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∆ιδαγµένο κείµενο  

'Αριστοτέλους   'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) 
 

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

 Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήµη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ , 
πρὸς τὸ µέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα  
(ὅθεν εἰώθασιν  ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ '  
ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι , ὡς τῆς µὲν ὑπερβολῆς 
καὶ τῆς ἐλλείψεως  φθειρούσης τὸ εὖ , τῆς δὲ µεσότητος  
σῳζούσης , οἱ δ '  ἀγαθοὶ τεχνῖται , ὡς λέγοµεν , πρὸς 
τοῦτο βλέποντες  ἐργάζονται), ἡ δ ' ἀρετὴ πάσης τέχνης 
ἀκριβεστέρα  καὶ  ἀµείνων ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις , τοῦ 
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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 .  

 
  
Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο 

τετράδιό  σας το απόσπασµα :  "Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήµων 
... καὶ  ἔλλειψις καὶ τὸ µέσον".  

Μονάδες 10 

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

 
Β1."Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ ...οὐ τὸ τοῦ πράγµατος ἀλλὰ 

τὸ πρὸς ἡµᾶς": 
Με ποια κριτήρια είναι δυνατός , κατά το χωρίο 
αυτό , ο καθορισµός του "µέσου" και ποια είναι τα  
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  της µεσότητας , ανάλογα  
µε το κριτήριο καθορισµού της ;  

Μονάδες 15 
 

Β2.Τέχνη - ἀρετή - φύσις :  Ποιο κοινό χαρακτηριστικό  
γνώρισµα διακρίνει  ο Αριστοτέλης στις τρεις αυτές  
έννοιες , σε ποια από τις τρεις δίνει το προβάδισµα 
και γιατί , κατά τη γνώµη σας , της δίνει το 
προβάδισµα αυτό ;  

Μονάδες 15 
 

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

Μονάδες 10 
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Β4. Να σχηµατίσετε ένα οµόρριζο ουσιαστικό (απλό ή 
σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής για καθέναν από 
τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους, χρησιµοποιώντας 
την παραγωγική κατάληξη που σας δίνεται : 

 
 λαβεῖν :  -µα 
 ἄγουσα :  -ή 
 εἰώθασιν :  -ος 
 ἔχουσιν  :  -σις 
 φθειρούσης :  -ά 

Μονάδες 10 
 
 

Γ. Αδίδακτο  κείµενο  
Ξενοφῶντος  Ἑλληνικά  Α´ (γ´) 8 - 10 

 
 Ἐκ τούτου δὲ Ἀλκιβιάδης µὲν ᾤχετο εἰς τὸν 

Ἑλλήσποντον καὶ εἰς Χερρόνησον χρήµατα πράξων· οἱ 
δὲ λοιποὶ στρατηγοὶ συνεχώρησαν  πρὸς Φαρνάβαζον  
ὑπὲρ Καλχηδόνος εἴκοσι  τάλαντα δοῦναι Ἀθηναίοις 
Φαρνάβαζον  καὶ ὡς βασιλέα πρέσβεις Ἀθηναίων 
ἀναγαγεῖν , καὶ ὅρκους ἔδοσαν καὶ ἔλαβον παρὰ 
Φαρναβάζου ὑποτελεῖν τὸν φόρον Καλχηδονίους 
Ἀθηναίοις ὅσονπερ εἰώθεσαν καὶ τὰ ὀφειλόµενα 
χρήµατα ἀποδοῦναι , Ἀθηναίους δὲ µὴ πολεµεῖν 
Καλχηδονίοις , ἕως ἂν οἱ παρὰ βασιλέως πρέσβεις 
ἔλθωσιν .  Ἀλκιβιάδης δὲ τοῖς ὅρκοις οὐκ ἐτύγχανε  
παρών , ἀλλὰ περὶ Σηλυµβρίαν ἦν .  

 
Γ1. Να µεταφράσετε  στο τετράδιό σας το κείµενο .  

