
  
  

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

∆ ιδαγμένο κείμενο 

Ἀριστοτέλους  Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 12-16 

Ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν 

ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ 

μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ ’ ἄμφω τῆς 
ἀρετῆς. Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα 

τοῦ μέσου. 
Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ  γὰρ κακὸν 

τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι  εἴκαζον, τὸ δ ’ ἀγαθὸν τοῦ 

πεπερασμένου), τὸ δὲ κατορθοῦν μοναχῶς (διὸ καὶ τὸ μὲν 

ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπὸν, ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, 
χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν) · καὶ διὰ ταῦτ’ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ 

ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ ’ ἀρετῆς ἡ μεσότης·  
ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί. 

Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική , ἐν μεσότητι οὖσα 

τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν . 
Μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ ’ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ’ 
ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν  τὰς δ’ ὑπερβάλλειν  τοῦ 

δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν  δ ’ ἀρετὴν 

τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι. 

Α1.Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο 

τετράδιό σας τη μετάφραση  του αποσπάσματος : «Ἡ δ ’ 
ἀρετὴ . .. παντοδαπῶς δὲ κακοὶ.» 

Μονάδες 10 

Β1. Να εξηγήσετε πώς ο Αριστοτέλης αξιοποιώντας  την 

άποψη των Πυθαγορείων και τον άγνωστης  προέλευσης  

στίχο, που βρίσκονται στο κείμενο που σας δίνεται, 
καταλήγει στο συμπέρασμα «καὶ διὰ ταῦτ ’ οὖν τῆς μὲν 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ’ ἀρετῆς ἡ 

μεσότης·». 
Μονάδες 15 

Β2. Να προσδιορίσετε  και να σχολιάσετε νοηματικά τα 

χαρακτηριστικά της αρετής, όπως προκύπτουν από το 

απόσπασμα του κειμένου «Ἔστιν ἄρα ... ὁ φρόνιμος 

ὁρίσειεν». 
Μονάδες 15 

Β3. Ποιες απόψεις εξέφρασε ο Αριστοτέλης για την πόλη της 

Αθήνας και τους Αθηναίους , σύμφωνα με την παράδοση, 
λίγο πριν εγκαταλείψει την Αθήνα; 

Μονάδες 10 

Β4. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη 

για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις : 
σχέση, ανόρθωση, καθαίρεση, απάθεια, υπόλοιπο, διαβλητός, 
εικαστικός, ουσία, πρακτική, ραστώνη. 

Μονάδες 10 

Αδίδακτο κείμενο 

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

Εἰ δὲ βιώσομαι  πλείω χρόνον , ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ 

τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι καὶ ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν ἧττον καὶ 
διανοεῖσθαι χεῖρον καὶ δυσμαθέστερον  ἀποβαίνειν  καὶ 
ἐπιλησμονέστερον , καὶ ὧν πρότερον βελτίων  ἦν, τούτων 

χείρω γίγνεσθαι·  ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν 

ἀβίωτος ἂν εἴη ὁ βίος, αἰσθανόμενον δὲ πῶς οὐκ ἀνάγκη 

χεῖρόν τε καὶ ἀηδέστερον ζῆν ; Ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἀδίκως 

ἀποθανοῦμαι, τοῖς μὲν ἀδίκως ἐμὲ ἀποκτείνασιν  αἰσχρὸν ἂν 

εἴη τοῦτο· εἰ γὰρ τὸ ἀδικεῖν αἰσχρόν ἐστι, πῶς οὐκ αἰσχρὸν 

καὶ τὸ ἀδίκως ὁτιοῦν ποιεῖν; 

- ---------- 
τὰ  τοῦ γήρως ἐπιτελοῦμαι = υφίσταμαι  τα βάρη του  γήρατος  
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 

κειμένου . 
Μονάδες 20 

Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από 

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

αρσενικού γένους στον θετικό βαθμό. 
τη δοτική του ενικού. γήρως : 

δυσμαθέστερον : την αιτιατική του ενικού του θηλυκού 

γένους στον θετικό βαθμό. 
ταῦτα : 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

την αιτιατική του πληθυντικού στο 

αρσενικό γένος. 
ἐμὲ τη γενική πληθυντικού δευτέρου 

προσώπου. 
το τρίτο ενικό πρόσωπο παρατατικού 

στην ίδια φωνή. 
ὁρᾶν: 

ἀποβαίνειν 

γίγνεσθαι 

αἰσθανόμενον 

ἀδικεῖν 

το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής 
αορίστου δευτέρου στην ίδια φωνή. 
το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής 
αορίστου δευτέρου. 
το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 
παρακειμένου στην ίδια φωνή. 
το απαρέμφατο αορίστου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 

λέξεων: 

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

Γ3β. «ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν ἀβίωτος ἂν 

εἴη ὁ βίος»: να αναγνωρίσετε τον λανθάνοντα  

υποθετικό  λόγο και να τον αναλύσετε . 
(Μονάδες 4) 

Μονάδες 10 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

1 

2 

. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά  

(ημερομηνία, εξεταζόμενο  μάθημα, κατεύθυνση). 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 καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 

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

3 
4 

. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 

. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

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

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

φωτοαντιγράφων . 

5 

6 

7 . Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π .μ . 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ 1ΗΣ 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) 

∆ 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  
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

Β1. Ποιο  είναι  το  «τεκμήριον» που  επικαλείται  ο 

Πρωταγόρας  στην  πρώτη  παράγραφο  του  κειμένου  και  
σε ποιο  συμπέρασμα  καταλήγει ; 

Μονάδες  10 

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  ενεργε ί  κάθε  άνδρας  ξεχωριστά  σε  

περίπτωση  που  θέλε ι  να  μάθει  ή να  πράξει  κάτι , και  σε  

καμιά  περίπτωση  χωρίς  αυτό ·  και  εάν , σε  περίπτωση  

που  κάποιος  δεν  μετέχε ι  σ ’ αυτό , ε ίτε  παιδί  είναι , είτε  

άνδρας  ε ίτε  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  

αυτό  το  θεωρούν  διδακτό  και  στο  ιδ ιωτικό  και  στο  

δημόσιο  επ ίπεδο , το  αποδείξαμε  ήδη» .  
Π λ ά τ ω ν ο ς , Π ρ ω τ α γ ό ρ α ς 3 2 4 e 2 - 3 2 5 b 5 

Μονάδες  10 

Β4. Τι γνωρίζετε  για  τη  μαιευτική  μέθοδο  του  Σωκράτη ; 
Μονάδες  10 

Β5. 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 : ἀπατᾶσθαι , πολιτικῆς , καταγελῶσιν , εἰδῶσιν , 
ἀναγκαῖον . 

Μονάδες  10 

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ἰσοκράτους, Αἰγινητικός  10 

Ἐ γ ὼ δ ὲ κ α ὶ Θ ρ α σ ύ λ ο χ ο ς τ ο σ α ύ τ η ν φ ι λ ί α ν π α ρ ὰ τ ῶ ν 

π α τ έ ρ ω ν π α ρ α λ α β ό ν τ ε ς , ὅ σ η ν ὀ λ ί γ ῳ π ρ ό τ ε ρ ο ν 

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  
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Γ1. Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  μετάφραση  του 

κ ε ι μ έ ν ο υ . 
Μονάδες  20 

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

: 

: 

: 

: 

τ η δ ο τ ι κ ή π τ ώ σ η τ ο υ π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ 

α ρ ι θ μ ο ύ σ τ ο ί δ ι ο π ρ ό σ ω π ο . 
τοσαύτην 

παραλαβόντες 

μείζω 

τ η ν α ι τ ι α τ ι κ ή τ ο υ π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ 

αριθμού στο θηλυκό γένος. 
το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 

ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 
τη γενική πτώση του ενικού αριθμού του 

αρσενικού γένους στον υπερθετικό βαθμό. 
τη γενική πτώση του πληθυντικού 

αριθμού. 
παῖδες 

ἦμεν 

ἡγούμεθα 

: 
: 

τ ο α π α ρ έ μ φ α τ ο τ ο υ ε ν ε σ τ ώ τ α . 
τ ο γ ́ ε ν ι κ ό π ρ ό σ ω π ο τ ο υ 

παρατατικού. 
τη δοτική πτώση του πληθυντικού 

αριθμού. 
το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής 
του ίδιου χρόνου. 

ἄνδρες : 

: 

: 

ἐγενόμεθα 

ἐπράξαμεν τ η ν ο ν ο μ α σ τ ι κ ή π τ ώ σ η τ ο υ 

πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό 

γένος της μετοχής του παθητικού 

αορίστου. 
Μονάδες  10 

Γ3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία των 

παρακάτω όρων: 
παρὰ  τῶν πατέρων, πρότερον , τῆς ὑπαρχούσης , 
ἄλλην, ἄνδρες , τῶν ἰδίων . 

(μονάδες  6) 
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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 

2 

. 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 . 
3 
4 

. Να απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε όλα  τα θέματα . 

. Να γράψετε  τις  απαντήσεις  σας  μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης. 
. Κάθε απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή . 
. ∆ιάρκεια  εξέτασης : τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων . 

5 
6 

7 . Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης : μία (1) ώρα  μετά  τη  

διανομή  των  θεμάτων . 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΑΡΧΗ  1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20 ΜΑÏΟΥ 2011 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

∆ ιδαγμένο κείμενο 

Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β – D 

Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν 

προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους 
ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ 

ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ 

βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν  

ἃ ἂν πράττωσιν  ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες 

εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι 
ἀπῳκίσθαι; 

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

βελτίστας  φύσεις  ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν 

τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον , ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ 
ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες 

ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται . 
Τὸ ποῖον δή ; 
Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν 

καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν 

παρ’ ἐκείνοις  πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε 

σπουδαιότεραι . 
Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν  αὐτούς, καὶ ποιήσομεν  χεῖρον 

ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον ; 

Α1.Από το παραπάνω κείμενο  να γράψετε στο τετράδιό σας 

τη μετάφραση του αποσπάσματος : 
« Τί δέ; ... ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.» 

Μονάδες 10 
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ΑΡΧΗ  2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

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

του κειμένου : ἐν παιδείᾳ (μονάδες 6), ἀναβῆναι ἐκείνην 

τὴν ἀνάβασιν (μονάδες 9). 
Μονάδες 15 

Β2. Με βάση το κείμενο  που σας δίνεται να προσδιορίσετε  

ποιοι δεν είναι κατάλληλοι  να αναλάβουν πολιτικές  

εξουσίες και γιατί. 
Μονάδες 15 

Β3. Πώς εξηγεί ο Πλάτωνας τη μετάβαση  από τη ∆ημοκρατία 

στην Τυραννίδα και ποια είναι, σύμφωνα με τον 

φιλόσοφο , τα χαρακτηριστικά  των δύο αυτών 

πολιτευμάτων ; 
Μονάδες 10 

Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο  μία 

ετυμολογικά  συγγενή  λέξη για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής : 
απόρρητος, ντροπαλός, αντιβιοτικό, αποχή, δυσπραγία, 
μονοκατοικία, προφήτης, είδωλο, βάθρο, ανυπόμονος 

Μονάδες 10 

Γ. Αδίδακτο κείμενο 

Ξενοφῶντος Συμπόσιον  Ι, 11-12 

Ἐκεῖνοι μὲν οὖν σιωπῇ ἐδείπνουν, ὥσπερ τοῦτο 

ἐπιτεταγμένον αὐτοῖς ὑπὸ κρείττονός τινος . Φίλιππος δ ’ ὁ 

γελωτοποιὸς κρούσας τὴν θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι 
εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη καὶ δι’ ὅ τι κατάγεσθαι βούλοιτο , 
συνεσκευασμένος  τε παρεῖναι ἔφη πάντα τὰ ἐπιτήδεια ὥστε 

δειπνεῖν τἀλλότρια, καὶ τὸν παῖδα δὲ ἔφη πάνυ πιέζεσθαι  
διά τε τὸ φέρειν μηδὲν καὶ διὰ τὸ ἀνάριστον εἶναι. ὁ οὖν 

Καλλίας ἀκούσας ταῦτα εἶπεν· Ἀλλὰ μέντοι, ὦ ἄνδρες, 
αἰσχρὸν στέγης γε φθονῆσαι· εἰσίτω οὖν . καὶ ἅμα ἀπέβλεψεν  

εἰς τὸν Αὐτόλυκον, δῆλον ὅτι ἐπισκοπῶν τί ἐκείνῳ δόξειε τὸ 

σκῶμμα εἶναι. 
- ---------- 
ὁ ἀνάριστος  = ο νηστικός  
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ΑΡΧΗ  3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 

παραπάνω κειμένου . 
Μονάδες 20 

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

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

βαθμού στο θηλυκό γένος 
ὅ τι 
ἔφη 

: 
: 

τη γενική ενικού του ίδιου γένους 
το τρίτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής του 

ενεστώτα 

πάντα 

φέρειν 

: 
: 

τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος 
το απαρέμφατο αορίστου β΄ στην ίδια 

φωνή 

ταῦτα : την ονομαστική πληθυντικού του 

θηλυκού γένους 
ἄνδρες 
αἰσχρόν 

: 
: 

την κλητική του ενικού 

τη δοτική ενικού του συγκριτικού βαθμού 

στο ίδιο γένος 
εἰσίτω 

δόξειε 

: 

: 

το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην ίδια 

έγκλιση στον ίδιο χρόνο 

το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του 

ίδιου χρόνου 

Μονάδες 10 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 

λέξεων και φράσεων: 

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

Γ3β. «εἶπε τῷ ὑπακούσαντι  εἰσαγγεῖλαι ὅστις εἴη»: Να 

μετατρέψετε τον πλάγιο  λόγο σε ευθύ . Να ληφθεί 
υπόψη ότι ο πλάγιος  λόγος εξαρτάται από το «εἶπε τῷ 

ὑπακούσαντι». (μονάδες  4) 
Μονάδες 10 
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ΑΡΧΗ  4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

Ο ∆ Η Γ Ι Ε Σ ( γ ι α τ ο υ ς ε ξ ε τ α ζ ο μ έ ν ο υ ς ) 

1 

2 

. Στο τετράδιο  να γράψετε  μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
εξεταζόμενο  μάθημα). 
τετράδιο . 

Ν α μ η ν α ν τ ι γ ρ ά ψ ε τ ε τ α θ έ μ α τ α σ τ ο 

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

στυλό . 

3 
4 

5 
6 

. Κάθε απάντηση  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή . 

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

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

Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α 

Τ Ε Λ Ο Σ Μ Η Ν Υ Μ Α Τ Ο Σ 
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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; 

Ἀ λ η θ ῆ , ἔ φ η . 
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 
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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 

φ ι λ ό σ ο φ ο , τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ω ν δ ύ ο α υ τ ώ ν 

π ο λ ι τ ε υ μ ά τ ω ν ; 

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. 
- ---------- 
κατάγεσθαι  = να μπει  στο σπίτι  
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ΑΡΧΗ  3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

ὁ παῖς = ο δούλος  

ὁ ἀνάριστος  = ο νηστικός  

φθονῶ = αρνούμαι  
τὸ  σκῶμμα = το  αστείο  

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 

παραπάνω κειμένου . 
Μονάδες 20 

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

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

βαθμού στο θηλυκό γένος 
εἶπε : τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο ε ν ι κ ό π ρ ό σ ω π ο τ η ς 

προστακτικής του αορίστου β΄ στην ίδια 

φωνή 

ὅ τι 
παρεῖναι 

: 
: 

τη γενική ενικού του ίδιου γένους 
το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της 
οριστικής του παρατατικού 

πάντα 

φέρειν 

: 
: 

τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος 
το απαρέμφατο αορίστου β΄ στην ίδια 

φωνή 

ἀκούσας 

ταῦτα 

: 

: 

το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της 
οριστικής του παρακειμένου 

τ η ν ο ν ο μ α σ τ ι κ ή π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ τ ο υ 

θ η λ υ κ ο ύ γ έ ν ο υ ς 
ἄνδρες 

αἰσχρόν 

: 
: 

την κλητική του ενικού 

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) 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



  
  

Α Ρ Χ Η 4 Η Σ Σ Ε Λ Ι ∆ Α Σ – ∆ ́  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ν Ω Ν 

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 

2 

. Στο τετράδιο  να γράψετε  μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
εξεταζόμενο  μάθημα). 
τετράδιο . 

Να μην αντιγράψετε  τα  θέματα  στο 

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

στυλό . 

3 
4 

5 
6 

. Κάθε απάντηση  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή . 

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

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

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

Τ Ε Λ Ο Σ 4 Η Σ Α Π Ο 4 Σ Ε Λ Ι ∆ Ε Σ 



  
  

ΑΡΧΗ  1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ ΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ 2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

∆ ιδαγμένο κείμενο 

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

Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην  

ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν 

σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων , ὁ δ’ 
ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καί ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ 
χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός  γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος  

δειλός . Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή·  διὰ 

μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην 

τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα . ∆ιὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς 
ὁ Πλάτων φησίν , ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ 

γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν . 
∆ ε ῖ δ ὲ μ ὴ μ ό ν ο ν ο ὕ τ ω ς ε ἰ π ε ῖ ν , ὅ τ ι ἕ ξ ι ς , ἀ λ λ ὰ κ α ὶ π ο ί α τ ι ς . 

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 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

απαντήσετε στις ακόλουθες  B. Να ε ρ ω τ ή σ ε ι ς : 

Β1. Ποια είναι η σχέση ηθικής  αρετής και ηδονής-λύπης και 
π ώ ς τ η ν ε ξ η γ ε ί ο Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς σ τ ο κ ε ί μ ε ν ο π ο υ σ α ς 
δ ί ν ε τ α ι ; 

Μονάδες 15 

Β2. Ἕξις, ἀρετή, ἔργον : α ) ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ ε τ ε τ ο 

περιεχόμενο των όρων (μονάδες 9) και β) να εξηγήσετε 

τη μεταξύ τους σχέση με βάση το κείμενο που σας δίνεται 
(μονάδες 6). 

Μονάδες 15 

Β3. Ποια ήταν η σχέση του Αριστοτέλη  με τους συναδέλφους  

του στην Ακαδημία  και πώς αυτή εξηγείται ; 
Μονάδες 10 

Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο  μία 

ετυμολογικά  συγγενή  λέξη, απλή ή σύνθετη , για καθεμιά 

από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής : 
σχεδόν, αχάριστος, ασήμαντος, ενδεής, πρόφαση, διαμονή, 
άρτιος, τελεσίδικος, δημαγωγός, καταδρομικό. 

Μονάδες 10 

Γ. Αδίδακτο κείμενο 

Θουκυδίδου  Ἱστοριῶν VII, 61 

Ἄνδρες στρατιῶται Ἀθηναίων τε καὶ τῶν ἄλλων 

ξυμμάχων, ὁ μὲν ἀγὼν ὁ μέλλων ὁμοίως κοινὸς ἅπασιν ἔσται 
περί τε σωτηρίας καὶ πατρίδος ἑκάστοις  οὐχ ἧσσον ἢ τοῖς 
πολεμίοις· ἢν  γὰρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυσίν , ἔστι τῳ τὴν 

ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν. ἀθυμεῖν δὲ οὐ χρὴ 

οὐδὲ πάσχειν ὅπερ οἱ ἀπειρότατοι  τῶν ἀνθρώπων , οἳ τοῖς 
πρώτοις ἀγῶσι σφαλέντες ἔπειτα διὰ παντὸς τὴν ἐλπίδα τοῦ 

φόβου ὁμοίαν ταῖς ξυμφοραῖς ἔχουσιν . ἀλλ’ ὅσοι τε 

Ἀθηναίων πάρεστε, πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειροι ὄντες, καὶ 
ὅσοι τῶν ξυμμάχων , ξυστρατευόμενοι αἰεί, μνήσθητε τῶν ἐν 

τοῖς πολέμοις παραλόγων . 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 

παραπάνω κειμένου . 
Μονάδες 20 

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

καθεμιά από τις παρακάτω  λέξεις : 
ἀγὼν 

ναυσίν 

ὅπερ 

πρώτοις 

σφαλέντες 

: 
: 
: 
: 
: 

την αιτιατική πληθυντικού 

την κλητική ενικού 

τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 
τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 

τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο 

γένος 
κρατήσωμεν  

ἐπιδεῖν 

: 

: 

: 

: 

: 

το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής 
του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια 

φωνή 

το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 

μέλλοντα 

το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του 

αορίστου β΄ στην ίδια φωνή 

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 
του ίδιου χρόνου. 

πάσχειν 

ἔχουσιν 

μνήσθητε 

Μονάδες 10 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 

τύπων: 

στρατιῶται, τῳ, ἀθυμεῖν, τῶν ἀνθρώπων, ταῖς 

ξυμφοραῖς, τῶν παραλόγων  (μονάδες 6). 

Γ3β. «ἢν κρατήσωμεν  ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν  

που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν» : να μεταφέρετε το 

παραπάνω  χωρίο στον πλάγιο λόγο (και με τους δύο  

τρόπους) εξαρτώντας  το από τη φράση «Ὁ Νικίας 

εἶπεν» (μονάδες 4). 
Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για  τους εξεταζομένους) 

1 

2 

. Στο τετράδιο  να γράψετε  μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
εξεταζόμενο  μάθημα). 
τετράδιο . 

Να μην αντιγράψετε  τα  θέματα  στο 

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

στυλό . 

3 
4 

5 
6 

. Κάθε απάντηση  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή . 

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

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

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



  
  

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 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

απαντήσετε στις ακόλουθες  B. Να 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 



  
  

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 : 
ἀγὼν 

ναυσίν 

ὅπερ 

πρώτοις 

σφαλέντες 

: 
: 
: 
: 
: 

την αιτιατική πληθυντικού 

την κλητική ενικού 

τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 
τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 

τη γενική πληθυντικού στο ίδιο 

γένος 
κρατήσωμεν  

ἐπιδεῖν 

: 

: 

: 

: 

: 

το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής 
του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια 

φωνή 

το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 

μέλλοντα 

το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 

αορίστου β΄ στην ίδια φωνή 

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 
του ίδιου χρόνου. 

