 
Γ3.β. «Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ ... συνέσομαι»: Να βρεθούν οι 

υποθετικοί λόγοι του αποσπάσματος και να 
αναγνωριστεί το είδος τους .  

Μονάδες 4 
 

 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

κατεύθυνση , εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό  σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων  αμέσως  μόλις σας παραδοθούν .  Καμιά άλλη 
σημείωση  δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 11.15΄ πρωινή .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Πλάτωνος Πολιτεία 615 C – 616 A 

Αρδιαίος ο τύραννος 
Ἔφη γὰρ δὴ παραγενέσθαι ἐρωτωμένῳ ἑτέρῳ ὑπὸ ἑτέρου ὅπου 

εἴη Ἀρδιαῖος ὁ μέγας. Ὁ δὲ Ἀρδιαῖος οὗτος τῆς Παμφυλίας ἔν τινι 
πόλει τύραννος ἐγεγόνει, ἤδη χιλιοστὸν ἔτος εἰς ἐκεῖνον τὸν χρόνον, 
γέροντά τε πατέρα ἀποκτείνας καὶ πρεσβύτερον ἀδελφόν, καὶ ἄλλα 
δὴ πολλά τε καὶ ἀνόσια εἰργασμένος, ὡς ἐλέγετο. Ἔφη οὖν τὸν 
ἐρωτώμενον εἰπεῖν, «Οὐχ ἥκει,» φάναι, «οὐδ’ ἂν ἥξει δεῦρο. 
Ἐθεασάμεθα γὰρ οὖν δὴ καὶ τοῦτο τῶν δεινῶν θεαμάτων· ἐπειδὴ 
ἐγγὺς τοῦ στομίου ἦμεν μέλλοντες ἀνιέναι καὶ τἆλλα πάντα 
πεπονθότες, ἐκεῖνόν τε κατείδομεν ἐξαίφνης καὶ ἄλλους − σχεδόν τι 
αὐτῶν τοὺς πλείστους τυράννους· ἦσαν δὲ καὶ ἰδιῶταί τινες τῶν 
μεγάλα ἡμαρτηκότων −  οὓς οἰομένους ἤδη ἀναβήσεσθαι οὐκ ἐδέχετο 
τὸ στόμιον, ἀλλ’ ἐμυκᾶτο ὁπότε τις τῶν οὕτως ἀνιάτως ἐχόντων εἰς 
πονηρίαν ἢ μὴ ἱκανῶς δεδωκὼς δίκην ἐπιχειροῖ ἀνιέναι. Ἐνταῦθα δὴ 
ἄνδρες, ἔφη, ἄγριοι, διάπυροι ἰδεῖν, παρεστῶτες καὶ 
καταμανθάνοντες τὸ φθέγμα, τοὺς μὲν διαλαβόντες ἦγον, τὸν δὲ 
Ἀρδιαῖον καὶ ἄλλους συμποδίσαντες χεῖράς τε καὶ πόδας καὶ 
κεφαλήν, καταβαλόντες καὶ ἐκδείραντες, εἷλκον παρὰ τὴν ὁδὸν 
ἐκτὸς ἐπ’ ἀσπαλάθων κνάμπτοντες, καὶ τοῖς ἀεὶ παριοῦσι 
σημαίνοντες ὧν ἕνεκά τε καὶ ὅτι εἰς τὸν Τάρταρον ἐμπεσούμενοι 
ἄγοιντο.» 

 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο 

τετράδιό σας το απόσπασμα : «ἐπειδὴ ἐγγύς … ἄγοιντο». 

Μονάδες 10 

 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 

παρακάτω ερωτήσεων : 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

Β1. Με βάση συγκεκριμένα δεδομένα του χωρίου αυτού, 
να δείξετε ότι κατά τον Πλάτωνα οι ποινές στον 
Κάτω Κόσμο για τα εξαιρετικώς βαριά εγκλήματα είναι 
μεγάλης διάρκειας, κάποτε ίσως και αιώνιες. 

Μονάδες 15 
 

Β2. Από ποια συγκεκριμένη διατύπωση του χωρίου 
αυτού προκύπτει ότι ο Πλάτων ανακαλύπτει τους 
μεγάλους αμαρτωλούς κυρίως στις τάξεις των 
«τυράννων»; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 15 
 

Β3. Ποιες οι θεμελιώδεις αρετές της ιδεώδους πολιτείας 
κατά τον Πλάτωνα και πώς συσχετίζονται με τη 
διάρθρωση των κοινωνικών τάξεων της πολιτείας του;  

Μονάδες 10 
 

Β4.  Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
ἔτος, κατείδομεν, πλείστους, ἐδέχετο, ἐμπεσούμενοι. 

Μονάδες 10 
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
Πλάτων, Ἀλκιβιάδης Α΄ 133 Β−C 

 

ΣΩΚΡ. Ὀφθαλμὸς ἄρ’ εἰ μέλλει ἰδεῖν αὑτόν, εἰς ὀφθαλμὸν αὐτῷ 
βλεπτέον, καὶ τοῦ ὄμματος εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἐν ᾧ τυγχάνει ἡ 
ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ ἐγγιγνομένη·  ἔστι δὲ τοῦτό που ὄψις; − ΑΛΚ. Οὕτως. 
ΣΩΚΡ. Ἆρ’ οὖν, ὦ φίλε Ἀλκιβιάδη, καὶ ψυχὴ εἰ μέλλει γνώσεσθαι 
αὑτήν, εἰς ψυχὴν αὐτῇ βλεπτέον, καὶ μάλιστ’ εἰς τοῦτον αὐτῆς τὸν 
τόπον ἐν ᾧ ἐγγίγνεται ἡ ψυχῆς ἀρετή, σοφία, καὶ εἰς ἄλλο ᾧ  τοῦτο 
τυγχάνει ὅμοιον ὄν; − ΑΛΚ. Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩΚΡ. Ἔχομεν οὖν εἰπεῖν ὅτι ἐστὶ τῆς ψυχῆς θειότερον ἢ τοῦτο, περὶ 
ὃ τὸ εἰδέναι τε καὶ φρονεῖν ἐστιν; − ΑΛΚ. Οὐκ ἔχομεν. 
ΣΩΚΡ. Τῷ θεῷ ἄρα τοῦτ’ ἔοικεν αὐτῆς, καί τις εἰς τοῦτο βλέπων καὶ πᾶν 
τὸ θεῖον γνούς, θεόν τε καὶ φρόνησιν, οὕτω καὶ ἑαυτὸν ἂν γνοίη μάλιστα.   
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο . 
Μονάδες 20 

 

Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
 
ἰδεῖν : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής του 

ίδιου χρόνου της ίδιας φωνής. 
τυγχάνει : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 

παρατατικού. 
γνώσεσθαι : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής 

αορίστου β΄. 
εἰδέναι : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής 

ενεστώτα. 
ἔχομεν : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 

παρακειμένου της ίδιας φωνής. 
Μονάδες 5 

 

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

ὄμματος : τη δοτική του ενικού αριθμού .  

τοῡτον : την ονομαστική του πληθυντικού 
αριθμού του αρσενικού γένους . 

ὅμοιον : τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 
του ουδέτερου γένους . 

πᾱν : τη γενική ενικού αριθμού του 
θηλυκού γένους . 

φρόνησιν : τη δοτική του πληθυντικού αριθμού.  
Μονάδες 5 

 

Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των 
παρακάτω λέξεων : 

  ἰδεῑν, ἐγγιγνομένη, αὑτήν, ὅμοιον, τὸ εἰδέναι. 
Μονάδες 5 

 

Γ3.β. «Τῷ θεῷ . . . μάλιστα»: Να αναγνωρίσετε τον 
λανθάνοντα υποθετικό λόγο και να τον αναλύσετε . 

