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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :ΕΠΤΑ (7)

ἀρετήν. Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Π λ ά τ ω ν ο ς Π ρ ω τ α γ ό ρ α ς 323c8- 324b .
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 ἤ
σµικροὺς ἤ 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,

τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι
ἠδίκησεν, ὅστις µὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως
τιµωρεῖται· ὁ δὲ µετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ
τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήµατος τιµωρεῖται - οὐ
γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη - ἀλλὰ τοῦ
µέλλοντος χάριν, ἵνα µὴ αὖθις ἀδικήσῃ µήτε αὐτὸς
οὗτος µήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα. Καὶ
τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι
ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. Ταύτην οὖν
τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ τιµωροῦνται καὶ
ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ.
Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε
στο τετράδιό σας το τµήµα: "Εἰ γὰρ ἐθέλεις....
δηµοσίᾳ."
Μονάδες 10

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.
Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυµοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον
ὅτι ὡς ἐξ ἐπιµελείας καὶ µαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ
γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες,
τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει
ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
1. Υπάρχουν ελαττώµατα, τα οποία έχει ο
άνθρωπος "φύσει" ή "τύχῃ", και άλλα, τα οποία
οφείλονται στην έλλειψη αγωγής.
Πώς αντιµετωπίζονται από τον Πλάτωνα οι
δύο αυτές κατηγορίες ελαττωµάτων;
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Ποιος ο σκοπός της ποινής σύµφωνα µε τον
Πρωταγόρα;
Μονάδες 10

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Να εντοπίσετε στο µεταφρασµένο κείµενο που
ακολουθεί τα σηµεία, τα οποία αναπτύσσουν
και επεξηγούν την άποψη που εκφράζει ο
Πρωταγόρας στη φράση: "... ἐπὶ τούτοις που οἵ
τε θυµοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ
νουθετήσεις."
"Στην πραγµατικότητα αρχίζουν από την
παιδική
ηλικία
να
διδάσκουν
και
να
νουθετούν,
συνεχίζοντας για όλη τη ζωή.
Αµέσως µόλις αρχίσει να καταλαβαίνει ένα
παιδί τι του λένε, και η παραµάνα του και η
µητέρα του και ο παιδαγωγός του και ο ίδιος ο
πατέρας του αγωνίζονται γι' αυτό το πράγµα,
για το πώς δηλαδή θα βελτιωθεί το αγόρι,
διδάσκοντάς το για κάθε του πράξη και για
κάθε του λόγο και εξηγώντας του ότι αυτό
είναι δίκαιο και το άλλο άδικο, και ότι αυτό
είναι καλό και το άλλο αισχρό, και αυτό όσιο
και εκείνο ανόσιο, και ότι αυτά πρέπει να τα
κάνεις και αυτά να µην τα κάνεις. Κι όταν
ακούει µε τη θέλησή του, πάει καλά. Εάν όµως
δεν υπακούει, τότε, µε τις απειλές και τα
χτυπήµατα το "ισιώνουν", σαν δέντρο που
λυγίζει και γέρνει. Κι ύστερα, όταν το
στέλνουν στους δασκάλους, δίνουν εντολή να
επιµεληθεί ο δάσκαλος περισσότερο την
εὐκοσµία των παιδιών, παρά τα γράµµατα και
τη µουσική. Και οι δάσκαλοι άλλωστε γι' αυτό
φροντίζουν κυρίως. Και µόλις τα αγόρια
µάθουν τα γράµµατα και είναι σε θέση στο
εξής να καταλάβουν ένα γραπτό κείµενο, όπως
µέχρι τώρα καταλάβαιναν τον προφορικό
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

λόγο, τα βάζουν, καθισµένα στα θρανία τους,
να διαβάζουν δυνατά τα ποιήµατα των
µεγάλων ποιητών και τα αναγκάζουν να
µάθουν απέξω αυτά τα έργα, στα οποία
υπάρχουν
πολλές
συµβουλές,
αλλά
και
αναλύσεις για τα πράγµατα, και ἔπαινοι και
ἐγκώµια για τους αρχαίους ήρωες, προκειµένου
το αγόρι να θελήσει να τους µιµηθεί και να
έχει διάθεση να γίνει παρόµοιος.[...]
Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι
άνδρες] από τους δασκάλους, η πόλη, µε τη
σειρά της, τους αναγκάζει να 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.
(Πλάτωνος Πρωταγόρας 325c5 - 32 6e 5).
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Έχει παρατηρηθεί πως η συζήτηση στους
πλατωνικούς διαλόγους διεξάγεται ως "παιδιά"
(παιχνίδι). Γιατί ο Πλάτωνας επιλέγει αυτόν τον
τρόπο διερεύνησης των φιλοσοφικών ζητηµάτων;
Μ ο ν ά δ ε ς 10
5. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο οµόρριζες
λέξεις απλές ή σύνθετες για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις:
ἰδών,
ἡγοῦνται ,
ἐλεοῦσιν,
σ υ λ λ ή β δη ν ,
ἀποτροπῆς.

2. Χωρίς να αντιγράψετε τους επόµενους πίνακες, να
γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που
ζητούνται :
α.
ἐγὼ

δοτική ενικού

ὁ πατὴρ

γενική

αιτιατική

πληθυντικού

πληθυντικού

αιτιατική

γενική ενικού

πληθυντικού

Μονάδες 10

Μονάδες 5
β.

Γ. Α ∆ Ι ∆ Α Κ Τ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο
Λυσία , Κ α τ ά ∆ ι ο γ ε ί τ ο ν ο ς 9-10
Καλέσας αὐτοὺς εἶπε ∆ιογείτων, ὅτι καταλίποι
αὐτοῖς ὁ πατὴρ εἴκοσι µνᾶς ἀργυρίου καὶ
τριάκοντα στατῆρας. “ἐγώ οὖν πολλὰ τῶν ἐµαυτοῦ
δεδαπάνηκα εἰς τὴν ὑµετέραν τροφήν. καὶ ἕως µὲν
εἶχον, οὐδέν µοι διέφερεν· νυνὶ δὲ καὶ αὐτὸς
ἀπόρως διάκειµαι. σὺ οὖν, ἐπειδὴ δεδοκίµασαι καὶ
ἀνὴρ γεγένησαι, σκόπει αὐτὸς ἤδη πόθεν ἕξεις τὰ
ἐπιτήδεια″. ταῦτ' ἀκούσαντες ἐκπεπληγµένοι καὶ
δακρύοντες
ᾤχοντο
πρὸς
τὴν
µητέρα,
καὶ
παραλαβόντες ἐκείνην ἧκον πρὸς ἐµέ.

δακρύοντες

απαρέµφατο

β΄ ενικό

απαρέµφατο

ενεργητικού

οριστικής

ενεργητικού

µέλλοντα

ενεργητικού

αορίστου

αορίστου

οριστική ενεργητικού

καταλίποι

αορίστου
(ίδιος αριθµός
ίδιο πρόσωπο)

αὐτός = ο ίδιος
ᾤχοντο = έφυγαν και πήγαν.

υποτακτική
ενεργητικού
αορίστου
(ίδιος αριθµός
ίδιο πρόσωπο)

Μονάδες 5

1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μ ο ν ά δ ε ς 20

3. α. Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι τύποι:
καλέσας, αὐτοῖς, ἀργυρίου, τὴν ὑµετέραν.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. β. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις
προτάσεις της περιόδου:
"σύ οὖν ..... ἐπιτήδεια".
Μονάδες 6
Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνον

τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα
µεταφέρετε στο τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
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 το φωτοαντίγραφο.
3. Να απαντήσετε σε όλα όσα ζητούνται.
4. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά την έναρξη
της εξέτασης.

∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIOY 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :ΠΕΝΤΕ (5)

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀ ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς , Ἠθικὰ Νικο µ ά χ ε ι α Β , 1 , 4 - 7
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

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ποιεῖν,
ταῦτα
ποιοῦντες
µανθάνοµεν,
οἷον
οἰκοδοµοῦντες οἰκοδόµοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

κιθαρισταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ µὲν δίκαια πράττοντες
δίκαιοι γινόµεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ'
ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι.
Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόµενον ἐν ταῖς
πόλεσιν· οἱ γὰρ νοµοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες
ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ µὲν βούληµα παντὸς
νοµοθέτου τοῦτ' ἐστίν, ὅσοι δὲ µὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ἁµαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία
πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ
τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται,

2. "Μαρτυρεῖ δὲ... ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί":

ὁµοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ
ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. Ἀνάλογον
δὲ καὶ οἰκοδόµοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· ἐκ µὲν γὰρ
τοῦ εὖ οἰκοδοµεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόµοι ἔσονται, ἐκ δὲ
τοῦ κακῶς κακοί. Εἰ γὰρ µὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν
ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο
ἀγαθοὶ ἢ κακοί.
Α. Από
το
κείµενο
που
σας
δίνεται
να
µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: "τὰς δ'
ἀρετὰς λαµβάνοµεν.... κακοὶ γίνονται κιθαρισταί".
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις
των παρακάτω ερωτήσεων:
1. "Τὰς δυνάµεις κοµιζόµεθα...τὰς ἐνεργείας
ἀποδίδοµεν":
Ποιο είναι το περιεχόµενο των εννοιών
δύναµις-ἐνέργεια, κατά τον Αριστοτέλη, και
ποια από τις δύο έννοιες θεωρεί ο φιλόσοφος
πιο αξιόλογη;
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να αναπτύξετε ποια είναι η επιδίωξη κάθε
νοµοθέτη και πώς αυτή υλοποιείται.
Μονάδες 15
3. Τι γνωρίζετε για την τριµερή "διαίρεση" της
ψυχής του ανθρώπου, κατά τον Αριστοτέλη,
και ποια η σχέση του κάθε µέρους µε τις
αρετές;
Μονάδες 10
4. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο οµόρριζες
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή
σύνθετες, για καθεµιά από τις παρακάτω
λέξεις:
κο µ ιζό µ ε θ α,
χρησά µ ε ν ο ι ,
τεχνῶν , ἀ ν ά λ ο γ ο ν.

λ αµ βάνο µ ε ν ,
Μονάδες 10

Γ. Α ∆ Ι ∆ Α Κ Τ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο
Ἰσοκράτους , Τ ρ α π ε ζ ι τ ι κ ό ς (γ ´ )
Ἐξ ἀρχῆς οὖν ὑµῖν, ὅπως ἂν δύνωµαι,
διηγήσοµαι τὰ πεπραγµένα. ἐµοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες
δικασταί, πατὴρ µέν ἐστι Σωπαῖος, ὃν οἱ πλέοντες
εἰς τὸν Πόντον ἅπαντες ἴσασιν οὕτως οἰκείως πρὸς
Σάτυρον διακείµενον, ὥστε πολλῆς µὲν χώρας
ἄρχειν, ἁπάσης δὲ τῆς δυνάµεως ἐπιµελεῖσθαι τῆς
ἐκείνου. πυνθανόµενος δὲ καὶ περὶ τῆσδε τῆς
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

πόλεως καὶ περὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐπεθύµησ'
ἀποδηµῆσαι. γεµίσας οὖν ὁ πατήρ µου δύο ναῦς
σίτου καὶ χρήµατα δοὺς ἐξέπεµψεν ἅµα κατ'
ἐµπορίαν καὶ κατὰ θεωρίαν.

3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά την πρόταση:
"ὃν οἱ πλέοντες εἰς τὸν Πόντον ἅπαντες ἴσασιν
οὕτως οἰκείως πρὸς Σάτυρον διακείµενον".
Μονάδες 1

κατὰ θεωρίαν = για να δω και να µάθω
1.

Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μ ο ν ά δ ε ς 20

2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που
ζητούνται για κάθε µία από τις παρακάτω λέξεις:
ὅν:
την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού
γένους.
οἰκείως:
τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος.
ἁπάσης:
την ονοµαστική πληθυντικού του ίδιου
γένους.
δυνάµεως:
τη δοτική του ενικού.
χρήµατα:
τη δοτική του πληθυντικού.
πεπραγµένα: τον ίδιο τύπο στο µέλλοντα.
ἐστι:
το απαρέµφατο του ενεστώτα.
ἴσασιν:
το γ´ ενικό πρόσωπο στο χρόνο και
την έγκλιση που βρίσκεται.
πυνθανόµενος: τον ίδιο τύπο στον αόριστο.
ἐξέπεµψεν:
το ίδιο πρόσωπο στο µέλλοντα της
Οριστικής της ίδιας φωνής.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά όλους τους όρους
της παραπάνω πρότασης.
Μονάδες 9
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε
θα µεταφέρετε στο τετράδιο τα κείµενα και τις
παρατηρήσεις.
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 το φωτοαντίγραφο.
3. Να µεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγµένο
κείµενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
4. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά την
έναρξη της εξέτασης.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 9 IOYNIOY 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 37)
Χρώµεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας
νόµους, παράδειγµα δὲ µᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ
µιµούµενοι ἑτέρους. καὶ ὄνοµα µὲν διὰ τὸ µὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ'
ἐς πλείονας οἰκεῖν δηµοκρατία κέκληται· µέτεστι δὲ κατὰ µὲν
τοὺς νόµους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν
ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιµεῖ, οὐκ ἀπὸ µέρους τὸ
πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ' ἀρετῆς προτιµᾶται, οὐδ' αὖ κατὰ
πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώµατος
ἀφανείᾳ κεκώλυται. ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν
πολιτεύοµεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ' ἡµέραν
ἐπιτηδευµάτων ὑποψίαν, οὐ δι' ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καθ'
ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζηµίους µέν, λυπηρὰς δὲ τῇ
ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέµενοι. ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια
προσοµιλοῦντες τὰ δηµόσια διὰ δέος µάλιστα οὐ
παρανοµοῦµεν, τῶν αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν
νόµων, καὶ µάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ' ὠφελίᾳ τῶν
ἀδικουµένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην
ὁµολογουµένην φέρουσιν.

∆΄ ΤΑΞΗ

Α.

Από το κείµενο που σας δόθηκε να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το τµήµα: "Χρώµεθα γὰρ πολιτείᾳ ...
ἀξιώµατος ἀφανείᾳ κεκώλυται".
Μονάδες 10

Β.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
Β.1. Πώς ορίζεται η δηµοκρατία στο κείµενο που
σας δόθηκε;
Μονάδες 10
Β.2. "διὰ δέος µάλιστα οὐ παρανοµοῦµεν...":
Σε ποια στάση ζωής των πολιτών αναφέρεται ο
Περικλής µε τη φράση αυτή;
Μονάδες 10
Β.3. Ποιο ήταν το ήθος των Αθηναίων πολεµιστών που
περιγράφεται στο παρακάτω µεταφρασµένο κείµενο και
ποια ήταν τα γνωρίσµατα της αθηναϊκής δηµοκρατίας
που διαµόρφωσαν το ήθος αυτό, σύµφωνα µε το
πρωτότυπο απόσπασµα "µέτεστι δὲ κατὰ µὲν τοὺς
νόµους ... ἀξιώµατος ἀφανείᾳ κεκώλυται";
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Κι όταν αντιληφτείτε το µεγαλείο της, βάλτε στο νου σας ότι τη
δύναµη αυτή την απέκτησαν άντρες τολµηροί που είχαν
συνείδηση του καθήκοντος και µε φιλότιµο την ώρα του αγώνα·
και που, κάθε φορά που αποτύχαιναν σε κάποιο εγχείρηµά
τους, δεν επέτρεπαν βέβαια στον εαυτό τους να στερήσει την
πόλη απ' τη δική τους ανδρεία, αλλά πρόσφεραν σ' αυτή την
πιο ωραία συνεισφορά· γιατί, δίνοντας όλοι µαζί τη ζωή τους,
έπαιρναν ο καθείς τους ξεχωριστά τον αγέραστο έπαινο και τον
πιο περίλαµπρο τάφο.
Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ,43,8-16).
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

Β . 4 . Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στον Επιτάφιο του
Περικλή και τις υπόλοιπες δηµηγορίες του Θουκυδίδη;
Μονάδες 10

Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που
ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:

Β . 5 . Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο οµόρριζες
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας (απλές ή
σύνθετες) για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
πολιτείᾳ, κέκληται, κοινὸν, δρᾷ, ἀρχῇ.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις (ΙΙΙ, i, 42-43)
'Επίστασθε ὅτι οὔτε πλῆθός ἐστιν οὔτε ἰσχὺς ἡ ἐν τῷ
πολέµῳ τὰς νίκας ποιοῦσα, ἀλλ' ὁπότεροι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς
ταῖς ψυχαῖς ἐρρωµενέστεροι ἴωσιν ἐπὶ τοὺς πολεµίους,
τούτους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ ἀντίοι οὐ δέχονται. ἐντεθύµηµαι
δ' ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, καὶ τοῦτο, ὅτι ὁπόσοι µὲν µαστεύουσι
ζῆν ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς πολεµικοῖς, οὗτοι µὲν κακῶς τε
καὶ αἰσχρῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποθνῄσκουσιν, ὁπόσοι δὲ τὸν
µὲν θάνατον ἐγνώκασι πᾶσι κοινὸν εἶναι καὶ ἀναγκαῖον
ἀνθρώποις, περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἀποθνῄσκειν ἀγωνίζονται,
τούτους ὁρῶ µᾶλλόν πως εἰς τὸ γῆρας ἀφικνουµένους καί,
ἕως ἂν ζῶσιν, εὐδαιµονέστερον διάγοντας.
ὁπότεροι ἄν = όσοι τυχόν
ἐρρωµενέστεροι = πιο δυνατοί
ἀντίοι = αντίπαλοι
µαστεύουσι = επιχειρούν /επιζητούν
πως = κατά κάποιο τρόπο
Γ.1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. ἰσχύς:
πολέµῳ:
ἄνδρες:
οὗτοι:
πᾶσι:

β . ἐστίν:
ὁρῶ:

τη δοτική και την αιτιατική ενικού.
την ονοµαστική και την αιτιατική πληθυντικού.
τη γενική και τη δοτική πληθυντικού.
την ονοµαστική και τη γενική πληθυντικού στο
ουδέτερο γένος.
τη γενική και τη δοτική ενικού στο αρσενικό
γένος.
Μονάδες 5
τη µετοχή του ίδιου χρόνου και στα τρία γένη,
στην ονοµαστική ενικού.
το β′ πρόσωπο ενικού της οριστικής και της
προστακτικής του αορίστου β′ στην ίδια φωνή.
Μονάδες 5

Γ.3. "ὁπόσοι δὲ τὸν µὲν θάνατον ἐγνώκασι πᾶσι κοινὸν εἶναι καὶ
ἀναγκαῖον ἀνθρώποις": Να αναγνωρίσετε συντακτικά όλους
τους όρους της πρότασης.
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε θα µεταφέρετε στο τετράδιο τα
κείµενα και τις ερωτήσεις.
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 το φωτοαντίγραφο.
3. Να µεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγµένο κείµενο και ολόκληρο
το αδίδακτο.
4. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
5. Κάθε τεκµηριωµένη απάντηση είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά την έναρξη της εξέτασης.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 IOYNIOY 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνος, Πολιτεία (519Β-519D)
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;

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

Α.

Από το κείµενο που σας δόθηκε να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το τµήµα: «Ἡµέτερον δὴ ἔργον ...
ἄµεινον;».
Μονάδες 10

Β.1. «ἐν παιδείᾳ ἐωµένους διατρίβειν διὰ τέλους»
Σε ποιους αναφέρεται ο Πλάτων στο απόσπασ µα
αυτό και γιατί τους επικρίνει;
Μονάδες 15
Β.2. ἀναβῆναι , καταβαίνειν, τοὺς δεσµώτας
Ποια είναι η αλληγορική ερµηνεία των παραπάνω
όρων; Για την απάντησή σας να λάβετε υπόψη το
παράθεµα του σχολικού βιβλίου: «Η αλληγορία
είναι ένας εκφραστικός τρόπος µε τον οποίο ο
συγγραφέας άλλα λέγει και άλλα εννοεί. Πρόκειται
συνεπώς για συνεχή µεταφορά ή παροµοίωση».
Μονάδες 15
Β.3. Ποια είναι η τριµερής διάκριση της ψυχής σύµφωνα
µε τον Πλάτωνα και πώς συνδέεται αυτή µε την
αρετή της δικαιοσύνης;
Μονάδες 10
Β . 4 . ἀνάγκη, παιδείᾳ, βίῳ, πράττειν, τιµῶν
Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο σύνθετα οµόρριζα,
της αρχαίας ή της νέας ελληνικής, για καθεµιά από τις
παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ποιούµεθα:

Αἰσχίνου, Περὶ Παραπρεσβείας (§ 145)
Εὖ δ' ἴστε, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτι πλεῖστον διαφέρει φήµη καὶ
συκοφαντία. Φήµη µὲν γὰρ οὐ κοινωνεῖ διαβολῇ, διαβολὴ δὲ
ἀδελφόν ἐστι καὶ συκοφαντία. ∆ιοριῶ δ' αὐτῶν ἑκάτερον
σαφῶς. Φήµη µέν ἐστιν, ὅταν τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν
αὐτόµατον ἐκ µηδεµιᾶς προφάσεως λέγῃ τινὰ ὡς γεγενηµένην
πρᾶξιν· συκοφαντία δ' ἐστίν, ὅταν πρὸς τοὺς πολλοὺς εἷς
ἀνὴρ αἰτίαν ἐµβαλὼν ἔν τε ταῖς ἐκκλησίαις ἁπάσαις πρός τε
τὴν βουλὴν διαβάλλῃ τινά. Καὶ τῇ µὲν φήµῃ δηµοσίᾳ θύοµεν
ὡς θεῷ, τῶν δὲ συκοφαντῶν ὡς κακούργων δηµοσίᾳ
προβολὰς ποιούµεθα. Μὴ οὖν σύναγε εἰς ταὐτὸν τὰ κάλλιστα
τοῖς αἰσχίστοις.
διοριῶ = θα καθορίσω
προβολὰς ποιούµεθα = καταγγέλλουµε
Γ.1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20
Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται
για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
διαφέρει:
διαβολῇ:
προφάσεως:
γεγενηµένην:
πρᾶξιν:
εἷς:
ἐµβαλών:
ἁπάσαις:

γ′ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα της
ίδιας φωνής
δοτική πληθυντικού
αιτιατική ενικού
γ′ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντελίκου της ίδιας φωνής
δοτική πληθυντικού
δοτική ενικού του ίδιου γένους
β′ ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου
και της ίδιας φωνής
γενική πληθυντικού του ίδιου γένους
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

σύναγε:

β′ πληθυντικό πρόσωπο παρατατικού της
ίδιας φωνής
β′ ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β′
της ίδιας φωνής.
Μονάδες 10

Γ.3.α. Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του
αδίδακτου κειµένου και να τις αναγνωρίσετε ως προς
το είδος τους.
Μονάδες 6
Γ.3.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω:
εὖ, διαβολῇ, ἀδελφόν, ἁπάσαις.
Μονάδες 4

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείµενα και τις ερωτήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και το
φωτοαντίγραφο.
Να µεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγµένο κείµενο και
ολόκληρο το αδίδακτο.
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Κάθε τεκµηριωµένη απάντηση είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά την έναρξη της
εξέτασης.
ΤΥΧΗι ΑΓΑΘΗι
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5)

∆΄ ΤΑΞΗ

Α. Από το κείμενο που σας δόθηκε να μεταφράσετε στο
τετράδιό σας το τμήμα: «Ξυνελών ... ἄρχεται».
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β1.

Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο, στο κεφάλαιο 41
«έχουμε τον απόλυτο ύμνο της Αθήνας». Να
επισημάνετε εκείνα τα στοιχεία από το κείμενο τα
οποία δικαιολογούν την παραπάνω άποψη.
Μονάδες 10

Β2.

«πανταχοῦ δὲ μνημεῖα κακῶν τε κἀγαθῶν ἀίδια
ξυγκατοικίσαντες»:

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)
«Ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος

Γιατί ο Περικλής, ενώ φιλοτεχνεί μια εξιδανικευμένη εικόνα της Αθήνας, αναφέρεται όχι
μόνο στις νίκες της αλλά και στις αποτυχίες της;
Μονάδες 10

παίδευσιν εἶναι καὶ καθ’ ἕκαστον δοκεῖν ἄν μοι τὸν αὐτὸν
ἄνδρα παρ’ ἡμῶν ἐπὶ πλεῖστ’ ἄν 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

Β3.