πάσχειν 

ἔχουσιν 

μνήσθητε 

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 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για  τους εξεταζομένους) 
1 

2 

. Στο τετράδιο  να γράψετε  μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
εξεταζόμενο  μάθημα). 
τετράδιο . 

Να μην αντιγράψετε  τα  θέματα  στο 

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

στυλό . 

3 
4 

5 
6 

. Κάθε απάντηση  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή . 

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

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

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΑΡΧΗ  1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

Διδαγμένο  κείμενο  

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

Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν  τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν  

κοινωνίαν  ἀγαθοῦ τινος  ἕνεκεν συνεστηκυῖαν  (τοῦ γὰρ εἶναι 
δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα  πράττουσι  πάντες), δῆλον  ὡς πᾶσαι 
μὲν ἀγαθοῦ τινος  στοχάζονται , μάλιστα  δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου  

πάντων ἡ πασῶν  κυριωτάτη  καὶ πάσας  περιέχουσα  τὰς ἄλλας . Αὕτη 

δ ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη  πόλις  καὶ ἡ κοινωνία  ἡ πολιτική . 
Ἐπεὶ δ ’ ἡ πόλις  τῶν συγκειμένων , καθάπερ  ἄλλο τι τῶν ὅλων 

μὲν συνεστώτων  δ ’ ἐκ πολλῶν μορίων , δῆλον ὅτι πρότερον  ὁ πολίτης  
ζητητέος·  ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν  τι πλῆθός ἐστιν . Ὥστε τίνα  χρὴ 

καλεῖν πολίτην καὶ τίς  ὁ πολίτης  ἐστὶ σκεπτέον . Καὶ γὰρ ὁ πολίτης  

ἀμφισβητεῖται πολλάκις·  οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες  εἶναι 
πολίτην·  ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης  ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ 

πολλάκις  οὐκ ἔστι πολίτης . 
Ὁ πολίτης  οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης  ἐστίν (καὶ γὰρ μέτοικοι  καὶ 

δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς  οἰκήσεως), οὐδ ’ οἱ τῶν  δικαίων μετέχοντες  

οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι  (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει 
καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων  κοινωνοῦσιν) · . . . πολίτης  δ ’ ἁπλῶς οὐδενὶ 
τῶν ἄλλων ὁρίζεται  μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν  κρίσεως  καὶ ἀρχῆς . . . .  Τίς 
μὲν οὖν ἐστιν  ὁ πολίτης , ἐκ τούτων φανερόν·  ᾧ γὰρ ἐξουσία  

κοινωνεῖν  ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς, πολίτην  ἤδη λέγομεν  

εἶναι ταύτης  τῆς  πόλεως , πόλιν  δὲ τὸ  τῶν τοιούτων  πλῆθος ἱκανὸν 

πρὸς αὐτάρκειαν  ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν . 

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

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

Μονάδες  10 

Β1. Ποια  είναι  η δομή  του  συλλογισμού , με  τον  οποίο  ο Αριστοτέλης  ορίζει  
την  πόλη  ως  την  τελειότερη  μορφή  κοινωνίας ; 

Μονάδες  10 

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

Μονάδες  10 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

Β3. Με  βάση  το  κείμενο  που  σας  δίνεται  και  το  παρακάτω  μεταφρασμένο  

απόσπασμα , να  εξηγήσετε  γιατί , κατά  τον  Αριστοτέλη , η πόλη  είναι  
« κοινωνική  οντότητα  τέλεια» και  γιατί  υπάρχει  «εκ  φύσεως». 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ο άνθρωπος  είναι  ζῷον  πολιτικόν  

Η κοινωνική  οντότητα  που  προήλθε  από  τη  συνένωση  περισσότερων  

χωριών  είναι  η πόλη , μια  κοινωνική  οντότητα  τέλεια , που  μπορούμε  να  

πούμε  ότι  πέτυχε  τελικά  την  ύψιστη  αυτάρκεια·  συγκροτήθηκε  για  να  

διασφαλίζει  τη  ζωή , στην  πραγματικότητα  όμως  υπάρχει  για  να  εξασφαλίζει  
την  καλή  ζωή . Η πόλη , επομένως , είναι  κάτι  που  ήρθε  στην  ύπαρξη  εκ  

φύσεως, όπως  ακριβώς  και  οι  πρώτες  κοινωνικές  οντότητες , αφού  αυτή  είναι  
το  τέλος  εκείνων  κι  αφού  αυτό  που  λέμε  φύση  ενός  πράγματος  δεν  είναι  
παρά  η μορφή  που  αυτό  έχει  κατά  τη  στιγμή  της  τελείωσης , της  

ολοκλήρωσής  του : αυτό  δεν  λέμε , πράγματι , πως  είναι  τελικά  η φύση  του  

κάθε  πράγματος , π.χ. του  ανθρώπου , του  αλόγου  ή του  σπιτιού , η μορφή  

δηλαδή  που  το  κάθε  πράγμα  έχει  όταν ολοκληρωθεί  η εξελικτική  του  πορεία ; 
Αριστοτέλους  Πολιτικά  (Α2, 5) 

Μονάδες  10 

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

Μονάδες  10 

Β5. Να  βρείτε  στο  παραπάνω  πρωτότυπο  διδαγμένο  κείμενο  μία  

ετυμολογικά  συγγενή  λέξη , απλή  ή σύνθετη , για  καθεμιά  από  τις  

παρακάτω  λέξεις  της  νέας  ελληνικής : 

ενόραση, σύσταση, κατάσχεση, σύγκλητος, κειμήλιο, σκόπιμος, άρχοντας, 
άφαντος, ρητό, άφιξη. 

Μονάδες  10 

Γ. Αδίδακτο  κείμενο  

Θουκυδίδου  Ἱστοριῶν  Ζ 28 

Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων  τέ τινων καὶ ἀκολούθων  περὶ μὲν 

τῶν Ἑρμῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων  περικοπαί  τινες  πρότερον  

ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι , καὶ τὰ μυστήρια  

ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις  ἐφ ’ ὕβρει· ὧν  καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην  

ἐπῃτιῶντο . καὶ αὐτὰ ὑπολαμβάνοντες  οἱ μάλιστα  τῷ Ἀλκιβιάδῃ 

ἀχθόμενοι ἐμποδὼν ὄντι σφίσι  μὴ αὐτοῖς τοῦ δήμου  βεβαίως  
προεστάναι , καὶ νομίσαντες , εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν , πρῶτοι ἂν εἶναι , 
ἐμεγάλυνον  καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου  καταλύσει  τὰ τε  μυστικὰ καὶ ἡ 

τῶν Ἑρμῶν περικοπὴ γένοιτο  καὶ οὐδὲν εἴη αὐτῶν ὅτι οὐ μετ ’ 
ἐκείνου  ἐπράχθη , ἐπιλέγοντες  τεκμήρια  τὴν ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ 

ἐπιτηδεύματα  οὐ δημοτικὴν παρανομίαν . 

μεγαλύνω : μεγαλοποιώ  

δημοτική : δημοκρατική  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

Γ 1 . Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε σ τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό σ α ς τ η μ ε τ ά φ ρ α σ η τ ο υ π α ρ α π ά ν ω κ ε ι μ έ ν ο υ . 
Μ ο ν ά δ ε ς 2 0 

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

παρακάτω  λέξεις : 
τινων  

ὕβρει 
ὄντι 
μάλιστα  

ἐπῃτιῶντο  

: 
: 
: 
: 
: 

την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος 

την αιτιατική ενικού 

τη δοτική πληθυντικού στον ίδιο τύπο 

τον θετικό βαθμό του ιδίου τύπου 

το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα 

στην  ίδια  φωνή  

ὑπολαμβάνοντες  : τη δοτική πληθυντικού της μετοχής του αορίστου της 

παθητικής φωνής στο ίδιο γένος 

ἐξελάσειαν  : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του 

μέλλοντα στην ίδια φωνή 

ἐβόων 

εἴη  

ἐπράχθη  

: 
: 
: 

το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα 

το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του 

παρακειμένου στην ίδια φωνή. 
Μονάδες  10 

Γ 3 α . Ν α γ ί ν ε ι π λ ή ρ η ς σ υ ν τ α κ τ ι κ ή α ν α γ ν ώ ρ ι σ η τ ω ν π α ρ α κ ά τ ω τ ύ π ω ν κ α ι φ ρ ά σ ε ω ν : 

περὶ τῶν Ἑρμῶν, ὑπὸ νεωτέρων, τὰ μυστήρια, τὸν  

Ἀλκιβιάδην, δήμου (το  δεύτερο  στο  κείμενο ),  αὐτοῦ  
(μονάδες  6).  

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

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

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ ( γ ι α τ ο υ ς ε ξ ε τ α ζ ο μ έ ν ο υ ς ) 

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

συμπληρώσετε  τα  ατομικά  στοιχε ία  μαθητή . Στην  αρχή  των  απαντήσεών  σας  να  

γράψετε  πάνω -πάνω  την  ημερομην ία  και  το  εξεταζόμενο  μάθημα . Να  μην  

αντ ιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  να  μη  γράψετε  πουθενά  στ ις  απαντήσεις  

σας  το  όνομά  σας . 
2 

3 

. 

. 

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  φωτοαντ ίγραφα . 
Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή μόνο  με  μαύρο  

στυλό  με  μελάν ι  που  δεν  σβήνει . 
4 
5 
6 

. 

. 

. 

Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  ε ίνα ι  αποδεκτή . 
Διάρκεια  εξέτασης : τρε ις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  φωτοαντ ιγράφων . 
Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης : 10.00 π .μ . 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

Τ Ε Λ Ο Σ Μ Η Ν Υ Μ Α Τ Ο Σ 
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ΑΡΧΗ  1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

Διδαγμένο  κείμενο  

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

Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν  τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν  

κοινωνίαν  ἀγαθοῦ τινος  ἕνεκεν συνεστηκυῖαν  (τοῦ γὰρ εἶναι 
δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα  πράττουσι  πάντες), δῆλον  ὡς πᾶσαι 
μὲν ἀγαθοῦ τινος  στοχάζονται , μάλιστα  δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου  

πάντων ἡ πασῶν  κυριωτάτη  καὶ πάσας  περιέχουσα  τὰς ἄλλας . Αὕτη 

δ ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη  πόλις  καὶ ἡ κοινωνία  ἡ πολιτική . 
Ἐπεὶ δ ’ ἡ πόλις  τῶν συγκειμένων , καθάπερ  ἄλλο τι τῶν ὅλων 

μὲν συνεστώτων  δ ’ ἐκ πολλῶν μορίων , δῆλον ὅτι πρότερον  ὁ πολίτης  
ζητητέος·  ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν  τι πλῆθός ἐστιν . Ὥστε τίνα  χρὴ 

καλεῖν πολίτην καὶ τίς  ὁ πολίτης  ἐστὶ σκεπτέον . Καὶ γὰρ ὁ πολίτης  

ἀμφισβητεῖται πολλάκις·  οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες  εἶναι 
πολίτην·  ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης  ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ 

πολλάκις  οὐκ ἔστι πολίτης . 
Ὁ πολίτης  οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης  ἐστίν (καὶ γὰρ μέτοικοι  καὶ 

δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς  οἰκήσεως), οὐδ ’ οἱ τῶν  δικαίων μετέχοντες  

οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι  (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει 
καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων  κοινωνοῦσιν) · . . . πολίτης  δ ’ ἁπλῶς οὐδενὶ 
τῶν ἄλλων ὁρίζεται  μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν  κρίσεως  καὶ ἀρχῆς . . . .  Τίς 
μὲν οὖν ἐστιν  ὁ πολίτης , ἐκ τούτων φανερόν·  ᾧ γὰρ ἐξουσία  

κοινωνεῖν  ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς, πολίτην  ἤδη λέγομεν  

εἶναι ταύτης  τῆς  πόλεως , πόλιν  δὲ τὸ  τῶν τοιούτων  πλῆθος ἱκανὸν 

πρὸς αὐτάρκειαν  ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν . 

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

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

Μονάδες  10 

Β1. Ποια  είναι  η δομή  του  συλλογισμού , με  τον  οποίο  ο Αριστοτέλης  ορίζει  
την  πόλη  ως  την  τελειότερη  μορφή  κοινωνίας ; 

Μονάδες  10 

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

Μονάδες  10 
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Β3. Με  βάση  το  κείμενο  που  σας  δίνεται  και  το  παρακάτω  μεταφρασμένο  

απόσπασμα , να  εξηγήσετε  γιατί , κατά  τον  Αριστοτέλη , η πόλη  είναι  
« κοινωνική  οντότητα  τέλεια» και  γιατί  υπάρχει  «εκ  φύσεως». 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ο άνθρωπος  είναι  ζῷον  πολιτικόν  

Η κοινωνική  οντότητα  που  προήλθε  από  τη  συνένωση  περισσότερων  

χωριών  είναι  η πόλη , μια  κοινωνική  οντότητα  τέλεια , που  μπορούμε  να  

πούμε  ότι  πέτυχε  τελικά  την  ύψιστη  αυτάρκεια·  συγκροτήθηκε  για  να  

διασφαλίζει  τη  ζωή , στην  πραγματικότητα  όμως  υπάρχει  για  να  εξασφαλίζει  
την  καλή  ζωή . Η πόλη , επομένως , είναι  κάτι  που  ήρθε  στην  ύπαρξη  εκ  

φύσεως, όπως  ακριβώς  και  οι  πρώτες  κοινωνικές  οντότητες , αφού  αυτή  είναι  
το  τέλος  εκείνων  κι  αφού  αυτό  που  λέμε  φύση  ενός  πράγματος  δεν  είναι  
παρά  η μορφή  που  αυτό  έχει  κατά  τη  στιγμή  της  τελείωσης , της  

ολοκλήρωσής  του : αυτό  δεν  λέμε , πράγματι , πως  είναι  τελικά  η φύση  του  

κάθε  πράγματος , π.χ. του  ανθρώπου , του  αλόγου  ή του  σπιτιού , η μορφή  

δηλαδή  που  το  κάθε  πράγμα  έχει  όταν ολοκληρωθεί  η εξελικτική  του  πορεία ; 
Αριστοτέλους  Πολιτικά  (Α2, 5) 

Μονάδες  10 

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

Μονάδες  10 

Β5. Να  βρείτε  στο  παραπάνω  πρωτότυπο  διδαγμένο  κείμενο  μία  

ετυμολογικά  συγγενή  λέξη , απλή  ή σύνθετη , για  καθεμιά  από  τις  

παρακάτω  λέξεις  της  νέας  ελληνικής : 

ενόραση, σύσταση, κατάσχεση, σύγκλητος, κειμήλιο, σκόπιμος, άρχοντας, 
άφαντος, ρητό, άφιξη. 

Μονάδες  10 
Γ. Αδίδακτο  κείμενο  

Θουκυδίδου  Ἱστοριῶν  Ζ 28 

Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων  τέ τινων καὶ ἀκολούθων  περὶ μὲν 

τῶν Ἑρμῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων  περικοπαί  τινες  πρότερον  

ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι , καὶ τὰ μυστήρια  

ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις  ἐφ ’ ὕβρει· ὧν  καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην  

ἐπῃτιῶντο . καὶ αὐτὰ ὑπολαμβάνοντες  οἱ μάλιστα  τῷ Ἀλκιβιάδῃ 

ἀχθόμενοι ἐμποδὼν ὄντι σφίσι  μὴ αὐτοῖς τοῦ δήμου  βεβαίως  
προεστάναι , καὶ νομίσαντες , εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν , πρῶτοι ἂν εἶναι , 
ἐμεγάλυνον  καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου  καταλύσει  τὰ τε  μυστικὰ καὶ ἡ 

τῶν Ἑρμῶν περικοπὴ γένοιτο  καὶ οὐδὲν εἴη αὐτῶν ὅτι οὐ μετ ’ 
ἐκείνου  ἐπράχθη , ἐπιλέγοντες  τεκμήρια  τὴν ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ 

ἐπιτηδεύματα  οὐ δημοτικὴν παρανομίαν . 

ἐξελαύνω : εκδιώκω  από  κάποιο  μέρος  

ἐμποδών  εἰμι : είμαι  εμπόδιο  

μεγαλύνω : μεγαλοποιώ  

δημοτική : δημοκρατική  
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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  

ὕβρει 
ὄντι 
μάλιστα  

ἐπῃτιῶντο  

: 
: 
: 
: 
: 

την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος 

την αιτιατική ενικού 

τη δοτική πληθυντικού στον ίδιο τύπο 

τον θετικό βαθμό του ιδίου τύπου 

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  

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του 

μέλλοντα στην ίδια φωνή 

νομίσαντες  : 

ἐβόων 

εἴη  

ἐπράχθη  

: 
: 
: 

το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα 

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  της  και  να  

δηλώσετε  τη  συντακτική  της  λειτουργία  (μονάδες  4). 
Μονάδες  10 

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

συμπληρώσετε  τα  ατομικά  στοιχε ία  μαθητή . Στην  αρχή  των  απαντήσεών  σας  να  

γράψετε  πάνω -πάνω  την  ημερομην ία  και  το  εξεταζόμενο  μάθημα . Να  μην  

αντ ιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  να  μη  γράψετε  πουθενά  στ ις  απαντήσεις  

σας  το  όνομά  σας . 
2 

3 

. 

. 

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  φωτοαντ ίγραφα . 
Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή μόνο  με  μαύρο  

στυλό  με  μελάν ι  που  δεν  σβήνει . 
4 
5 
6 

. 

. 

. 

Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  ε ίνα ι  αποδεκτή . 
Διάρκεια  εξέτασης : τρε ις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  φωτοαντ ιγράφων . 
Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης : 10.00 π .μ . 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

Διδαγμένο  κείμενο  

Ἀριστοτέλους  Ἠθικὰ  Νικομάχεια  (Β1,1-4) 

∆ ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης , τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ 

ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ  πλεῖον ἐκ διδασκαλίας  ἔχει καὶ τὴν  

γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν , διόπερ  ἐμπειρίας  δεῖται  καὶ χρόνου , ἡ 

δ ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται , ὅθεν καὶ τοὔνομα  ἔσχηκε  μικρὸν  

παρεκκλῖνον  ἀπὸ τοῦ ἔθους . Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία  τῶν  

ἠθικῶν  ἀρετῶν φύσει ἡμῖν  ἐγγίνεται·  οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει  
ὄντων ἄλλως  ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος φύσει κάτω  φερόμενος  οὐκ  

ἂν ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι , οὐδ ’ ἂν μυριάκις  αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω 

ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ  πῦρ κάτω, οὐδ ’ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἂλλως  

πεφυκότων  ἄλλως ἂν ἐθισθείη . Οὔτ ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν 

ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς , 
τελειουμένοις  δὲ διὰ τοῦ ἔθους . 

Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται , τὰς δυνάμεις  τούτων  

πρότερον  κομιζόμεθα , ὕστερον  δὲ τὰς  ἐνεργείας  ἀποδίδομεν  

(ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων  δῆλον·  οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις  ἰδεῖν ἢ 

πολλάκις  ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις  ἐλάβομεν , ἀλλ ’ ἀνάπαλιν  

ἔχοντες  ἐχρησάμεθα , οὐ χρησάμενοι  ἔσχομεν) · τὰς δ ’ ἀρετὰς 
λαμβάνομεν  ἐνεργήσαντες  πρότερον , ὥσπερ  καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων  

τεχνῶν·  ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας  ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες  

μανθάνομεν , οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι  γίνονται καὶ 
κιθαρίζοντες  κιθαρισταί·  οὕτω δὴ καὶ τὰ  μὲν δίκαια  πράττοντες  

δίκαιοι  γινόμεθα , τὰ δὲ σώφρονα  σώφρονες , τὰ δ ’ ἀνδρεῖα 

ἀνδρεῖοι . 

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

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

Μονάδες  10 

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

ποιον  τρόπο  κατακτάται  καθεμία  (μονάδες  5) και  ποιος  έχει  την  κύρια  

ευθύνη  για  τη  μετάδοση  ή την  απόκτησή  τους; (μονάδες  5) 
Μονάδες  15 
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Β2. «τὰς δ ’ ἀρετάς λαμβάνομεν  ἐνεργήσαντες  πρότερον»: 
Πώς  οδηγείται  ο Αριστοτέλης  σε  αυτή  τη  θέση  (μονάδες  5) και  πώς  την  

τεκμηριώνει ; (μονάδες  10). 
Μονάδες  15 

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

Μονάδες  10 

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

ομόρριζο  ουσιαστικό  και  ένα  ομόρριζο  επίθετο  της  νέας  ελληνικής , απλό  

ή σύνθετο . 
οὔσης, ἔσχηκε, πεφυκότων, χρησάμενοι, μανθάνομεν . 