Μονάδες 5 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση).  Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και 
τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 

 
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ 

ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς… 
Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν 
ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε 
πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον 
εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ 
τὸ πρᾶγμα· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον 
ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω 
ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ 
ἀλείπτης ἓξ μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ 
ληψομένῳ ἢ ὀλίγον· Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν 
γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς 
ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ 
μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος 
ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς. 

Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ 
μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν 
ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ’ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε 
προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης 
τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σῳζούσης, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς 
λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες ἐργάζονται), ἡ δ’ ἀρετὴ πάσης 
τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ 
μέσου ἂν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ 
πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ 
τὸ μέσον. 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο 
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος : «Οὕτω 
δὴ πᾶς ἐπιστήμων… ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ 
μέσον». 

Μονάδες 10 

Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω : 
 

Β1. Πώς προσδιορίζεται στο κείμενο που σας δόθηκε η 
έννοια της μεσότητας για τα πράγματα και για τον 
άνθρωπο ; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας και 
με αναφορές σε συγκεκριμένα χωρία . 

Μονάδες 15 
 

Β2. Πώς συσχετίζονται από τον Αριστοτέλη οι έννοιες : 
ἐπιστήμη (τέχνη)-ἀρετή-φύσις ; 

Μονάδες 15 
 

Β3. Σε ποια μέρη διέκρινε ο Αριστοτέλης την ψυχή; 
Μονάδες 10 

 

Β4.  Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
ἀναλογία, ληπτέον, αἱρεῖται, ἄγουσα, προσθεῖναι. 

Μονάδες 10 
 

Αδίδακτο κείμενο  
Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου  Α 144, 46-47  

 

Ἐγὼ μὲν οὖν ὡς ἐδυνάμην ἄριστα κατηγόρηκα, 
ἐπίσταμαι δ ’ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι τῶν ἀκροωμένων θαυμάζουσιν, 
ὅπως ποθ ’ οὕτως ἀκριβῶς ἐδυνήθην ἐξευρεῖν τὰ τούτων 
ἁμαρτήματα, οὗτος δέ μου καταγελᾷ, ὅτι οὐδὲ πολλοστὸν 
μέρος εἴρηκα τῶν τούτοις ὑπαρχόντων κακῶν . Ὑμεῖς οὖν  
καὶ τὰ εἰρημένα καὶ τὰ παραλελειμμένα ἀναλογισάμενοι 
πολὺ μᾶλλον αὐτοῦ καταψηφίσασθε, ἐνθυμηθέντες ὅτι 
ἔνοχος μέν ἐστι τῇ γραφῇ, μεγάλη δ ’ εὐτυχία τὸ τοιούτων 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

πολιτῶν ἀπαλλαγῆναι τῇ πόλει . Ἀνάγνωθι δ’ αὐτοῖς τοὺς 
νόμους καὶ τοὺς ὅρκους καὶ τὴν γραφήν . 
----------- 
οὐδὲ πολλοστόν :  ούτε το ελάχιστο 
 

 

Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 
κειμένου . 

Μονάδες 20 
 

Γ1.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
 
καταγελᾷ : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής 

του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 
εἴρηκα :  το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 

οριστικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. 
ἐξευρεῖν : το απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια 

φωνή. 
καταψηφίσασθε :  το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 

μέλλοντα στην ίδια φωνή. 
παραλελειμμένα : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής του 

ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 
Μονάδες 5 

 

Γ1.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

τούτων : τη δοτική πληθυντικού του 
θηλυκού γένους .  

ἁμαρτήματα : τη δοτική πληθυντικού .  
μᾶλλον : τον θετικό βαθμό . 
μεγάλη : την αιτιατική πληθυντικού του 

υπερθετικού βαθμού στο ίδιο γένος . 
πόλει : την κλητική ενικού. 

Μονάδες 5 
 

Γ2.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω λέξεων : 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

  τῶν ἀκροωμένων, ἐξευρεῖν, τούτων, αὐτοῦ, 
ἐνθυμηθέντες, τοιούτων. 

Μονάδες 6 
 

Γ2.β. ἐδυνήθην, εἴρηκα: Να γράψετε τις προτάσεις στις 
οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήματα και να τις 
αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά (είδος, εισαγωγή, 
εκφορά, λειτουργία). 

Μονάδες 4 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση).  Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και 
τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ  25 ΜΑÏΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 
 

∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ 
ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ 
τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ 
χρόνου, ἡ δ ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα 
ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους . Ἐξ οὗ καὶ δῆλον 
ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται· οὐθὲν 
γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος φύσει 
κάτω φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι, οὐδ’ ἂν 
μυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, 
οὐδ ’ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων ἄλλως ἂν ἐθισθείη . 
Οὔτ ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ 
πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ 
ἔθους . 

Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις 
τούτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας 
ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ 
πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις ἐλάβομεν, 
ἀλλ ’ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν)· 
τὰς δ ’ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα 
ποιοῦντες μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται 
καὶ κιθαρίζοντες κιθαρισταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια 
πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ 
δ ’ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι . 

 
 
 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο 
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος : «∆ιττῆς δὴ 
τῆς ἀρετῆς οὔσης … τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.» 

Μονάδες 10 

Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω : 
 

Β1. Με βάση το ακόλουθο τμήμα του κειμένου «Οὔτ’ 
ἄρα φύσει ... τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.», 
ποια είναι η άποψη του Αριστοτέλη για τη γένεση 
της ηθικής αρετής και σε τι διαφοροποιείται από 
την αριστοκρατική αντίληψη, όπως αυτή 
εκφράζεται και από τον Σοφοκλή στο εξής 
απόσπασμα από την Αντιγόνη, στίχοι 37-38 (η 
Αντιγόνη απευθύνεται στην αδελφή της Ισμήνη): 
«έτσι έχουν τα πράγματα για σένα τώρα, και 
γρήγορα θα αποδείξεις αν είσαι από τη φύση σου 
γενναία ή δειλή, παρόλο που κατάγεσαι από 
λαμπρή γενιά .» 

Μονάδες 15 
 
Β2. Ποιο είναι το περιεχόμενο των εννοιών «δύναμις» 

και «ἐνέργεια» στην αριστοτελική φιλοσοφία και 
πώς ο Αριστοτέλης τις χρησιμοποιεί στα δύο 
εμπειρικά παραδείγματα της δεύτερης παραγράφου 
του κειμένου για τις αισθήσεις και τις τέχνες, 
προκειμένου να ορίσει τις ηθικές αρετές ; 

Μονάδες 15 
 

Β3. Πώς η παρουσία του Εύδοξου του Κνίδιου στην 
Ακαδημία επέδρασε στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του Αριστοτέλη; 

Μονάδες 10 
 

Β4.  Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
φέρεσθαι, δέξασθαι, τελειουμένοις, κομιζόμεθα, ἰδεῖν. 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Αδίδακτο κείμενο  
Θουκυδίδου Ιστοριών  Ε 115  

 
Καὶ Ἀργεῖοι κατὰ τὸν χρόνον τὸν αὐτὸν ἐσβαλόντες ἐς  

τὴν Φλειασίαν καὶ λοχισθέντες1 ὑπό τε Φλειασίων καὶ τῶν  
σφετέρων φυγάδων διεφθάρησαν ὡς ὀγδοήκοντα . καὶ οἱ ἐκ 
τῆς Πύλου Ἀθηναῖοι Λακεδαιμονίων πολλὴν λείαν ἔλαβον· 
καὶ Λακεδαιμόνιοι δι ’ αὐτὸ τὰς μὲν σπονδὰς οὐδ ’ ὣς2 
ἀφέντες ἐπολέμουν αὐτοῖς, ἐκήρυξαν δὲ εἴ τις βούλεται παρὰ 
σφῶν Ἀθηναίους λῄζεσθαι3. καὶ Κορίνθιοι ἐπολέμησαν ἰδίων 
τινῶν διαφορῶν ἕνεκα τοῖς Ἀθηναίοις· οἱ δ’ ἄλλοι 
Πελοποννήσιοι ἡσύχαζον . εἷλον δὲ καὶ οἱ Μήλιοι τῶν 
Ἀθηναίων τοῦ περιτειχίσματος τὸ κατὰ τὴν ἀγορὰν 
προσβαλόντες νυκτός, καὶ ἄνδρας τε ἀπέκτειναν καὶ 
ἐσενεγκάμενοι σῖτόν τε καὶ ὅσα πλεῖστα ἐδύναντο χρήσιμα 
ἀναχωρήσαντες ἡσύχαζον . 
 