Αφού μελετήσετε το παρακάτω μεταφρασμένο
κείμενο, να αιτιολογήσετε τον ισχυρισμό του
Περικλή: «καὶ οὐδὲν προσδεόμενοι οὔτε Ὁμήρου
ἐπαινέτου οὔτε ὅστις ἔπεσι μὲν τὸ αὐτίκα τέρψει, τῶν δ’
ἔργων τὴν ὑπόνοιαν ἡ ἀλήθεια βλάψει».

ἐπελθόντι ἀγανάκτησιν ἔχει ὑφ’ οἵων κακοπαθεῖ οὔτε τῷ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ὑπηκόῳ κατάμεμψιν ὡς οὐχ ὑπ’ ἀξίων ἄρχεται. μετὰ μεγάλων

Αυτοί εδώ λοιπόν, σαν γνήσια παιδιά της

δὲ σημείων καὶ οὐ δή τοι ἀμάρτυρόν γε τὴν δύναμιν

πόλης, αυτό το φρόνημα έδειξαν. Όσοι όμως

παρασχόμενοι τοῖς τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα θαυμασθησόμεθα,

μένετε, έχετε καθήκον να εύχεστε το φρόνημά

καὶ οὐδὲν προσδεόμενοι οὔτε Ὁμήρου ἐπαινέτου οὔτε ὅστις

σας απέναντι στους εχθρούς να σας βάλει σε

ἔπεσι μὲν τὸ αὐτίκα τέρψει, τῶν δ’ ἔργων τὴν ὑπόνοιαν ἡ

μικρότερο κίνδυνο, αλλά να μη καταδεχτείτε να

ἀλήθεια βλάψει, ἀλλὰ πᾶσαν μὲν θάλασσαν καὶ γῆν ἐσβατὸν

είναι λιγότερο τολμηρό, λογαριάζοντας όχι μόνο

τῇ ἡμετέρᾳ τόλμῃ καταναγκάσαντες γενέσθαι, πανταχοῦ δὲ

με

μνημεῖα κακῶν τε κἀγαθῶν ἀίδια ξυγκατοικίσαντες».

μπορούσε ν’ αναπτύξει κάποιος διεξοδικότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

τα

λόγια

τις

ωφέλειες

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

−

κάτι

που

θα

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

σε σας, που κι από μόνοι σας τις ξέρετε εξίσου

γάρ ἐστιν ὁ τῆς ψυχῆς ἀκήρατος ὡς ἀληθῶς κόσμος. Λήσει δέ σε οὔτε

καλά, απαριθμώντας πόσα καλά εξασφαλίζει η

παλαιὸν οὐδὲν οὔτε νῦν γενέσθαι δέον, ἀλλὰ καὶ τὰ μέλλοντα

αντίσταση

στον

εχθρό

−,

καλύτερα

όμως

προσηλώνοντας καθημερινά το βλέμμα σας στα
έργα, που δείχνουν τη δύναμη της πόλης μας, κι
έτσι να την αγαπήσετε με πάθος.
Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 43,1-10)
Μονάδες 10
Β4.

Ποια είναι η λειτουργία των δημηγοριών μέσα στο
έργο του Θουκυδίδη;
Μονάδες 10

Β5.

Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε
στο τετράδιό σας μια λέξη του πρωτότυπου
κειμένου ετυμολογικά συγγενή:
παροχή, απόκτηση, σημασία, μομφή, αρχηγός.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λουκιανού, Ἐνύπνιον 10

Ἢν δ’ ἐμοὶ πείθῃ, πρῶτον μέν σοι πολλὰ ἐπιδείξω
παλαιῶν ἀνδρῶν ἔργα καὶ πράξεις θαυμαστάς, καὶ λόγους
αὐτῶν

ἀπαγγέλλουσα

καὶ

πάντων

ὡς

εἰπεῖν

ἔμπειρον

ἀποφαίνουσα, καὶ τὴν ψυχήν, ὅπερ σου κυριώτατόν ἐστι,
κατακοσμήσω πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς κοσμήμασι, σωφροσύνῃ,

προόψει μετ’ ἐμοῦ, καὶ ὅλως ἅπαντα, ὁπόσα ἐστί, τά τε θεῖα τά τ’
ἀνθρώπινα, οὐκ εἰς μακράν σε διδάξομαι.
ἀκήρατος = γνήσιος
λήσει σε οὐδὲν = δεν θα σου μείνει τίποτα άγνωστο
Γ1.

Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείμενο.
Μονάδες 20

Γ2.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται
για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
ἐμοὶ:
πείθῃ:

τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο πρόσωπο.
το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β΄
της ίδιας φωνής.
ἀπαγγέλλουσα: τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους.
ἀποφαίνουσα:
το α′ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής
μέλλοντα της μέσης φωνής.
πολλοῖς:
την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού
γένους στον υπερθετικό βαθμό.
ἔρωτι:
τη γενική πληθυντικού.
γενέσθαι:
το β΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής του ίδιου
χρόνου και της ίδιας φωνής.
προόψει:
το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής του
ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.
ἅπαντα:
τη γενική ενικού του θηλυκού γένους.
διδάξομαι:
το απαρέμφατο αορίστου παθητικής φωνής.
Μονάδες 10

καρτερίᾳ, τῷ τῶν καλῶν ἔρωτι, τῇ πρὸς τὰ σεμνότατα ὁρμῇ· ταῦτα

Γ3. α. «Ἢν δ’ ἐμοὶ . . . θαυμαστάς». Να χαρακτηρίσετε το
είδος του υποθετικού λόγου και να γράψετε με ποιον
τρόπο εκφέρεται.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

δικαιοσύνῃ,

εὐσεβείᾳ,

πρᾳότητι,

ἐπιεικείᾳ,

συνέσει,

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

Γ3. β. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω:
σοι, πάντων, ὅπερ, κοσμήμασι, ὁ τῆς ψυχῆς, τὰ
μέλλοντα.
Μονάδες 6

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και το
φωτοαντίγραφο.
3. Να μεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγμένο κείμενο και
ολόκληρο το αδίδακτο.
4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
5. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά την έναρξη της
εξέτασης.
ΤΥΧΗι ΑΓΑΘΗι
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12)
Τ ῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία
τις, σχεδὸν πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ
πόλις. Νῦν γὰρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν
πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν
ἢ τὸν τύραννον· τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ νομοθέτου πᾶσαν
ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ πόλιν, ἡ δὲ πολιτεία τῶν
τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις. 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

δικάζεσθαι
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

(τοῦτο

οὕτως
γὰρ

ὥστε

ὑπάρχει

καὶ
καὶ

δίκην
τοῖς

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ὑπέχειν

ἀπὸ

καὶ

συμβόλων

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

κοινωνοῦσιν)· ... πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως και ἀρχῆς. ... Τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ

Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να ζει μαζί με άλλους σε

πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς

κοινότητα, ο άνθρωπος που λόγω αυτάρκειας αισθάνεται

βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς

πως

πόλεως,

αποτελεί

πόλιν

δὲ

τὸ

τῶν

τοιούτων

πλῆθος

ἱκανὸν

πρὸς

αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν .

Α.

Β.

δεν

του

λείπει

με

κανέναν

τίποτε,

αυτός

ο

τρόπο

μέρος

της

πολιτείας

ἐπισκοποῦντι

πόλης – ένας

(Αριστοτέλους Πολιτικά Α2, 13)
Μονάδες 10
Β 4 . Γιατί κατά τον Αριστοτέλη η ηθική φιλοσοφία είναι
μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας;
Μονάδες 10

Να απαντήσετε στα παρακάτω:
περὶ
πολίτης»:

δεν

τέτοιος όμως άνθρωπος είναι, τότε, ή ζώο ή θεός.

Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασμα : « Καὶ γὰρ ὁ πολίτης
ἀμφισβητεῖται ... ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν ».
Μονάδες 10

Β1. «Τ ῷ

άνθρωπος

...

οὐκ

ἔστι

Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο, στην παραπάνω
ενότητα «η διερεύνηση του θέματος γίνεται με
την αναλυτική μέθοδο». Ποια είναι η επιχειρηματολογία
του Αριστοτέλη, η οποία δικαιολογεί την παραπάνω
άποψη;
Μονάδες 10

Β5. πεπραχέναι,
συνεστώτων,
καλεῖν,
σκεπτέον,
μετέχοντες: Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο
σύνθετα ομόρριζα, της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής, για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ισοκράτους Εὐαγόρας §6

Β2. Με βάση το κείμενο που σας δόθηκε, να
αναφέρετε και να σχολιάσετε τα κριτήρια με τα
οποία ο Αριστοτέλης ορίζει την έννοια του
πολίτη.

τὰ Τρωϊκὰ καὶ τοὺς ἐπέκεινα γενομένους ὑμνουμένους καὶ

Μονάδες 10

τραγῳδουμένους, αὑτὸν δὲ προειδῇ, μηδ’ ἂν ὑπερβάλλῃ τὰς

Β3. Αφού μελετήσετε το παρακάτω μεταφρασμένο
κείμενο,
να
αιτιολογήσετε
τη
θέση
του
Αριστοτέλη: « ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν ».

ἐκείνων ἀρετάς, μηδέποτε τοιούτων ἐπαίνων ἀξιωθησόμενον;

Νῦν δὲ τίς οὐκ ἂν ἀθυμήσειεν, ὅταν ὁρᾷ τοὺς μὲν περὶ

Τούτων

δ’

αἴτιος

ὁ

φθόνος,

ᾧ

τοῦτο

μόνον

ἀγαθὸν

πρόσεστιν, ὅτι μέγιστον κακὸν τοῖς ἔχουσίν ἐστιν. Οὕτω γάρ
τινες δυσκόλως πεφύκασιν, ὥσθ’ ἥδιον ἂν εὐλογουμένων

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ἀκούοιεν, οὓς οὐκ ἴσασιν εἰ γεγόνασιν, ἢ τούτων, ὑφ’ ὧν εὖ

Γ3. β. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω:
ὑμνουμένους, ἐπαίνων, κακὸν, τινες, ἥδιον, οὓς,
ὑφ’ ὧν.
Μονάδες 7

πεπονθότες αὐτοὶ τυγχάνουσιν.
αὑτὸν δὲ προειδῇ = ενώ ο ίδιος εκ των προτέρων γνωρίζει.
Γ1.

Γ2.

Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείμενο.
Μονάδες 20
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται
για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
τίς:
ὁρᾷ:

τη γενική πληθυντικού.
το γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β΄
της ίδιας φωνής.
ὑπερβάλλῃ:
το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής
αορίστου β΄ της ίδιας φωνής.
ἀξιωθησόμενον: τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους.
ᾧ:
μέγιστον:
ἀκούοιεν:
γεγόνασι:
πεπονθότες:
τυγχάνουσιν:

την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού
γένους.
τη δοτική πληθυντικού στο συγκριτικό
βαθμό.
το β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής
παρακειμένου της ίδιας φωνής.
το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου και της
ίδιας φωνής.
το απαρέμφατο ενεστώτα.
το γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής μέλλοντα.
Μονάδες 10

Γ3. α. ὁρᾷ: Να γράψετε την πρόταση στην οποία ανήκει το
παραπάνω ρήμα, να την αναγνωρίσετε ως προς το
είδος της και να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς
της.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και το φωτοαντίγραφο.
3. Να μεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγμένο
κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
5. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά την έναρξη
της εξέτασης.
ΤΥΧΗι ΑΓΑΘΗι
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

∆΄ ΤΑΞΗ

Α. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασμα : «Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη ...
καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ».
Μονάδες 10
Β.

Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β.1. «Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν »:
Γιατί ο Αριστοτέλης εξειδικεύει τη σχέση αρετής
και μέσου μόνο στην ηθική αρετή;
Μονάδες 15
Β.2. «καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον»:

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.
Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ
ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι
ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ· τὸ δ’
ὅτε δεῖ καὶ ἐφ’ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ,
μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς. Ὁμοίως δὲ
καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ
μέσον. 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.