Μονάδες  10 

Γ. Αδίδακτο  κείμενο  

’ Ι σ ο κ ρ ά τ ο υ ς Ἀ ρ χ ί δ α μ ο ς , 1 0 3 - 1 0 5 

Οἶμαι γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἀγνοεῖν, ὅτι πολλαὶ πράξεις  ἤδη τοιαῦται  
γεγόνασιν , ἃς ἐν ἀρχῇ μὲν ἅπαντες  ὑπέλαβον εἶναι συμφοράς , καὶ 
τοῖς παθοῦσι συνηχθέσθησαν , ὕστερον  δὲ τὰς  αὐτὰς ταύτας  ἔγνωσαν 

μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίας γεγενημένας . Καὶ τί δεῖ τὰ  πόρρω λέγειν;  
Ἀλλὰ καὶ νῦν τὰς  πόλεις  τάς γε πρωτευούσας , λέγω δὲ τὴν 

Ἀθηναίων καὶ Θηβαίων , εὕροιμεν ἂν οὐκ ἐκ τῆς εἰρήνης  μεγάλην  

ἐπίδοσιν λαβούσας , ἀλλ ’ ἐξ ὧν ἐν τῷ πολέμῳ προδυστυχήσασαι  
πάλιν αὑτὰς ἀνέλαβον , ἐκ δὲ τούτων  τὴν μὲν ἡγεμόνα  τῶν Ἑλλήνων  

καταστᾶσαν, τὴν δ ’ ἐν τῷ παρόντι τηλικαύτην  γεγενημένην , ὅσην 

οὐδεὶς πώποτ ’ ἔσεσθαι προσεδόκησεν·  αἱ γὰρ ἐπιφάνειαι καὶ 
λαμπρότητες  οὐκ ἐκ τῆς  ἡσυχίας  ἀλλ ’ ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι  
φιλοῦσιν . 

συνάχθομαι : συμπονώ , συμπάσχω  

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

Μονάδες  20 

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

παρακάτω  λέξεις : 

ὑμᾶς : 
: 
: 
: 

την αιτιατική ενικού αριθμού στο γ΄ πρόσωπο 

τον υπερθετικό βαθμό 

το επίρρημα στον θετικό βαθμό 

τη γενική πληθυντικού αριθμού στο β΄ πρόσωπο στο 

ίδιο γένος 

πόρρω  

ἀγαθῶν 

αὑτὰς 

ἡγεμόνα  : τη δοτική πληθυντικού αριθμού 
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οἶμαι : 
: 
: 
: 
: 

το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού 

το απαρέμφατο του παρακειμένου στην παθητική φωνή 

τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα 

το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο 

το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο 

ὑπέλαβον  

τοῖς παθοῦσι 
ἔγνωσαν  

καταστᾶσαν 
και στην ίδια φωνή. 

Μονάδες  10 

Γ3α. Να  γίνει  πλήρης  συντακτική  αναγνώριση  των  παρακάτω  τύπων : 

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

Γ3β . «αἱ γὰρ ἐπιφάνειαι καὶ λαμπρότητες  οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ ’ 
ἐκ τῶν ἀγώνων  γίγνεσθαι φιλοῦσιν»: 
Να  μεταφέρετε  την  παραπάνω  πρόταση  στον  πλάγιο  λόγο , και  με  τους 

δύο  τρόπους , με  εξάρτηση  από  τη  φράση : «Ὁ ῥήτωρ  εἶπεν». 

(μονάδες  4) 

Μονάδες  10 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους) 
1 

2 

3 

. 

. 

. 

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 . 
4 
5 

. 

. 
Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή . 
Διάρκεια  

φωτοαντιγράφων . 
Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης : 10.00 π.μ . 

εξέτασης : τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

6 . 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

Διδαγμένο  κείμενο  

Ἀριστοτέλους  Ἠθικὰ  Νικομάχεια  (Β1,1-4) 

∆ ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης , τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ 

ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ  πλεῖον ἐκ διδασκαλίας  ἔχει καὶ τὴν  

γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν , διόπερ  ἐμπειρίας  δεῖται  καὶ χρόνου , ἡ 

δ ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται , ὅθεν καὶ τοὔνομα  ἔσχηκε  μικρὸν  

παρεκκλῖνον  ἀπὸ τοῦ ἔθους . Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία  τῶν  

ἠθικῶν  ἀρετῶν φύσει ἡμῖν  ἐγγίνεται·  οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει  
ὄντων ἄλλως  ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος φύσει κάτω  φερόμενος  οὐκ  

ἂν ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι , οὐδ ’ ἂν μυριάκις  αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω 

ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ  πῦρ κάτω, οὐδ ’ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἂλλως  

πεφυκότων  ἄλλως ἂν ἐθισθείη . Οὔτ ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν 

ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς , 
τελειουμένοις  δὲ διὰ τοῦ ἔθους . 

Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται , τὰς δυνάμεις  τούτων  

πρότερον  κομιζόμεθα , ὕστερον  δὲ τὰς  ἐνεργείας  ἀποδίδομεν  

(ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων  δῆλον·  οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις  ἰδεῖν ἢ 

πολλάκις  ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις  ἐλάβομεν , ἀλλ ’ ἀνάπαλιν  

ἔχοντες  ἐχρησάμεθα , οὐ χρησάμενοι  ἔσχομεν) · τὰς δ ’ ἀρετὰς 
λαμβάνομεν  ἐνεργήσαντες  πρότερον , ὥσπερ  καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων  

τεχνῶν·  ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας  ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες  

μανθάνομεν , οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι  γίνονται καὶ 
κιθαρίζοντες  κιθαρισταί·  οὕτω δὴ καὶ τὰ  μὲν δίκαια  πράττοντες  

δίκαιοι  γινόμεθα , τὰ δὲ σώφρονα  σώφρονες , τὰ δ ’ ἀνδρεῖα 

ἀνδρεῖοι . 

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

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

Μονάδες  10 

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

ποιον  τρόπο  κατακτάται  καθεμία  (μονάδες  5) και  ποιος  έχει  την  κύρια  

ευθύνη  για  τη  μετάδοση  ή την  απόκτησή  τους; (μονάδες  5) 
Μονάδες  15 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



  
  

Α Ρ Χ Η 2 Η Σ Σ Ε Λ Ι ∆ Α Σ – ∆ ́  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ν Ω Ν 

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

τεκμηριώνει ; (μονάδες  10). 
Μονάδες  15 

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

Μονάδες  10 

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

ομόρριζο  ουσιαστικό  και  ένα  ομόρριζο  επίθετο  της  νέας  ελληνικής , απλό  

ή σύνθετο . 
ο ὔ σ η ς , ἔ σ χ η κ ε , π ε φ υ κ ό τ ω ν , χ ρ η σ ά μ ε ν ο ι , μ α ν θ ά ν ο μ ε ν . 

Μονάδες  10 

Γ. Αδίδακτο  κείμενο  

’ Ι σ ο κ ρ ά τ ο υ ς Ἀ ρ χ ί δ α μ ο ς , 1 0 3 - 1 0 5 

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 

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

παρακάτω  λέξεις : 
ὑ μ ᾶ ς : 

: 
: 
: 
: 

τον ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο 

τη γενική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

το επίρρημα στον θετικό βαθμό 

την κλητική ενικού αριθμού 

τοιαῦται 
ἀγαθῶν 

ἐπίδοσιν  

ἡγεμόνα  τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

Τ Ε Λ Ο Σ 2 Η Σ Α Π Ο 3 Σ Ε Λ Ι ∆ Ε Σ 



  
  

Α Ρ Χ Η 3 Η Σ Σ Ε Λ Ι ∆ Α Σ – ∆ ́  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ν Ω Ν 

ο ἶ μ α ι : 
: 
: 
: 
: 

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΄. 

ὑπέλαβον  

τοῖς παθοῦσι 
ἔγνωσαν  

γίγνεσθαι  

Μονάδες  10 

Γ3α. Να  γίνει  πλήρης  συντακτική  αναγνώριση  των  παρακάτω  τύπων : 

ὑ μ ᾶ ς , σ υ μ φ ο ρ ά ς , τ ο ῖ ς π α θ ο ῦ σ ι , τ ί , λ α β ο ύ σ α ς , ἡ γ ε μ ό ν α . 
(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 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους) 
1 

2 

3 

. 

. 

. 

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 . 
4 
5 

. 

. 
Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή . 
Διάρκεια  

φωτοαντιγράφων . 
Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης : 10.00 π.μ . 

εξέτασης : τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

6 . 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

Τ Ε Λ Ο Σ 3 Η Σ Α Π Ο 3 Σ Ε Λ Ι ∆ Ε Σ 



 
  

  

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

Διδαγμένο κείμενο 
Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) 

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 δημιουργικὴ 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 Δία 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 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». 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο  να γράψετε στο τετράδιό σας τη 
μετάφραση του αποσπάσματος : «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι . . . 
φιλίας συναγωγοί».  

Μονάδες  10 

Β1.«Ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας»: Να ερμηνεύσετε  τη 
φράση. 

Μονάδες  10 

Β2. «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι  . . . μετεχόντων» : Από ποιες φάσεις 
διέρχεται η προσπάθεια  των ανθρώπων να δημιουργήσουν  
πολιτικά  οργανωμένες  κοινωνίες , σύμφωνα με το απόσπασμα ; 

Μονάδες  10 

Β3. Με βάση το απόσπασμα  «οὐ γὰρ ἂν γένοιντο  . . . ὡς νόσον 
πόλεως» του πρωτότυπου  κειμένου και το μεταφρασμένο  
απόσπασμα  που ακολουθεί, να δικαιολογήσετε  την  επιβολή της 
θανατικής  ποινής σε όσους δεν μετέχουν στην πολιτική αρετή , 
παρόλο που ο Δίας  την είχε δωρίσει σε όλους . 

Πλάτωνος Πρωταγόρας (326e) 

Ότι το πράγμα αυτό1 το θεωρούν διδακτό και στο ιδιωτικό και 
στο δημόσιο επίπεδο, το αποδείξαμε  ήδη. Ενώ όμως είναι το 
πράγμα αυτό διδακτό, αφού είναι κάτι που μπορεί να φροντίσει 
και να καλλιεργήσει  κανείς, αυτοί διδάσκουν  στους γιους τους 
τα άλλα, των οποίων η άγνοια δεν πρόκειται να  επιφέρει ως 
ποινή τον θάνατο, αυτό όμως, την αρετή, που εάν τα αγόρια δεν 
τη μάθουν και δεν τη φροντίσουν,  μπορεί να υποστούν ως ποινή 
και τον θάνατο και την εξορία και τη δήμευση της περιουσίας  
εκτός από τη θανάτωση και, με μια λέξη, τη συνολική  
καταστροφή  του οἴκου τους, αυτή δεν τη διδάσκουν  και δεν τη 
φροντίζουν με κάθε δυνατή επιμέλεια!  

1 την αρετή  

Μονάδες  10 

Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη 
Σωστό , αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη: 

α.Η δίκη και καταδίκη του Σωκράτη ήταν πολιτική  δίωξη. 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

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

γ. Ο Πλάτων ανέλαβε πολιτικά  αξιώματα  στην Αθήνα. 

δ. Οι λογοτεχνικές  ικανότητες  του Πλάτωνα  αποτυπώνονται  
στον «Πρωταγόρα». 

ε. Στον διάλογο «Πρωταγόρας»  ο Σωκράτης  και ο Πρωταγόρας  
συμφώνησαν  ότι η αρετή είναι διδακτή.  

Μονάδες  10 

Β5. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο  κείμενο μία ετυμολογικά 
συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω 
λέξεις της αρχαίας ελληνικής : 
λοχαγός, ἀγαλλίασις,  θρέψις, βαθμίς, ἄφιξις, ὀχυρός, διάδημα,  
νεογνός, ὀλέθριος,  δεισιδαίμων . 

Μονάδες  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 
ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες  αὐτοῖς χρημάτων τε 
προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχῇ· ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους 
κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν. 
κατὰ γῆν δὲ πόλεμος, ὅθεν τισὶ καὶ δύναμις παρεγένετο, 
οὐδεὶς ξυνέστη· πάντες δὲ ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸς 
ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις, καὶ ἐκδήμους στρατείας 
πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἐπ’ ἄλλων καταστροφῇ οὐκ ἐξῇσαν οἱ 
Ἕλληνες. οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν  πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις 
ὑπήκοοι, οὐδ’ αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης κοινὰς στρατείας 
ἐποιοῦντο […] . 

ἐξῇσαν  στρατείας=  έκαναν  εκστρατείες  

Γ1. 

Γ2. 

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

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

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ἦν : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 
μέλλοντα 

ἐλαχίστην 

προσσχόντες 

: τη δοτική πληθυντικού του συγκριτικού 
βαθμού στο ίδιο γένος 

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

ἐπιπλέοντες : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 
προστακτικής του ίδιου χρόνου στην 
ίδια φωνή 

κατεστρέφοντο : το τρίτο ενικό πρόσωπο προστακτικής 
παρακειμένου στην ίδια φωνή 

μάλιστα 

διαρκῆ 

: τον θετικό βαθμό 

: την κλητική ενικού του αρσενικού 
γένους 

ἐκδήμους : τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού 
γένους 

οὐδείς : τη γενική ενικού του θηλυκού γένους 

: το απαρέμφατο του αορίστου β΄. 

Μονάδες  10 

ἐξῇσαν 

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω  
τύπων : τὰ ναυτικά, αὐτοῖς, ἄλλων (το πρώτο στο κείμενο), 
ἐπὶ καταστροφῇ, ὑπήκοοι. 

μονάδες  5 

Γ3.β. «ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο  ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ 
προσσχόντες αὐτοῖς»: Να μεταφέρετε  την παραπάνω πρόταση  
στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς  τρόπους, με 
εξάρτηση από τη φράση: «Ἅπαντες γιγνώσκουσι» . 

μονάδες  5 

Μονάδες  10 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους)  

1 

2 

3 

. 

. 

. 

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 .  

4 
5 

. 

. 
Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή.  
Διάρκεια  
φωτοαντιγράφων.  
Χρόνος δυνατής  αποχώρησης:  10.00 π.μ.  

εξέτασης:  τρεις (3) ώρες μετά  τη  διανομή των 

6 . 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

Διδαγμένο κείμενο 
Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) 

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 δημιουργικὴ 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 Δία 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 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». 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Α1. Από το παραπάνω κείμενο  να γράψετε στο τετράδιό σας τη 
μετάφραση του  αποσπάσματος : «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι . . . 
φιλίας συναγωγοί».  

Μονάδες  10 

Β1. «Ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας»: Να ερμηνεύσετε  τη 
φράση. 

Μονάδες  10 

Β2. «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι  . . . μετεχόντων» : Από ποιες φάσεις 
διέρχεται η προσπάθεια  των ανθρώπων να δημιουργήσουν  
πολιτικά  οργανωμένες  κοινωνίες , σύμφωνα με το απόσπασμα ; 

Μονάδες  10 

Β3. Με βάση το απόσπασμα  «οὐ γὰρ ἂν γένοιντο  . . . ὡς νόσον 
πόλεως» του πρωτότυπου  κειμένου και το μεταφρασμένο  
απόσπασμα  που ακολουθεί, να δικαιολογήσετε  την  επιβολή της 
θανατικής  ποινής σε όσους δεν μετέχουν στην πολιτική αρετή, 
παρόλο που ο Δίας  την είχε δωρίσει σε όλους . 

Πλάτωνος Πρωταγόρας (326e) 

Ότι το πράγμα αυτό1 το θεωρούν διδακτό και στο ιδιωτικό και 
στο δημόσιο επίπεδο, το αποδείξαμε  ήδη. Ενώ όμως είναι το 
πράγμα αυτό διδακτό, αφού είναι κάτι που μπορεί να φροντίσει 
και να καλλιεργήσει  κανείς, αυτοί διδάσκουν  στους γιους τους 
τα άλλα, των οποίων η άγνοια δεν πρόκειται να  επιφέρει ως 
ποινή τον θάνατο, αυτό όμως, την αρετή, που εάν τα αγόρια δεν 
τη μάθουν και δεν τη φροντίσουν,  μπορεί να υποστούν ως ποινή 
και τον θάνατο και την εξορία και τη δήμευση της περιουσίας  
εκτός από τη θανάτωση και, με μια λέξη, τη συνολική  
καταστροφή  του οἴκου τους, αυτή δεν τη διδάσκουν  και δεν τη 
φροντίζουν με κάθε δυνατή επιμέλεια!  

1 την αρετή 
Μονάδες  10 

Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω θέσεις , τη λέξη 
Σωστό , αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη: 

α.Η δίκη και καταδίκη του Σωκράτη ήταν πολιτική  δίωξη. 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

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

γ. Ο Πλάτων ανέλαβε πολιτικά  αξιώματα  στην Αθήνα. 

δ. Οι λογοτεχνικές  ικανότητες  του Πλάτωνα  αποτυπώνονται  
στον «Πρωταγόρα». 

ε. Στον διάλογο «Πρωταγόρας»  ο Σωκράτης  και ο Πρωταγόρας  
συμφώνησαν  ότι η αρετή είναι διδακτή.  

Μονάδες  10 

Β5. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο  κείμενο μία ετυμολογικά 
συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω 
λέξεις της αρχαίας ελληνικής : 
λοχαγός, ἀγαλλίασις,  θρέψις, βαθμίς, ἄφιξις, ὀχυρός, διάδημα,  
νεογνός, ὀλέθριος,  δεισιδαίμων . 

Μονάδες  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 
ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες  αὐτοῖς χρημάτων τε 
προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχῇ· ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους 
κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν. 
κατὰ γῆν δὲ πόλεμος, ὅθεν τισὶ καὶ δύναμις παρεγένετο, 
οὐδεὶς ξυνέστη· πάντες δὲ ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸς 
ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις, καὶ ἐκδήμους στρατείας  
πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἐπ’ ἄλλων καταστροφῇ οὐκ ἐξῇσαν οἱ 
Ἕλληνες. οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν  πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις 
ὑπήκοοι, οὐδ’ αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης κοινὰς στρατείας 
ἐποιοῦντο[…] . 

ἐξῇσαν  στρατείας=  έκαναν  εκστρατείες  

Γ1. 

Γ2. 

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

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

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ἦν : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 
μέλλοντα 

ἐλαχίστην 

προσσχόντες 

: τη δοτική πληθυντικού του συγκριτικού 
βαθμού στο ίδιο γένος 

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

ἐπιπλέοντες : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 
προστακτικής του ίδιου χρόνου στην 
ίδια φωνή 

κατεστρέφοντο : το τρίτο ενικό πρόσωπο προστακτικής 
παρακειμένου στην ίδια φωνή 

μάλιστα 

διαρκῆ 

: τον θετικό βαθμό 

: την κλητική ενικού του αρσενικού 
γένους 

ἐκδήμους : τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού 
γένους 

οὐδείς : τη γενική ενικού του θηλυκού γένους 

: το απαρέμφατο του αορίστου β΄. 

Μονάδες  10 

ἐξῇσαν 

Γ3. Να γίνει πλήρης  συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
τύπων : τὰ ναυτικά, τοιαῦτα, ὕστερον, ἰσχύν, κατὰ γῆν, 
αὐτοῖς, ἄλλων (το πρώτο στο κείμενο), οὐδείς, ἐπὶ 
καταστροφῇ, ὑπήκοοι. 

Μονάδες  10 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους)  

1 

2 

3 

. 

. 

. 

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.  

4 
5 

. 

. 
Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή.  
Διάρκεια  
φωτοαντιγράφων.  
Χρόνος δυνατής  αποχώρησης:  10.00 π.μ.  

εξέτασης:  τρεις (3) ώρες μετά  τη  διανομή των 

6 . 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  (ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ)  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

Διδαγμένο κείμενο 

Αριστοτέλους Ἠθικά 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, ὅσοι 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 οὕτως 
εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν 
ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. 

Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες  γὰρ τὰ ἐν 
τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ 
μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς 
καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ 
δειλοί. 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. Διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας 
ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς 
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ 
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οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ 
πᾶν. 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας  τη 
μετάφραση του αποσπάσματος : «Ἀνάλογον. . . ἀκολουθοῦσιν αἱ  
ἕξεις» . 

Μονάδες  10 

Β1. Να προσδιορίσετε  το περιεχόμενο  των υπογραμμισμένων  λέξεων  
ή φράσεων στις παρακάτω προτάσεις : 
« 

« 

« 

καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία  πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης» 

καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα  ἀρετὴ καὶ φθείρεται» 

ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ  ἕξεις γίνονται» . 
Μονάδες  15 

Β2. «Οὕτω δὴ . . . οὑτωσί» : Στηριζόμενοι σε αναφορές του 
αποσπάσματος αυτού να παρουσιάσετε  α) τη συλλογιστική 
πορεία που ακολουθεί ο Αριστοτέλης  (μονάδες 3) και β) τον 
τρόπο τεκμηρίωσης  της άποψής του (μονάδες 12). 

Μονάδες  15 

Β3. Ποια επίδραση άσκησε ο Εύδοξος  από την  Κνίδο στον νεαρό 
Αριστοτέλη ; 

Μονάδες  10 

Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο  μια ετυμολογικά  
συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά  από τις παρακάτω 
λέξεις : 
γηγενής, ἐσθλός, μισαλλοδοξία,  δέος, στρεβλός . 

Μονάδες  10 

Αδίδακτο κείμενο 

Πλάτωνος Εὐθύδημος 289d8-290a4 

Στο  κείμενο  που  ακολουθεί  εξετάζεται  η σχέση  της  τέχνης  των  ρητόρων  και  
των  μάγων  

Ἱκανόν μοι δοκεῖς, ἔφην ἐγώ, τεκμήριον λέγειν, ὅτι οὐχ 
αὕτη ἐστὶν ἡ τῶν λογοποιῶν τέχνη, ἣν ἂν κτησάμενός τις 
εὐδαίμων εἴη. καίτοι ἐγὼ ᾤμην ἐνταῦθά που φανήσεσθαι τὴν 
ἐπιστήμην ἣν δὴ πάλαι ζητοῦμεν. καὶ γάρ μοι οἵ τε ἄνδρες 
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αὐτοὶ οἱ λογοποιοί, ὅταν συγγένωμαι αὐτοῖς, ὑπέρσοφοι, ὦ 
Κλεινία, δοκοῦσιν εἶναι, καὶ αὐτὴ ἡ τέχνη αὐτῶν θεσπεσία 
τις καὶ ὑψηλή. καὶ μέντοι οὐδὲν θαυμαστόν·  ἔστι γὰρ τῆς τῶν 
ἐπῳδῶν τέχνης μόριον μικρῷ τε ἐκείνης ὑποδεεστέρα. ἡ μὲν 
γὰρ τῶν ἐπῳδῶν ἔχεών τε καὶ φαλαγγίων καὶ σκορπίων καὶ 
τῶν ἄλλων θηρίων τε καὶ νόσων κήλησίς ἐστιν, ἡ δὲ 
δικαστῶν τε καὶ ἐκκλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων 
κήλησίς τε καὶ παραμυθία τυγχάνει οὖσα·[…] . 