----------- 
1. λοχίζομαι = πέφτω σε ενέδρα  
2. ὣς = με αυτόν τον τρόπο 
3. λῄζομαι = λαφυραγωγώ , ληστεύω 
 
Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 

κειμένου . 
Μονάδες 20 

 

Γ1.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
 
ἔλαβον : το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια 

φωνή. 
ἐπολέμουν : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστα-

κτικής αορίστου στην ίδια φωνή. 
ἐκήρυξαν : το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής 

μέλλοντα στην ίδια φωνή. 
εἷλον : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 

υποτακτικής ενεστώτα στη μέση φωνή. 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

προσβαλόντες : το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής 
του ίδιου χρόνου. 

Μονάδες 5 
 

Γ1.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

φυγάδων : τη δοτική ενικού .  
πολλήν : το επίρρημα στον θετικό βαθμό .  
σπονδάς : την αιτιατική ενικού . 
τινῶν : την αιτιατική πληθυντικού στο 

ίδιο γένος . 
περιτειχίσματος : τη γενική πληθυντικού. 

Μονάδες 5 
 

Γ2.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω λέξεων και φράσεων : 

  ὑπὸ Φλειασίων,  δι’  αὐτό,  αὐτοῖς,  ἰδίων,  νυκτός, 
ἀναχωρήσαντες. 

Μονάδες 6 
 

Γ2.β. Να μετατρέψετε την περίοδο «καὶ οἱ ἐκ τῆς Πύλου ... 
ἔλαβον» σε πλάγιο λόγο, χρησιμοποιώντας απα-
ρεμφατική σύνταξη, με εξάρτηση από την πρόταση 
«οὗτοι ἔλεγον».  

Μονάδες 4 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και 
τα φωτοαντίγραφα . 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο 

στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης . 
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 

αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π .μ .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 12-16 
 

Ἡ δ’ ἀρετὴ  περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν 
ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ 
μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ ’ ἄμφω τῆς 
ἀρετῆς. Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα 
τοῦ μέσου . 

Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν 
τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ ’ ἀγαθὸν τοῦ 
πεπερασμένου), τὸ δὲ κατορθοῦν μοναχῶς (διὸ καὶ τὸ μὲν 
ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπὸν, ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, 
χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν) · καὶ διὰ ταῦτ ’ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ 
ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ ’ ἀρετῆς ἡ μεσότης· 

   ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί . 
Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα 

τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ  λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν . 
Μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ ’ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ ’ 
ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς δ’ ὑπερβάλλειν τοῦ 
δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ ’ ἀρετὴν 
τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι . 

 

Α1. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο 
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος : «Ἡ δ’ 
ἀρετὴ ... παντοδαπῶς δὲ κακοὶ.» 

Μονάδες 10 

Β1. Να εξηγήσετε πώς ο Αριστοτέλης αξιοποιώντας την 
άποψη των Πυθαγορείων και τον άγνωστης προέλευσης 
στίχο, που βρίσκονται στο κείμενο που σας δίνεται, 
καταλήγει στο συμπέρασμα «καὶ διὰ ταῦτ ’ οὖν τῆς μὲν 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ’ ἀρετῆς ἡ 
μεσότης·». 

Μονάδες 15 
 

Β2. Να προσδιορίσετε και να σχολιάσετε νοηματικά τα 
χαρακτηριστικά της αρετής, όπως προκύπτουν από το 
απόσπασμα του κειμένου «Ἔστιν ἄρα ... ὁ φρόνιμος 
ὁρίσειεν». 

Μονάδες 15 
 

Β3. Ποιες απόψεις εξέφρασε ο Αριστοτέλης για την πόλη της 
Αθήνας και τους Αθηναίους, σύμφωνα με την παράδοση, 
λίγο πριν εγκαταλείψει την Αθήνα; 

Μονάδες 10 
 

Β4. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη 
για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις : 

 σχέση, ανόρθωση, καθαίρεση, απάθεια, υπόλοιπο, διαβλητός, 
εικαστικός, ουσία, πρακτική, ραστώνη. 

Μονάδες 10 
 
 

Αδίδακτο κείμενο  
Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Βιβλίο ∆, κεφ. VIII, § 8-9  

 

Εἰ δὲ βιώσομαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ 
τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι καὶ ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν ἧττον καὶ 
διανοεῖσθαι χεῖρον καὶ δυσμαθέστερον ἀποβαίνειν καὶ 
ἐπιλησμονέστερον, καὶ ὧν πρότερον βελτίων ἦν, τούτων 
χείρω γίγνεσθαι· ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν 
ἀβίωτος ἂν εἴη ὁ βίος, αἰσθανόμενον δὲ πῶς οὐκ ἀνάγκη 
χεῖρόν τε καὶ ἀηδέστερον ζῆν;  Ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἀδίκως 
ἀποθανοῦμαι, τοῖς μὲν ἀδίκως ἐμὲ ἀποκτείνασιν αἰσχρὸν ἂν 
εἴη τοῦτο· εἰ γὰρ τὸ ἀδικεῖν αἰσχρόν ἐστι, πῶς οὐκ αἰσχρὸν 
καὶ τὸ ἀδίκως ὁτιοῦν ποιεῖν;  
 

----------- 
τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελοῦμαι = υφίσταμαι τα βάρη του γήρατος 
 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 
κειμένου . 

Μονάδες 20 
 
Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
πλείω : τη δοτική του πληθυντικού του 

 αρσενικού γένους στον θετικό βαθμό.  
γήρως : τη δοτική του ενικού.  
δυσμαθέστερον  :  την αιτιατική του ενικού του θηλυκού 

 γένους στον θετικό βαθμό. 
ταῦτα :  την αιτιατική του πληθυντικού στο 

 αρσενικό γένος. 
ἐμὲ  :  τη γενική πληθυντικού δευτέρου 

 προσώπου. 
ὁρᾶν: : το τρίτο ενικό πρόσωπο παρατατικού 

 στην ίδια φωνή. 
ἀποβαίνειν : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής 

 αορίστου δευτέρου στην ίδια φωνή. 
γίγνεσθαι : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής 

 αορίστου δευτέρου. 
αἰσθανόμενον : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 

 παρακειμένου στην ίδια φωνή. 
ἀδικεῖν : το απαρέμφατο αορίστου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 
 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων: 

  ἐπιτελεῖσθαι, πρότερον, τούτων, ἀβίωτος, ἐμὲ, ὁτιοῦν. 
                                           (Μονάδες 6)      

 

Γ3β. «ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν ἀβίωτος ἂν 
εἴη ὁ βίος»: να αναγνωρίσετε τον λανθάνοντα 
υποθετικό λόγο και να τον αναλύσετε .  

                                           (Μονάδες 4) 
Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και 
τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης . 
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 

αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π .μ .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β – D 

 

Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν 
προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους 
ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ 
ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ 
βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν 
ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες 
εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι 
ἀπῳκίσθαι ; 

Ἀληθῆ, ἔφη . 
Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε 

βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν 
τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ 
ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες 
ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται . 