Να συσχετίσετε την παραπάνω φράση με τη
θεωρία της μεσότητος του Αριστοτέλη.
Μονάδες 15
Β.3. Τι αποτέλεσε την αφορμή για τη δεύτερη φυγή
του Αριστοτέλη από την Αθήνα;
Μονάδες 10
Β.4. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να
γράψετε στο τετράδιό σας μία λέξη του κειμένου
ετυμολογικά συγγενή:
αφαίρεση, κατάλοιπο, φθαρτός, ηδονή, ψεγάδι.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλουτάρχου Ἀλκιβιάδης 2
Τὸ δ’ ἦθος αὐτοῦ πολλὰς μὲν ὕστερον, ὡς εἰκὸς ἐν
πράγμασι μεγάλοις καὶ τύχαις πολυτρόποις, ἀνομοιότητας
πρὸς αὐτὸ καὶ μεταβολὰς ἐπεδείξατο. Φύσει δὲ πολλῶν
ὄντων

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

καὶ

μεγάλων

παθῶν

ἐν

αὐτῷ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

τὸ

φιλόνεικον

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ἰσχυρότατον ἦν καὶ τὸ φιλόπρωτον, ὡς δῆλόν ἐστι τοῖς

∆΄ ΤΑΞΗ

ἀναγαγὼν:

παιδικοῖς ἀπομνημονεύμασιν. Ἐν μὲν γὰρ τῷ παλαίειν

τη γενική πληθυντικού αρσενικού γένους
στον ενεστώτα της ίδιας φωνής.

πιεζούμενος ὑπὲρ τοῦ μὴ πεσεῖν ἀναγαγὼν πρὸς τὸ στόμα τὰ

οἷος:

τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος.

ἅμματα τοῦ πιεζοῦντος οἷος ἦν διαφαγεῖν τὰς χεῖρας.

ἦν:

το

Ἀφέντος δὲ τὴν λαβὴν ἐκείνου καὶ εἰπόντος· «∆άκνεις, ὦ
Ἀλκιβιάδη, καθάπερ αἱ γυναῖκες·» «Οὐκ ἔγωγε» εἶπεν «ἀλλ’

γ΄

πληθυντικό

πρόσωπο

ευκτικής

μέλλοντα.
εἰπόντος:

το β΄ πληθυντικό πρόσωπο υπερσυντελίκου
της ίδιας φωνής.

ὡς οἱ λέοντες».
γυναῖκες:

την κλητική ενικού.
Μονάδες 10

πιεζέω = πιέζω
τὰ ἅμματα τοῦ πιεζοῦντος = τα δάχτυλα του αντιπάλου
Γ.1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείμενο.
Μονάδες 20
Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται
για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
ἦθος:

τη δοτική πληθυντικού.

μεγάλοις:

την αιτιατική ενικού στο συγκριτικό βαθμό
του ίδιου γένους.

ἐπεδείξατο:

το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του
ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.

ἰσχυρότατον:

την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους
στο θετικό βαθμό.

πεσεῖν:

Γ.3. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω:
ἦθος, πολλὰς, ὄντων, παθῶν, τὸ φιλόνεικον,
ἰσχυρότατον, ὑπὲρ τοῦ μὴ πεσεῖν, ἀναγαγὼν, τὰς
χεῖρας, ἐκείνου.
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και το φωτοαντίγραφο.
3. Να μεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγμένο
κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο.

το απαρέμφατο παρακειμένου της ίδιας

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.

φωνής.

5. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά την έναρξη
της εξέτασης.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Π λ ά τ ω ν ο ς , Π ρ ω τ α γ ό ρ α ς 3 2 2 a3 - 3 2 2 d 5
Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον
μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς
ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ
ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ
διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ
ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο.
Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ’ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν
σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν
θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ
δημιουργική τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς
ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής –πολιτικὴν
γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική– ἐζήτουν δὴ
ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις· ὅτ’ οὖν
ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν
πολιτικὴν
τέχνην,
ὥστε
πάλιν
σκεδαννύμενοι
διεφθείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ
ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ
τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας
συναγωγοί . Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς ∆ία τίνα οὖν τρόπον δοίη
δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· “Πότερον ὡς αἱ τέχναι
νενέμηνται , οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε·
εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι
δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς
ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;” “Ἐπὶ πάντας,” ἔφη ὁ
Ζεύς, “καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν·
καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ
δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.”
Α.

Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασμα : «ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν ...
ὡς νόσον πόλεως».
Μονάδες 10

Β.

Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β.1. Σύμφωνα με τον μύθο του Πρωταγόρα ποιο
στοιχείο έδωσε αρχικά στον άνθρωπο τη
δυνατότητα να δημιουργήσει πολιτισμό και ποια
είναι τα πρώτα στάδια της εξέλιξής του;
Μονάδες 10
Β.2. «καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν
τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν
θηρίων πόλεμον ἐνδεής »:
να
προσδιορίσετε
το
περιεχόμενο
της
«δημιουργικῆς τέχνης» και να εξηγήσετε γιατί
χαρακτηρίζεται «ἐνδεής» (για την απάντησή σας
να λάβετε υπόψη το κείμενο μέχρι τη λέξη
«διεφθείροντο»).
Μονάδες 10
Β.3. Αφού μελετήσετε το παρακάτω μεταφρασμένο
κείμενο σε σχέση με το απόσπασμα από το
πρωτότυπο «καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν
τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;” “Ἐπὶ
πάντας,” ἔφη ὁ Ζεύς, “καὶ πάντες μετεχόντων·
οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν
μετέχοιεν», να καταγράψετε τις απόψεις του
Πρωταγόρα σχετικά με τις προϋποθέσεις για την
ύπαρξη πόλεως .
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Σκέψου λοιπόν, τι από τα δύο συμβαίνει:
υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο είναι αναγκαίο
να μετέχουν όλοι οι πολίτες, προκειμένου να
είναι δυνατή η ύπαρξη πόλεως, ή δεν υπάρχει;
Έτσι μόνο μπορεί να λυθεί η απορία που έχεις .
∆ιότι, εάν μεν υπάρχει αυτό το ένα πράγμα και
εάν αυτό το πράγμα δεν είναι ούτε η οικοδομική
ούτε η μεταλλουργία ούτε η κεραμική, αλλά η
δικαιοσύνη και η σωφροσύνη και το όσιον (και
αυτά τα ονομάζω όλα μαζί ἀνδρὸς ἀρετήν)· εάν
υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα στο οποίο
πρέπει να μετέχουν όλοι και σύμφωνα με το
οποίο πρέπει να ενεργεί κάθε άνδρας ξεχωριστά
σε περίπτωση που θέλει να μάθει ή να πράξει
κάτι, και σε καμιά περίπτωση χωρίς αυτό· και
εάν, σε περίπτωση που κάποιος δεν μετέχει σ’
αυτό, είτε παιδί είναι, είτε άνδρας είτε γυναίκα,
πρέπει να τον διδάσκουμε και να τον τιμωρούμε,
μέχρι που, με την τιμωρία, να βελτιωθεί· και εάν,
σε
διαφορετική
περίπτωση,
πρέπει
να
εκδιώκουμε από την πόλη ή να σκοτώνουμε ως
ανίατο όποιον δεν υπακούει σε αυτό το πράγμα
ακόμα και μετά τη διδασκαλία, ακόμα και μετά
την τιμωρία· εάν λοιπόν έτσι έχουν τα
πράγματα, και εάν, παρόλο που αυτή είναι η
φύση των πραγμάτων, οι αγαθοί άνδρες, ενώ
μορφώνουν τους γιους τους σε όλα τα άλλα,
αυτό δεν τους το διδάσκουν, τότε σκέψου τι
περίεργα πλάσματα είναι αυτοί οι αγαθοί
άνδρες!
Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324d7-325b4
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

Β.4. Ποια είναι τα θέματα του πλατωνικού διαλόγου
Πρωταγόρας και ποια τα σημεία αντιπαράθεσης
των δύο βασικών συνομιλητών μέσα στο έργο;

Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται
για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

Μονάδες 10
Β.5. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ετυμολογικά
συγγενείς λέξεις της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από
τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
μετέσχε, διηρθρώσατο, ᾤκουν, γένει, κόσμοι.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτους, Φίλιππος 111-112
Ἐκεῖνος γὰρ [δηλ. ο Ηρακλής] ὁρῶν τὴν Ἑλλάδα
πολέμων καὶ στάσεων καὶ πολλῶν ἄλλων κακῶν μεστὴν
οὖσαν, παύσας ταῦτα καὶ διαλλάξας τὰς πόλεις πρὸς
ἀλλήλας ὑπέδειξε τοῖς ἐπιγιγνομένοις, μεθ’ ὧν χρὴ καὶ πρὸς
οὓς δεῖ τοὺς πολέμους ἐκφέρειν. Ποιησάμενος γὰρ
στρατείαν ἐπὶ Τροίαν, ἥπερ εἶχε τότε μεγίστην δύναμιν τῶν
περὶ τὴν Ἀσίαν, τοσοῦτον διήνεγκε τῇ στρατηγίᾳ τῶν πρὸς
τὴν αὐτὴν ταύτην ὕστερον πολεμησάντων, ὅσον οἱ μὲν μετὰ
τῆς τῶν Ἑλλήνων δυνάμεως ἐν ἔτεσι δέκα μόλις αὐτὴν
ἐξεπολιόρκησαν, ὁ δ’ ἐν ἡμέραις ἐλάττοσιν [...] ῥᾳδίως
αὐτὴν κατὰ κράτος εἷλεν.
διαλλάττω = συμφιλιώνω
οἱ ἐπιγιγνόμενοι = οι μεταγενέστεροι
Γ.1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείμενο.
Μονάδες 20
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ὁρῶν:

το α΄ πληθυντικό πρόσωπο
αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.

οριστικής

στάσεων:

τη δοτική πληθυντικού.

πολλῶν:

τη γενική πληθυντικού στον συγκριτικό
βαθμό του ίδιου γένους.

οὖσαν:

τη δοτική ενικού του αρσενικού γένους.

ταῦτα:

τη γενική πληθυντικού του ίδιου γένους.

ὑπέδειξε:

το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού
οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή.

ὧν:

την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού
γένους.

μεγίστην:

τη γενική ενικού στον θετικό βαθμό του
ίδιου γένους.

διήνεγκε:

το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια
φωνή.

ἔτεσι:

τη δοτική του ενικού αριθμού.
Μονάδες 10

Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία
των παρακάτω όρων:
πολέμων, οὖσαν, τοῖς ἐπιγιγνομένοις, ἐκφέρειν, ἐπὶ Τροίαν,
τῇ στρατηγίᾳ.
Μονάδες 6
β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα
παρακάτω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς
το είδος τους:
δεῖ, εἶχε.
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.

2.

Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων,

αμέσως

μόλις

σας

παραδοθούν.

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

7.

Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

∆εν

επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

φωτοαντιγράφων.

∆΄ ΤΑΞΗ

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8
Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ
γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς,
καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, ὃσοι
δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει
τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. Ἔτι ἐκ τῶν
αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ
φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν
καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί . Ἀνάλογον
δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ
οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς
κακοί. Εἰ γὰρ μὴ οὓτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ
διδάξαντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί.
Οὓτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ
ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τούς ἀνθρώπους γινόμεθα
οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς
δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι
οἳ δὲ δειλοὶ. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ
τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι
γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ
οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. Καὶ
ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. ∆ιὸ
δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων
διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ,
μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφώντος Συμπόσιον IV, 34-36

Α.

Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασμα : «Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν ...
οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοὶ.».
Μονάδες 10

Β.

Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β.1. Ποιο κριτήριο διαφοροποιεί, σύμφωνα με το
κείμενο που σας δίνεται, την «αγαθή» από τη
«φαύλη πολιτεία»;
Μονάδες 15
Β.2. Να
αναφέρετε
τρία
παραδείγματα
που
περιγράφουν
ενέργειες του πρακτικού και
ηθικού βίου των πολιτών, από το κείμενο που
σας δίνεται, με τα οποία ο Αριστοτέλης
τεκμηριώνει , τη θέση του «ἐκ τῶν ὁμοίων
ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται ».
Μονάδες 15
Β.3. Τι πραγματεύεται ο Αριστοτέλης στο Α΄ βιβλίο
του έργου του «Ηθικά Νικομάχεια»; Για ποιο
λόγο τού έδωσε αυτόν τον τίτλο;
Μονάδες 10
Β.4. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ετυμολογικά
συγγενείς λέξεις της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από
τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
φθείρεται,
τέχνη,
ἀναστρέφεσθαι.