ὁ ἐπῳδὸς=ο  μάγος  
ἡ κήλησις=γήτεμα,  γοητεία,  σαγήνη  

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

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

ἔφην : το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 
προστακτικής ενεστώτα 

κτησάμενος 

τις 

: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής 
παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται 

: τη γενική πληθυντικού αριθμού θηλυκού 
γένους 

εὐδαίμων 

ᾤμην 

: την κλητική ενικού αριθμού θηλυκού γένους 

: το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής 
αορίστου παθητικής φωνής 

φανήσεσθαι : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού 
προστακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 

πάλαι : τον συγκριτικό βαθμό 

κήλησις 

τυγχάνει 

: την κλητική ενικού αριθμού 

: το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 
ευκτικής β΄ αορίστου στην ίδια φωνή 

οὖσα : τον ίδιο τύπο στη δοτική πληθυντικού 
αριθμού του μέλλοντα. 

Μονάδες  10 
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Γ3.α.Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση  των παρακάτω  
τύπων : μοι (το πρώτο του κειμένου), εὐδαίμων, ἥν (το δεύτερο  
του κειμένου),  ἐκείνης, οὖσα . 

μονάδες  5 

Γ3.β. «κτησάμενος» : Να αναγνωριστεί  το είδος της μετοχής  
(μονάδα 1), να αναλυθεί σε δευτερεύουσα  πρόταση (μονάδες  
2 ) και να αιτιολογηθεί  η εκφορά της πρότασης  που 
σχηματίζεται  (μονάδες 2). 

μονάδες  5 

Μονάδες  10 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

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

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

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

. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.  

. Διάρκεια  εξέτασης:  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων.  

4 
5 

6 . Χ ρ ό ν ο ς δ υ ν α τ ή ς α π ο χ ώ ρ η σ η ς : 1 0 . 0 0 π . μ . 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  (ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ)  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

Διδαγμένο κείμενο 

Αριστοτέλους Ἠθικά 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, ὅσοι 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 οὕτως 
εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν 
ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. 

Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες  γὰρ τὰ ἐν 
τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ 
μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς 
καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ 
δειλοί. 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. Διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας 
ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς 
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ 
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οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ 
πᾶν. 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας  τη 
μετάφραση του αποσπάσματος : «Ἀνάλογον. . . ἀκολουθοῦσιν αἱ  
ἕξεις» . 

Μονάδες  10 

Β1. Να προσδιορίσετε  το περιεχόμενο  των υπογραμμισμένων  λέξεων  
ή φράσεων στις παρακάτω προτάσεις : 
« 

« 

« 

καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία  πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης» 

καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα  ἀρετὴ καὶ φθείρεται» 

ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ  ἕξεις γίνονται» . 
Μονάδες  15 

Β2. «Οὕτω δὴ . . . οὑτωσί» : Στηριζόμενοι σε αναφορές του 
αποσπάσματος αυτού να παρουσιάσετε  α) τη συλλογιστική 
πορεία που ακολουθεί ο Αριστοτέλης  (μονάδες 3) και β) τον 
τρόπο τεκμηρίωσης  της άποψής του (μονάδες 12). 

Μονάδες  15 

Β3. Ποια επίδραση άσκησε ο Εύδοξος  από την  Κνίδο στον νεαρό 
Αριστοτέλη ; 

Μονάδες  10 

Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο  μια ετυμολογικά  
συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά  από τις παρακάτω 
λέξεις : 
γηγενής, ἐσθλός, μισαλλοδοξία,  δέος, στρεβλός . 

Μονάδες  10 

Αδίδακτο κείμενο 

Πλάτωνος Εὐθύδημος 289d8-290a4 

Στο  κείμενο  που  ακολουθεί  εξετάζεται  η σχέση  της  τέχνης  των  ρητόρων  και  
των  μάγων  

Ἱκανόν μοι δοκεῖς, ἔφην ἐγώ, τεκμήριον λέγειν, ὅτι οὐχ 
αὕτη ἐστὶν ἡ τῶν λογοποιῶν τέχνη, ἣν ἂν κτησάμενός τις 
εὐδαίμων εἴη. καίτοι ἐγὼ ᾤμην ἐνταῦθά που φανήσεσθαι τὴν 
ἐπιστήμην ἣν δὴ πάλαι ζητοῦμεν. καὶ γάρ μοι οἵ τε ἄνδρες 
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αὐτοὶ οἱ λογοποιοί, ὅταν συγγένωμαι αὐτοῖς, ὑπέρσοφοι, ὦ 
Κλεινία, δοκοῦσιν εἶναι, καὶ αὐτὴ ἡ τέχνη αὐτῶν θεσπεσία 
τις καὶ ὑψηλή. καὶ μέντοι οὐδὲν θαυμαστόν·  ἔστι γὰρ τῆς τῶν 
ἐπῳδῶν τέχνης μόριον μικρῷ τε ἐκείνης ὑποδεεστέρα. ἡ μὲν 
γὰρ τῶν ἐπῳδῶν ἔχεών τε καὶ φαλαγγίων καὶ σκορπίων καὶ 
τῶν ἄλλων θηρίων τε καὶ νόσων κήλησίς ἐστιν, ἡ δὲ 
δικαστῶν τε καὶ ἐκκλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων 
κήλησίς τε καὶ παραμυθία τυγχάνει οὖσα·[…] . 

ὁ ἐπῳδὸς=ο  μάγος  
ἡ κήλησις=γήτεμα,  γοητεία,  σαγήνη  

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

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

ἔφην : το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 
προστακτικής ενεστώτα 

κτησάμενος 

τις 

: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής 
παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται 

: τη γενική πληθυντικού αριθμού θηλυκού 
γένους 

εὐδαίμων 

ᾤμην 

: την κλητική ενικού αριθμού θηλυκού γένους 

: το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής 
αορίστου παθητικής φωνής 

φανήσεσθαι : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού 
προστακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 

πάλαι : τον συγκριτικό βαθμό 

κήλησις 

τυγχάνει 

: την κλητική ενικού αριθμού 

: το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 
ευκτικής β΄ αορίστου στην ίδια φωνή 

οὖσα : τον ίδιο τύπο στη δοτική πληθυντικού 
αριθμού του μέλλοντα. 

Μονάδες  10 
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Γ3.α.Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση  των παρακάτω  
τύπων : μοι (το πρώτο του κειμένου), εὐδαίμων, ἥν(το δεύτερο  
του κειμένου),  ἐκείνης, οὖσα . 

μονάδες  5 

Γ3.β. «ὅτι. . . τέχνη» (μονάδες 2) 
« ὅταν. . . αὐτοῖς» (μονάδες  3) 
Να αναγνωριστεί  το είδος των προτάσεων και να 
αιτιολογηθεί  η εκφορά τους. 

μονάδες  5 

Μονάδες  10 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

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

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

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

. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.  

. Διάρκεια  εξέτασης:  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων.  

4 
5 

6 . Χρόνος δυνατής  αποχώρησης:  10.00 π.μ.  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  1Η Σ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ  Δ΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

Διδαγμένο κείμενο 

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

Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ 
Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης 
τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι συμβουλῆς, καὶ 
ἐάν τις ἐκτὸς ὢν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς 
σὺ φῄς —εἰκότως, ὡς ἐγώ φημι— ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν 
πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης  πᾶσαν ἰέναι 
καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς 
παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ μὴ εἶναι 
πόλεις. Αὓτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία. 

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 μ ή  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. 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  2Η Σ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ  Δ΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Α1.Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη 
μετάφραση του αποσπάσματος : «Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς...ἢ 

μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις». 
Μονάδες  10 

Β1. Με βάση ποια αποδεικτικά  στοιχεία  ο Πρωταγόρας  προσπαθεί 
στη β΄ παράγραφο  του διδαγμένου  κειμένου  να θεμελιώσει τη 
θέση του ότι «ἡγοῦνται πάντες ἄνθρωποι  πάντα ἄνδρα  

μετέχειν δικαιοσύνης  τε καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς». 

Μονάδες  10 

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

Μονάδες  10 

Β3.Αφού μελετήσετε  το απόσπασμα  «Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ 

ταῦτα...τούτου  αἰτία» και το παρακάτω μεταφρασμένο  κείμενο , 

να απαντήσετε  στο ερώτημα: πώς συσχετίζει την πολιτική αρετή 
ο Πρωταγόρας  και πώς ο Σωκράτης  με τις αντιλήψεις  και τη 
συμπεριφορά  των Αθηναίων στον δημόσιο βίο τους; 

Μεταφρασμένο  κείμενο  

Π λ ά τ ω ν ο ς, Π ρ ω τ α γ ό ρ α ς 319b–d 
Εγώ [δηλ. ο Σωκράτης]  λοιπόν θεωρώ, όπως και οι άλλοι 
Έλληνες, πως οι Αθηναίοι είναι σοφοί. Και βλέπω ότι, όποτε  
συγκεντρωνόμαστε  στην εκκλησία  του δήμου, όταν η πόλη  
πρόκειται να εκτελέσει κάποιο έργο οικοδομικό,  καλούμε τους 
οικοδόμους  ως συμβούλους  στην οικοδομία, κι όταν πάλι 
πρόκειται για ναυπηγικό έργο, καλούμε τους ναυπηγούς, και με 
τον ίδιο τρόπο πράττουμε  όταν πρόκειται για όλα τα 
αντίστοιχα έργα, για όσα δηλαδή θεωρείται πως είναι διδακτά  
και μπορεί κάποιος  να τα μάθει με κατάλληλα  μαθήματα.  Εάν 
επιχειρήσει δε κάποιος άλλος να δώσει τη συμβουλή του στον 
δήμο, κάποιος  που οι άνθρωποι δεν τον θεωρούν τεχνίτη  
σχετικό, η συνέλευση  δεν τον αποδέχεται, ακόμα κι αν είναι και 
ωραίος και πλούσιος  και από μεγάλη οικογένεια.  Αντίθετα  τον 
κοροϊδεύουν  και του φωνάζουν,  μέχρι αυτός που τόλμησε να 
μιλήσει να φύγει μόνος του τρομοκρατημένος  ή μέχρι να τον 
σύρουν οι τοξότες  και να τον βγάλουν  σηκωτό, με διαταγή των 
πρυτάνεων. Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν [οι Αθηναίοι] 
ότι εξαρτώνται από κάποια συγκεκριμένη  τεχνογνωσία, έτσι 
ενεργούν.  Όταν όμως πρέπει να αποφασιστεί  κάποιο ζήτημα που 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  3Η Σ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ  Δ΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

αφορά τη διοίκηση της πόλεως, σηκώνεται και δίνει τις  
συμβουλές  του γι’ αυτό εξίσου και ο οικοδόμος  και ο σιδεράς 
και ο έμπορος  ή ο ναυτικός και ο πλούσιος και ο φτωχός και 
αυτός που είναι από μεγάλο γένος και αυτός που δεν είναι από 
κάποια γενιά σπουδαία.  Και κανένας δεν τους ψέγει γι’ αυτό, 
όπως τους προηγούμενους : γιατί εσύ, χωρίς να έχεις διδαχθεί  
από πουθενά  αυτό το πράγμα και χωρίς να έχεις δάσκαλο σ’ 
αυτό το θέμα, θέλεις τώρα να δώσεις και συμβουλές.  Άρα, είναι 
προφανές πως δεν θεωρούν ότι το πράγμα αυτό είναι κάτι που 
διδάσκεται.  

Μονάδες  10 

Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί  σε καθεμία  από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη 
Σωστό , αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη: 

α.Τόσο οι σοφιστές  όσο και ο Σωκράτης  αμφισβητούν  τις  
παραδοσιακές  ιδέες της εποχής τους. 

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

γ. Ο Σωκράτης  δημιουργούσε  αντιφατικά  αισθήματα  στους 
συμπολίτες  του . 

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

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

Μονάδες  10 

Β5.α.Να αντιστοιχίσετε  στο τετράδιό  σας τις αρχαίες ελληνικές  
λέξεις της στήλης  Α με τις ετυμολογικά  συγγενείς  
νεοελληνικές  λέξεις της στήλης Β. 

Στήλη  Α Στήλη  Β 

ἴωσιν  έξη 
δεῖ 
ἀνέχονται  
εἰδῶσιν 

συνείδηση  
ένδεια 
εισιτήριο 

(μονάδες  4) 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  4Η Σ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ  Δ΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Β5.β.Για καθεμία  από τις τρεις παρακάτω υπογραμμισμένες  λέξεις 
να γράψετε  μία πρόταση στα νέα ελληνικά , όπου η ίδια λέξη 
(σε οποιαδήποτε  πτώση, αριθμό ή γένος) θα χρησιμοποιείται  
με διαφορετική  σημασία  από αυτήν που έχει στο αρχαίο 
κείμενο: 

« ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης 

τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις  οἴονται μετεῖναι συμβουλῆς» 

(μονάδες  6) 

Μονάδες  10 

Αδίδακτο  κείμενο 

Ισοκράτους, Φίλιππος, 26-27 (έκδ. Τeubner) 

Στο  κείμενο  που  ακολουθεί  γίνεται  αναφορά  στο  πότε  ο ρητορικός  λόγος  

χάνει  την  αποτελεσματικότητά  του . 

Ἐπειδὰν γὰρ ὁ λόγος ἀποστερηθῇ τῆς τε δόξης τῆς τοῦ 
λέγοντος καὶ τῆς φωνῆς καὶ τῶν μεταβολῶν τῶν ἐν ταῖς 
ῥητορείαις γιγνομένων, ἔτι δὲ τῶν καιρῶν καὶ τῆς σπουδῆς 
τῆς περὶ τὴν πρᾶξιν, καὶ μηδὲν ᾖ τὸ συναγωνιζόμενον καὶ 
συμπεῖθον, ἀλλὰ τῶν μὲν προειρημένων  ἁπάντων ἔρημος 
γένηται καὶ γυμνός, ἀναγιγνώσκῃ δέ τις αὐτὸν ἀπιθάνως καὶ 
μηδὲν ἦθος ἐνσημαινόμενος ἀλλ’ ὥσπερ ἀπαριθμῶν, εἰκότως, 
οἶμαι, φαῦλος εἶναι δοκεῖ τοῖς ἀκούουσιν. Ἅπερ καὶ τὸν νῦν 
ἐπιδεικνύμενον  μάλιστ’ ἂν βλάψειε καὶ φαυλότερον 
φαίνεσθαι ποιήσειεν . 

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

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

ἀναγιγνώσκῃ 

ἀπαριθμῶν 

: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού 
προστακτικής αορίστου β΄ 

: το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 
ευκτικής ενεστώτα 

τοῖς ἀκούουσιν : το απαρέμφατο μέλλοντα 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  5Η Σ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ  Δ΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

μάλιστ’ : τον θετικό βαθμό 

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

(μονάδες  5) 

Γ2.β.«τῶν μὲν  προειρημένων  ἁπάντων  ἔρημος γένηται»: Να 
μεταφέρετε  όλους τους κλιτούς  τύπους της πρότασης  στον 
άλλον αριθμό. 

(μονάδες  5) 

Μονάδες  10 

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση  των παρακάτω  
τύπων: τῶν μεταβολῶν, τῶν προειρημένων , γυμνός, εἰκότως , 

τοῖς ἀκούουσιν. 

(μονάδες  5) 

Γ3.β. «Ἅπερ καὶ τὸν [...] ἐπιδεικνύμενον  μάλιστ’  ἂν βλάψειε  

καὶ 

φαυλότερον φαίνεσθαι ποιήσειεν»: Να αναγνωρίσετε  το είδος 
της πρώτης πρότασης  (μονάδα  1) και να κάνετε συντακτική 
αναγνώριση των υπογραμμισμένων  όρων (μονάδες  4). (μονάδες  5) 

Μονάδες  10 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους)  

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  εσώφυλλο  

πάνω-πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  ατομικά  σας  στοιχεία.  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.  

4 

5 

. 

. 

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

6 . Χρόνος δυνατής  αποχώρησης:  10.00 π.μ. 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πλάτωνος  Πολιτεία  519c-520a 

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;  

Ἐπελάθου,  ἦν  δ’ ἐγώ, πάλιν,  ὦ φίλε,  ὅτι νόμῳ  οὐ τοῦτο μέλει,  

ὅπως  ἕν  τι γένος  ἐν  πόλει  διαφερόντως  εὖ πράξει,  ἀλλ’ ἐν  ὅλῃ τῇ  

πόλει τοῦτο  μηχανᾶται  ἐγγενέσθαι,  συναρμόττων  τοὺς  πολίτας  

πειθοῖ τε  καὶ ἀνάγκῃ,  ποιῶν  μεταδιδόναι  ἀλλήλοις  τῆς  ὠφελίας  ἣν  

ἂν  ἕκαστοι  τὸ  κοινὸν  δυνατοὶ ὦσιν  ὠφελεῖν  καὶ  αὐτὸς  ἐμποιῶν  

τοιούτους  ἄνδρας  ἐν  τῇ πόλει,  οὐχ ἵνα  ἀφιῇ τρέπεσθαι  ὅπῃ 

ἕκαστος  βούλεται,  ἀλλ’ ἵνα  καταχρῆται  αὐτὸς  αὐτοῖς  ἐπὶ  τὸν  

σύνδεσμον  τῆς  πόλεως.  

Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην  γάρ.  

Σκέψαι τοίνυν,  εἶπον,  ὦ Γλαύκων,  ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν  τοὺς  

παρ’ ἡμῖν  φιλοσόφους  γιγνομένους,  ἀλλὰ  δίκαια  πρὸς  αὐτοὺς  

ἐροῦμεν  προσαναγκάζοντες  τῶν  ἄλλων  ἐπιμελεῖσθαί τε  καὶ  

φυλάττειν.  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

Α. Από  το  παραπάνω  κείμενο  να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  

μετάφραση  του  χωρίου: «Ἡμέτερον  δὴ  ἔργον  [ .. .] ὂν  

ἄμεινον;» . 

Μονάδες  10 

Β1. Ο Πλάτων,  για  να  παρουσιάσει  το  αγαθό  και  την  πορεία  προς  

την κατάκτησή  του,  χρησιμοποιεί,  μεταξύ  άλλων,  τις  

παρακάτω  φράσεις:  α) «ἀφικέσθαι  πρὸς  τὸ  μάθημα ὃ ἐν τῷ 

πρόσθεν ἔφαμεν  εἶναι μέγιστον» , β) «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν» 

και  γ) «ἀναβῆναι  ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν». Να  αναλύσετε  το  

νόημα  αυτών  των  φράσεων  στο  κείμενο  του  Πλάτωνα . 

Μονάδες  15 

Β2. Αφού διαβάσετε  το χωρίο  «Ἐπελάθου  […]  τῆς  πόλεως», να  

απαντήσετε  με βάση αυτό  στα  δύο  επόμενα  ερωτήματα: 

α. Ποιος  είναι  ο σκοπός  του νόμου ; (μονάδες  3) 

β. Με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει; (μονάδες 12) 

Μονάδες  15 

Β3. Να  γράψετε  στο  τετράδιό σας, δίπλα  στον  αριθμό καθεμιάς 

από  τις προτάσεις  της  στήλης  Α , τη σωστή λέξη ή πρόταση  της 

στήλης  Β: 

Στήλη Α Στήλη Β 

1 . Δικαιοσύνη  είναι η Γλαύκωνα. 

εντιμότητα  στις συναλλαγές  

σύμφωνα  με τον 

Θρασύμαχο . 

Κέφαλο. 

2 . Ο δεύτερος  κύκλος τη στερεομετρία.  

την  αρμονική. 

τον  χορό. 

εκπαίδευσης  των φυλάκων 

δεν  περιλαμβάνει  

3 . Το πρώτο  ταξίδι του γνώρισε τον Πυθαγορισμό . 

εκδιώχθηκε  κακήν κακώς  από 

το νησί . 

Πλάτωνα  στις Συρακούσες  

είχε δραματικές  εξελίξεις , 

γιατί ενεπλάκη στην  εμφύλια  

διαμάχη  Δίωνα-Διονυσίου . 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  3ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

4 

5 

. Οι φύλακες  επίκουροι είναι υποχρεωμένοι  να  

συντηρούν  τις δύο  άλλες  

τάξεις. 

επωμίζονται  στρατιωτικά  και 

διοικητικά  καθήκοντα. 

μεριμνούν  για  την  ευδαιμονία  

ολόκληρης  της  πολιτείας . 

. Όταν ο κακούργος  κηφήνας  τη Δημοκρατία.  

αναλάβει  με τη βοήθεια  του την  Ολιγαρχία.  

Δήμου την  εξουσία, εγκαθιστά  την  Τυραννίδα. 

Μονάδες  10 

Β4.α.  Να  αντιστοιχίσετε  στο  τετράδιό  σας  καθεμία  αρχαία  

ελληνική  λέξη  της  στήλης  Α με  την  ετυμολογικά  συγγενή  της  

νεοελληνική  λέξη της  στήλης  Β. (Στη στήλη  Β περισσεύει  μία  

λέξη.) 