Τὸ ποῖον δή; 
Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν 

καταβαίνειν παρ ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν 
παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε 
σπουδαιότεραι . 

Ἔπειτ ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον 
ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον ; 

 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας 
τη μετάφραση του αποσπάσματος :  

 «Τί δέ; ... ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.» 
  Μονάδες 10 

 
 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

B. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις : 
Β1. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων – φράσεων 

του κειμένου : ἐν παιδείᾳ (μονάδες 6), ἀναβῆναι ἐκείνην 
τὴν ἀνάβασιν (μονάδες 9). 

Μονάδες 15 

Β2. Με βάση το κείμενο που σας δίνεται να προσδιορίσετε 
ποιοι δεν είναι κατάλληλοι να αναλάβουν πολιτικές  
εξουσίες και γιατί .  

Μονάδες 15 

Β3. Πώς εξηγεί ο Πλάτωνας τη μετάβαση από τη ∆ημοκρατία 
στην Τυραννίδα και ποια είναι, σύμφωνα με τον 
φιλόσοφο, τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών 
πολιτευμάτων; 

Μονάδες 10 

Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μία 
ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής : 

 απόρρητος, ντροπαλός, αντιβιοτικό, αποχή, δυσπραγία, 
μονοκατοικία, προφήτης, είδωλο, βάθρο, ανυπόμονος  

Μονάδες 10 
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12 

 

Ἐκεῖνοι μὲν οὖν σιωπῇ ἐδείπνουν, ὥσπερ τοῦτο 
ἐπιτεταγμένον αὐτοῖς ὑπὸ κρείττονός τινος . Φίλιππος δ ’ ὁ 
γελωτοποιὸς κρούσας τὴν θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι 
εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη καὶ δι’ ὅ τι κατάγεσθαι βούλοιτο, 
συνεσκευασμένος τε παρεῖναι ἔφη πάντα τὰ ἐπιτήδεια ὥστε 
δειπνεῖν τἀλλότρια, καὶ τὸν παῖδα δὲ ἔφη πάνυ πιέζεσθαι 
διά τε τὸ φέρειν μηδὲν καὶ διὰ τὸ ἀνάριστον εἶναι . ὁ οὖν 
Καλλίας ἀκούσας ταῦτα εἶπεν· Ἀλλὰ μέντοι, ὦ ἄνδρες, 
αἰσχρὸν στέγης γε φθονῆσαι· εἰσίτω οὖν. καὶ ἅμα ἀπέβλεψεν 
εἰς τὸν Αὐτόλυκον, δῆλον ὅτι ἐπισκοπῶν τί ἐκείνῳ δόξειε τὸ 
σκῶμμα εἶναι .   
----------- 
ὁ ἀνάριστος = ο νηστικός 

 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 
παραπάνω κειμένου . 

Μονάδες 20 
 
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις : 
κρείττονος : την αιτιατική πληθυντικού του ίδιου 

 βαθμού στο θηλυκό γένος  
ὅ τι : τη γενική ενικού του ίδιου γένους  
ἔφη :  το τρίτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής του 

 ενεστώτα 
πάντα :  τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος 
φέρειν :  το απαρέμφατο αορίστου β΄ στην ίδια 

 φωνή  
ταῦτα : την ονομαστική πληθυντικού του 

 θηλυκού γένους 
ἄνδρες : την κλητική του ενικού  
αἰσχρόν : τη δοτική ενικού του συγκριτικού βαθμού 

 στο ίδιο γένος  
εἰσίτω : το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην ίδια 

 έγκλιση στον ίδιο χρόνο  
δόξειε : το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του 

 ίδιου χρόνου  
Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων και φράσεων: 

  αὐτοῖς, τῷ ὑπακούσαντι, διὰ τὸ φέρειν, ἀνάριστον, 
φθονῆσαι, ἐκείνῳ (μονάδες 6) 

 

Γ3β. «εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις εἴη»: Να 
μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ . Να ληφθεί 
υπόψη ότι ο πλάγιος λόγος εξαρτάται από το «εἶπε τῷ 
ὑπακούσαντι». (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο  με μαύρο 

στυλό .  
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.30 π .μ . 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ  28 ΜΑΪΟΥ  2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4)  

 

Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην 
ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν 
σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων, ὁ δ’ 
ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καί ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ 
χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος 
δειλός . Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ 
μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην 
τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα . ∆ιὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς 
ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ 
γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν .  

∆εῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις . 
Ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε εὖ ἔχον 
ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν, οἷον ἡ τοῦ 
ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον ποιεῖ καὶ τὸ 
ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν . 
Ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ καὶ 
ἀγαθὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην καὶ μεῖναι τοὺς 
πολεμίους . Εἰ δὴ τοῦτ’ ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ 
ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ ’ ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος 
γίνεται καὶ ἀφ ’ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει . Πῶς δὲ 
τοῦτ’ ἔσται,... ὧδ ’ ἔσται φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς 
ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς .  

 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας 
τη μετάφραση του αποσπάσματος :  

 «Περὶ ἡδονὰς γὰρ ... τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει.» 
  Μονάδες 10 

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

B. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις : 
 

Β1. Ποια είναι η σχέση ηθικής αρετής και ηδονής-λύπης και 
πώς την εξηγεί ο Αριστοτέλης στο κείμενο που σας 
δίνεται ;  

Μονάδες 15 

Β2. Ἕξις, ἀρετή, ἔργον :  α) να προσδιορίσετε το 
περιεχόμενο των όρων (μονάδες 9) και β) να εξηγήσετε 
τη μεταξύ τους σχέση με βάση το κείμενο που σας δίνεται 
(μονάδες 6).  

Μονάδες 15 

Β3. Ποια ήταν η σχέση του Αριστοτέλη με τους συναδέλφους 
του στην Ακαδημία και πώς αυτή εξηγείται ;  

Μονάδες 10 
 

Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μία 
ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής : 

 σχεδόν, αχάριστος, ασήμαντος, ενδεής, πρόφαση, διαμονή, 
άρτιος, τελεσίδικος, δημαγωγός, καταδρομικό.   

Μονάδες 10 
 

 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61 

 

Ἄνδρες στρατιῶται Ἀθηναίων τε καὶ τῶν ἄλλων 
ξυμμάχων, ὁ μὲν ἀγὼν ὁ μέλλων ὁμοίως κοινὸς ἅπασιν ἔσται 
περί τε σωτηρίας καὶ πατρίδος ἑκάστοις οὐχ ἧσσον ἢ τοῖς 
πολεμίοις· ἢν γὰρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν 
ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν . ἀθυμεῖν δὲ οὐ χρὴ 
οὐδὲ πάσχειν ὅπερ οἱ ἀπειρότατοι τῶν ἀνθρώπων, οἳ τοῖς 
πρώτοις ἀγῶσι σφαλέντες ἔπειτα διὰ παντὸς τὴν ἐλπίδα τοῦ 
φόβου ὁμοίαν ταῖς ξυμφοραῖς ἔχουσιν. ἀλλ ’ ὅσοι τε 
Ἀθηναίων πάρεστε, πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειροι ὄντες, καὶ 
ὅσοι τῶν ξυμμάχων, ξυστρατευόμενοι αἰεί, μνήσθητε τῶν ἐν 
τοῖς πολέμοις παραλόγων .  
 

 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 
παραπάνω κειμένου . 

Μονάδες 20 
 
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις : 
ἀγὼν : την αιτιατική πληθυντικού  
ναυσίν : την κλητική ενικού  
ὅπερ :  τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 
πρώτοις :  τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 
σφαλέντες :  τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο 

       γένος 
κρατήσωμεν : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής 

       του ενεστώτα στην ίδια φωνή 
ἐπιδεῖν : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια 

       φωνή 
πάσχειν : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 

       μέλλοντα 
ἔχουσιν : το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του  

       αορίστου β΄ στην ίδια φωνή  
μνήσθητε : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής  

       του  ίδιου χρόνου.  
Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
τύπων: 

  στρατιῶται, τῳ, ἀθυμεῖν, τῶν ἀνθρώπων, ταῖς 
ξυμφοραῖς,  τῶν παραλόγων (μονάδες 6). 