οἰκοδόμοι,

πράττοντες,

Νομίζω, ὦ ἄνδρες, τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἐν τῷ οἴκῳ
τὸν πλοῦτον καὶ τὴν πενίαν ἔχειν ἀλλ’ ἐν ταῖς ψυχαῖς. Ὁρῶ
γὰρ πολλοὺς μὲν ἰδιώτας, οἳ πάνυ πολλὰ ἔχοντες χρήματα
οὓτω πένεσθαι ἡγοῦνται ὥστε πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ
κίνδυνον ὑποδύονται, ἐφ’ ᾧ πλείω κτήσονται, οἶδα δὲ καὶ
ἀδελφούς, οἳ τὰ ἴσα λαχόντες ὁ μὲν αὐτῶν τἀρκοῦντα ἔχει
καὶ περιττεύοντα τῆς δαπάνης, ὁ δὲ τοῦ παντὸς ἐνδεῖται ·
αἰσθάνομαι δὲ καὶ τυράννους τινάς, οἳ οὓτω πεινῶσι
χρημάτων ὥστε ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν ἀπορωτάτων ·
δι’ ἔνδειαν γὰρ δήπου οἱ μὲν κλέπτουσιν, οἱ δὲ
τοιχωρυχοῦσιν, οἱ δὲ ἀνδραποδίζονται.

περιττεύοντα τῆς δαπάνης = περισσότερα από όσα ξοδεύει
τοιχωρυχοῦσιν = ανοίγουν τρύπα σε τοίχο με σκοπό την
κλοπή
ἀνδραποδίζονται = πωλούνται ως δούλοι.

Γ.1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείμενο.
Μονάδες 20
Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται
για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
ἄνδρες:

τη δοτική στον ίδιο αριθμό.

ἰδιώτας:

τη γενική στον ίδιο αριθμό.

πάντα:

τη δοτική ενικού στο ουδέτερο γένος.

Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ὑποδύονται:

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
του αορίστου στη μέση φωνή.

πλείω:

την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού
γένους στον υπερθετικό βαθμό.

κτήσονται:

το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.

οἳ:

τη δοτική του θηλυκού γένους στον ίδιο
αριθμό.

λαχόντες:

το α΄ πρόσωπο στον πληθυντικό της
οριστικής στον ίδιο χρόνο.

3.
4.

αἰσθάνομαι:

το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού.

ποιοῦσι:

το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον
ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
Μονάδες 10

5.
6.

Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία
των παρακάτω όρων:
ἔχειν,
πολλοὺς,
αὐτῶν,
τοῦ
παντὸς,
τῶν
ἀπορωτάτων, δι’ ἔνδειαν.
Μονάδες 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.

7.

Στο
τετράδιο
να
γράψετε
μόνο
τα
προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή
των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα
παρακάτω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς
το είδος τους:
ἡγοῦνται, ποιοῦσι.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄)
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Β1. Ποιο είναι το «τεκμήριον» που επικαλείται ο
Πρωταγόρας στην πρώτη παράγραφο του κειμένου και
σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει;
Μονάδες 10

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνος, Πρωταγόρας 323a5 - 323c8
Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς τῷ ὄντι ἡγοῦνται
πάντες ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε
καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον.
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, ἐὰν 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.
Α1. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Ἵνα
δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ... ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις».
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Β2. Πώς αντιλαμβάνεται ο Πρωταγόρας το περιεχόμενο των
όρων «φύσει» και «ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου» και με ποιο
ζεύγος όρων τους αντιπαραθέτει ;
Μονάδες 10
Β3. Να εντοπίσετε στο μεταφρασμένο απόσπασμα που
ακολουθεί τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί η αθηναϊκή
πολιτεία, προκειμένου να επιτευχθεί η θέση που
εκφράζει ο Πρωταγόρας με τη φράση «ὡς ἀναγκαῖον
οὐδένα ὅντιν’ οὐχὶ ἁμῶς γέ πως μετέχειν αὐτῆς (τῆς
πολιτικῆς ἀρετῆς), ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις».
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
«Εάν υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα στο οποίο
πρέπει να μετέχουν όλοι και σύμφωνα με το οποίο
πρέπει να ενεργεί κάθε άνδρας ξεχωριστά σε
περίπτωση που θέλει να μάθει ή να πράξει κάτι, και σε
καμιά περίπτωση χωρίς αυτό· και εάν, σε περίπτωση
που κάποιος δεν μετέχει σ’ αυτό, είτε παιδί είναι, είτε
άνδρας είτε γυναίκα, πρέπει να τον διδάσκουμε και να
τον τιμωρούμε μέχρι που, με την τιμωρία, να βελτιωθεί·
και εάν, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να
εκδιώκουμε από την πόλη ή να σκοτώνουμε ως ανίατο
όποιον δεν υπακούει σε αυτό το πράγμα ακόμα και
μετά τη διδασκαλία, ακόμα και μετά την τιμωρία· εάν
λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, και εάν, παρόλο που
αυτή είναι η φύση των πραγμάτων, οι αγαθοί άνδρες,
ενώ μορφώνουν τους γιους τους σε όλα τα άλλα, αυτό
δεν τους το διδάσκουν, τότε σκέψου τι περίεργα
πλάσματα είναι αυτοί οι αγαθοί άνδρες! Ότι το πράγμα
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

αυτό το θεωρούν διδακτό και στο ιδιωτικό και στο
δημόσιο επίπεδο, το αποδείξαμε ήδη».
Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324e2 - 325b5

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

Μονάδες 10

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται
για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
ἐγὼ
:
τη δοτική πτώση του πληθυντικού
αριθμού στο ίδιο πρόσωπο.
τοσαύτην
:
την
αιτιατική
του
πληθυντικού
αριθμού στο θηλυκό γένος.
παραλαβόντες
:
το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
μείζω
:
τη γενική πτώση του ενικού αριθμού του
αρσενικού γένους στον υπερθετικό βαθμό.
παῖδες
:
τη γενική πτώση του πληθυντικού
αριθμού.
ἦμεν
:
το απαρέμφατο του ενεστώτα.
ἡγούμεθα
:
το
γ΄
ενικό
πρόσωπο
του
παρατατικού.
ἄνδρες
:
τη δοτική πτώση του πληθυντικού
αριθμού.
ἐγενόμεθα
:
το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής
του ίδιου χρόνου.
ἐπράξαμεν
:
την
ονομαστική
πτώση
του
πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό
γένος της μετοχής του παθητικού
αορίστου.
Μονάδες 10

Β4. Τι γνωρίζετε για τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη;
Μονάδες 10
Β5. Να γράψετε στο τετράδιό
συγγενείς λέξεις της αρχαίας ή της
σύνθετες, για καθεμιά από τις
κειμένου: ἀπατᾶσθαι, πολιτικῆς,
ἀναγκαῖον.

σας δύο ετυμολογικά
νέας Ελληνικής, απλές ή
παρακάτω λέξεις του
καταγελῶσιν, εἰδῶσιν,
Μονάδες 10

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτους, Αἰγινητικός 10
Ἐγὼ δὲ καὶ Θρασύλοχος τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν
πατέρων
παραλαβόντες ,
ὅσην
ὀλίγῳ
πρότερον
διηγησάμην, ἔτι μείζω τῆς ὑπαρχούσης αὐτὴν ἐποιήσαμεν.
ἕως μὲν γὰρ παῖδες ἦμεν, περὶ πλείονος ἡμᾶς αὐτοὺς
ἡγούμεθα ἢ τοὺς ἀδελφούς, καὶ οὔτε θυσίαν οὔτε
θεωρίαν οὔτ’ ἄλλην ἑορτὴν οὐδεμίαν χωρὶς ἀλλήλων
ἤγομεν· ἐπειδὴ δ’ ἄνδρες ἐγενόμεθα, οὐδὲν πώποτ’
ἐναντίον ἡμῖν αὐτοῖς ἐπράξαμεν , ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων
ἐκοινωνοῦμεν καὶ πρὸς τὰ τῆς πόλεως ὁμοίως διεκείμεθα
καὶ φίλοις καὶ ξένοις τοῖς αὐτοῖς ἐχρώμεθα. καὶ τί δεῖ
λέγειν τὰς οἴκοι χρήσεις;

περὶ πλείονος ἡγοῦμαι = ενδιαφέρομαι περισσότερο, υπολογίζω
πιο πολύ
θεωρία = ιερή πρεσβεία
αἱ οἴκοι χρήσεις = οι οικιακές υποθέσεις
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Γ3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία των
παρακάτω όρων:
παρὰ τῶν πατέρων, πρότερον, τῆς ὑπαρχούσης,
ἄλλην, ἄνδρες, τῶν ἰδίων.
(μονάδες 6)

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ3. β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παρακάτω
ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους:
διηγησάμην, ἦμεν.
(μονάδες 4)
Μονάδες 10

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. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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 μόνο ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των θεμάτων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 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

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

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, διορατικός, 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.
-----------

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ὁ παῖς = ο δούλος
ὁ ἀνάριστος = ο νηστικός
φθονῶ = αρνούμαι
τὸ σκῶμμα = το αστείο

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό
παραπάνω κειμένου.

σας

τη

του

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
εἶπε
:
το
δεύτερο
ενικό
πρόσωπο
της
προστακτικής του αορίστου β΄ στην ίδια
φωνή
ὅ τι
:
τη γενική ενικού του ίδιου γένους
παρεῖναι
:
το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της
οριστικής του παρατατικού
πάντα
:
τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
φέρειν
:
το απαρέμφατο αορίστου β΄ στην ίδια
φωνή
ἀκούσας
:
το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της
οριστικής του παρακειμένου
ταῦτα
:
την
ονομαστική
πληθυντικού
του
θηλυκού γένους
ἄνδρες
:
την κλητική του ενικού
αἰσχρόν
:
τη δοτική ενικού του συγκριτικού βαθμού
στο ίδιο γένος
Μονάδες 10
Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω
λέξεων και φράσεων:
αὐτοῖς, τῷ ὑπακούσαντι, διὰ τὸ φέρειν, ἀνάριστον,
φθονῆσαι, ἐκείνῳ (μονάδες 6)

κατάγεσθαι = να μπει στο σπίτι
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

μετάφραση

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Γ3β. «ὅστις τε εἴη», «ὥστε δειπνεῖν τἀλλότρια»:
Οι παραπάνω προτάσεις να χαρακτηρισθούν ως προς
το είδος τους. (μονάδες 4)
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
εξεταζόμενο μάθημα).
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 –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 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

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

B. Να

απαντήσετε

στις

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ακόλουθες

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

ερωτήσεις:
Μονάδες 15

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).
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.
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό
παραπάνω κειμένου.

σας

τη

μετάφραση

του

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 γενική 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 οριστικής 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, ἐπιδεῖν, τήν ὑπάρχουσαν, τῶν ἀνθρώπων,
ἔμπειροι, αἰεί, τῶν παραλόγων (μονάδες 7).
Γ3β. «ἢν γὰρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν
ὑπάρχουσάν
που
οἰκείαν
πόλιν
ἐπιδεῖν»:
να εντοπίσετε τα μέρη του υποθετικού λόγου και να
τον χαρακτηρίσετε (μονάδες 3).
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
εξεταζόμενο μάθημα).
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

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
Διδαγμέ νο 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

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
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 ζ ῷ ον 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.
ἐξελαύνω: εκδιώκω από κάποιο μέρος
ἐμποδών εἰμι: είμαι εμπόδιο
μεγαλύνω: μεγαλοποιώ
δημοτική: δημοκρατική

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
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
νομίσαντες
:
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:

οὐδὲν (το πρώτο στο κείμενο) , ὑπὸ νεωτέρων, τὰ μυστήρια, τὸν
Ἀλκιβιάδην, μάλιστα, δημοτικὴν (μονάδες 6).
Γ3β.

«ὡς ἐπὶ δήμου καταλύσει τὰ τε μυστικὰ καὶ ἡ τῶν Ἑρμῶν
περικοπὴ γένοιτο»: να χαρακτηρίσετε την παραπάνω πρόταση, να
δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς
δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδες 4).