Στήλη  Α 

ἀφικέσθαι  

εἶπον  

Στήλη  Β 

ανικανοποίητος  

αφαιρετικός  

ιδέα  ἰδεῖν  

μεταδιδόναι  παράδοση  

ρήμα  

(μονάδες  4) 

Β4 .β.  Για  καθεμία  από τις  τρεις  παρακάτω  λέξεις  να  γράψετε  μία  

περίοδο  λόγου στα  νέα  ελληνικά , όπου  η ίδια  λέξη, σε  

οποιαδήποτε  μορφή της  (πτώση,  αριθμό,  γένος,  βαθμό,  

μέρος  του λόγου),  θα  χρησιμοποιείται  με  διαφορετική  

σημασία  από αυτήν  που έχει  στο  αρχαίο  κείμενο : 

« ἀγαθόν» , «πόνων»,  «φαυλότεραι» . (μονάδες  6) 

Μονάδες  10 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Αριστοτέλους  Ρητορική , Α΄ 1-2 (έκδ.  του R. Kassel) 

Η σχέση  ρητορικής  και  διαλεκτικής  

Ἡ ῥητορική  ἐστιν  ἀντίστροφος1 τῇ διαλεκτικῇ˙ ἀμφότεραι  γὰρ  

περὶ τοιούτων  τινῶν  εἰσιν  ἃ κοινὰ  τρόπον  τινὰ  ἁπάντων  ἐστὶ  

γνωρίζειν  καὶ οὐδεμιᾶς  ἐπιστήμης  ἀφωρισμένης2 . Διὸ  καὶ  πάντες  

τρόπον  τινὰ  μετέχουσιν  ἀμφοῖν3˙ πάντες  γὰρ  μέχρι  τινὸς  καὶ  

ἐξετάζειν  καὶ ὑπέχειν  λόγον  καὶ  ἀπολογεῖσθαι  καὶ κατηγορεῖν  

ἐγχειροῦσιν.  Τῶν  μὲν  οὖν  πολλῶν  οἱ μὲν  εἰκῇ4 ταῦτα  δρῶσιν,  οἱ δὲ  

διὰ  συνήθειαν  ἀπὸ ἕξεως5 . Ἐπεὶ  δ’ ἀμφοτέρως  ἐνδέχεται,  δῆλον  

ὅτι εἴη ἂν  αὐτὰ  καὶ ὁδῷ6 ποιεῖν˙ δι’ ὃ γὰρ  ἐπιτυγχάνουσιν  οἵ τε  

διὰ  συνήθειαν  καὶ οἱ ἀπὸ  ταὐτομάτου , τὴν  αἰτίαν  θεωρεῖν  

ἐνδέχεται,  τὸ δὲ τοιοῦτον  ἤδη  πάντες  ἂν  ὁμολογήσαιεν  τέχνης  

ἔργον  εἶναι.  

1 

2 

3 

ἀντίστροφος:  ανάλογη.  4 εἰκῇ:  τυχαία,  χωρίς  σχέδιο.  
5 ἀπὸ  ἕξεως:  ως  αποτέλεσμα  άσκησης . 
6 ὁδῷ :  (εδώ)  τρόπος,  μέθοδος.  

ἀφωρισμένης:  (εδώ)  διακριτή.  

ἀμφοῖν:  γενική  δυϊκού  αριθμού  

του  ἄμφω:  και  οι  δύο.  

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

Μονάδες  20 

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

καθεμία  από  τις  παρακάτω  λέξεις:  

ἀφωρισμένης  : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού στην οριστική 

του παθητικού αορίστου 

ὑπέχειν  

πολλῶν  

δρῶσιν  

: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού στην 

προστακτική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή 

: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού 

γένους στον υπερθετικό βαθμό 

: τη γενική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού 

γένους της μετοχής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

(μονάδες  4) 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  5ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

Γ2.β.  «τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες  ἂν  ὁμολογήσαιεν  τέχνης  

ἔργον εἶναι»: Να  μεταφέρετε  όλους  τους  κλιτούς  τύπους  

της  πρότασης  στον  άλλον  αριθμό.  

(μονάδες  6) 

Μονάδες  10 

Γ3 .α.  Να  αναγνωρίσετε  συντακτικά  τους  παρακάτω  τύπους : τῇ  

διαλεκτικῇ , ἐξετάζειν , θεωρεῖν, ἔργον . 

(μονάδες  4) 

Γ3 .β.  «Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτέρως  ἐνδέχεται»: Να  αναγνωρίσετε  το  

είδος  της  πρότασης  (μονάδα  1) και  να  αιτιολογήσετε  τον  

τρόπο  εκφοράς  της  (μονάδα  1).  

(μονάδες  2) 

Γ3.γ.  «Τῶν μὲν πολλῶν οἱ  μὲν εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν,  οἱ  δὲ  

διὰ  συνήθειαν  ἀπὸ ἕξεως»:  Να  αναγνωρίσετε  συντακτικά  τους  

υπογραμμισμένους  όρους . 

(μονάδες  4) 

Μονάδες  10 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους)  

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  εσώφυλλο  

πάνω-πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  ατομικά  σας  στοιχεία.  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.  

4 

5 

. 

. 

Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή.  

Διάρκεια  

φωτοαντιγράφων.  

Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης:  10.00 π.μ.  

εξέτασης:  τρεις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

6 . 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ  

ΕΠΙΤΥΧΙΑ . ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Δ΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πλάτωνος  Πολιτεία  519c-520a 

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;  

Ἐπελάθου,  ἦν  δ’ ἐγώ, πάλιν,  ὦ φίλε,  ὅτι νόμῳ  οὐ τοῦτο μέλει,  

ὅπως  ἕν  τι γένος  ἐν  πόλει  διαφερόντως  εὖ πράξει,  ἀλλ’ ἐν  ὅλῃ τῇ  

πόλει τοῦτο  μηχανᾶται  ἐγγενέσθαι,  συναρμόττων  τοὺς  πολίτας  

πειθοῖ τε  καὶ ἀνάγκῃ,  ποιῶν  μεταδιδόναι  ἀλλήλοις  τῆς  ὠφελίας  ἣν  

ἂν  ἕκαστοι  τὸ  κοινὸν  δυνατοὶ ὦσιν  ὠφελεῖν  καὶ  αὐτὸς  ἐμποιῶν  

τοιούτους  ἄνδρας  ἐν  τῇ πόλει,  οὐχ ἵνα  ἀφιῇ τρέπεσθαι  ὅπῃ 

ἕκαστος  βούλεται,  ἀλλ’ ἵνα  καταχρῆται  αὐτὸς  αὐτοῖς  ἐπὶ  τὸν  

σύνδεσμον  τῆς  πόλεως.  

Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην  γάρ.  

Σκέψαι τοίνυν,  εἶπον,  ὦ Γλαύκων,  ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν  τοὺς  

παρ’ ἡμῖν  φιλοσόφους  γιγνομένους,  ἀλλὰ  δίκαια  πρὸς  αὐτοὺς  

ἐροῦμεν  προσαναγκάζοντες  τῶν  ἄλλων  ἐπιμελεῖσθαί τε  καὶ  

φυλάττειν.  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



  
  

ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Δ΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Α. Από  το  παραπάνω  κείμενο  να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  

μετάφραση  του  χωρίου:  «Ἡμέτερον  δὴ  ἔργον  [. ..] ὂν  

ἄμεινον;».  

Μονάδες  10 

Β1. Ο Πλάτων,  για  να  παρουσιάσει  το  αγαθό  και  την  πορεία  προς  

την κατάκτησή  του,  χρησιμοποιεί,  μεταξύ  άλλων,  τις  

παρακάτω  φράσεις:  α) «ἀφικέσθαι  πρὸς  τὸ  μάθημα ὃ ἐν τῷ 

πρόσθεν ἔφαμεν  εἶναι μέγιστον»,  β) «ἰδεῖν  τε τὸ ἀγαθὸν» 

και  γ) «ἀναβῆναι  ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν».  Να  αναλύσετε  το  

νόημα  αυτών  των  φράσεων  στο  κείμενο  του Πλάτωνα.  

Μονάδες  15 

Β2. Αφού διαβάσετε  το χωρίο  «Ἐπελάθου  […]  τῆς  πόλεως»,  να  

απαντήσετε  με βάση αυτό στα  δύο  επόμενα  ερωτήματα: 

α. Ποιος  είναι  ο σκοπός  του νόμου;  (μονάδες  3) 

β. Με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει; (μονάδες 12) 

Μονάδες  15 

Β3. Να  γράψετε  στο  τετράδιό σας, δίπλα  στον  αριθμό καθεμιάς 

από  τις προτάσεις  της  στήλης  Α, τη σωστή λέξη ή πρόταση  της 

στήλης  Β: 

Στήλη Α Στήλη Β 

1 . Δικαιοσύνη  είναι η Γλαύκωνα. 

εντιμότητα  στις συναλλαγές  

σύμφωνα  με τον 

Θρασύμαχο. 

Κέφαλο. 

2 . Ο δεύτερος  κύκλος τη στερεομετρία.  

την  αρμονική. 

τον  χορό. 

εκπαίδευσης  των φυλάκων 

δεν  περιλαμβάνει  

3 . Το πρώτο  ταξίδι του γνώρισε τον Πυθαγορισμό. 

εκδιώχθηκε  κακήν κακώς  από 

το νησί. 

Πλάτωνα  στις Συρακούσες  

είχε δραματικές  εξελίξεις, 

γιατί ενεπλάκη στην  εμφύλια  

διαμάχη  Δίωνα-Διονυσίου. 
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ΑΡΧΗ  3ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Δ΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

4 

5 

. Οι φύλακες  επίκουροι είναι υποχρεωμένοι  να  

συντηρούν  τις δύο  άλλες  

τάξεις. 

επωμίζονται  στρατιωτικά  και 

διοικητικά  καθήκοντα. 

μεριμνούν  για  την  ευδαιμονία  

ολόκληρης  της  πολιτείας. 

. Όταν ο κακούργος  κηφήνας  τη Δημοκρατία.  

αναλάβει  με τη βοήθεια  του την  Ολιγαρχία. 

Δήμου την  εξουσία,  εγκαθιστά  την  Τυραννίδα.  

Μονάδες  10 

Β4.α.  Να  αντιστοιχίσετε  στο  τετράδιό  σας  καθεμία  αρχαία  

ελληνική  λέξη της  στήλης  Α με την  ετυμολογικά  συγγενή  της  

νεοελληνική  λέξη της  στήλης  Β. (Στη στήλη  Β περισσεύει  μία  

λέξη.)  

Στήλη  Α 

ἀφικέσθαι  

εἶπον  

Στήλη  Β 

ανικανοποίητος  

αφαιρετικός  

ιδέα  ἰδεῖν  

μεταδιδόναι  παράδοση  

ρήμα  

(μονάδες  4) 

Β4.β.  Για  καθεμία  από τις  τρεις  παρακάτω  λέξεις  να  γράψετε  μία  

περίοδο  λόγου  στα  νέα  ελληνικά,  όπου  η ίδια  λέξη,  σε  

οποιαδήποτε  μορφή της  (πτώση,  αριθμό,  γένος,  βαθμό,  

μέρος  του λόγου) , θα  χρησιμοποιείται  με  διαφορετική  

σημασία  από  αυτήν  που  έχει  στο  αρχαίο  κείμενο:  

« ἀγαθόν»,  «πόνων»,  «φαυλότεραι».  (μονάδες  6) 

Μονάδες  10 
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ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Δ΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Αριστοτέλους  Ρητορική , Α 1-2 (έκδ. του R. Kassel) 

Η σχέση ρητορικής και  διαλεκτικής  

Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος1 τῇ διαλεκτικῇ˙ ἀμφότεραι γὰρ  

περὶ τοιούτων  τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ 

γνωρίζειν  καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης2 . Διὸ καὶ 

πάντες τρόπον  τινὰ μετέχουσιν  ἀμφοῖν3˙ πάντες γὰρ μέχρι  

τινὸς καὶ ἐξετάζειν  καὶ ὑπέχειν  λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ 

κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν. Τῶν μὲν οὖν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ4 

ταῦτα δρῶσιν,  οἱ δὲ διὰ συνήθειαν  ἀπὸ ἕξεως5 . Ἐπεὶ δ’ 

ἀμφοτέρως  ἐνδέχεται,  δῆλον ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ  καὶ ὁδῷ6 ποιεῖν˙  

δι’ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν  οἵ τε  διὰ συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ  

ταὐτομάτου, τὴν  αἰτίαν θεωρεῖν  ἐνδέχεται,  τὸ δὲ τοιοῦτον  

ἤδη πάντες ἂν  ὁμολογήσαιεν  τέχνης ἔργον εἶναι.  

1 

2 

3 

ἀντίστροφος:  ανάλογη.  4 εἰκῇ:  τυχαία,  χωρίς  σχέδιο.  
5 ἀπὸ  ἕξεως : ως  αποτέλεσμα  άσκησης . 
6 ὁδῷ :  (εδώ)  τρόπος,  μέθοδος.  

ἀφωρισμένης:  (εδώ)  διακριτή.  

ἀμφοῖν:  γενική  δυϊκού  αριθμού  

του  ἄμφω:  και  οι  δύο.  

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό  σας τη μετάφραση του 

κειμένου . 

Μονάδες 20 

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

καθεμία  από  τις παρακάτω  λέξεις:  

ἐστιν : το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 

στην οριστική του μέλλοντα 

ὑπέχειν 

πολλῶν 

ἕξεως  

: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού στην 

προστακτική του αορίστου β’ της ίδιας φωνής 

: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού 

γένους στον υπερθετικό βαθμό 

: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 
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ΑΡΧΗ  5ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Δ΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ποιεῖν 

συνήθειαν  

: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια 

φωνή 

: τη γενική πληθυντικού αριθμού 

(μονάδες  6) 

Γ2.β. «τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν  τέχνης  

ἔργον εἶναι»: Να μεταφέρετε  τους  υπογραμμισμένους  

τύπους της πρότασης στον άλλον  αριθμό.  

(μονάδες  4) 

Μονάδες 10 

Γ3.α. Να αναγνωρίσετε  συντακτικά  τους παρακάτω  όρους : 

ἀμφότεραι, ἐξετάζειν, λόγον, διὰ συνήθειαν,  ἔργον. 

(μονάδες  5) 

Γ3.β. «Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτέρως  ἐνδέχεται»: Να αναγνωρίσετε  το 

είδος της πρότασης. 

(μονάδες  2) 

Γ3.γ. «Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ»: Να 

αναγνωρίσετε  συντακτικά  τους υπογραμμισμένους  

όρους . 

(μονάδες  3) 

Μονάδες 10 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους)  

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

πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  ατομικά  σας  στοιχε ία.  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  μελάν ι  που  δεν  σβήνει .  

2 

3 

. 

. 

4 

5 

6 

. 

. 

. 

Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  ε ίναι  αποδεκτή.  

Διάρκεια  εξέτασης:  τρε ις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  φωτοαντιγράφων.  

Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης:  10.00  π.μ.  

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ  

ΕΠΙΤΥΧΙΑ . ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

Α.  ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πλάτων , Πρωταγόρας  321b-322a 

Ἅτε δὴ  οὖν  οὐ  πάνυ τι σοφὸς  ὢν  ὁ Ἐπιμηθεὺς  ἔλαθεν  αὑτὸν  

καταναλώσας  τὰς  δυνάμεις  εἰς  τὰ  ἄλογα · λοιπὸν  δὴ  ἀκόσμητον  ἔτι  

αὐτῷ ἦν τὸ  ἀνθρώπων  γένος,  καὶ  ἠπόρει  ὅτι  χρήσαιτο.  Ἀποροῦντι  δὲ  

αὐτῷ ἔρχεται  Προμηθεὺς  ἐπισκεψόμενος  τὴν  νομήν,  καὶ  ὁρᾷ  τὰ  μὲν  

ἄλλα  ζῷα  ἐμμελῶς  πάντων  ἔχοντα,  τὸν  δὲ ἄνθρωπον  γυμνόν  τε  καὶ  

ἀνυπόδητον  καὶ ἄστρωτον  καὶ  ἄοπλον  · ἤδη δὲ  καὶ  ἡ εἱμαρμένη  ἡμέρα  

παρῆν, ἐν  ᾗ ἔδει  καὶ ἄνθρωπον  ἐξιέναι  ἐκ  γῆς  εἰς  φῶς. Ἀπορίᾳ  οὖν  

σχόμενος  ὁ Προμηθεὺς  ἥντινα  σωτηρίαν  τῷ  ἀνθρώπῳ  εὕροι,  κλέπτει  

Ἡφαίστου  καὶ  Ἀθηνᾶς  τὴν  ἔντεχνον  σοφίαν  σὺν  πυρί  –ἀμήχανον  

γὰρ  ἦν ἄνευ πυρὸς  αὐτὴν  κτητήν  τῳ  ἢ χρησίμην  γενέσθαι–  καὶ οὕτω  

δὴ δωρεῖται  ἀνθρώπῳ . Τὴν  μὲν  οὖν  περὶ τὸν  βίον  σοφίαν  ἄνθρωπος  

ταύτῃ ἔσχεν,  τὴν  δὲ πολιτικὴν  οὐκ εἶχεν  · ἦν γὰρ  παρὰ  τῷ  Διί.  Τῷ δὲ  

Προμηθεῖ εἰς  μὲν  τὴν  ἀκρόπολιν  τὴν  τοῦ  Διὸς  οἴκησιν  οὐκέτι  

ἐνεχώρει  εἰσελθεῖν  –πρὸς  δὲ  καὶ αἱ  Διὸς  φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν–  εἰς  

δὲ τὸ  τῆς  Ἀθηνᾶς  καὶ  Ἡφαίστου  οἴκημα  τὸ  κοινόν,  ἐν  ᾧ 

ἐφιλοτεχνείτην,  λαθὼν  εἰσέρχεται,  καὶ κλέψας  τήν  τε ἔμπυρον  

τέχνην  τὴν  τοῦ  Ἡφαίστου  καὶ  τὴν  ἄλλην  τὴν  τῆς  Ἀθηνᾶς  δίδωσιν  

ἀνθρώπῳ , καὶ ἐκ  τούτου  εὐπορία  μὲν  ἀνθρώπῳ τοῦ βίου  γίγνεται,  

Προμηθέα  δὲ  δι’  Ἐπιμηθέα  ὕστερον,  ᾗπερ  λέγεται,  κλοπῆς  δίκη  

μετῆλθεν.  
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ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Α1.α.  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον  αριθμό  που αντιστοιχεί  

σε κάθε  μία  από  τις  παρακάτω  περιόδους  

λόγου και  δίπλα  σε αυτόν  τη  λέξη «Σωστό»,  αν  είναι  

σωστή,  ή τη  λέξη  «Λάθος»,  αν  είναι  λανθασμένη,  με βάση  

το αρχαίο  κείμενο : 

1 

2 

3 

4 

5 

. Ο Επιμηθέας  σκόπιμα  αφήνει  τον  άνθρωπο  χωρίς  

εφόδια.  

. Ο Προμηθέας  έρχεται  να  ελέγξει  τη  διανομή  των  

εφοδίων.  

. 

. 

Ο Προμηθέας  προβληματίζεται  για  το  πώς  θα  σώσει  

τον  άνθρωπο.  

Η είσοδος  στην  ακρόπολη  του Δία  επιτρέπεται  στον  

Προμηθέα.  

. Μετά  την  παρέμβαση  του Προμηθέα  ο άνθρωπος  

αποκτά  αφθονία  αγαθών.  

(μονάδες  5) 

β. Για  κάθε  μία  από τις  παραπάνω  απαντήσεις  να  γράψετε  

στο  τετράδιό  σας  το κομμάτι  του  αρχαίου  κειμένου  που  

την  επιβεβαιώνει.  (μονάδες  5) 

Μονάδες  10 

Β1. Να  περιγράψετε  την  προσωπικότητα  και  τον  ρόλο  του  

Επιμηθέα  στη διανομή  των  εφοδίων,  λαμβάνοντας  υπόψη τις  

λέξεις  και  τις  φράσεις  του  αρχαίου  κειμένου  που αναφέρονται  

σε αυτόν . 

Μονάδες  10 

Β2. Ποια  αξία  αποδίδεται  στην  «ἔντεχνον  σοφίαν» και  την  

πολιτική  τέχνη,  όπως  φαίνεται  από  τον  τρόπο  με τον  οποίο  

αυτές  φυλάσσονται;  Για  να  τεκμηριώσετε  την  απάντησή  σας , 

να  στηριχτείτε  στο  παρακάτω  απόσπασμα:  «Ἀπορίᾳ  οὖν  

σχόμενος  [ . ..]  κλοπῆς  δίκη  μετῆλθεν».  

Μονάδες  10 

Β3. Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  το  γράμμα  που αντιστοιχεί  σε  

κάθε μία  από  τις  παρακάτω  περιόδους  λόγου  και  δίπλα  σε  

αυτό  τη  λέξη «Σωστό»,  αν  είναι  σωστή,  ή τη  λέξη «Λάθος»,  

αν  είναι  λανθασμένη:  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ  6 ΣΕΛΙΔΕΣ  



  
  

ΑΡΧΗ  3ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

α. Οι σοφιστές  χρησιμοποιούσαν  τους μύθους στα γραπτά και 

τη διδασκαλία  τους. 

β. Ένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονται  στον διάλογο 

Πρωταγόρας  είναι ο ηγέτης των Τριάκοντα  Τυράννων. 

γ. Στον διάλογο Πρωταγόρας , ο Σωκράτης αντιμετωπίζει  τον 

Πρωταγόρα  με έντονη ειρωνεία . 

δ. Ο Πρωταγόρας στον ομώνυμο διάλογο υποστηρίζει ότι η 

πολιτική τέχνη είναι προσιτή σε όλους τους ανθρώπους. 

ε. Η σωκρατική διαλεκτική υιοθετεί τη μέθοδο της διάλεξης. 