 
 

Γ3β. «ἢν κρατήσωμεν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν 
που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν» : να μεταφέρετε το 
παραπάνω χωρίο στον πλάγιο λόγο (και με τους δύο 
τρόπους) εξαρτώντας το από τη φράση «Ὁ Νικίας 
εἶπεν» (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο  με μαύρο 

στυλό .  
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.30 π .μ . 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 
Διδαγμένο  κείμενο  

Ἀριστοτέλους  Πολιτικά  (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) 
 

Ἐπειδὴ πᾶσαν  πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν  τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν 
κοινωνίαν  ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν  συνεστηκυῖαν  (τοῦ γὰρ εἶναι 
δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς πᾶσαι  
μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται , μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου 
πάντων  ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα  τὰς ἄλλας .  Αὕτη 
δ ’  ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία  ἡ πολιτική .  

Ἐπεὶ δ ’  ἡ πόλις τῶν συγκειμένων , καθάπερ  ἄλλο τι τῶν ὅλων 
μὲν συνεστώτων  δ ’  ἐκ πολλῶν μορίων , δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης 
ζητητέος· ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν .  Ὥστε τίνα χρὴ 
καλεῖν  πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον .  Καὶ γὰρ ὁ πολίτης 
ἀμφισβητεῖται πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι 
πολίτην· ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ  
πολλάκις  οὐκ ἔστι πολίτης .  

Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ μέτοικοι καὶ 
δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως), οὐδ ’  οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες  
οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν  καὶ δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει 
καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων  κοινωνοῦσιν) · . . . πολίτης δ ’  ἁπλῶς οὐδενὶ 
τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν  κρίσεως καὶ ἀρχῆς .  . . .  Τίς 
μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης , ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γὰρ ἐξουσία 
κοινωνεῖν  ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς , πολίτην ἤδη λέγομεν 
εἶναι ταύτης τῆς πόλεως , πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν  
πρὸς αὐτάρκειαν  ζωῆς , ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν . 

 
Α1. Από  το  παραπάνω κείμενο  να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  μετάφραση 

του  αποσπάσματος :  
 «Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν . . . . . οὐκ ἔστι πολίτης.». 

  Μονάδες 10 
 
Β1. Ποια  είναι  η  δομή  του  συλλογισμού,  με  τον οποίο ο  Αριστοτέλης  ορίζει  

την πόλη ως  την  τελειότερη  μορφή  κοινωνίας;  
Μονάδες 10 

Β2. Γιατί  ο  Αριστοτέλης  επιδιώκει  να  προσδιορίσει  την  έννοια  του  πολίτη  και 
πώς  ορίζει  τη σχέση  του πολίτη με την  πόλη; 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β3. Με  βάση το  κείμενο  που σας  δίνεται  και  το παρακάτω  μεταφρασμένο  
απόσπασμα ,  να  εξηγήσετε γιατί , κατά  τον  Αριστοτέλη ,  η πόλη  είναι 
«κοινωνική  οντότητα  τέλεια» και γιατί υπάρχει  «εκ  φύσεως». 

 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ο άνθρωπος  είναι ζῷον  πολιτικόν  
 

Η κοινωνική  οντότητα  που  προήλθε  από  τη  συνένωση  περισσότερων  
χωριών  είναι  η πόλη , μια κοινωνική  οντότητα τέλεια , που μπορούμε  να  
πούμε  ότι πέτυχε  τελικά την ύψιστη αυτάρκεια· συγκροτήθηκε  για να  
διασφαλίζει  τη  ζωή,  στην  πραγματικότητα  όμως  υπάρχει  για  να  εξασφαλίζει  
την  καλή ζωή .  Η πόλη,  επομένως, είναι  κάτι  που  ήρθε  στην ύπαρξη  εκ  
φύσεως,  όπως  ακριβώς  και οι  πρώτες  κοινωνικές  οντότητες ,  αφού  αυτή  είναι  
το  τέλος  εκείνων  κι  αφού  αυτό  που λέμε  φύση  ενός  πράγματος  δεν  είναι  
παρά  η μορφή που  αυτό  έχει  κατά  τη  στιγμή  της  τελείωσης, της  
ολοκλήρωσής  του:  αυτό δεν  λέμε , πράγματι ,  πως  είναι  τελικά  η  φύση του  
κάθε πράγματος , π .χ. του ανθρώπου ,  του  αλόγου  ή του  σπιτιού ,  η μορφή  
δηλαδή που  το κάθε  πράγμα  έχει  όταν ολοκληρωθεί  η εξελικτική του  πορεία ;  

Αριστοτέλους  Πολιτικά  (Α2, 5) 
Μονάδες 10 

Β4. Ποια  είναι  η σημασία  της λέξης  «πόλη» στα Πολιτικά  του Αριστοτέλη  και 
ποιοι είναι  οι  στόχοι  της;  

Μονάδες 10 
Β5. Να  βρείτε  στο παραπάνω  πρωτότυπο διδαγμένο  κείμενο  μία  

ετυμολογικά  συγγενή  λέξη,  απλή  ή  σύνθετη ,  για  καθεμιά  από  τις 
παρακάτω  λέξεις της  νέας ελληνικής: 

 
 ενόραση, σύσταση, κατάσχεση, σύγκλητος, κειμήλιο, σκόπιμος, άρχοντας, 

άφαντος, ρητό, άφιξη.  
Μονάδες 10 

 
Γ . Αδίδακτο κείμενο  

Θουκυδίδου  Ἱστοριῶν  Ζ  28 
 

Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν 
τῶν Ἑρμῶν οὐδέν , ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων  περικοπαί τινες πρότερον 
ὑπὸ νεωτέρων  μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι , καὶ τὰ μυστήρια 
ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ ’  ὕβρει· ὧν καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην 
ἐπῃτιῶντο .  καὶ αὐτὰ ὑπολαμβάνοντες οἱ μάλιστα  τῷ Ἀλκιβιάδῃ 
ἀχθόμενοι ἐμποδὼν  ὄντι σφίσι μὴ αὐτοῖς τοῦ δήμου βεβαίως 
προεστάναι, καὶ νομίσαντες , εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν , πρῶτοι ἂν εἶναι, 
ἐμεγάλυνον  καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου καταλύσει τὰ τε μυστικὰ καὶ ἡ 
τῶν Ἑρμῶν περικοπὴ γένοιτο καὶ οὐδὲν εἴη αὐτῶν ὅτι οὐ μετ ’ 
ἐκείνου ἐπράχθη , ἐπιλέγοντες  τεκμήρια τὴν ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ  
ἐπιτηδεύματα οὐ δημοτικὴν παρανομίαν .  
 
μεγαλύνω :  μεγαλοποιώ  
δημοτική :  δημοκρατική  

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ1. Να  γράψετε  στο  τετράδιό σας  τη μετάφραση του  παραπάνω κειμένου .  
Μονάδες 20 

 
Γ2. Να  γράψετε  στο  τετράδιό σας  τον  τύπο  που  ζητείται  για  καθεμιά  από  τις 

παρακάτω  λέξεις: 
τινων : την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος  
ὕβρει : την αιτιατική ενικού  
ὄντι :  τη δοτική πληθυντικού στον ίδιο τύπο 
μάλιστα :  τον θετικό βαθμό του ιδίου τύπου 
ἐπῃτιῶντο :  το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα  
  στην  ίδια φωνή  
ὑπολαμβάνοντες : τη δοτική πληθυντικού της μετοχής του αορίστου της 
  παθητικής φωνής στο ίδιο γένος 
ἐξελάσειαν : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του 

        μέλλοντα στην ίδια φωνή 
ἐβόων : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή  
εἴη : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα  
ἐπράχθη :  το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του  

 παρακειμένου στην ίδια φωνή. 
Μονάδες 10 

 
Γ3α . Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων και φράσεων: 

  περὶ τῶν Ἑρμῶν, ὑπὸ νεωτέρων, τὰ μυστήρια, τὸν 
Ἀλκιβιάδην, δήμου (το  δεύτερο  στο  κείμενο), αὐτοῦ  
(μονάδες 6). 