της

και

να

Μονάδες 10
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ο ΔΗ Γ ΙΕΣ (γ ια τ ο υς εξε ταζ ομέ νο υς )
Σ τ ο εξ ώφυλλο να γ ράψ ετ ε το εξεταζόμενο μ ά θ η μα. Σ τ ο εσ ώφυλλο πά νω-π ά νω να
σ υ μ πλ η ρ ώσ ε τ ε τα ατομικά σ το ι χ εί α μαθη τή . Σ τ η ν αρχή των απα ντήσεών σ α ς να
γρά ψ ετ ε π ά νω -πά νω τ η ν η με ρ ομ η νί α και τ ο εξετα ζόμενο μάθημα . Να μη ν
α ντι γράψ ετε τ α θ έμα τα στ ο τ ετ ρά δι ο και να μ η γ ρά ψε τ ε πο υθενά στι ς α π α ντ ή σ ει ς
σ α ς το ό νομ ά σα ς .
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. Κ α τ ά τ η ν αποχ ώρ ησή σα ς να παραδ ώσ ε τ ε μαζί
μ ε το τ ετ ρά δι ο και τα φωτοα ντί γρα φα .
Να α πα ντήσ ετ ε στο τετ ράδιό σας σ ε όλα τ α θ έ ματα μ ό νο μ ε μ π λ ε ή μ ό νο μ ε μα ύρο
σ τ υλό μ ε μελά νι που δ ε ν σβ ή νει .
Κ ά θ ε α πά ντ ησ η τ εκ μηρι ωμ έ νη εί ναι α π ο δ εκτ ή .
Διάρκ εια εξέτα ση ς : τρ ει ς (3) ώρες μετά τη δι α νο μή τ ω ν φωτοα ντι γρά φ ων .
Χ ρ ό νο ς δ υν α τή ς αποχώρ ηση ς : 10.00 π .μ .
KΑ ΛΗ ΕΠ ΙΤ ΥΧΙΑ
Τ Ε ΛΟ Σ ΜΗΝ ΥΜΑ ΤΟ Σ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

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.

Διδαγμέ νο 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:

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
ἐπιφάνεια: φήμη, δόξα

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

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

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις:
ὑμᾶς
:
τον ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο
τοιαῦται
:
τη γενική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος
ἀγαθῶν
:
το επίρρημα στον θετικό βαθμό
ἐπίδοσιν
:
την κλητική ενικού αριθμού
ἡγεμόνα
:
τη δοτική πληθυντικού αριθμού

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

«Οὔτ’ ἄρα φύσει... τὰ δ’ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι».
Μονάδες 10

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
οἶμαι
ὑπέλαβον
τοῖς παθοῦσι
ἔγνωσαν
γίγνεσθαι

:
:
:
:
:

το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού
το απαρέμφατο του αορίστου στην παθητική φωνή
τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα
το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο
τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄.
Μονάδες 10

Γ3α.

Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:

ὑμᾶς, συμφοράς, τοῖς παθοῦσι, τί, λαβούσας, ἡγεμόνα.
(μονάδες 6)
Γ3β.

« ὅτι πολλαὶ πράξεις ἤδη τοιαῦται γεγόνασιν»:
Να χαρακτηρίσετε την παραπάνω πρόταση, να δικαιολογήσετε τον
τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της και να δηλώσετε τη συντακτική της
λειτουργία.
(μονάδες 4)
Μονάδες 10

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
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.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τη

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

μετάφραση του αποσπάσματο̋: «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι. . .
φιλία̋ συναγωγοί».

ΑΡΧ ΑΙ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Μονάδε̋ 10

Β1. «Ὁ ἄνθρωπο̋ θεία̋ μετέσχε μοίρα̋ »: Να ερμηνεύσετε τη
φράση.

∆ιδαγμένο κείμενο
Πλάτωνο̋ Πρωταγόρα̋ (322a-d)
Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπο̋ θεία̋ μετέσχε μοίρα̋, πρῶτον μὲν
διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺ̋ ἐνόμισεν, καὶ
ἐπεχείρει βωμού̋ τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα
φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθ ρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ
οἰκήσει̋ καὶ ἐσθῆτα̋ καὶ ὑποδέσει̋ καὶ στρωμνὰ̋ καὶ τὰ̋ ἐκ
γῆ̋ τροφὰ̋ ηὕρετο. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ’ ἀρχὰ̋
ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλει̋ δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο
οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι
εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖ̋ πρὸ̋ μὲν τροφὴν
ἱκανὴ βοηθὸ̋ ἦν, πρὸ̋ δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεή̋
—πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧ̋ μέρο̋ πολεμική —
ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντε̋ πόλει̋· ὅ τ’
οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλου̋ ἅτε οὐκ ἔχοντε̋ τὴν
πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο.
Ζεὺ̋ οὖν δείσα̋ περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν
πέμπει ἄγοντα εἰ̋ ἀνθρώπου̋ αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν
πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλία̋ συναγωγοί. Ἐρωτ ᾷ οὖν
Ἑρμῆ̋ ∆ία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποι̋ ·
«Πότερον ὡ̋ αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτα̋ νείμω;
Νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷ̋ ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖ̋ ἱκανὸ̋
ἰδιώται̋, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ
οὕτω θῶ ἐν τοῖ̋ ἀνθρώποι̋, ἢ ἐπὶ πάντα̋ νείμω» ; «Ἐπὶ
πάντα̋», ἔφη ὁ Ζεύ̋, «καὶ πάντε̋ μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν
γένοιντο πόλει̋, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοι εν ὥσπερ ἄλλων
τεχνῶν· καὶ νόμον γε θὲ̋ παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦ̋
καὶ δίκη̋ μετέχειν κτείνειν ὡ̋ νόσον πόλεω̋ ».

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδε̋ 10

Β2. «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι . . . μετεχόντων»: Από ποιε̋ φάσει̋
διέρχεται η προσπάθεια των ανθρώπων να δημιουργήσουν
πολιτικά οργανωμένε̋ κοινωνίε̋ , σύμφωνα με το απόσπασμα;
Μονάδε̋ 10

Β3. Με βάση το απόσπασμα «οὐ γὰρ ἂν γένοιντο . . . ὡ̋ νόσον
πόλεω̋» του πρωτότυπου κειμένου και το μεταφρασμένο
απόσπασμα που ακολουθεί, να δικαιολογήσετε την επιβολή τη̋
θανατική̋ ποινή̋ σε όσου̋ δεν μετέχουν στην πολιτική αρετή,
παρόλο που ο ∆ία̋ την είχε δωρίσει σε όλου̋ .

Πλάτωνο̋ Πρωταγόρα̋ (326e)
Ότι το πράγμα αυτό 1 το θεωρούν διδακτό και στο ιδιωτικό και
στο δημόσιο επίπεδο, το αποδείξαμε ήδη. Ενώ όμω̋ είναι το
πράγμα αυτό διδακτό, αφού είναι κάτι που μπορεί να φρ οντίσει
και να καλλιεργήσει κανεί̋, αυτοί διδάσκουν στου̋ γιου̋ του̋
τα άλλα, των οποίων η άγνοια δεν πρόκειται να επιφέρει ω̋
ποινή τον θάνατο, αυτό όμω̋, την αρετή, που εάν τα αγόρια δεν
τη μάθουν και δεν τη φροντίσουν, μπορεί να υποστούν ω̋ ποινή
και τον θάνατο και την εξορία και τη δήμευση τη̋ περιουσία̋
εκτό̋ από τη θανάτωση και, με μια λέξη, τη συνολική
καταστροφή του οἴκου του̋, αυτή δεν τη διδάσκουν και δεν τη
φροντίζουν με κάθε δυνατή επιμέλεια!
1

την αρετή
Μονάδε̋ 10

Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σα̋, δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε καθεμιά από τι̋ παρακάτω θέσει̋ , τη λέξη
Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθο̋, αν είναι λανθασμένη:
α. Η δίκη και καταδίκη του Σωκράτη ήταν πολιτική δίωξη.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

β. Ο Πλάτων με τα ταξίδια του στη Σικελία κατάφερ ε να
εφαρμόσει το πολιτικό του όραμα.

ἦν

: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστική̋
μέλλοντα

δ. Οι λογοτεχνικέ̋ ικανότητε̋ του Πλάτων α αποτυπώνονται
στον «Πρωταγόρα».

ἐλαχίστην

: τη δοτική πληθυντικού του συγκριτικού
βαθμού στο ίδιο γένο̋

ε. Στον διάλογο «Πρωταγόρα̋» ο Σωκράτη̋ και ο Πρωταγόρα̋
συμφώνησαν ότι η αρετή είναι διδακτή.

προσσχόντε̋

: το
πρώτο
πληθυντικό
πρόσωπο
υποτακτική̋ του ίδιου χρόνου στην ίδια
φωνή

ἐπιπλέοντε̋

: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο
προστακτική̋ του ίδιου χρόνου στην
ίδια φωνή

κατεστρέφοντο

: το τρίτο ενικό πρόσωπο προστακτική̋
παρακειμένου στην ίδια φωνή

μάλιστα

: τον θετικό βαθμό

διαρκῆ

: την κλητική ενικού του αρσενικού
γένου̋

ἐκδήμου̋

: τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού
γένου̋

οὐδεί̋

: τη γενική ενικού του θηλυκού γένου̋

ἐξῇσαν

: το απαρέμφατο του αορίστου β΄.

γ. Ο Πλάτων ανέλαβε πολιτικά αξιώματα στην Αθήνα.

Μονάδε̋ 10

Β5. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά
συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τι̋ παρακάτω
λέξει̋ τη̋ αρχαία̋ ελληνική̋ :
λοχαγό̋, ἀγαλλίασι̋, θρέψι̋, βαθμί̋, ἄφιξι̋, ὀχυρό̋, διάδημα,
νεογνό̋, ὀλέθριο̋, δεισιδαίμων.
Μονάδε̋ 10

Γ. Αδίδακτο κείμενο
Θουκυδίδου Ἱστορίαι Α. 15. 1-2 (εκδ. Teubner)
Τά μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε
παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα. ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο
ὅμω̋ οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντε̋ αὐτοῖ̋ χρημάτων τε
προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχῇ· ἐπιπλέοντε̋ γὰρ τὰ̋ νήσου̋
κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν.
κατὰ γῆν δὲ πόλεμο̋, ὅθεν τισὶ καὶ δύναμι̋ παρεγένετο,
οὐδεὶ̋ ξυνέστη· πάντε̋ δὲ ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸ̋
ὁμόρου̋ τοὺ̋ σφετέρου̋ ἑκάστοι̋, καὶ ἐκδήμου̋ στρατεία ̋
πολὺ ἀπὸ τῆ̋ ἑαυτῶν ἐπ’ ἄλλων καταστροφῇ οὐκ ἐξῇσαν οἱ
Ἕλληνε̋. οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν πρὸ̋ τὰ̋ μεγίστα̋ πόλει̋
ὑπήκοοι, οὐδ’ αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆ̋ ἴση̋ κοινὰ̋ στρατεία̋
ἐποιοῦντο[…].

Μονάδε̋ 10

Γ3.

Να γίνει πλήρη̋ συντακτική αναγνώριση των παρακάτω
τύπων: τὰ ναυτικά, τοιαῦτα, ὕστερον, ἰσχύν, κατὰ γῆν,
αὐτοῖ̋, ἄλλων (το πρώτο στο κείμενο), οὐδεί̋, ἐπὶ
καταστροφῇ, ὑπήκοοι.
Μονάδε̋ 10

ἐξῇσαν στρατεία̋= έκαναν εκστρατεί ε̋

Γ1.

Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τη μετάφραση του κειμένου.
Μονάδε̋ 20

Γ2.