Μονάδες 20 
 

Γ2.α) συνεχώρησαν, ἀποδοῦναι : Να κλίνετε την 
προστακτική  των ρηµατικών αυτών τύπων στο 
χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται .  

Μονάδες 5 
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Γ2.β) ἔλαβον: Να κλίνετε στον ενικό αριθµό το 

αρσενικό  γένος της µετοχής του ενεργητικού 
παρακειµένου .  

Μονάδες 5 
 

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

Μονάδες 5 
 

Γ3.β) Να γράψετε την υπόθεση και την απόδοση του 
υποθετικού λόγου που λανθάνει  στο κείµενο και 
και να τον χαρακτηρίσετε .   

Μονάδες 5 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 

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

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

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

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

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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∆ιδαγµένο κείµενο  

Πλάτωνος Πρωταγόρας (323 Α - Ε) 
 

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

Μονάδες 10 

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

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

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

Μονάδες 10 
 

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

Μονάδες 10 
 

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

  
Πλάτωνος Πρωταγόρας (326 D-E) 

 

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

Μονάδες 10 
 

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

Μονάδες 10 
 

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

 καταγελῶσιν, εἰδῶσιν, µετέχειν, προσποιούµενον, 
ἀποδεῖξαι.  

Μονάδες 10 
 

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

 
 Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑµᾶς εἰσιν 
εἰργασµένοι, οὐ κατὰ τὰς Μειδίου λῃτουργίας, οἱ µὲν 
ναυµαχίας νενικηκότες, οἱ δὲ πόλεις εἰληφότες, οἱ δὲ πολλὰ 
καὶ καλὰ τῇ πόλει στήσαντες τρόπαια· ἀλλ' ὅµως οὐδενὶ 
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πώποτε τούτων δεδώκατε τὴν δωρειὰν ταύτην οὐδ' ἂν 
δοίητε, ἐξεῖναι τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς ὑβρίζειν αὐτῶν ἑκάστῳ, 
ὁπότ' ἂν βούληται καὶ ὃν ἂν δύνηται τρόπον. οὐδὲ γὰρ 
Ἁρµοδίῳ καὶ Ἀριστογείτονι· τούτοις γὰρ δὴ µέγισται 
δέδονται δωρειαὶ παρ' ὑµῶν καὶ ὑπὲρ µεγίστων . οὐδ' ἂν 
ἠνέσχεσθ' , εἰ προσέγραψέ τις ἐν τῇ στήλῃ "ἐξεῖναι δὲ καὶ 
ὑβρίζειν αὐτοῖς ὃν ἂν βούλωνται".    
       
δωρειά : δωρεά, προνόµιο . 
 
Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο. 

Μονάδες 20 
 

 

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

  

 Επίρρηµα 
 Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 
Καλὰ    

 
 

 Επίθετο 
 Θετικός Συγκριτικός 
µεγίστων   

Μονάδες 5 
 

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

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

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

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

  Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

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

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

 

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

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

Μονάδες 5 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

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

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

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

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

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

τη διανοµή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ  2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

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

 
∆ιδαγµένο κείµενο  

Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (41) 
 

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

Μονάδες 10 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

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

 
Β1. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του Αθηναίου µε βάση τα στοιχεία 
του διδαγµένου κειµένου .  

Μονάδες 10 
 

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

Μονάδες 10 
 

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

 
Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, (35) 

 

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

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

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

Μονάδες 10 
 
Β4. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας του Περικλή ; 
Μονάδες 10 

 
Β5. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής 

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

 παίδευσιν, εὐτραπέλως, κατάµεµψιν, ἐσβατόν, 
λειποµένων. 

Μονάδες 10 
 

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

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

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

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

 
Γ2.α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω 

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

 
 Επίρρηµα 
 Θετικός Συγκριτικός 
εὐδαιµονέσταται   

 
 

 Αντωνυµία 
 Γενική ∆οτική Κλητική 
τοῦτον    

 

Μονάδες 5 
 

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

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

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

οριστικής του µέλλοντα και του αορίστου στη φωνή 
που βρίσκεται . 