 
Γ3β .  Να  γράψετε  τον  υποθετικό λόγο  του κειμένου (μονάδες  2) και να  τον  

χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του (μονάδες 2). 
Μονάδες 10 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους )  

 
1. Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα .  Στο  εσώφυλλο  πάνω-πάνω  να  

συμπληρώσετε  τα  ατομικά  στοιχεία  μαθητή .  Στην  αρχή  των  απαντήσεών  σας  να  
γράψετε  πάνω -πάνω  την  ημερομηνία  και  το  εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην  
αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  να  μη  γράψετε  πουθενά  στις  απαντήσεις  
σας  το  όνομά  σας .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων  αμέσως 
μόλις σας παραδοθούν . Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα  θέματα δεν θα  
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  μαζί  
με  το  τετράδιο  και  τα  φωτοαντίγραφα .  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  μαύρο  
στυλό  με  μελάνι  που  δεν  σβήνει .   

4. Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  
5. Διάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  10.00 π .μ .  
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 
Διδαγμένο  κείμενο  

Ἀριστοτέλους  Ἠθικὰ  Νικομάχεια  (Β1,1-4) 
 

  ∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ 
ἠθικῆς , ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν 
γένεσιν  καὶ τὴν αὔξησιν , διόπερ ἐμπειρίας  δεῖται καὶ χρόνου , ἡ 
δ ’  ἠθικὴ ἐξ  ἔθους περιγίνεται , ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν 
παρεκκλῖνον  ἀπὸ τοῦ ἔθους .  Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν 
ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται·  οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει 
ὄντων ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος φύσει κάτω φερόμενος  οὐκ 
ἂν ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι , οὐδ ’  ἂν μυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω 
ῥιπτῶν , οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδ ’ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἂλλως 
πεφυκότων  ἄλλως ἂν ἐθισθείη .  Οὔτ ’  ἄρα φύσει οὔτε παρὰ  φύσιν 
ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, 
τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους .  

  Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται , τὰς δυνάμεις τούτων 
πρότερον κομιζόμεθα , ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας  ἀποδίδομεν 
(ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ 
πολλάκις  ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις ἐλάβομεν , ἀλλ ’  ἀνάπαλιν 
ἔχοντες ἐχρησάμεθα , οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν) · τὰς δ ’ ἀρετὰς 
λαμβάνομεν  ἐνεργήσαντες  πρότερον , ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
τεχνῶν· ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν , ταῦτα ποιοῦντες 
μανθάνομεν , οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ 
κιθαρίζοντες κιθαρισταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες 
δίκαιοι γινόμεθα , τὰ δὲ σώφρονα  σώφρονες , τὰ δ ’ ἀνδρεῖα  
ἀνδρεῖοι .  

 
Α1. Από  το  παραπάνω κείμενο  να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  μετάφραση 

του  αποσπάσματος : 
 «Οὔτ ’ ἄρα φύσει... τὰ δ ’ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι» . 

  Μονάδες 10 
 
Β1. Ποια  είναι ,  κατά  τον  Αριστοτέλη,  τα είδη  της  αρετής;  (μονάδες 5). Με 

ποιον  τρόπο  κατακτάται  καθεμία  (μονάδες  5) και  ποιος έχει  την κύρια  
ευθύνη  για  τη μετάδοση  ή την  απόκτησή  τους; (μονάδες 5) 

Μονάδες 15 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β2. «τὰς δ ’ ἀρετάς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον»: 
 Πώς  οδηγείται  ο  Αριστοτέλης  σε  αυτή  τη  θέση  (μονάδες 5) και  πώς  την  

τεκμηριώνει ; (μονάδες  10). 
Μονάδες 15 

Β3. Ποια  είναι  η τριμερής  «διαίρεση» της  ψυχής , κατά  τον Αριστοτέλη , και  
πώς  σχετίζεται  αυτή  με τις ανθρώπινες  αρετές ; 

 Μονάδες 10 
Β4. Για  καθεμία  από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  κειμένου,  να  γράψετε  ένα 

ομόρριζο  ουσιαστικό  και  ένα  ομόρριζο  επίθετο  της  νέας  ελληνικής, απλό  
ή  σύνθετο . 

 οὔσης, ἔσχηκε, πεφυκότων, χρησάμενοι, μανθάνομεν. 
 

 Μονάδες 10 
 
 

Γ . Αδίδακτο κείμενο  
’Ισοκράτους  Ἀρχίδαμος ,  103-105 

 
Οἶμαι γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἀγνοεῖν , ὅτι πολλαὶ πράξεις ἤδη τοιαῦται 

γεγόνασιν , ἃς ἐν ἀρχῇ μὲν ἅπαντες ὑπέλαβον εἶναι συμφοράς, καὶ 
τοῖς παθοῦσι συνηχθέσθησαν , ὕστερον δὲ τὰς αὐτὰς ταύτας ἔγνωσαν  
μεγίστων  ἀγαθῶν  αἰτίας γεγενημένας .  Καὶ τί δεῖ τὰ πόρρω λέγειν; 
Ἀλλὰ καὶ νῦν τὰς πόλεις τάς γε πρωτευούσας , λέγω δὲ τὴν 
Ἀθηναίων καὶ Θηβαίων , εὕροιμεν ἂν οὐκ ἐκ τῆς εἰρήνης μεγάλην 
ἐπίδοσιν λαβούσας , ἀλλ ’ ἐξ ὧν ἐν τῷ πολέμῳ προδυστυχήσασαι 
πάλιν αὑτὰς ἀνέλαβον , ἐκ δὲ τούτων τὴν μὲν ἡγεμόνα τῶν Ἑλλήνων 
καταστᾶσαν , τὴν δ ’  ἐν τῷ παρόντι τηλικαύτην γεγενημένην , ὅσην 
οὐδεὶς πώποτ ’ ἔσεσθαι προσεδόκησεν·  αἱ γὰρ ἐπιφάνειαι καὶ 
λαμπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ ’ ἐκ τῶν ἀγώνων  γίγνεσθαι 
φιλοῦσιν . 

 

συνάχθομαι :  συμπονώ ,  συμπάσχω  
 
 
Γ1. Να  γράψετε  στο  τετράδιό σας  τη μετάφραση του  παραπάνω κειμένου . 
 

Μονάδες 20 
 

Γ2. Να  γράψετε  στο  τετράδιό σας  τον  τύπο  που  ζητείται  για  καθεμία  από  τις 
παρακάτω  λέξεις: 

 

ὑμᾶς : την αιτιατική ενικού αριθμού στο γ΄ πρόσωπο 
πόρρω : τον υπερθετικό βαθμό  
ἀγαθῶν :  το επίρρημα στον θετικό βαθμό 
αὑτὰς :  τη γενική πληθυντικού αριθμού στο β΄ πρόσωπο στο  
  ίδιο γένος 
ἡγεμόνα :  τη δοτική πληθυντικού αριθμού 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

οἶμαι : το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού 
ὑπέλαβον : το απαρέμφατο του παρακειμένου στην παθητική φωνή 
τοῖς παθοῦσι : τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα  
ἔγνωσαν : το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο  
καταστᾶσαν :  το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο 

 και στην ίδια φωνή. 
 