Μονάδες  10 

Β4. Να  αντιστοιχίσετε  στο  τετράδιό  σας  κάθε  μία  αρχαία  ελληνική  

λέξη της  στήλης  Α με  την  ετυμολογικά  συγγενή  της  

νεοελληνική  λέξη  της  στήλης  Β.  (Στη στήλη  Β περισσεύουν  

τρεις  λέξεις.)  

Στήλη  Α 

εἱμαρμένη  

ἐξιέναι  

ἔσχε  

κλέπτει  

λαθών  

Στήλη  Β 

εισιτήριο  

είσοδος  

κλεψύδρα  

σχίσμα  

μερίδιο  

λοιπόν  

λήθη  

σχήμα  

Μονάδες  10 

Β5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Αισχύλος,  Προμηθεύς  δεσμώτης , στίχοι  476-487, 500-506 

Μιλάει  ο Προμηθέας:  

Με τη συνέχεια  πιο  πολύ  θα  ξαφνιαστείς  ακούγοντας  

τι τέχνες  και  τεχνάσματα  σκαρφίστηκα.  

Και  πριν  απ’ όλα  τούτο:  όσοι  πέφτανε  άρρωστοι  

δεν  είχαν  γιατρικό  ή να  το  μασήσουν  

ή να  το  καταπιούν  ή να  το  αλείψουν  πάνω  τους,  

μόνο  καταμαραίνονταν  χωρίς  φάρμακα  ν ’ ανακατεύουν,  

αμυντικά  μέσα  για  όλες  τις  αρρώστιες.  

[476] 

[480] 
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ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Και  τα  πολυάριθμα  είδη της  μαντικής  τους  ταξινόμησα  

και  πρώτος  απ’ τα  όνειρα  ξεχώρισα  όσα  μέλλονται  

να  βγουν  αληθινά,  κι ερμήνευσα  τα  αινίγματα  

τα  φραστικά  και  τα  συναπαντήματα  του δρόμου.  

[485] 

[ …] 

Να  το  έργο  μου.  Κι ό,τι  πολύτιμο  έχει  η γη  [500] 

κρυμμένο  απ’ τους  ανθρώπους  μες  στα  σπλάχνα  της,  

το μπρούντζο  και  το σίδερο,  το  ασήμι,  το  χρυσάφι,  

ποιος  άλλος  θα  ’λεγε πως  τους  το  έδειξε  πριν  από  μένα;  

Κανείς,  το ξέρω,  εκτός  αν  φλυαρεί  κι ανοηταίνει.  

Με δυο  λόγια  μάθε τα  πάντα:  όλες  οι τέχνες  

οι ανθρώπινες  είναι  δωρεές  του  Προμηθέα.  

[505] 

(μετάφραση  Παν.  Μουλλά) 

Αφού  μελετήσετε  το παραπάνω  μεταφρασμένο  απόσπασμα  

από τον  Προμηθέα  δεσμώτη  του Αισχύλου,  να  συγκρίνετε  

τον  τρόπο  με τον  οποίο  παρουσιάζεται  ο χαρακτήρας  του  

Προμηθέα , με βάση τα  λόγια  και  τις  ενέργειές  του,  σε κάθε  

ένα  από  τα  δύο  κείμενα,  στον  Πρωταγόρα  και  τον  

Προμηθέα  δεσμώτη . Να  τεκμηριώσετε  την  απάντησή  σας . 

Μονάδες  10 

Γ . ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ξενοφών,  Κυνηγετικός , 13.1-5 (έκδ . του E.C. Marchant) 

Στο  τέλος  του  Κυνηγετικού  ο Ξενοφών,  αφού  έχει  μιλήσει  για  

την  αξία  του  κυνηγιού,  προβάλλει  τον  εαυτό  του  ως  αληθινό  

δάσκαλο  σε  αντίθεση  προς  τους  σοφιστές.  

Θαυμάζω  δὲ τῶν  σοφιστῶν  καλουμένων  ὅτι φασὶ μὲν  ἐπ’ ἀρετὴν  

ἄγειν  οἱ  πολλοὶ τοὺς  νέους,  ἄγουσι  δ’ ἐπὶ  τοὐναντίον˙ οὔτε  γὰρ  

ἄνδρα  που ἑωράκαμεν  ὅντιν’  οἱ  νῦν  σοφισταὶ ἀγαθὸν  ἐποίησαν,  

οὔτε γράμματα  παρέχονται  ἐξ  ὧν  χρὴ  ἀγαθοὺς  γίγνεσθαι,  ἀλλὰ  περὶ  

μὲν  τῶν  ματαίων  πολλὰ  αὐτοῖς  γέγραπται,  ἀφ’ ὧν  τοῖς  νέοις  αἱ  μὲν  

ἡδοναὶ κεναί,  ἀρετὴ δ’ οὐκ ἔνι1˙ διατρίβειν  δ’ ἄλλως  παρέχει  τοῖς  

ἐλπίσασί  τι  ἐξ αὐτῶν  μαθήσεσθαι  καὶ  ἑτέρων  κωλύει  χρησίμων  καὶ  

διδάσκει  κακά.  Μέμφομαι  οὖν  αὐτοῖς  τὰ  μὲν  μεγάλα  μειζόνως˙ περὶ 

δὲ ὧν  γράφουσιν,  ὅτι τὰ  μὲν  ῥήματα  αὐτοῖς  ἐζήτηται,  γνῶμαι  δὲ  

ὀρθῶς  ἔχουσαι,  αἷς  ἂν  παιδεύοιντο  οἱ νεώτεροι  ἐπ’  ἀρετήν,  οὐδαμοῦ . 

Ἐγὼ δὲ  ἰδιώτης  μέν  εἰμι,  οἶδα  δὲ ὅτι κράτιστον  μέν  ἐστι  παρὰ  τῆς  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ  6 ΣΕΛΙΔΕΣ  



  
  

ΑΡΧΗ  5ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

αὑτοῦ φύσεως  τὸ  ἀγαθὸν  διδάσκεσθαι,  δεύτερον  δὲ παρὰ  τῶν  

ἀληθῶς  ἀγαθόν  τι  ἐπισταμένων  μᾶλλον  ἢ ὑπὸ  τῶν  ἐξαπατᾶν  τέχνην  

ἐχόντων.  Ἴσως  οὖν  τοῖς  μὲν  ὀνόμασιν  οὐ σεσοφισμένως  λέγω˙ οὐδὲ  

γὰρ  ζητῶ τοῦτο˙ ὧν  δὲ  δέονται  εἰς  ἀρετὴν  οἱ  καλῶς  πεπαιδευμένοι  

ὀρθῶς  ἐγνωσμένα  ζητῶ λέγειν˙ ὀνόματα  μὲν  γὰρ  οὐκ ἂν  παιδεύσειε,  

γνῶμαι  δέ,  εἰ  καλῶς  ἔχοιεν.  

1 ἔνι: ἔνεστι.  

Γ1. Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη μετάφραση  του παρακάτω  

αποσπάσματος:  «Ἐγὼ δὲ ἰδιώτης  [ . ..]  ζητῶ τοῦτο».  

Μονάδες  10 

Γ2. Ποιες  επικρίσεις  διατυπώνει  εναντίον  των  σοφιστών  ο 

Ξενοφών  ως  προς  την  επίδρασή  τους  στους  νέους;  

Μονάδες  10 

Γ3. Στο  απόσπασμα  «οὔτε γὰρ  [ ...]  χρὴ ἀγαθοὺς  γίγνεσθαι»:  

α. Να  μεταφέρετε  τα  τριτόκλιτα  ουσιαστικά  και  τις  αντωνυμίες  

στον  άλλο  αριθμό,  στην  ίδια  πτώση  και  στο  ίδιο  γένος.  

(μονάδες  4) 

β. Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τα  ρήματα  που  βρίσκονται  σε  

πληθυντικό  αριθμό  (μονάδες  3) και  να  τα  μεταφέρετε  στην  

υποτακτική  αορίστου  της  ενεργητικής  φωνής,  στο  ίδιο  

πρόσωπο  και  στον  ίδιο  αριθμό.  (μονάδες  3) 

(μονάδες  6) 

Μονάδες  10 

Γ4.α.  Στο  απόσπασμα  «ὀνόματα  μὲν  γὰρ  [ ...] εἰ  καλῶς  ἔχοιεν» να  

αναγνωρίσετε  το  είδος  του υποθετικού  λόγου (μονάδα  1) 

και  να  κάνετε  τις  απαραίτητες  αλλαγές , ώστε  να  δηλώνει  το  

προσδοκώμενο.  (μονάδες  3) 

(μονάδες  4) 

β. «πολλὰ  αὐτοῖς  γέγραπται»: Να  αναγνωρίσετε  το  είδος  της  

σύνταξης  (μονάδες  2) και  να  κάνετε  όλες  τις  απαραίτητες  

αλλαγές,  ώστε  να  τονίζεται  το  πρόσωπο  που  ενεργεί  

(μονάδες  4). 

(μονάδες  6) 

Μονάδες  10 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους)  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ  6 ΣΕΛΙΔΕΣ  



  
  

ΑΡΧΗ  6ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  εσώφυλλο  

πάνω-πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  ατομικά  σας  στοιχεία.  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.  

4 

5 

. 

. 

Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή.  

Διάρκεια  

φωτοαντιγράφων.  

Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης:  10.00 π.μ.  

εξέτασης:  τρεις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

6 . 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ  

ΕΠΙΤΥΧΙΑ . ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ  6 ΣΕΛΙΔΕΣ  



  
  

ΝΕΟ ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) 

Α.  ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πλάτων,  Πολιτεία  518b-519a 

Δεῖ δή,  εἶπον,  ἡμᾶς  τοιόνδε  νομίσαι  περὶ  αὐτῶν,  εἰ  ταῦτ’,  

ἀληθῆ· τὴν  παιδείαν  οὐχ  οἵαν  τινὲς  ἐπαγγελλόμενοί  φασιν  εἶναι  

τοιαύτην  καὶ  εἶναι.  Φασὶ  δέ που οὐκ  ἐνούσης  ἐν  τῇ  ψυχῇ  ἐπιστήμης  

σφεῖς  ἐντιθέναι,  οἷον  τυφλοῖς  ὀφθαλμοῖς  ὄψιν  ἐντιθέντες.  

Φασὶ γὰρ  οὖν,  ἔφη.  

Ὁ δέ  γε νῦν  λόγος,  ἦν δ’ ἐγώ,  σημαίνει  ταύτην  τὴν  ἐνοῦσαν  

ἑκάστου  δύναμιν  ἐν  τῇ  ψυχῇ καὶ  τὸ ὄργανον  ᾧ καταμανθάνει  

ἕκαστος,  οἷον  εἰ  ὄμμα  μὴ  δυνατὸν  ἦν ἄλλως  ἢ σὺν  ὅλῳ  τῷ σώματι  

στρέφειν  πρὸς  τὸ φανὸν  ἐκ  τοῦ σκοτώδους,  οὕτω  σὺν  ὅλῃ τῇ  ψυχῇ  

ἐκ τοῦ γιγνομένου  περιακτέον  εἶναι,  ἕως  ἂν  εἰς  τὸ  ὂν  καὶ τοῦ ὄντος  

τὸ φανότατον  δυνατὴ γένηται  ἀνασχέσθαι  θεωμένη· τοῦτο δ’ εἶναί  

φαμεν  τἀγαθόν.  Ἦ γάρ; 

Ναί.  

Τούτου  τοίνυν,  ἦν  δ’ ἐγώ,  αὐτοῦ τέχνη ἂν  εἴη, τῆς  περιαγωγῆς , 

τίνα  τρόπον  ὡς  ῥᾷστα  τε  καὶ ἀνυσιμώτατα  μεταστραφήσεται,  οὐ τοῦ  

ἐμποιῆσαι  αὐτῷ  τὸ  ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς  ἔχοντι  μὲν  αὐτό,  οὐκ ὀρθῶς  δὲ  

τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι  οἷ  ἔδει,  τοῦτο διαμηχανήσασθαι.  

Ἔοικεν  γάρ,  ἔφη.  

Αἱ μὲν  τοίνυν  ἄλλαι  ἀρεταὶ καλούμεναι  ψυχῆς  κινδυνεύουσιν  

ἐγγύς  τι  εἶναι  τῶν  τοῦ σώματος  –τῷ  ὄντι  γὰρ  οὐκ ἐνοῦσαι  πρότερον  

ὕστερον  ἐμποιεῖσθαι  ἔθεσι  καὶ  ἀσκήσεσιν–  ἡ δὲ  τοῦ φρονῆσαι  

παντὸς  μᾶλλον  θειοτέρου  τινὸς  τυγχάνει,  ὡς  ἔοικεν,  οὖσα,  ὃ τὴν  μὲν  

δύναμιν  οὐδέποτε  ἀπόλλυσιν,  ὑπὸ  δὲ τῆς  περιαγωγῆς  χρήσιμόν  τε  

καὶ ὠφέλιμον  καὶ  ἄχρηστον  αὖ καὶ βλαβερὸν  γίγνεται.  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ  7 ΣΕΛΙΔΕΣ  



  
  

ΝΕΟ ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Α1.α.  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον  αριθμό  που αντιστοιχεί  

σε καθεμιά  από τις  παρακάτω  περιόδους  

λόγου  και  δίπλα  σε αυτόν  τη λέξη «Σωστό»,  αν  είναι  

σωστή,  ή τη  λέξη  «Λάθος»,  αν  είναι  λανθασμένη,  με βάση  

το αρχαίο  κείμενο  (μονάδες  3) και  να  τεκμηριώσετε  κάθε  

απάντησή  σας  γράφοντας  τις  λέξεις/φράσεις  του  αρχαίου  

κειμένου  που  την  επιβεβαιώνουν  (μονάδες  3): 

1 . Η φρόνηση  ως  αρετή  της  ψυχής  καλλιεργείται  με τον  

εθισμό  και  την  άσκηση . 

. Η αρετή  της  φρόνησης  αποβαίνει  πάντα  ωφέλιμη  για  τον  

άνθρωπο . 

. Η τέχνη  της  παιδείας  στρέφει  την  ψυχή στην  ορθή  

κατεύθυνση . 

2 

3 

(μονάδες  6) 

β. 1. «σφεῖς  ἐντιθέναι…»:  Σε ποια  λέξη του  αρχαίου κειμένου  

αναφέρεται  η αντωνυμία  «σφεῖς»;  

2 . «ᾧ καταμανθάνει  ἕκαστος»:  Σε  ποια  λέξη του  αρχαίου  

κειμένου  αναφέρεται  η αντωνυμία  «ᾧ»;  (μονάδες  4) 

Μονάδες  10 

Β1. «εἰς  τὸ ὄν  καὶ τοῦ  ὄντος  τὸ φανότατον», «τῆς  περιαγωγῆς»: 

Αξιοποιώντας  τους  παραπάνω  όρους  του κειμένου  να  

εξηγήσετε  πώς  αντιλαμβάνεται  ο Σωκράτης  την  έννοια  της  

παιδείας.  

Μονάδες  10 

Β2. «Φασὶ δέ που  οὐκ ἐνούσης  ἐν  τῇ ψυχῇ  ἐπιστήμης  

σφεῖς  

ἐντιθέναι,  οἷον  τυφλοῖς  ὀφθαλμοῖς  ὄψιν  ἐντιθέντες»:  Ποια  

άποψη διατυπώνει  ο Σωκράτης  στο  χωρίο  (μονάδες  4) και  

πώς  αυτή ενισχύεται  από  την  επανάληψη  της  πρόθεσης  « ἐν» 

και  την  αναλογία  / παρομοίωση  που χρησιμοποιεί;  
(μονάδες  6) 

Μονάδες  10 

Β3. Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας τον  αριθμό  που  αντιστοιχεί  σε  

καθεμιά  από  τις  φράσεις  της  Στήλης  Α του  παρακάτω  πίνακα  

και  δίπλα  σε  αυτόν  το γράμμα  της  λέξης  ή φράσης  από  τη  

Στήλη  Β που  συμπληρώνει  ορθά  το  νόημά  της.  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ  7 ΣΕΛΙΔΕΣ  



  
  

ΝΕΟ ΑΡΧΗ  3ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Στήλη Α Στήλη Β 

1 . Η κατηγορία  που είχε α. η διαφθορά  των  νέων . 

μεγαλύτερη  σχέση με την  β. η αθεΐα . 

πραγματική  αιτία δίωξης  του γ. οι δημοκρατικές  του 

Σωκράτη  ήταν αντιλήψεις. 

2 . Ο Πλάτων  στο  πρώτο  του α. δίδαξε φιλοσοφία  στον  

ταξίδι  στη Σικελία Δίωνα. 

β. γνώρισε τον φιλόσοφο 

Ευκλείδη. 

γ. ήρθε σε επαφή  με τον  

Πυθαγορισμό.  

3 . Οι φιλόσοφοι  βασιλείς  α. λόγω της  αριστοκρατικής  / 

αναλαμβάνουν  την  εξουσία ευγενικής  καταγωγής  τους. 

β. από  αίσθηση καθήκοντος. 

γ. από  ηγετική  φιλοδοξία. 

4 . Οι πρώιμοι  διάλογοι  του α. μετά  το τελευταίο  ταξίδι 

Πλάτωνα  γράφτηκαν  στη Σικελία . 

β. κατά  την  πρώτη δεκαετία  

μετά  τον θάνατο  του  

Σωκράτη . 

γ. πριν τον θάνατο  του  

Σωκράτη . 

5 . Η θέση  ότι η δικαιοσύνη  α. τον Θρασύμαχο . 

είναι  να  αποδίδεις  τα  ίσα,  β. τον  Κέφαλο . 

καλό  στον  φίλο,  κακό  στον γ. τον  Πολέμαρχο . 

εχθρό,  υποστηρίχθηκε  από 

Μονάδες  10 

Β4.α.  Να  αντιστοιχίσετε  στο  τετράδιό  σας  καθεμιά  αρχαία  

ελληνική  λέξη της  Στήλης  Α με την  ετυμολογικά  συγγενή  

της  νεοελληνική  λέξη της  Στήλης  Β (στη Στήλη  Β 

περισσεύουν  δύο  λέξεις).  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ  7 ΣΕΛΙΔΕΣ  



  
  

ΝΕΟ ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Στήλη  Α 

φανόν  

Στήλη  Β 

απώλεια  

ἀνασχέσθαι  

περιακτέον  

τετραμμένῳ  

ἐντιθέντες  

ἀπόλλυσι  

τρυφερός  

ανατροπή  

ανακωχή  

απόλυση  

φάσμα  

παρακαταθήκη  

άξονας  

(μονάδες  6) 

Β4.β.  Για  καθεμιά  από τις  δύο  παρακάτω  λέξεις  να  γράψετε  μία  

περίοδο  λόγου  στα  νέα  ελληνικά,  όπου  η ίδια  λέξη,  σε 

οποιαδήποτε  μορφή της  (μέρος  του  λόγου,  πτώση,  αριθμό,  

γένος,  έγκλιση,  χρόνο),  χρησιμοποιείται  με διαφορετική  

σημασία  από  αυτήν  που  έχει  στο  αρχαίο  κείμενο:  

« ἐπαγγελλόμενοι»,  «ἐπιστήμης».  (μονάδες  4) 

Μονάδες  10 

Β5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ο Ε.Π.  Παπανούτσος  μεταφέρει,  στο  παρακάτω  απόσπασμα,  

τις  απόψεις  του  Α.  Δελμούζου  για  την  παιδεία.  

Η παιδεία  είναι  ένα  από τα  πιο  σπουδαία  μέσα  για  την  ατομική  

και  τη  συνολική  προκοπή.  Σκοπός  της  να  υπηρετήσει  και  να  κάμει  

καλύτερη  τη  ζωή  του  ανθρώπου.  

Γίνεται  καλύτερη  η ζωή  του ανθρώπου  όσο  περισσότερο  

δουλεύεται  η ψυχή  του και  όσο  βαθύτερα  ποτίζεται  με την  αγάπη  

και  την  καλοσύνη.  Καλύτερη,  στο  βάθος,  θα  ειπεί  πιο  

καλλιεργημένη,  πιο  ηθική και  πιο  ελεύθερη.  

Η ψυχική  όμως  καλλιέργεια  και  η ελευθερία  δεν  έρχονται  

έτοιμα  απ’ έξω,  παρά  είναι  καρπός  που ωριμάζει  μέσα  μας  ολοένα  

και  περισσότερο  με αδιάκοπη  ατομική  προσπάθεια.  Με προσπάθεια  

και  δοκιμασία  λυτρώνεται  με τον  καιρό  το άτομο  από  το βάρος  της  

ύλης  και  υψώνεται  σκαλί  το  σκαλί  προς  τον  ελεύθερο  άνθρωπο. 

Στο  ιδανικό  αυτό  μπορεί  να  πλησιάσει  άλλος  λιγότερο  και  

άλλος  περισσότερο,  ανάλογα  με τη  δύναμή του.  Και  θα  το πλησιάσει  

πάντα  με τη  δική  του  ιδιότυπη  μορφή,  τη  μορφή  που πηγάζει  και  

ορίζεται  από τα  διαλεχτά  και  γόνιμα  στοιχεία  που κλείνει  μέσα  του.  

Όσο  περισσότερο  δουλεύει  ο καθένας  τα  στοιχεία  του  αυτά,  τόσο  

πιο  πολύ υψώνεται  στο  ιδανικό  εγώ  του.  

Ε.Π.  Παπανούτσος,  Α.  Δελμούζος , (έκδ.  Μορφωτικό  Ίδρυμα  Εθνικής  

Τραπέζης),  σελ.  201 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ  7 ΣΕΛΙΔΕΣ  



  
  

ΝΕΟ ΑΡΧΗ  5ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Να  παρουσιάσετε  δύο  (2) από  τις  απόψεις  του  Α. Δελμούζου  

σχετικά  με τον  σκοπό  της  παιδείας  που εμφανίζουν  ομοιότητες  με  

τις  αντίστοιχες  πλατωνικές  απόψεις  του διδαγμένου  κειμένου.  