Να γράψετε του̋ ζητούμενου̋ τύπου̋ για καθεμιά από τι̋
παρακάτω λέξει̋ του κειμένου:
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. 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.
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.
Να απαντήσετε στο τετρ άδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέταση̋:
τρει̋
(3)
ώρε̋
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10. 00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ƆƕƛƋ1ƋƗƗƉƏƍ¨ƆƗ-ƑƉƓ ƔƆƏƆƍƓƗƙƗƘƋƐƆ-¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ

ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀǼȈǼȄǼȉǹȈǼǿȈ
ǻǯȉǹȄǾȈǼȈȆǼȇǿȃȅȊ īǼȃǿȀȅȊȁȊȀǼǿȅȊ
ȉǼȉǹȇȉǾ 18 ȂǹȎȅȊ 2016 - ǼȄǼȉǹǽȅȂǼȃȅȂǹĬǾȂǹ
ǹȇȋǹǿǹǼȁȁǾȃǿȀǹ
ȆȇȅȈǹȃ ǹȉȅȁǿȈȂȅȊ ȃǼȅȈȊȈȉǾȂǹ
ȀǹȉǼȊĬȊȃȈǾȈ Ȇǹȁ ǹǿȅȈȊȈȉǾȂǹ
ȈȊȃȅȁȅȈǼȁǿǻȍȃȉǼȈȈǼȇǿȈ (4)


¨ƬƧƤƦʹƯƱƭƨʽƨƯƱ


ƆƲƬƴƵƱƵƠƮƱƶƳɶƫƬƭƟƑƬƭƱƟƸƨƬƤ(Ƈ-8)

ƐƤƲƵƶƲƨ̖ Ƨʸ ƭƤʼ Ƶʾ ƦƬƯƽƨƯƱƯ ɢƯ ƵƤ̖Ƴ ƽƮƨƴƬƯż Ʊɿ ƦʶƲ
ƯƱƱƫƠƵƤƬ ƵƱˀƳ ƱƮƢƵƤƳ ɢƫƢƩƱƯƵƨƳ ƱƬƱ̥ƴƬƯ ɒƦƤƫƱƾƳ ƭƤʼ Ƶʾ
ʸƯ ƥƱƾƮƪƤ ƤƯƵʾƳ ƯƱƱƫƠƵƱƶ ƵƱ̥Ƶ· ɢƴƵƢƯ ʓƴƱƬ Ƨʸ ʺ ƨʠ
ƤʚƵʾ ƱƬƱ̥ƴƬƯ ɓƤƲƵƟƯƱƶƴƬƯ ƭƤʼ ƧƬƤƷƠƲƨƬ ƵƱƾƵ̰ ƱƮƬƵƨƢƤ
ƱƮƬƵƨƢƤƳ ɒƦƤƫʺ ƷƤƾƮƪƳ ɬƵƬ ɢƭ Ƶ̲Ư ƤʚƵ̲Ư ƭƤʼ ƧƬʶ Ƶ̲Ư
ƤʚƵ̲ƯƭƤʼƦƢƯƨƵƤƬ˹ƴƤɒƲƨƵʺƭƤʼƷƫƨƢƲƨƵƤƬʏƱƢƺƳƧʸƭƤʼ
ƵƠƸƯƪż ɢƭ ƦʶƲ ƵƱ̥ ƭƬƫƤƲƢƩƨƬƯ ƭƤʼ Ʊɿ ɒƦƤƫƱʼ ƭƤʼ ƭƤƭƱʼ
ƦƢƯƱƯƵƤƬ ƭƬƫƤƲƬƴƵƤƢ ɚƯƟƮƱƦƱƯ Ƨʸ ƭƤʼ ƱɾƭƱƧƽƱƬ ƭƤʼ Ʊɿ
ƮƱƬƱʼ ƟƯƵƨƳż ɢƭ ʸƯ ƦʶƲ ƵƱ̥ ƨʠ ƱɾƭƱƧƱƨ̖Ư ɒƦƤƫƱʼ
ƱɾƭƱƧƽƱƬ ɦƴƱƯƵƤƬ ɢƭ Ƨʸ ƵƱ̥ ƭƤƭ̲Ƴ ƭƤƭƱƢ Ɖɾ ƦʶƲ ʺ ƱʟƵƺƳ
ƨʄƸƨƯ ƱʚƧʸƯ ɔƯ ɦƧƨƬ ƵƱ̥ ƧƬƧƟưƱƯƵƱƳ ɒƮƮʶ ƟƯƵƨƳ ɔƯ
ɢƦƢƯƱƯƵƱɒƦƤƫƱʼɰƭƤƭƱƢ
ƓʟƵƺ Ƨʺ ƭƤʼ ɢʼ Ƶ̲Ư ɒƲƨƵ̲Ư ɦƸƨƬż ƲƟƵƵƱƯƵƨƳ ƦʶƲ Ƶʶ ɢƯ
ƵƱ̖Ƴ ƴƶƯƤƮƮƟƦƤƴƬ ƵƱ̖Ƴ ƲʾƳ ƵƱˀƳ ɒƯƫƲƿƱƶƳ ƦƬƯƽƨƫƤ Ʊʁ
ʸƯ ƧƢƭƤƬƱƬ Ʊʁ Ƨʸ ɖƧƬƭƱƬ ƲƟƵƵƱƯƵƨƳ Ƨʸ Ƶʶ ɢƯ ƵƱ̖Ƴ ƧƨƬƯƱ̖Ƴ
ƭƤʼ ɢƫƬƩƽƨƯƱƬ ƷƱƥƨ̖ƴƫƤƬ ɰ ƫƤƲƲƨ̖Ư Ʊʁ ʸƯ ɒƯƧƲƨ̖ƱƬ Ʊʁ Ƨʸ
ƧƨƬƮƱƢʕƱƢƺƳƧʸƭƤʼ ƵʶƨƲʼƵʶƳ ɢƬƫƶƢƤƳ ɦƸƨƬƭƤʼƵʶƨƲʼ
ƵʶƳ ʎƲƦƟƳż Ʊʁ ʸƯ ƦʶƲ ƴƿƷƲƱƯƨƳ ƭƤʼ Ʋ˹ƱƬ ƦƢƯƱƯƵƤƬ Ʊʁ Ƨ·
ɒƭƽƮƤƴƵƱƬ ƭƤʼ ʎƲƦƢƮƱƬ Ʊʁ ʸƯ ɢƭ ƵƱ̥ ƱʛƵƺƴʼ ɢƯ ƤʚƵƱ̖Ƴ
ɒƯƤƴƵƲƠƷƨƴƫƤƬƱʁƧʸɢƭƵƱ̥ƱʛƵƺƴƢƎƤʼɣƯʼƧʺƮƽƦ̰ɢƭƵ̲Ư
ʏƱƢƺƯ ɢƯƨƲƦƨƬ̲Ư Ƥɿ ɧưƨƬƳ ƦƢƯƱƯƵƤƬ ¨Ƭʾ Ƨƨ̖ ƵʶƳ ɢƯƨƲƦƨƢƤƳ
ƱƬʶƳ ɒƱƧƬƧƽƯƤƬż ƭƤƵʶ ƦʶƲ ƵʶƳ ƵƱƾƵƺƯ ƧƬƤƷƱƲʶƳ
ɒƭƱƮƱƶƫƱ̥ƴƬƯ Ƥɿ ɧưƨƬƳ Ɠʚ ƬƭƲʾƯ ƱʠƯ ƧƬƤƷƠƲƨƬ Ƶʾ ƱʟƵƺƳ ɰ



ƘƉƏƓƗ1ƋƗƆƔƓ4ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ2ƋƗƗƉƏƍ¨ƆƗ-ƑƉƓ ƔƆƏƆƍƓƗƙƗƘƋƐƆ-¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ


ƱʟƵƺƳ ƨʚƫˀƳ ɢƭƯƠƺƯ ɢƫƢƩƨƴƫƤƬ ɒƮƮʶƟƱƮƶ˹ƮƮƱƯ Ƨʸ Ƶʾ
˹Ư


Ɔ1.Ɔ ƽ ƵƱ ƤƲƤƟƯƺ ƭƨƢƨƯƱ ƯƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƴƵƱ ƵƨƵƲƟƧƬƽ ƴƤƳ Ƶƪ
ƨƵƟƷƲƤƴƪ ƵƱƶ ƤƱƴƟƴƤƵƱƳ: «ɚƯƟƮƱƦƱƯ   ɒƭƱƮƱƶƫƱ̥ƴƬƯ Ƥɿ
ɧưƨƬƳ»
ȂȠȞȐįİȢ0

ƇƑƤƲƱƴƧƬƱƲƢƴƨƵƨƵƱƨƲƬƨƸƽƨƯƱƵƺƯƶƱƦƲƤƬƴƠƯƺƯƮƠưƨƺƯ
ơƷƲƟƴƨƺƯƴƵƬƳƤƲƤƭƟƵƺƲƱƵƟƴƨƬƳ:
«ƭƤʼƧƬƤƷƠƲƨƬƵƱƾƵ̰ƱƮƬƵƨƢƤƱƮƬƵƨƢƤƳɒƦƤƫʺƷƤƾƮƪƳ»
«ƭƤʼƧƬʶƵ̲ƯƤʚƵ̲ƯƭƤʼƦƢƯƨƵƤƬ˹ƴƤɒƲƨƵʺƭƤʼƷƫƨƢƲƨƵƤƬ»
«ɢƭƵ̲ƯʏƱƢƺƯɢƯƨƲƦƨƬ̲ƯƤɿɧưƨƬƳƦƢƯƱƯƵƤƬ»
ȂȠȞȐįİȢ 15



Ƈ©ƓʟƵƺ Ƨʺ    ƱʛƵƺƴƢ»: ƗƵƪƲƬƩƽƨƯƱƬ ƴƨ ƤƯƤƷƱƲƠƳ ƵƱƶ
ƤƱƴƟƴƤƵƱƳ ƤƶƵƱƾ ƯƤ ƤƲƱƶƴƬƟƴƨƵƨ Ƥ  Ƶƪ ƴƶƮƮƱƦƬƴƵƬƭơ
ƱƲƨƢƤ Ʊƶ ƤƭƱƮƱƶƫƨƢ Ʊ ƆƲƬƴƵƱƵƠƮƪƳ (ƱƯƟƧƨƳ   ƭƤƬ ƥ  ƵƱƯ
ƵƲƽƱƵƨƭƪƲƢƺƴƪƳƵƪƳƟƱƹơƳƵƱƶ(ƱƯƟƧƨƳ  
ȂȠȞȐįİȢ5



Ƈ3.ƔƱƬƤ ƨƢƧƲƤƴƪ Ɵƴƭƪƴƨ Ʊ ƉƾƧƱưƱƳ Ƥƽ ƵƪƯ ƎƯƢƧƱ ƴƵƱƯ ƯƨƤƲƽ
ƆƲƬƴƵƱƵƠƮƪ;

 ȂȠȞȐįİȢ



ƇƑƤ ƥƲƨƢƵƨ ƴƵƱ ƤƲƤƟƯƺ ƧƬƧƤƦƠƯƱ ƭƨƢƨƯƱ ƬƤ ƨƵƶƱƮƱƦƬƭƟ
ƴƶƦƦƨƯơ   ƮƠưƪ ƤƮơ ơ ƴƾƯƫƨƵƪ ƦƬƤ ƭƤƫƨƬƟ Ƥƽ ƵƬƳ ƤƲƤƭƟƵƺ
ƮƠưƨƬƳ:
ƦƪƦƨƯơƳɢƴƫƮƽƳƬƴƤƮƮƱƧƱưƢƤƧƠƱƳƴƵƲƨƥƮƽƳ
ȂȠȞȐįİȢ


ƆƧʽƧƤƭƵƱƭƨʽƨƯƱ


ƔƮƟƵƺƯƱƳƉʚƫƾƧƪƱƳd8-a
ƗƵƱƭƨƢƨƯƱƱƶƤƭƱƮƱƶƫƨƢƨưƨƵƟƩƨƵƤƬƪƴƸƠƴƪƵƪƳƵƠƸƯƪƳ ƵƺƯƲƪƵƽƲƺƯƭƤƬ
ƵƺƯƟƦƺƯ

ʇƭƤƯƽƯ ƱƬ ƧƱƭƨ̖Ƴ ɦƷƪƯ ɢƦƿ ƵƨƭơƲƬƱƯ ƮƠƦƨƬƯ  ʓƵƬ ƱʚƸ
ƤʟƵƪ ɢƴƵʼƯ ɯ Ƶ̲Ư ƮƱƦƱƱƬ̲Ư ƵƠƸƯƪ ɱƯ ɔƯ ƭƵƪƴƟƨƯƽƳ ƵƬƳ
ƨʚƧƤƢƺƯ ƨʂƪƭƤƢƵƱƬ ɢƦ˂˨ƪƯɢƯƵƤ̥ƫƟ Ʊƶ ƷƤƯơƴƨƴƫƤƬ ƵʺƯ
ɢƬƴƵơƪƯ ɱƯ Ƨʺ ƟƮƤƬ ƩƪƵƱ̥ƨƯ ƭƤʼ ƦƟƲ ƱƬ Ʊʃ Ƶƨ ɖƯƧƲƨƳ



ƘƉƏƓƗ2ƋƗƆƔƓ4ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋƋƗƗƉƏƍ¨ƆƗ-ƑƉƓ ƔƆƏƆƍƓƗƙƗƘƋƐƆ-¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ


ƆƕƛƋ4ƋƗƗƉƏƍ¨ƆƗ-ƑƉƓ ƔƆƏƆƍƓƗƙƗƘƋƐƆ-¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ


ƤʚƵƱʼ Ʊɿ ƮƱƦƱƱƬƱƢ ʓƵƤƯ ƴƶƦƦƠƯƺƤƬ ƤʚƵƱ̖Ƴ ʛƠƲƴƱƷƱƬ ʬ
ƎƮƨƬƯƢƤ ƧƱƭƱ̥ƴƬƯ ƨʄƯƤƬ ƭƤʼ ƤʚƵʺ ɯ ƵƠƸƯƪ ƤʚƵ̲Ư ƫƨƴƨƴƢƤ
ƵƬƳƭƤʼʛƹƪƮơƭƤʼƠƯƵƱƬƱʚƧʸƯƫƤƶƤƴƵƽƯżɦƴƵƬƦʶƲƵ̈ƳƵ̲Ư
ɢ̰Ƨ̲Ư ƵƠƸƯƪƳ ƽƲƬƱƯ ƬƭƲ̳ Ƶƨ ɢƭƨƢƯƪƳ ʛƱƧƨƨƴƵƠƲƤ ɯ ʸƯ
ƦʶƲ Ƶ̲Ư ɢ̰Ƨ̲Ư ɦƸƨƿƯ Ƶƨ ƭƤʼ ƷƤƮƤƦƦƢƺƯ ƭƤʼ ƴƭƱƲƢƺƯ ƭƤʼ
Ƶ̲Ư ɖƮƮƺƯ ƫƪƲƢƺƯ Ƶƨ ƭƤʼ ƯƽƴƺƯ ƭơƮƪƴƢƳ ɢƴƵƬƯ ɯ Ƨʸ
ƧƬƭƤƴƵ̲Ư Ƶƨ ƭƤʼ ɢƭƭƮƪƴƬƤƴƵ̲Ư ƭƤʼ Ƶ̲Ư ɖƮƮƺƯ ʒƸƮƺƯ
ƭơƮƪƴƢƳƵƨƭƤʼƤƲƤƶƫƢƤƵƶƦƸƟƯƨƬƱʠƴƤż[…]


ƈ3Ƥ ƑƤ ƦƢƯƨƬ ƮơƲƪƳ ƴƶƯƵƤƭƵƬƭơ ƤƯƤƦƯƿƲƬƴƪ ƵƺƯ ƤƲƤƭƟƵƺ
ƵƾƺƯ: ƱƬ ( ƵƱ ƲƿƵƱ ƵƱƶ ƭƨƬƠƯƱƶ ) ƨʚƧƤƢƺƯ ɳƯ( ƵƱ ƧƨƾƵƨƲƱ
ƵƱƶƭƨƬƠƯƱƶ ),ɢƭƨƢƯƪƳƱʠƴƤ.
ȝȠȞȐįİȢ5



ƈ3ƥ«ʓƵƬƵƠƸƯƪ»(ƱƯƟƧƨƳ 
«ʓƵƤƯƤʚƵƱ̖Ƴ»(ƱƯƟƧƨƳ 
ƑƤ ƤƯƤƦƯƺƲƬƴƵƨƢ ƵƱ ƨƢƧƱƳ
ƤƬƵƬƱƮƱƦƪƫƨƢƪƨƭƷƱƲƟƵƱƶƳ 

ƵƺƯ

ƲƱƵƟƴƨƺƯ

ʏɢ̰ƧʾƳ ƱƟƦƱƳ
ɯƭơƮƪƴƬƳ ƦơƵƨƤƦƱƪƵƨƢƤƴƤƦơƯƪ

ƭƤƬ

ƯƤ

ȝȠȞȐįİȢ5
ȂȠȞȐįİȢ


ƈ1. ƑƤƦƲƟƹƨƵƨƴƵƱƵƨƵƲƟƧƬƽƴƤƳƵƪƨƵƟƷƲƤƴƪƵƱƶƭƨƬƠƯƱƶ

ȂȠȞȐįİȢ20



ƈ.ƑƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƴƵƱ ƵƨƵƲƟƧƬƽ ƴƤƳ ƵƱƯ ƵƾƱ Ʊƶ ƩƪƵƨƢƵƤƬ ƦƬƤ
ƭƤƫƨƬƟƤƽƵƬƳƤƲƤƭƟƵƺƮƠưƨƬƳ

ɦƷƪƯ
: ƵƱ ƧƨƾƵƨƲƱ ƲƽƴƺƱ ƮƪƫƶƯƵƬƭƱƾ ƤƲƬƫƱƾ
ƲƱƴƵƤƭƵƬƭơƳƨƯƨƴƵƿƵƤ

ƭƵƪƴƟƨƯƱƳ

1.

: ƵƱƧƨƾƵƨƲƱƲƽƴƺƱƨƯƬƭƱƾƤƲƬƫƱƾƱƲƬƴƵƬƭơƳ
ƤƲƤƵƤƵƬƭƱƾƴƵƪƷƺƯơƱƶƥƲƢƴƭƨƵƤƬ

ƵƬƳ

: Ƶƪ ƦƨƯƬƭơ ƮƪƫƶƯƵƬƭƱƾ ƤƲƬƫƱƾ ƫƪƮƶƭƱƾ
ƦƠƯƱƶƳ

ƨʚƧƤƢƺƯ

: ƵƪƯƭƮƪƵƬƭơƨƯƬƭƱƾƤƲƬƫƱƾƫƪƮƶƭƱƾƦƠƯƱƶƳ

˨ƪƯ

: ƵƱ ƵƲƢƵƱ ƲƽƴƺƱ ƨƯƬƭƱƾ ƤƲƬƫƱƾ ƱƲƬƴƵƬƭơƳ
ƤƱƲƢƴƵƱƶƤƫƪƵƬƭơƳƷƺƯơƳ

ƷƤƯơƴƨƴƫƤƬ

: ƵƱ

ƟƮƤƬ

: ƵƱƯƴƶƦƭƲƬƵƬƭƽƥƤƫƽ

ƭơƮƪƴƬƳ

: ƵƪƯƭƮƪƵƬƭơƨƯƬƭƱƾƤƲƬƫƱƾ

ƵƶƦƸƟƯƨƬ

: ƵƱ ƵƲƢƵƱ ƲƽƴƺƱ ƮƪƫƶƯƵƬƭƱƾ ƤƲƬƫƱƾ
ƨƶƭƵƬƭơƳƥŹƤƱƲƢƴƵƱƶƴƵƪƯƢƧƬƤƷƺƯơ

ƱʠƴƤ

: ƵƱƯ ƢƧƬƱ ƵƾƱ ƴƵƪ ƧƱƵƬƭơ  ƮƪƫƶƯƵƬƭƱƾ

ƵƲƢƵƱ ƲƽƴƺƱ ƨƯƬƭƱƾ ƤƲƬƫƱƾ
ƲƱƴƵƤƭƵƬƭơƳƤƲƤƭƨƬƠƯƱƶƴƵƪƯƢƧƬƤƷƺƯơ



3.


6.

Ɠ¨ƋƈƍƉƗ ƦƬƤƵƱƶƳƨưƨƵƤƩƱƠƯƱƶƳ 

ƗƵƱ ƨưƿƷƶƮƮƱ ƯƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƵƱ ƨưƨƵƤƩƽƨƯƱ ƟƫƪƤ ƗƵƱ
ƨƴƿƷƶƮƮƱ ƟƯƺ-ƟƯƺ ƯƤ ƴƶƮƪƲƿƴƨƵƨ ƵƤ ƤƵƱƬƭƟ ƴƤƳ
ƴƵƱƬƸƨƢƤ ƗƵƪƯ ƤƲƸơ ƵƺƯ ƤƤƯƵơƴƨƿƯ ƴƤƳ ƯƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƟƯƺƟƯƺ ƵƪƯ ƪƨƲƱƪƯƢƤ ƭƤƬ ƵƱ ƨưƨƵƤƩƽƨƯƱ ƟƫƪƤ ƑƤ ƪƯ
ƤƯƵƬƦƲƟƹƨƵƨ ƵƤ ƫƠƤƵƤ ƴƵƱ ƵƨƵƲƟƧƬƱ ƭƤƬ ƯƤ ƪ ƦƲƟƹƨƵƨ
ƱƶƫƨƯƟƴƵƬƳƤƤƯƵơƴƨƬƳƴƤƳƵƱƽƯƱƟƴƤƳ
ƑƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƵƱ ƱƯƱƤƵƨƿƯƶƽ ƴƤƳ ƴƵƱ ƟƯƺ ƠƲƱƳ ƵƺƯ
ƷƺƵƱƤƯƵƬƦƲƟƷƺƯ ƤƠƴƺƳ ƽƮƬƳ ƴƤƳ ƤƲƤƧƱƫƱƾƯ ƘƶƸƽƯ
ƴƪƨƬƿƴƨƬƳ ƴƤƳ ƟƯƺ ƴƵƤ ƫƠƤƵƤ ƧƨƯ ƫƤ ƥƤƫƱƮƱƦƪƫƱƾƯ ƴƨ
ƭƤƢƤ ƨƲƢƵƺƴƪ ƎƤƵƟ ƵƪƯ ƤƱƸƿƲƪƴơ ƴƤƳ ƯƤ ƤƲƤƧƿƴƨƵƨ
ƤƩƢƨƵƱƵƨƵƲƟƧƬƱƭƤƬƵƤƷƺƵƱƤƯƵƢƦƲƤƷƤ
ƑƤ ƤƤƯƵơƴƨƵƨ ƴƵƱ ƵƨƵƲƟƧƬƽ ƴƤƳ ƴƨ ƽƮƤ ƵƤ ƫƠƤƵƤ ƽƯƱ ƨ
ƮƨơƽƯƱƨƤƾƲƱƴƵƶƮƽƨƨƮƟƯƬƱƶƧƨƯƴƥơƯƨƬ
ƎƟƫƨƤƟƯƵƪƴƪƵƨƭƪƲƬƺƠƯƪƨƢƯƤƬƤƱƧƨƭƵơ
¨ƬƟƲƭƨƬƤ ƨưƠƵƤƴƪƳ ƵƲƨƬƳ   ƿƲƨƳ ƨƵƟ Ƶƪ ƧƬƤƯƱơ ƵƺƯ
ƷƺƵƱƤƯƵƬƦƲƟƷƺƯ
ƛƲƽƯƱƳƧƶƯƤƵơƳƤƱƸƿƲƪƴƪƳ

ƗƆƗƉƙƛƓƐƆƗƘƉKƆƏƋƉƔƍƘƙƛƍƆ

ƘƉƏƓƗƐƋƑƙƐƆƘƓƗ 



ƤƲƬƫƱƾƵƱƶƠƮƮƱƯƵƤ
ȂȠȞȐįİȢ 




ƘƉƏƓƗƋƗƆƔƓ4ƗƉƏƍ¨ƉƗ



ƘƉƏƓƗ4ƋƗƆƔƓ4ƗƉƏƍ¨ƉƗ
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τη

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

μετάφραση του αποσπάσματο̋: «Ἐν γὰρ ταῖ̋ ἄλλαι̋ ἀρεταῖ̋ ...ἢ
μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποι̋».
Μονάδε̋ 10

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ ΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

∆ιδαγμένο κείμενο
Π λ ά τ ω ν ο ̋, Π ρ ω τ α γ ό ρ α ̋ 32 2d-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 μ ή 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.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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 ̋ 3 19b–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 βγάλου ν 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
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

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.

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

Μονάδε̋ 10

Αδίδακτο κείμενο

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
συμπολίτε̋ του.

αντιφατικά

αισθήματα

στου̋

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
νεοελληνικέ̋ λέξει̋ τη̋ στήλη̋ Β.
Στήλη Α

ἴωσιν
δεῖ
ἀνέχονται
εἰδῶσιν

ετυμολογικά

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

συγγενεί̋

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

Στήλη Β

έξη
συνείδηση
ένδεια
εισιτήριο

ἀναγιγνώσκῃ

: το δεύτερο πρόσωπο ενικού
προστακτική̋ αορίστου β΄

ἀπαριθμῶν

: το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού
ευκτική̋ ενεστώτα

τοῖ̋ ἀκούουσιν

: το απαρέμφατο μέλλοντα

(μονάδε̋ 4)

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
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αριθμού

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

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.

2.

3.
4.
5.
6.

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.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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