Μονάδες 10 
 
Γ3α . Να  γίνει  πλήρης συντακτική αναγνώριση των  παρακάτω  τύπων: 

  ὑμᾶς, συμφοράς, τοῖς παθοῦσι, τί, λαβούσας, ἡγεμόνα . 
   (μονάδες 6) 
 
Γ3β .  «αἱ γὰρ ἐπιφάνειαι καὶ λαμπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ ’ 

ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι  φιλοῦσιν»: 
 Να  μεταφέρετε την παραπάνω  πρόταση  στον  πλάγιο  λόγο, και  με  τους  

δύο  τρόπους , με εξάρτηση  από τη φράση: «Ὁ ῥήτωρ εἶπεν».  
  (μονάδες 4) 
 

Μονάδες 10 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
1. Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα . Στο  εσώφυλλο 

πάνω-πάνω  να συμπληρώσετε  τα Ατομικά  στοιχεία  μαθητή . Στην αρχή 
των  απαντήσεών σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την  ημερομηνία  και  το 
εξεταζόμενο  μάθημα . Να  μην  αντιγράψετε  τα θέματα  στο  τετράδιο και 
να  μη γράψετε  πουθενά  στις  απαντήσεις σας το  όνομά  σας . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα 
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την 
αποχώρησή  σας να παραδώσετε μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  
μόνο  με μαύρο στυλό  με μελάνι  που  δεν  σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή. 
5. Διάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη διανομή  των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π.μ. 
 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
 

∆ιδαγμένο κείμενο  
 

Π λ ά τ ω ν ο ̋, Π ρ ω τ α γ ό ρ α ̋ 322d-323c 
 

Οὕτω δή, ὦ Σώκρατε̋, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ 
Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆ̋ τεκτονικῆ̋ ᾖ λόγο̋ ἢ ἄλλη̋ 
τινὸ̋ δημιουργικῆ̋, ὀλίγοι̋ οἴονται μετεῖναι συμβουλῆ̋, καὶ 
ἐάν τι̋ ἐκτὸ̋ ὢν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡ̋ 
σὺ φῄ̋ —εἰκότω̋, ὡ̋ ἐγώ φημι— ὅταν δὲ εἰ̋ συμβουλὴν 
πολιτικῆ̋ ἀρετῆ̋ ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνη̋ πᾶσαν ἰέναι 
καὶ σωφροσύνη̋, εἰκότω̋ ἅπαντο̋ ἀνδρὸ̋ ἀνέχονται, ὡ̋ 
παντὶ προσῆκον ταύτη̋ γε μετέχειν τῆ̋ ἀρετῆ̋ ἢ μὴ εἶναι 
πόλει̋. Αὓτη, ὦ Σώκρατε̋, τούτου αἰτία.  

Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡ̋ τῷ ὄντι ἡγοῦνται πάντε̋ 
ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνη̋ τε καὶ τῆ̋ 
ἄλλη̋ πολιτικῆ̋ ἀρετῆ̋, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. Ἐν γὰρ 
ταῖ̋ ἄλλαι̋ ἀρεταῖ̋, ὥσπερ σὺ λέγει̋, ἐάν τι̋ φῇ ἀγαθὸ̋ 
αὐλητὴ̋ εἶναι, ἢ ἄλλην ἡντινοῦν τέχνην ἣν μή ἐστιν, ἢ 
καταγελῶσιν ἢ χαλεπαίνουσιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι προσιόντε̋ 
νουθετοῦσιν ὡ̋ μαινόμενον· ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ 
πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἄδικό̋ ἐστιν, ἐὰν 
οὗτο̋ αὐτὸ̋ καθ’ αὑτοῦ τἀληθῆ λέγῃ ἐναντίον πολλῶν, ὃ 
ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι,  τἀληθῆ λέγειν, ἐνταῦθα 
μανίαν, καί φασιν πάντα̋ δεῖν φάναι εἶναι δικαίου̋, ἐάντε 
ὦσιν ἐάντε μή, ἢ μαίνεσθαι τὸν μὴ προσποιούμενον 
[δικαιοσύνην]· ὡ̋ ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν’ οὐχὶ ἁμῶ̋ γέ πω̋ 
μετέχειν αὐτῆ̋, ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποι̋.  

 
 
 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τη 
μετάφραση του αποσπάσματο̋ : «Ἐν γὰρ ταῖ̋ ἄλλαι̋ ἀρεταῖ̋ ...ἢ  
μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποι̋». 

Μονάδε̋ 10 

Β1. Με βάση ποια αποδεικτικά στοιχεία ο Πρωταγόρα̋ προσπαθεί  
στη β΄ παράγραφο του διδαγμένου κειμένου να θεμελιώσει τη 
θέση του ότι «ἡγοῦνται πάντε̋ ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα 
μετέχειν δικαιοσύνη̋ τε καὶ τῆ̋ ἄλλη̋ πολιτικῆ̋ ἀρετῆ̋».  

Μονάδε̋ 10 
 

Β2. «ἐν δὲ δικαιοσύνῃ ...ἐνταῦθα μανίαν» : Γιατί θεωρείται «τρελό̋», 
κατά τον Πρωταγόρα , όποιο̋ δέχεται ότι δεν κατέχει τη 
δικαιοσύνη και την άλλη πολιτική αρετή; 

Μονάδε̋ 10 

 

Β3.Αφού μελετήσετε το απόσπασμα  «Οὕτω δή, ὦ Σώκρατε̋, καὶ διὰ 
ταῦτα ...τούτου αἰτία» και το παρακάτω μεταφρασμένο κείμενο , 
να απαντήσετε στο ερώτημα : πώ̋ συσχετίζει την πολιτική αρετή  
ο Πρωταγόρα̋ και  πώ̋ ο Σωκράτη̋ με τι̋ αντιλήψει̋ και τη  
συμπεριφορά  των Αθηναίων στον δημόσιο βίο του̋ ; 

 

Μεταφρασμένο κείμενο  

Π λ ά τ ω ν ο ̋, Π ρ ω τ α γ ό ρ α ̋ 319b–d 
 Εγώ [δηλ. ο Σωκράτη̋] λοιπόν θεωρώ, όπω̋ και οι άλλοι 

Έλληνε̋, πω̋ οι Αθηναίοι είναι σοφοί. Και βλέπω ότι, όποτε 
συγκεντρωνόμαστε  στην εκκλησία του δήμου, όταν η πόλη 
πρόκειται να εκτελέσει κάποιο έργο οικοδομικό, καλούμε του̋ 
οικοδόμου̋ ω̋ συμβούλου̋ στην οικοδομία, κι όταν πάλι 
πρόκειται για ναυπηγικό έργο, καλούμε του̋ ναυπηγού̋, και με 
τον ίδιο τρόπο πράττουμε όταν πρόκειται για  όλα τα 
αντίστοιχα έργα, για όσα δηλαδή θεωρείται πω̋ είναι διδακτά 
και μπορεί κάποιο̋ να τα μάθει με κατάλληλα μαθήματα. Εάν 
επιχειρήσει δε κάποιο̋ άλλο̋ να δώσει τη συμβουλή του στον 
δήμο, κάποιο̋ που οι άνθρωποι δεν τον θεωρούν τεχνίτη 
σχετικό, η συνέλευση δεν τον αποδέχεται, ακόμα κι αν είναι και 
ωραίο̋ και πλούσιο̋ και από μεγάλη οικογένεια. Αντίθετα τον 
κοροϊδεύουν και του φωνάζουν, μέχρι αυτό̋ που τόλμησε να 
μιλήσει να φύγει μόνο̋ του τρομοκρατημένο̋ ή μέχρι να τον 
σύρουν οι τοξότε̋ και να τον βγάλουν σηκωτό, με διαταγή των 
πρυτάνεων. Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν [οι Αθηναίοι] 
ότι εξαρτώνται από κάποια συγκεκριμένη τεχνογνωσία, έτσι 
ενεργούν. Όταν όμω̋ πρέπει να αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