Μονάδες 5 
 

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

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

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

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

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

Μονάδες 5 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

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

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

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

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

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

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

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

 
∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο 
Πλάτωνος Πρωταγόρας, (322Α -322D) 

  
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  ἐνδεὴς  
-πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς µέρος πολεµική- 
ἐζήτουν δὴ  ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις· ὅτ' 
οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν 
πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύµενοι διεφθείροντο . 
Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡµῶν µὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρµῆν 
πέµπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν' εἶεν 
πόλεων κόσµοι τε καὶ δεσµοὶ φιλίας συναγωγοί . Ἐρωτᾷ οὖν 
Ἑρµῆς ∆ία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· 
"Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέµηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείµω; 
Νενέµηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς 
ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δηµιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ 
οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείµω;" "Ἐπὶ 
πάντας," ἔφη ὁ Ζεύς, "καὶ πάντες µετεχόντων·  οὐ γὰρ ἂν  
γένοιντο 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 ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το απόσπασµα : «Ζεὺς οὖν δείσας ... ὡς 
νόσον πόλεως».  

Μονάδες 10 

 

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

 
Β1. «... ὁ ἄνθρωπος θείας µετέσχε µοίρας» : Τι θεωρήθηκε 

για τον άνθρωπο «θεία µοῖρα» και για ποιους 
λόγους;  

Μονάδες 10 
 

Β2. «...τὸν µὴ δυνάµενον...κτείνειν»: Για ποια κατηγορία 
ανθρώπων και µε ποιο σκεπτικό προτείνεται εδώ η 
θέσπιση της θανατικής ποινής; 

Μονάδες 10 
 

Β3. Με βάση το πρωτότυπο και το µεταφρασµένο κείµενο 
που ακολουθεί, να καταγράψετε τα παιδαγωγικά 
µέσα µε τα οποία, κατά τον Πρωταγόρα, διδάσκεται 
η πολιτική αρετή και να εξηγήσετε γιατί η 
διδασκαλία της θεωρείται αναγκαία, παρόλο που η 
αρετή αυτή µε εντολή του ∆ία µοιράστηκε από τον 
Ερµή σε όλους τους ανθρώπους . 

 
Πλάτωνος Πρωταγόρας, (325D - 325Ε) 

 

 Στην πραγµατικότητα, αρχίζουν από την παιδική 
ηλικία να διδάσκουν και να νουθετούν, συνεχίζοντας 
για όλη τη ζωή . Αµέσως µόλις αρχίσει να 
καταλαβαίνει ένα παδί τι του λένε, και η παραµάνα 
του και η µητέρα του και ο παιδαγωγός του και ο 
ίδιος ο πατέρας του αγωνίζονται γι'αυτό το πράγµα, 
για το πώς δηλαδή θα βελτιωθεί το αγόρι, 
διδάσκοντάς το για κάθε του πράξη και για κάθε του 
λόγο και εξηγώντας του ότι αυτό είναι δίκαιο και το 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

άλλο άδικο, και ότι αυτό είναι καλό και το άλλο  
αισχρό, και αυτό όσιο και εκείνο ανόσιο, και ότι 
αυτά πρέπει να τα κάνεις και αυτά να µην τα κάνεις . 
Κι όταν ακούει µε τη θέλησή του, πάει καλά . Εάν 
όµως δεν υπακούει, τότε, µε τις απειλές και τα 
χτυπήµατα το "ισιώνουν", σαν δέντρο που λυγίζει και 
γέρνει . Κι ύστερα, όταν το στέλνουν στους 
δασκάλους, δίνουν εντολή να επιµεληθεί ο δάσκαλος 
περισσότερο την ευκοσµία των παιδιών, παρά τα 
γράµµατα και  τη µουσική . Και οι δάσκαλοι άλλωστε 
γι' αυτό φροντίζουν κυρίως . 