Μονάδες  10 

Γ.  ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ξενοφών , Πόροι  V, 11-13, (OXFORD CLASSICAL TEXTS)  

Στο  παρακάτω  απόσπασμα  του  διδακτικού  έργου  «Πόροι  ἢ 

περί  προσόδων»  ο Ξενοφών  συνδέει  την  οικονομική  ευημερία  

της  Αθήνας  με  τα  αγαθά  της  ειρήνης . 

εἰ δέ τις  αὖ  εἰς  χρήματα  κερδαλεώτερον  νομίζει  εἶναι  τῇ  πόλει  

πόλεμον  ἢ εἰρήνην,  ἐγὼ μὲν  οὐκ οἶδα  πῶς  ἂν  ἄμεινον  ταῦτα  κριθείη  

ἢ εἴ  τις  τὰ  προγεγενημένα  ἐπανασκοποίη  τῇ  πόλει  πῶς  ἀποβέβηκεν.  

εὑρήσει  γὰρ  τό  τε  παλαιὸν  ἐν  εἰρήνῃ μὲν  πάνυ πολλὰ  χρήματα  εἰς  

τὴν  πόλιν  ἀνενεχθέντα,  ἐν  πολέμῳ  δὲ  πάντα  ταῦτα  

καταδαπανηθέντα· γνώσεται  δ’,  ἢν  σκοπῇ, καὶ  ἐν  τῷ νῦν  χρόνῳ  διὰ 

μὲν  τὸν  πόλεμον  καὶ τῶν  προσόδων  πολλὰς  ἐκλιπούσας  καὶ  τὰς  

εἰσελθούσας  εἰς  παντοδαπὰ  [πολλὰ] καταδαπανηθείσας,  ἐπεὶ δὲ  

εἰρήνη κατὰ  θάλατταν  γεγένηται,  ηὐξημένας  τε τὰς  προσόδους,  καὶ 

ταύταις  ἐξὸν  τοῖς  πολίταις  χρῆσθαι  ὅ τι  βούλονται.  εἰ δέ τίς  με  

ἐπερωτῴη· Ἦ καί,  ἂν  τις  ἀδικῇ  τὴν  πόλιν,  λέγεις  ὡς  χρὴ καὶ  πρὸς  

τοῦτον  εἰρήνην  ἄγειν;  οὔκ ἂν  φαίην· ἀλλὰ  μᾶλλον  λέγω  ὅτι πολὺ  

θᾶττον  ἂν τιμωροίμεθα  αὐτούς,  εἰ  μηδένα  ὑπάρχοιμεν  ἀδικοῦντες· 

οὐδένα  γὰρ  ἂν  ἔχοιεν  σύμμαχον.  

Γ1. Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη μετάφραση  του παρακάτω  

αποσπάσματος:  «εἰ δέ τίς  με ἐπερωτῴη· .. .  ἂν ἔχοιεν  

σύμμαχον».  

Μονάδες  10 

Γ2. Με βάση το  αδίδακτο  κείμενο,  ποια  είναι  τα  πλεονεκτήματα  

της  ειρήνης  και  ποια  τα  μειονεκτήματα  του πολέμου;  

Μονάδες  10 

Γ3.α.  «πολλὰς  ἐκλιπούσας  καὶ  τὰς  εἰσελθούσας  εἰς  παντοδαπὰ  

[ πολλὰ] καταδαπανηθείσας» να  μετατρέψετε  τις  μετοχές  του  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ  7 ΣΕΛΙΔΕΣ  



  
  

ΝΕΟ ΑΡΧΗ  6ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

αποσπάσματος  σε β΄ ενικό  πρόσωπο  της  οριστικής  

παρατατικού  στην  ίδια  φωνή που βρίσκονται.  (μονάδες  3) 

β. Για  τα  επιρρήματα  του αποσπάσματος  «ἀλλὰ μᾶλλον λέγω  

ὅτι πολὺ  θᾶττον  ἂν τιμωροίμεθα  αὐτούς» που βρίσκονται  

στο  συγκριτικό  βαθμό , να  γράψετε  τους  άλλους  δύο  

βαθμούς . (μονάδες  4) 

γ . Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον  τύπο  που ζητείται  για  

καθεμία  από  τις  παρακάτω  λέξεις: 

τις  : τη δοτική  πληθυντικού  

: την  ονομαστική  πληθυντικού  

: την  κλητική  ενικού  

προσόδους  

πολίταις  

(μονάδες  3) 

Μονάδες  10 

Γ4.α.  Να  χαρακτηρίσετε  συντακτικά  τούς  όρους:  ἤ εἰρήνην,  ταῦτα  

(το  πρώτο  του κειμένου) , τῶν προσόδων , ἄγειν. (μονάδες  4) 

β. Να  χαρακτηρίσετε  συντακτικά  τη  μετοχή  ἀνενεχθέντα  και  

να  δικαιολογήσετε  τον  χαρακτηρισμό  της.  (μονάδες  2) 

γ . «πῶς  ἂν  ἄμεινον  ταῦτα κριθείη»,  «ὡς  χρὴ  καὶ πρὸς  τοῦτον  

εἰρήνην  ἄγειν»:  Να  χαρακτηρίσετε  το είδος  των  προτάσεων  

και  να  επισημάνετε  τον  συντακτικό  τους  ρόλο . (μονάδες  4) 

Μονάδες  10 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ  7 ΣΕΛΙΔΕΣ  



  
  

ΝΕΟ ΑΡΧΗ  7ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους)  

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  εσώφυλλο  

πάνω-πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  ατομικά  σας  στοιχεία.  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.  

4 

5 

. 

. 

Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή.  

Διάρκεια  

φωτοαντιγράφων.  

Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης:  10.00 π.μ.  

εξέτασης:  τρεις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

6 . 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ  

ΕΠΙΤΥΧΙΑ . ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ  7 ΣΕΛΙΔΕΣ  



 
  

  

ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

Α . ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Αριστοτέλης , Ηθικά  Νικομάχεια  Β1,5-7, B6, 9-10 

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  

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  οὕτως  

εἶχεν , οὐδὲν  ἂν  ἔδει  τοῦ διδάξοντος , ἀλλὰ  πάντες  ἂν  ἐγίνοντο  

ἀγαθοὶ ἢ κακοί . 

Εἰ δὴ πᾶσα  ἐπιστήμη  οὕτω τὸ ἔργον  εὖ  ἐπιτελεῖ , πρὸς  τὸ μέσον  

βλέπουσα  καὶ  εἰς  τοῦτο ἄγουσα  τὰ  ἔργα  (ὅθεν  εἰώθασιν  ἐπιλέγειν  

τοῖς  εὖ ἔχουσιν  ἔργοις  ὅτι οὔτ ’ ἀφελεῖν  ἔστιν  οὔτε προσθεῖναι , ὡς  

τῆς  μὲν  ὑπερβολῆς  καὶ τῆς  ἐλλείψεως  φθειρούσης  τὸ  εὖ , τῆς  δὲ  

μεσότητος  σῳζούσης , οἱ δ ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται , ὡς  λέγομεν , πρὸς  τοῦτο  

βλέποντες  ἐργάζονται), ἡ δ ’ ἀρετὴ πάσης  τέχνης  ἀκριβεστέρα  καὶ  

ἀμείνων  ἐστὶν  ὥσπερ  καὶ ἡ φύσις , τοῦ μέσου ἂν  εἴη στοχαστική . 

Λέγω  δὲ τὴν  ἠθικήν · αὕτη γάρ  ἐστι  περὶ  πάθη καὶ πράξεις , ἐν  δὲ  

τούτοις  ἔστιν  ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις  καὶ  τὸ μέσον . 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ  ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ  



  
  

ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Α1. Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον  αριθμό  που αντιστοιχεί  

σε  κάθε  μία  από τις  παρακάτω  περιόδους  

λόγου και  δίπλα  σε  αυτόν  τη  λέξη  «Σωστό»,  αν  είναι  

σωστή, ή τη λέξη  «Λάθος»,  αν  είναι  λανθασμένη , με βάση  

το  αρχαίο  κείμενο : 

1 

2 

« 

. Κάθε νομοθέτης  διαμορφώνει  αγαθούς  πολίτες . 

. Η γένεση  και  η φθορά  είναι  παρόμοιες  διαδικασίες  στην  

ἀρετὴν» και  στην  «τέχνην».  

3 . Ο Αριστοτέλης  θεωρούσε  απαραίτητη  την  ύπαρξη του  

δασκάλου  για  την  απόκτηση  της  ηθικής  αρετής . 

. Με  τη λέξη  «ἐπιστήμη» ο Αριστοτέλης  εννοεί  την  καθαρά  

πνευματική  δραστηριότητα . 

4 

5 

« 

. Η «ὑπερβολὴ» και  η «ἔλλειψις» δεν  παρατηρούνται  στα  

πάθη».  

Μονάδες  10 

Β1. Ο Αριστοτέλης  προβάλλει  τον  εθισμό  ως  τον  κυριότερο  τρόπο  

απόκτησης  της  ηθικής  αρετής . Με  ποιες  εκφραστικές  επιλογές  

το  επιτυγχάνει ; Να  απαντήσετε  με αναφορές  στο  πρωτότυπο  

κείμενο  που σας  δόθηκε . 

Μονάδες  10 

Β2. «Εἰ δὴ πᾶσα  ἐπιστήμη  . . .  ἂν  εἴη στοχαστική»: Σε ποιο  

συμπέρασμα  οδηγείται  ο Αριστοτέλης  με  τη σύγκριση  

« ἀρετῆς» και  «τέχνης»;  Να  τεκμηριώσετε  την  απάντησή  σας . 

Μονάδες  10 

Β3. Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  το  γράμμα  που αντιστοιχεί  σε  

κάθε μία  από  τις  παρακάτω  περιόδους  λόγου  και  δίπλα  σε  

αυτό  τη λέξη «Σωστό»,  αν  είναι  σωστή , ή τη λέξη «Λάθος»,  

αν  είναι  λανθασμένη: 

α. Ο Αριστοτέλης επιλέγει  να φοιτήσει στην Ακαδημία  γιατί 

θαυμάζει τον Εύδοξο. 

β. Η ψυχοσύνθεση του Αριστοτέλη ήταν κατά βάση ποιητική. 

γ. Ο Αριστοτέλης  κατηγορήθηκε ως φιλομακεδόνας . 

δ. Η ηθική αρετή σχετίζεται  με το «λόγον ἔχον μέρος» της  

ψυχής. 

ε. Η ευδαιμονία  κατά τον Αριστοτέλη είναι ενέργεια  ψυχής 

και όχι κατάσταση. 

Μονάδες  10 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ  ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ  



  
  

ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΗ  3ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Β4. Για  κάθε μία  από τις  λέξεις  που ακολουθούν  να  βρείτε  μια  

ετυμολογικά  συγγενή  στο  κείμενο  που σας  δόθηκε: θέμα , 

συνήθεια , ψυχοφθόρος , ανούσιος , ανεκτός , αβλεψία , 

ασωτία , άρρητος , αφαίρεση , βολίδα . 

Μονάδες  10 

Β5. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πλάτων , Πρωταγόρας  324D 

« ∆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 ὅσιον  (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 ! Ότι  το  πράγμα  αυτό  το  θεωρούν  διδακτό  

και  στο  ιδιωτικό  και  στο  δημόσιο  επίπεδο , το αποδείξαμε  ήδη .»  

Αφού μελετήσετε  το μεταφρασμένο  απόσπασμα  από τον  

Πρωταγόρα  του  Πλάτωνα , να  παρουσιάσετε  τη  διαφορά  

αντίληψης , σχετικά  με  τη  διδασκαλία  της  ηθικής  αρετής , μεταξύ  

αυτού και  των  Ηθικών  Νικομαχείων  του Αριστοτέλη . 

Μονάδες  10 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ  ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ  



  
  

ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Γ . Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ξενοφών , Πόροι  V, 11-13, (OXFORD CLASSICAL TEXTS)  

Στο  παρακάτω  απόσπασμα  του  διδακτικού  έργου  «Πόροι  ἢ 

περί  προσόδων» ο Ξενοφών  συνδέει  την  οικονομική  ευημερία  

της  Αθήνας  με  τα  αγαθά  της  ειρήνης . 

εἰ δέ τις  αὖ  εἰς  χρήματα  κερδαλεώτερον  νομίζει  εἶναι  τῇ πόλει  

πόλεμον  ἢ εἰρήνην , ἐγὼ μὲν  οὐκ  οἶδα  πῶς  ἂν  ἄμεινον  ταῦτα  κριθείη  

ἢ εἴ τις  τὰ  προγεγενημένα  ἐπανασκοποίη  τῇ πόλει  πῶς  ἀποβέβηκεν . 

εὑρήσει  γὰρ  τό  τε  παλαιὸν  ἐν  εἰρήνῃ μὲν  πάνυ  πολλὰ  χρήματα  εἰς  

τὴν  πόλιν  ἀνενεχθέντα , ἐν  πολέμῳ  δὲ  πάντα  ταῦτα  

καταδαπανηθέντα · γνώσεται  δ ’ , ἢν  σκοπῇ , καὶ ἐν  τῷ νῦν  χρόνῳ διὰ  

μὲν  τὸν  πόλεμον  καὶ τῶν  προσόδων  πολλὰς  ἐκλιπούσας  καὶ τὰς  

εἰσελθούσας  εἰς  παντοδαπὰ  [πολλὰ] καταδαπανηθείσας , ἐπεὶ  δὲ  

εἰρήνη κατὰ  θάλατταν  γεγένηται , ηὐξημένας  τε τὰς  προσόδους , καὶ 

ταύταις  ἐξὸν  τοῖς  πολίταις  χρῆσθαι  ὅ τι βούλονται . εἰ δέ τίς  με  

ἐπερωτῴη · Ἦ καί , ἂν  τις  ἀδικῇ τὴν  πόλιν , λέγεις  ὡς  χρὴ  καὶ πρὸς  

τοῦτον  εἰρήνην  ἄγειν ; οὔκ ἂν  φαίην · ἀλλὰ  μᾶλλον  λέγω  ὅτι πολὺ  

θᾶττον  ἂν  τιμωροίμεθα  αὐτούς , εἰ μηδένα  ὑπάρχοιμεν  ἀδικοῦντες · 

οὐδένα  γὰρ  ἂν  ἔχοιεν  σύμμαχον . 

Γ1. Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  μετάφραση  του παρακάτω  

αποσπάσματος : «εἰ  δέ τίς  με  ἐπερωτῴη · . . .  ἂν  ἔχοιεν  σύμμαχον».  

Μονάδες  10 

Γ2. Με  βάση το  αδίδακτο  κείμενο , ποια  είναι  τα  πλεονεκτήματα  

της  ειρήνης  και  ποια  τα  μειονεκτήματα  του πολέμου; 

Μονάδες  10 

Γ3.α . «πολλὰς  ἐκλιπούσας  καὶ  τὰς  εἰσελθούσας  εἰς  παντοδαπὰ  

[ πολλὰ] καταδαπανηθείσας»:  οι  μετοχές  του αποσπάσματος  

να  μετατραπούν  στο  β΄ ενικό  πρόσωπο  της  οριστικής  

παρατατικού  στην  ίδια  φωνή. 

(μονάδες  3) 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ  ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ  



  
  

ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΗ  5ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  - ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

β . Για  τα  επιρρήματα  του αποσπάσματος  «ἀλλὰ  μᾶλλον  λέγω  

ὅτι πολὺ θᾶττον  ἂν  τιμωροίμεθα  αὐτούς» που βρίσκονται  στο  

συγκριτικό  βαθμό , να  γράψετε  τους  άλλους  δύο  βαθμούς . 

(μονάδες  4) 

γ . Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον  τύπο  που  ζητείται  για  

καθεμία  από τις  παρακάτω  λέξεις : 
τ ι ς : τη  δοτική πληθυντικού  

: την  ονομαστική  πληθυντικού  

: τη  γενική ενικού  

προσόδους  

πολίταις  

(μονάδες  3) 

Μονάδες  10 

Γ4.α . Να  χαρακτηρίσετε  συντακτικά  τους  όρους: «ἢ εἰρήνην»,  
« ταῦτα» (το  πρώτο  του κειμένου), «τῶν  προσόδων», «ἄγειν».  

(μονάδες  4) 

β . Να  χαρακτηρίσετε  συντακτικά  τη  μετοχή  «ἀνενεχθέντα» και  
να  δικαιολογήσετε  τον  χαρακτηρισμό  της . 

(μονάδες  2) 

γ . Να  ξαναγράψετε  το  απόσπασμα  «ἀλλὰ  μᾶλλον  . . .  ὑπάρχοιμεν  

ἀδικοῦντες ·»:  μετατρέποντας  τον  υποθετικό  λόγο  από  

πλάγιο  σε  ευθύ  (μονάδες  2) και  από «απλή σκέψη του  

λέγοντος» σε  «αντίθετο  του  πραγματικού».  (μονάδες  2) 

Μονάδες  10 

Ο ∆ Η Γ Ι Ε Σ ( γ ι α τ ο υ ς ε ξ ε τ α ζ ο μ έ ν ο υ ς ) 

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

πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  ατομικά  σας  στοιχε ία . 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  μελάν ι  που  δεν  σβήνει . 

2 

3 

. 

. 

4 

5 

6 

. 

. 

. 

Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  ε ίναι  αποδεκτή . 

∆ιάρκεια  εξέτασης : τρε ις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  φωτοαντιγράφων . 

Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης : 10.00  π .μ . 

Σ Α Σ Ε Υ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε K Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α . 

Τ Ε Λ Ο Σ Μ Η Ν Υ Μ Α Τ Ο Σ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ  ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

 
  

  

ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

Α.  ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πλάτων , Πρωταγόρας , 322a-323a 

… κατ’  ἀρχὰς  ἄνθρωποι  ᾤκουν  σποράδην,  πόλεις  δὲ οὐκ  ἦσαν·  

ἀπώλλυντο  οὖν  ὑπὸ  τῶν  θηρίων  διὰ  τὸ πανταχῇ αὐτῶν  ἀσθενέστεροι  

εἶναι,  καὶ  ἡ δημιουργικὴ 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  ἀθροίζεσθαι  καὶ  

σῴζεσθαι  κτίζοντες  πόλεις·  ὅτ’ οὖν  ἀθροισθεῖεν,  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  Δία  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 ο ἱ  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  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».  

ΤΕΛΟΣ  1ΗΣ  ΑΠΟ  6 ΣΕΛΙΔΕΣ  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

  
  

ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

Α1.α.  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον  αριθμό  που  αντιστοιχεί  

σε  καθεμιά  από  τις  παρακάτω  περιόδους  

λόγου και  δίπλα  σε  αυτόν  τη  λέξη  «Σωστό», αν  είναι  

σωστή,  ή τη  λέξη  «Λάθος»,  αν  είναι  λανθασμένη,  με  βάση  

το αρχαίο  κείμενο  (μονάδες  3) και  να  τεκμηριώσετε  κάθε  

απάντησή  σας  γράφοντας  τις  λέξεις/φράσεις  του  αρχαίου  

κειμένου  που την  επιβεβαιώνουν  (μονάδες  3):  

1 

2 

. Η πολεμική  τέχνη είναι  μέρος  της  πολιτικής . 

. Κατά  τον  Πρωταγόρα , ο Δίας  ανησύχησε  για  τον  πιθανό  

αφανισμό  του ανθρώπινου  γένους . 

3. Οι τέχνες  έχουν  διαμοιραστεί  σε  όλους.  

(μονάδες  6) 

β. 1. «…διὰ τὸ  πανταχῇ αὐτῶν»:  Σε ποια  λέξη του  αρχαίου  

κειμένου  αναφέρεται  η αντωνυμία  «αὐτῶν»;  

2 . «…οὕτω καὶ ταύτας  νείμω;»:  Σε  ποια  φράση  του αρχαίου  

κειμένου  αναφέρεται  το  επίρρημα  «οὕτω»;  

(μονάδες  4) 

Μονάδες  10 

Β1.  «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»:  Ποια  είναι  τα  

μέρη της  πολιτικής  αρετής  και  ποια  η λειτουργία  τους  στην  

πολιτική  κοινωνία;  

Μονάδες  10 

Β2. «Ἐπὶ  πάντας» , ἔφη ὁ Ζεύς,  «καὶ πάντες  μετεχόντων·  οὐ γὰρ  ἂν  

γένοιντο  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»:  Να  βρείτε  

τέσσερις  (4) γλωσσικές  επιλογές  με  τις  οποίες  παρουσιάζεται  η 

εντολή του Δία  για  την  επιβολή  της  θανατικής  ποινής  (μονάδες  

4 ). Πώς  δικαιολογείται  η αυστηρότητα  της  ποινής; (μονάδες  6) 

Μονάδες  10 

ΤΕΛΟΣ  2ΗΣ  ΑΠΟ  6 ΣΕΛΙΔΕΣ  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

  
  

ΑΡΧΗ  3ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

Β3.  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον  αριθμό  που  αντιστοιχεί  

σε  καθεμιά  από τις  παρακάτω  περιόδους  

λόγου και  δίπλα  σε  αυτόν  τη  λέξη «Σωστό»,  αν  είναι  

σωστή,  ή τη  λέξη «Λάθος», αν  είναι  λανθασμένη:  

1 . Στην  καταδίκη  του Σωκράτη  συνέβαλε  και  η υποψία  ότι  ο 

φιλόσοφος  διαπνεόταν  από δημοκρατικά  φρονήματα . 

. Η αρχαία  ελληνική  θρησκεία  διέθετε  ιερατείο  με  αποστολή  

τη μεσολάβηση  μεταξύ  θεών  και  ανθρώπων . 

. Στο  πρώτο  του  ταξίδι  στη Σικελία  ο Πλάτων  ήρθε σε  

επαφή με τη  φιλοσοφία  των  Πυθαγορείων . 

. Η 7η Επιστολή  δίνει  πληροφορίες  για  τη ζωή  του  

Πλάτωνα . 