αφορά τη διοίκηση τη̋ πόλεω̋, σηκώνεται και δίνει τι̋ 
συμβουλέ̋ του γι’ αυτό εξίσου και ο οικοδόμο̋ και ο σιδερά̋ 
και ο έμπορο̋ ή ο ναυτικό̋ και ο πλούσιο̋ και ο φτωχό̋ και 
αυτό̋ που είναι από μεγάλο γένο̋ και αυτό̋ που δεν είναι από 
κάποια γενιά σπουδαία. Και κανένα̋ δεν του̋ ψέγει γι’ αυτό, 
όπω̋ του̋ προηγούμενου̋ : γιατί εσύ, χωρί̋ να έχει̋ διδαχθεί 
από πουθενά αυτό το πράγμα και χωρί̋ να έχει̋ δάσκαλο σ’ 
αυτό το θέμα, θέλει̋ τώρα να δώσει̋ και συμβουλέ̋. Άρα, είναι 
προφανέ̋ πω̋ δεν θεωρούν ότι το πράγμα αυτό είναι κάτι που 
διδάσκεται.  

 Μονάδε̋ 10 

 
Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σα̋, δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε καθεμία από τι̋ παρακάτω  θέσει̋, τη λέξη 
Σωστό , αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθο̋, αν είναι λανθασμένη:  

 

α. Τόσο οι σοφιστέ̋ όσο και ο Σωκράτη̋ αμφισβητούν τι̋ 
παραδοσιακέ̋ ιδέε̋ τη̋ εποχή̋ του̋.  

β. Στον διάλογο «Πρωταγόρα̋» ο Σωκράτη̋ δείχνει να σέβεται 
περισσότερο τον σοφιστή Πρωταγόρα από τον Γοργία.   

γ. Ο Σωκράτη̋ δημιουργούσε αντιφατικά αισθήματα στου̋ 
συμπολίτε̋ του .  

δ. Από τον διάλογο «Πρωταγόρα̋» δεν μπορούμε να 
συναγάγουμε με ακρίβεια ποια  είναι η πλατωνική αντίληψη 
για την αρετή.  

ε. Η σωκρατική επαγωγική μέθοδο̋ είναι μια μετάβαση από το 
καθολικό και γενικό στο εμπειρικό και μερικό.  

Μονάδε̋ 10 
 
Β5.α.Να αντιστοιχίσετε  στο τετράδιό σα̋  τι̋ αρχαίε̋ ελληνικέ̋ 

λέξει̋ τη̋ στήλη̋ Α με τι̋ ετυμολογικά συγγενεί̋ 
νεοελληνικέ̋ λέξει̋ τη̋  στήλη̋ Β.  

 
Στήλη Α  Στήλη Β  

ἴωσιν έξη 
δεῖ συνείδηση  
ἀνέχονται  ένδεια  
εἰδῶσιν  εισιτήριο  

(μονάδε̋ 4) 
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ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β5.β.Για καθεμία από τι̋ τρει̋ παρακάτω υπογραμμισμένε̋ λέξει̋  
να γράψετε μία πρόταση στα νέα ελληνικά , όπου η ίδια λέξη 
(σε οποιαδήποτε πτώση, αριθμό ή γένο̋ ) θα χρησιμοποιείται 
με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο 
κείμενο :  
«ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆ̋ τεκτονικῆ̋ ᾖ λόγο̋ ἢ ἄλλη̋ τινὸ̋ 
δημιουργικῆ̋, ὀλίγοι̋ οἴονται μετεῖναι συμβουλῆ̋» 

(μονάδε̋ 6) 

Μονάδε̋ 10 

 

 
Αδίδακτο κείμενο  

 

Ισοκράτου̋, Φίλιππο̋, 26-27 (έκδ. Τeubner) 
 

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στο πότε ο ρητορικό̋ λόγο̋ 
χάνει την αποτελεσματικότητά του .  

 

Ἐπειδὰν γὰρ ὁ λόγο̋ ἀποστερηθῇ τῆ̋ τε δόξη̋ τῆ̋ τοῦ 
λέγοντο̋ καὶ τῆ̋ φωνῆ̋ καὶ τῶν μεταβολῶν τῶν ἐν ταῖ̋ 
ῥητορείαι̋ γιγνομένων, ἔτι δὲ τῶν καιρῶν καὶ τῆ̋ σπουδῆ̋ 
τῆ̋ περὶ τὴν πρᾶξιν, καὶ μηδὲν ᾖ τὸ συναγωνιζόμενον καὶ 
συμπεῖθον, ἀλλὰ τῶν μὲν προειρημένων ἁπάντων ἔρημο̋ 
γένηται καὶ γυμνό̋, ἀναγιγνώσκῃ δέ τι̋ αὐτὸν ἀπιθάνω̋ καὶ 
μηδὲν ἦθο̋ ἐνσημαινόμενο̋ ἀλλ’ ὥσπερ ἀπαριθμῶν, εἰκότω̋, 
οἶμαι, φαῦλο̋ εἶναι δοκεῖ τοῖ̋ ἀκούουσιν. Ἅπερ καὶ τὸν νῦν 
ἐπιδεικνύμενον μάλιστ’ ἂν βλάψειε καὶ φαυλότερον 
φαίνεσθαι ποιήσειεν . 

 
Γ1.Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τη μετάφραση του κειμένου .  

Μονάδε̋ 20 

 

Γ2.α.Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον τύπο που ζητείται για 
καθεμία από τι̋ παρακάτω λέξει̋:  

 
ἀναγιγνώσκῃ  : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού 

προστακτική̋ αορίστου β΄ 

ἀπαριθμῶν : το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 
ευκτική̋ ενεστώτα 

τοῖ̋ ἀκούουσιν  : το απαρέμφατο μέλλοντα  
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ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

μάλιστ’  : τον θετικό βαθμό  

φαίνεσθαι  : το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 
υποτακτική̋ παθητικού αορίστου β΄ 

(μονάδε̋ 5) 

Γ2.β.«τῶν μὲν προειρημένων ἁπάντων ἔρημο̋ γένηται»: Να 
μεταφέρετε όλου̋ του̋ κλιτού̋ τύπου̋ τη̋ πρόταση̋  στον 
άλλον αριθμό. 

(μονάδε̋ 5) 

Μονάδε̋ 10 
 

Γ3.α. Να γίνει πλήρη̋ συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
τύπων : τῶν μεταβολῶν , τῶν προειρημένων , γυμνό̋, εἰκότω̋, 
τοῖ̋ ἀκούουσιν .  

(μονάδε̋ 5) 

Γ3.β. «Ἅπερ καὶ τὸν [...] ἐπιδεικνύμενον  μάλιστ’ ἂν βλάψειε καὶ 
φαυλότερον  φαίνεσθαι ποιήσειεν»: Να αναγνωρίσετε το είδο̋ 
τη̋ πρώτη̋ πρόταση̋  (μονάδα 1) και να κάνετε συντακτική 
αναγνώριση των υπογραμμισμένων όρων  (μονάδε̋ 4).  

(μονάδε̋ 5)  

Μονάδε̋ 10  

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)  

 
1.  Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 

πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σα̋ στοιχεία. Στην αρχή 
των απαντήσεών σα̋  να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο 
και να μη γράψετε  πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.  

2.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των 
φωτοαντιγράφων, αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ 
σα̋ πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . 
Κατά την αποχώρησή σα̋, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και 
τα φωτοαντίγραφα.  

3.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋  σε όλα τα θέματα  μόνο  με μπλε ή 
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4.  Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5.  ∆ιάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  
6.  Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