Μονάδες 10 
 
Β4. Πώς αξιοποίησαν ο Πρωταγόρας και γενικά οι 

σοφιστές τη µέθοδο του σχολιασµού ποιητικών 
κειµένων για την αναζήτηση της αλήθειας και ποια 
ήταν η βασική αντίρρηση του Σωκράτη για τη µέθοδο 
αυτή ; 

Μονάδες 10 
 

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

 ἐνόµισεν, ᾤκουν, διεφθείροντο, πέµπει, δοίη. 
Μονάδες 10 

 
 

Γ. Αδίδακτο κείµενο  
∆ίων Χρυσόστοµος, Λόγος VIII: ∆ιογένης ἢ περὶ ἀρετῆς, 28. 

 
 Περὶ δὲ τοῦ Πέλοπος ἔλεγον ὅτι καὶ τὸν ὦµον 
ἐλεφάντινον ἔχοι, ὥσπερ τι ὄφελος ἀνθρώπου χρυσῆν χεῖρα 
ἢ ἐλεφαντίνην ἔχοντος ἢ ὀφθαλµοὺς ἀδάµαντος ἢ 
σµαράγδου· τὴν δὲ ψυχὴν οὐκ ἐγίγνωσκον αὐτοῦ ὁποίαν 
τινὰ εἶχεν . τὸν δὲ Ἡρακλέα πονοῦντα µὲν καὶ ἀγωνιζόµενον  
ἠλέουν, καὶ ἔφασαν αὐτὸν ἀνθρώπων ἀθλιώτατον· καὶ διὰ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

τοῦτο ἄθλους  ἐκάλουν τοὺς πόνους αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα, ὡς 
τὸν ἐπίπονον βίον ἄθλιον ὄντα·  ἀποθανόντα δὲ πάντων 
µάλιστα τιµῶσι καὶ θεὸν νοµίζουσι καί φασιν Ἥβῃ 
συνοικεῖν, καὶ τούτῳ πάντες εὔχονται, ὅπως αὐτοὶ µὴ 
ἔσονται ἄθλιοι, τῷ πλεῖστα  ἀθλήσαντι . 
 

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

 
Γ2.α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω 

πίνακες, στα κενά των οποίων θα συµπληρώσετε τους 
τύπους που ζητούνται . (Η αντωνυµία να γραφεί στον 
πληθυντικό αριθµό και στο ίδιο γένος). 

 

 Θετικός Συγκριτικός 
µάλιστα   

 
 Αντωνυµία 
 Ονοµαστική Γενική ∆οτική 
τινὰ    

 

Μονάδες 5 
 

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

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

 ἀγωνιζόµενον: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής 
του παθητικού αορίστου . 

 ἐκάλουν: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της 
ευκτικής ενεστώτα της µέσης φωνής .  

 νοµίζουσι: το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής 
αορίστου της ίδιας φωνής . 

 ἔσονται: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του 
ίδιου χρόνου . 

Μονάδες 5 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

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

 περὶ Πέλοπος, διὰ τοῦτο, ἄθλους, ὄντα,  συνοικεῖν. 

Μονάδες 5 

 
Γ3.β. «Περὶ δὲ τοῦ Πέλοπος ἔλεγον ὅτι καὶ τὸν ὦµον 

ἐλεφάντινον ἔχοι»:  Να δικαιολογήσετε τον τρόπο 
εκφοράς της δευτερεύουσας πρότασης του χωρίου 
αυτού (Μονάδες 2) και να µεταφέρετε τον πλάγιο 
λόγο σε ευθύ . (Μονάδες 3) 

Μονάδες 5 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

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

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

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

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

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά τη 10:00 πρωινή . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ  2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

∆ιδαγµένο κείµενο 
Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (42)

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

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

Μονάδες 10



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

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

Μονάδες 10

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

Μονάδες 10

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

Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος (43)

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



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

Μονάδες 10

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

Μονάδες 10

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

Μονάδες 10

Γ. Αδίδακτο κείµενο 
Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα Α,6,14

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

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

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



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

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

προστακτικής αορίστου β′
ὠφελήσεσθαι : το απαρέµφατο παρακειµένου

ενεργητικής φωνής
συνίστηµι : το δεύτερο ενικό πρόσωπο

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

Μονάδες 5

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

γένους
σοφῶν : την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού

γένους
µέγα : τα παραθετικά επιθέτου στο γένος,

τον αριθµό και την πτώση που
βρίσκεται

ταῦτα : τη γενική πληθυντικού θηλυκού
γένους .