. Ο Ησίοδος  δίνει  μια  εξαιρετικά  αισιόδοξη  εικόνα  για  την  

εξέλιξη της  ανθρωπότητας . 

2 

3 

4 

5 

Μονάδες  10 

Β4.α.  Να  αντιστοιχίσετε  στο  τετράδιό  σας  καθεμιά  αρχαία  ελληνική  

λέξη  της  Στήλης  Α με την  ετυμολογικά  συγγενή  της  

νεοελληνική  λέξη  της  Στήλης  Β (στη  Στήλη  Β περισσεύουν  

δύο  λέξεις).  

Στήλη  Α Στήλη  Β 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

. σποράδην  α. παρακαταθήκη  

. σκεδαννύμενοι  β. θέαμα  

. ἀπώλλυντο  

. ἱκανὸς 

γ.  διασκέδαση  

δ. θύμα  

. μετεχόντων  

. θὲς 

ε. σπαρτά  

στ. πανωλεθρία  

ζ. άφιξη  

η. σχολικός  

(μονάδες  6) 

Β4.β.  Για  καθεμιά  από  τις  δύο  παρακάτω  λέξεις  να  γράψετε  μία  

περίοδο  λόγου  στα  νέα  ελληνικά,  όπου η ίδια  λέξη , στο  ίδιο  

μέρος  του  λόγου,  σε  οποιαδήποτε  μορφή της  (πτώση , 

αριθμό,  γένος,  έγκλιση,  χρόνο),  χρησιμοποιείται  με  

διαφορετική  σημασία  από αυτήν  που έχει  στο  αρχαίο  

κείμενο:  

« διεφθείροντο»,  «δημιουργοί».  (μονάδες  4)  Μονάδες  10 ΤΕΛΟΣ  3ΗΣ  ΑΠΟ  6 ΣΕΛΙΔΕΣ  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

  
  

ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

Β5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Στο  παρακάτω  κείμενο , ο συνομιλητής  του  Σωκράτη  

Καλλικλής  αντιπαραθέτει  τους  θετούς  νόμους  της 

κοινωνίας  με  το δίκαιο  της  φύσης . 

Νομίζω  ότι  αυτοί  που καθορίζουν  τους  νόμους  είναι  οι αδύνατοι  

άνθρωποι,  δηλαδή οι πολλοί . Αυτοί  καθορίζουν  όχι  μόνο  τους  

νόμους  αλλά  και  γενικότερα  τι  είναι  αξιέπαινο  και  τι  αξιοκατάκριτο , 

με αποκλειστικό  κριτήριο  τους  εαυτούς  τους  και  το  συμφέρον  τους.  

Φοβίζουν  λοιπόν  τους  πιο  δυνατούς  και  ικανούς  ανθρώπους  και  

τους  λένε ότι  η πλεονεξία  είναι  κάτι  άσχημο  και  άδικο  και  ότι  το  να  

ζητά  κανείς  να  έχει  περισσότερα  από  τους  άλλους  είναι  ο πυρήνας  

της  αδικίας.  Ο λόγος  είναι  απλός:  αφού οι  ίδιοι  είναι  χειρότεροι,  

τους  αρκεί  να  έχουν  όλοι  ίσα  μερίδια.  Γι’  αυτό,  το  να  ζητά  κανείς  να  

έχει  περισσότερα  από  τους  πολλούς  νομίζεται  άδικο  και  άσχημο  και  

θεωρείται  παράνομο.  Η ίδια  η φύση,  ωστόσο,  δείχνει,  κατά  τη  

γνώμη  μου,  ότι  είναι  δίκαιο  όποιος  είναι  καλύτερος  και  δυνατότερος  

να  έχει  περισσότερα  από τον  χειρότερο  και  τον  πιο  αδύνατο.  

Πλάτων , Γοργίας , 483b-d 

Ποια  είναι  η άποψη του Καλλικλή  για  την  αδικία ; Να  τη  συγκρίνετε  

με την  αντίστοιχη  άποψη του  Πρωταγόρα  στο  παρακάτω  

απόσπασμα  από το  κείμενο  αναφοράς:  «ἐζήτουν  δὴ  ἀθροίζεσθαι  

καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες  πόλεις·  ὅτ’ οὖν ἀθροισθεῖεν,  

ἠδίκουν  

ἀλλήλους  ἅτε οὐκ  ἔχοντες  τὴν  πολιτικὴν τέχνην,  ὥστε  πάλιν  

σκεδαννύμενοι  διεφθείροντο». 
Μονάδες  10 

Γ.  ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ξενοφών,  Απολογία  Σωκράτους , 31-34,  

(ed. E.C. Marchant,  OXFORD CLASSICAL TEXTS) 

Στο  παρακάτω  απόσπασμα  από  τον  επίλογο  του  έργου  

« Απολογία  Σωκράτους» , ο Ξενοφών  διατυπώνει  κρίσεις  για  τη 

στάση  του  Σωκράτη  στο  δικαστήριο . 

Ἄνυτος  μὲν  δὴ  διὰ  τὴν  τοῦ  υἱοῦ  πονηρὰν  παιδείαν  καὶ διὰ  τὴν  

αὑτοῦ ἀγνωμοσύνην  ἔτι καὶ  τετελευτηκὼς  τυγχάνει  κακοδοξίας.  ΤΕΛΟΣ  4ΗΣ  ΑΠΟ  6 ΣΕΛΙΔΕΣ  



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

  
  

ΑΡΧΗ  5ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

Σωκράτης  δὲ  διὰ  τὸ  μεγαλύνειν  ἑαυτὸν  ἐν  τῷ  δικαστηρίῳ φθόνον  

ἐπαγόμενος  μᾶλλον  καταψηφίσασθαι  ἑαυτοῦ ἐποίησε  τοὺς  δικαστάς.  

ἐμοὶ  μὲν  οὖν  δοκεῖ  θεοφιλοῦς  μοίρας  τετυχηκέναι·  τοῦ  μὲν  γὰρ  βίου 

τὸ χαλεπώτατον  ἀπέλιπε,  τῶν  δὲ  θανάτων  τοῦ  ῥᾴστου ἔτυχεν.  

ἐπεδείξατο  δὲ  τῆς  ψυχῆς  τὴν  ῥώμην·  ἐπεὶ  γὰρ  ἔγνω τοῦ  ἔτι  ζῆν  τὸ  

τεθνάναι  αὐτῷ κρεῖττον  εἶναι,  ὥσπερ  οὐδὲ πρὸς  τἆλλα  τἀγαθὰ  

προσάντης  ἦν,  οὐδὲ πρὸς  τὸν  θάνατον  ἐμαλακίσατο,  ἀλλ’ ἱλαρῶς  καὶ  

προσεδέχετο  αὐτὸν  καὶ  ἐπετελέσατο.  ἐγὼ μὲν  δὴ  κατανοῶν  τοῦ  

ἀνδρὸς  τήν  τε  σοφίαν  καὶ  τὴν  γενναιότητα  οὔτε  μὴ  μεμνῆσθαι  

δύναμαι  αὐτοῦ  οὔτε μεμνημένος  μὴ  οὐκ ἐπαινεῖν. εἰ δέ  τις  τῶν  

ἀρετῆς  ἐφιεμένων  ὠφελιμωτέρῳ  τινὶ Σωκράτους  συνεγένετο,  ἐκεῖνον  

ἐγὼ τὸν  ἄνδρα  ἀξιομακαριστότατον  νομίζω.  

προσάντης :  απότομος ,  απόκρημνος ,  μτφ.  αντ ίθε τος  

ἐμαλακ ίσατο : έδε ιξε  αδυναμία,  δε ίλιασε  

ἐφιεμένων : αυτών  που  επιθυμούν  

Γ1.  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη μετάφραση  του παρακάτω  

αποσπάσματος:  «Ἄνυτος  μὲν…  τετυχηκέναι».  

Μονάδες  10 

Γ2.  Για  ποιους  λόγους  ο Ξενοφών  θεωρεί  ότι  ο Σωκράτης  επέδειξε  

ψυχική ρώμη και  πώς  κρίνει  τη  στάση  του; 

Μονάδες  10 

Γ3.α.  «ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ θεοφιλοῦς  μοίρας  τετυχηκέναι·  τοῦ 

μὲν  

γὰρ  βίου  τὸ χαλεπώτατον»: να  ξαναγράψετε  το  απόσπασμα  

μεταφέροντας  τα  επίθετα  στον  αντίθετο  αριθμό,  στον  

συγκριτικό  βαθμό  και  μετατρέποντας  όλους  τους  υπόλοιπους  

κλιτούς  ονοματικούς  τύπους  στον  αντίθετο  αριθμό . 

(μονάδες  7) 

β.  «ἐπεὶ  γὰρ  ἔγνω  τοῦ ἔτι ζῆν τὸ τεθνάναι»: να  γράψετε  το  β’  

ενικό  πρόσωπο  προστακτικής  όλων  των  ρηματικών  τύπων  

του αποσπάσματος,  στον  ίδιο  χρόνο  και  στην  ίδια  φωνή . 

(μονάδες  3) 

Μονάδες  10 

ΤΕΛΟΣ  5ΗΣ  ΑΠΟ  6 ΣΕΛΙΔΕΣ  



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

  
 
  

ΑΡΧΗ  6ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

Γ4.α.  Να  χαρακτηρίσετε  συντακτικά  τούς  όρους:  διὰ τὸ  μεγαλύνειν, 

τοῦ ζῆν, τοῦ  ἀνδρός , ἀξιομακαριστότατον . 

(μονάδες  4) 

β.  Να  εντοπίσετε  και  να  χαρακτηρίσετε  ως  προς  το  είδος  τον  

υποθετικό  λόγο  του  κειμένου,  αιτιολογώντας  τον  

χαρακτηρισμό  σας  (μονάδες  3). Να  κάνετε  όλες  τις  

απαραίτητες  αλλαγές  ώστε να  δηλώνει  το  προσδοκώμενο  

(μονάδες  3).  

(μονάδες  6) 

Μονάδες  10 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους)  

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  εσώφυλλο  

πάνω-πάνω να συμπληρώσετε  τα ατομικά  σας  στοιχεία.  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.  

4 

5 

6 

. 

. 

. 

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  6ΗΣ  ΑΠΟ  6 ΣΕΛΙΔΕΣ  



ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 
 

Α. ΔΙΔ  ΑΓΜ  ΕΝΟ  ΚΕΙΜ  ΕΝΟ  
 

Αριστοτέλης,  Πολιτικά, 1253a7-18 

 

Διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου  

ζῴου μᾶλλον, δῆλον. Οὐθὲν γάρ, ὡς  φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ  · λόγον δὲ 

μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων· ἡ μὲν οὖν  φωνὴ τοῦ λυπηροῦ  καὶ ἡδέος 

ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ  τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζ ῴοις (μέχρι γὰρ  τούτου ἡ φύσις 

αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ  καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν 

ἀλλήλοις), ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, 

ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ  ἄδικον· τοῦτο γὰρ  πρὸς τὰ  ἄλλα ζῷα τοῖς 

ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ 

τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν· ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ  οἰκίαν καὶ πόλιν.  

 
Επίκτητος,  Διατριβαί,  Β10.1-4 

 

Σκέψαι  τίς εἶ. Τὸ πρῶτον ἄνθρωπος,  τοῦτο δ’ ἔστιν οὐδὲν ἔχω ν 

κυριώτερον προαιρέσεως, ἀλλὰ ταύτῃ  τὰ ἄλλα ὑποτεταγμένα, αὐτὴν δ’ 

ἀδούλευτον καὶ ἀνυπότακτον. Σκόπει οὖν, τίνων κεχώρισαι κατὰ λόγον. 

Κεχώρισαι  θηρίων,  κεχώρισαι  προβάτων.  Ἐπὶ τούτοις  πολίτης εἶ τοῦ κόσμου  

καὶ μέρος αὐτοῦ,  οὐχ ἓν τῶν ὑπηρετικῶν,  ἀλλὰ τῶν προηγουμένων· 

παρακολουθητικὸς γὰρ εἶ τῇ θείᾳ διοικήσει καὶ τοῦ ἑξῆς ἐπιλογιστικός.  Τίς 

οὖν ἐπαγγελία  πολίτου;  Μηδὲν ἔχειν ἰδί ᾳ συμφέρον,  περὶ μηδενὸς 

βουλεύεσθαι ὡς ἀπόλυτον, ἀλλ’ ὥσπερ  ἄν, εἰ ἡ χεὶρ ἢ ὁ ποὺς λογισμὸν 

εἶχον καὶ παρηκολούθουν τῇ φυσικῇ κατασκευῇ, οὐδέποτ’  ἂν ἄλλως 

ὥρμησαν  ἢ ὠρέχθησαν  ἢ ἐπανενεγκόντες  ἐπὶ τὸ ὅλον. 



ΑΡΧΗ 8ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 8ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

Α1.α. Να  γράψετε στο  τετράδιό σας  τον  αριθμό που  αντιστοιχεί σε      

καθεμιά     από      τις       παρακάτω       περιόδους  λόγου και 

δίπλα σε αυτόν  τη  λέξη  «Σωστό»,  αν  είναι σωστή, ή τη  λέξη  

«Λάθος», αν  είναι  λανθασμένη,  με  βάση τα δύο αποσπάσματα 

του διδαγμένου κειμένου:  

1. Η γνώση των ηθικών αξιών δημιουργεί την οικογένεια και 

την πόλη. 

2. Αν το πόδι και το χέρι είχαν λογική, θα λειτουργούσαν  

αυτόνομα.  

3. Χρέος του πολίτη είναι να επιδιώκει  το ατομικό του 

συμφέρον.  

(μονάδες 6) 

 
 

Α1.β. Με βάση το πρώτο απόσπασμα του διδαγμένου κειμένου να 
αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Στήλης Α με αυτές της Στήλης Β που 
διαφοροποιούν  τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα. 

 
 

Στήλη 

Α 

Στήλη 

Β 
α. φωνή 

1. ἄνθρωπος 
β. λόγος 

γ. λυπηρόν  
2. ζῷον 

δ. δίκαιον 

 
(μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

 
 

Β1. «Διότι δὲ πολιτικὸν … ἔχει τῶν ζῴων»: ποια άποψη διατυπώνει  ο 

Αριστοτέλης για τον ρόλο της φύσης και του λόγου στον χαρακτηρισμό  

του ανθρώπου  ως πολιτικού όντος;  

Μονάδες 10 

 
 
Β2. Πώς παρουσιάζει ο Επίκτητος τον άνθρωπο της εποχής του και 

τον ρόλο του στον κόσμο; (μονάδες 6) Να εντοπίσετε δύο 

γλωσσικές επιλογές με τις οποίες αυτός εκφράζεται. (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

Β3. Να γράψετε  στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε 

φράση της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που 

αντιστοιχεί στο σωστό όνομα (ένα όνομα της Στήλης Β 

περισσεύει). 
 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. πατέρας του Αριστοτέλη  α. Ερμίας 

2. ο Αριστοτέλης έγραψε γι’ αυτόν 

παιάνα 

β. Εύδοξος  

3. ίδρυσε τον «Περίπατον»  γ. Ηρακλείδης  

4. επηρέασε επιστημονικά τον 

Αριστοτέλη  

δ. Νικόμαχος  

5. μαθητής του Αριστοτέλη  ε. Θεόφραστος  

 στ. Αλέξανδρος  

Μονάδες 10 

 
Β4.α. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεμιά αρχαία ελληνική 

λέξη της Στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της 

νεοελληνική λέξη της Στήλης Β (στη Στήλη Β περισσεύει μία 

λέξη). 

 
Στήλη Α Στήλη Β 

1. προβάτων  α. σκόπιμος  

2. διοικήσει  β. χειροποίητος  

3. ποὺς γ. προβολή 

4. χεὶρ δ. οικογένεια 

5. σκέψαι ε. απόβαση  

6. συμφέρον  στ. ανυπόφορος  

 ζ. χταπόδι  

(μονάδες 6) 

 
Β4.β. Για καθεμιά από τις δύο παρακάτω λέξεις να γράψετε μία 

πρόταση ή περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη , στο 

ίδιο μέρος του λόγου, σε οποιαδήποτε μορφή της (πτώση,  

αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο), χρησιμοποιείται  με 

διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: 

«ἀδούλευτον», «προηγουμένων» . 

(μονάδες 4) 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

Β5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Στο παρακάτω κείμενο ο Ευάγγελος  Παπανούτσος αναφέρεται  

στην έννοια της προαίρεσης.  

Όπου προαίρεση, εκεί και βούληση. Όπου δεν υπάρχει προαίρεση,  

εκεί ούτε βούληση. Αυτές οι απλές φράσεις  λέγουν πολλά πράγματα. 

Πρώτον ότι προαίρεση ούτε χρειάζεται ούτε γίνεται σε όλες τις 

περιστάσεις της ζωής, αφού κάνομε άπειρα πράγματα από το πρωί έως 

το βράδυ χωρίς σκέψη και ζύγισμα, από συνήθεια, μηχανικά, όπως μας 

έμαθε ο κοινωνικός εθισμός. Δεύτερον ότι μόνο στον άνθρωπο 

υπάρχει β ο ύ λ η σ η (με το αυθεντικό και πλήρες νόημα του όρου), 

γιατί μόνο στον άνθρωπο έχομε προαίρεση. Στο ζώο υπάρχει ό ρ ε ξ η, 

όχι βούληση, γιατί στο ζώο δεν έχομε ηθική προαίρεση. 

Ε. Π. Παπανούτσος, Νόμος και Αρετή, εκδ. Δωδώνη, σελ. 35 - 36. 

 

Ποια είναι η άποψη που διατυπώνει ο Ευ. Παπανούτσος για την 

προαίρεση; Να τη συγκρίνετε με την αντίστοιχη άποψη του Επίκτητου 

(απόσπασμα  β΄).  

Μονάδες 10 

Γ. ΑΔΙΔ  ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜ  ΕΝΟ  

 

Θουκυδίδης Α121, 1 -4 

(ed. OXFORD CLASSICAL TEXTS) 

 

Στη συνέλευση της Πελοποννησιακής Συμμαχίας πρώτοι λαμβάνουν  τον λόγο 

οι Κορίνθιοι, οι πιο σκληροί υποστηρικτές του πολέμου εναντίον της Αθήνας, 

και εξηγούν γιατί οι Πελοποννήσιοι θα νικήσουν. 

 
Ἡμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρομεν καὶ ἱκανὰ ἔχοντες  

ἐγκλήματα,  καὶ ὅταν ἀμυνώμεθα  Ἀθηναίους,  καταθησόμεθα  αὐτὸν ἐν 

καιρῷ. κατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς εἰκὸς ἐπικρατῆσαι,  πρῶτον μὲν πλήθει  

προύχοντας  καὶ ἐμπειρίᾳ  πολεμικῇ, ἔπειτα ὁμοίως πάντας ἐς τὰ 

παραγγελλόμενα ἰόντας, ναυτικόν τε, ᾧ ἰσχύουσιν, ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης  τε 

ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ Ὀλυμπίᾳ  

χρημάτων· δάνεισμα γὰρ ποιησάμενοι ὑπολαβεῖν οἷοί τ’ ἐσμὲν μισθῷ 

μείζονι τοὺς ξένους αὐτῶν ναυβάτας. ὠνητὴ γὰρ ἡ Ἀθηναίων δύναμις  

μᾶλλον ἢ οἰκεία· ἡ δὲ ἡμετέρα ἧσσον ἂν τοῦτο πάθοι, τοῖς σώμασι τὸ πλέον 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

ἰσχύουσα ἢ τοῖς χρήμασιν.  

ὑπολαβεῖν  : να προσ ελκ ύ σ ου με,  ναυβάτας  : πεζ οναύτες ,  ὠνητή  : αυτή  που  μπορεί  να αγοραστεί.  



ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

 

Γ1. Να γράψετε  στο τετράδιό  σας τη μετάφραση  του παρακάτω  

αποσπάσματος:  « δάνεισμα γὰρ … χρήμασιν». 

Μονάδες 10 

 
Γ2. Για ποιους λόγους οι Κορίνθιοι  υποστηρίζουν ότι οι 

Πελοποννήσιοι  θα νικήσουν τους Αθηναίους; 

Μονάδες 10 

 

Γ3.α. «Ἡμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρομεν »: να 

ξαναγράψετε  το απόσπασμα  μεταφέροντας  τους κλιτούς τύπους  

στον αντίθετο  αριθμό. 

(μονάδες 5) 

 

Γ3.β. «καὶ ὅταν  ἀμυνώμεθα  … προύχοντας »: να μεταφέρετε  τους  

ρηματικούς τύπους στο β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής 

αορίστου  στη φωνή που βρίσκονται  και το επίθετο  στο ν 

συγκριτικό βαθμό (στο γένος, αριθμό και πτώση που βρίσκεται).  

(μονάδες 5) 
 

Μονάδες 10 

 

Γ4.α. Να χαρακτηρίσετε  συντακτικά  τους όρους: 

ἔχοντες, ἐπικρατῆσαι, πλήθει, μισθῷ, ναυβάτας,  ἢ οἰκεία. 

(μονάδες 6) 

 

β. «Ἡμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρομεν »: να 

μεταφέρετε το απόσπασμα στον πλάγιο λόγο με απαρεμφατική  

σύνταξη  και με εξάρτηση  από τη φράση  « Οἱ Κορίνθιοι  ἔλεγον».  

(μονάδες 4) 
 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ( για τους εξεταζομένους)  

 

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

τα ατομικά  σας στοιχεία.  Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε  πάνω- πάνω την 

ημερομηνία  και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη 

γράψετε πουθενά  στις απαντήσεις  σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας 

παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία 

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

φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο 

με μαύρο  στυλό με μελάνι  που δεν σβήνει. 

4. Κάθε απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.  

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

6. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης:  10. 00 π. μ. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.  ΤΕΛΟΣ  