Μονάδες 5

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

Μονάδες 4

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

Μονάδες 6



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

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

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

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

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

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .

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

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

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

∆ιδαγµένο κείµενο 
Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (36)

«Ἄρξοµαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον· δίκαιον γὰρ αὐτοῖς
καὶ πρέπον δὲ ἅµα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιµὴν ταύτην τῆς µνήµης
δίδοσθαι . τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ
τῶν ἐπιγιγνοµένων µέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι' ἀρετὴν
παρέδοσαν . καὶ ἐκεῖνοί τε ἄξιοι ἐπαίνου καὶ ἔτι µᾶλλον οἱ
πατέρες ἡµῶν· κτησάµενοι γὰρ πρὸς οἷς ἐδέξαντο ὅσην
ἔχοµεν ἀρχὴν οὐκ ἀπόνως ἡµῖν τοῖς νῦν προσκατέλιπον . τὰ
δὲ πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡµεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες µάλιστα ἐν
τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ ἐπηυξήσαµεν καὶ τὴν πόλιν τοῖς πᾶσι
παρεσκευάσαµεν καὶ ἐς πόλεµον καὶ ἐς εἰρήνην αὐταρκεστάτην.
ὧν ἐγὼ τὰ µὲν κατὰ πολέµους ἔργα, οἷς ἕκαστα ἐκτήθη, ἢ εἴ
τι αὐτοὶ ἢ οἱ πατέρες ἡµῶν βάρβαρον ἢ Ἕλληνα πολέµιον
ἐπιόντα προθύµως ἠµυνάµεθα, µακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ
βουλόµενος, ἐάσω . ἀπὸ δὲ οἵας τε ἐπιτηδεύσεως ἤλθοµεν ἐπ'
αὐτὰ καὶ µεθ' οἵας πολιτείας καὶ τρόπων ἐξ οἵων µεγάλα
ἐγένετο, ταῦτα δηλώσας πρῶτον εἶµι καὶ ἐπὶ τὸν τῶνδε
ἔπαινον, νοµίζων ἐπὶ τε τῷ παρόντι οὐκ ἂν ἀπρεπῆ λεχθῆναι
αὐτὰ καὶ τὸν πάντα ὅµιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων ξύµφορον
εἶναι ἐπακοῦσαι αὐτῶν» .

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασµα : «ὧν ἐγὼ τὰ µὲν κατὰ πολέµους
ἔργα... ἐπακοῦσαι αὐτῶν».

Μονάδες 10



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

Β1. Με ποιο επιχείρηµα στο παραπάνω απόσπασµα
διαφοροποιείται ο λόγος του Περικλή από τους
άλλους Επιταφίους και σε ποιες διαπιστώσεις
καταλήγετε για τις ηγετικές του ικανότητες ; 

Μονάδες 10

Β2. Αφού εντοπίσετε τις σχετικές φράσεις του κειµένου
µε τις οποίες ο Περικλής δηλώνει τις τρεις γενιές, να
σχολιάσετε την αξιολογική διαβάθµιση των γενεών
αυτών από το ρήτορα.

Μονάδες 10

Β3. Με βάση το χωρίο του κεφ . 36: «ἀπὸ δὲ οἵας τε
ἐπιτηδεύσεως ... µεγάλα ἐγένετο» να τεκµηριώσετε
µε επιχειρήµατα ότι το ήθος των πολεµιστών, όπως
αυτό προβάλλεται στο µεταφρασµένο απόσπασµα του
κεφ . 43 (που παρατίθεται παρακάτω), είναι
αποτέλεσµα των παραγόντων που συνέβαλαν στο
αθηναϊκό µεγαλείο .

Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (43)

[...] Κι όταν αντιληφτείτε το µεγαλείο της, βάλτε στο
νου σας ότι τη δύναµη αυτή την απέκτησαν άντρες
τολµηροί που είχαν συνείδηση του καθήκοντος και µε
φιλότιµο την ώρα του αγώνα· και που, κάθε φορά
που αποτύχαιναν σε κάποιο εγχείρηµά τους, δεν
επέτρεπαν βέβαια στον εαυτό τους να στερήσει την
πόλη απ' τη δική τους ανδρεία, αλλά πρόσφεραν σ'
αυτή την πιο ωραία συνεισφορά ...

Μονάδες 10

Β4. Τι γνωρίζετε για το έργο του Περικλή ; 
Μονάδες 10



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β5. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµία από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου :
ἐδέξαντο, πόλιν, ἔργα, τρόπων, ἐπακοῦσαι.

Μονάδες 10

Γ. Αδίδακτο κείµενο 
Λουκιανοῦ «Περὶ τοῦ ἐνυπνίου» (10)

(10) Ἢν δ' ἐµοὶ πείθῃ, πρῶτον µέν σοι πολλὰ ἐπιδείξω
παλαιῶν ἀνδρῶν ἔργα καὶ πράξεις θαυµαστάς, καὶ λόγους
αὐτῶν ἀπαγγέλλουσα καὶ πάντων ὡς εἰπεῖν ἔµπειρον
ἀποφαίνουσα, καὶ τὴν ψυχήν, ὅπερ σου κυριώτατόν ἐστι,
κατακοσµήσω πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς κοσµήµασι, σωφροσύνῃ,
δικαιοσύνῃ, εὐσεβείᾳ, πραότητι, ἐπιεικείᾳ, συνέσει, καρτερίᾳ,
τῷ τῶν καλῶν ἔρωτι, τῇ πρὸς τὰ σεµνότατα ὁρµῇ· ταῦτα γάρ
ἐστιν ὁ τῆς ψυχῆς ἀκήρατος ὡς ἀληθῶς κόσµος . Λήσει δέ σε
οὔτε παλαιὸν οὐδὲν οὔτε νῦν γενέσθαι δέον, ἀλλὰ καὶ τὰ
µέλλοντα προόψει µετ' ἐµοῦ, καὶ ὅλως ἅπαντα, ὁπόσα ἐστί,
τά τε θεῖα τά τ' ἀνθρώπινα, οὐκ εἰς µακράν σε διδάξοµαι .

ἀκήρατος = αµιγής, αµόλυντος, καθαρός .

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

Γ2. α. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµία
από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου :

πείθῃ : το ίδιο πρόσωπο στην ίδια
έγκλιση και φωνή του αορίστου β′

ἀπαγγέλλουσα : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο
ευκτικής µέλλοντα της ίδιας φωνής



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

λήσει : το ίδιο πρόσωπο στην
προστακτική του ενεργητικού
αορίστου β′

προόψει : το απαρέµφατο στον ενεστώτα
της ενεργητικής φωνής

ἐστί : το δεύτερο ενικό πρόσωπο
οριστικής παρατατικού .

Μονάδες 5

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

πράξεις : τη γενική ενικού

πραότητι : την ονοµαστική ενικού

ἀκήρατος : την αιτιατική ενικού του θηλυκού
γένους

ἀληθῶς : το συγκριτικό βαθµό του ίδιου
τύπου

οὐδὲν : τη δοτική ενικού του θηλυκού
γένους .

Μονάδες 5

Γ3.α. «Ἢν δ' ἐµοὶ πείθῃ, [...] ἐπιδείξω καὶ [...]
κατακοσµήσω [...]».
Να µετατρέψετε  τον υποθετικό λόγο έτσι, ώστε να
δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος και την
αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο µέλλον .

Μονάδες 4

Γ3.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τα παρακάτω :
ἀνδρῶν, ἔµπειρον, σου, συνέσει, ταῦτα, τὰ
µέλλοντα.

Μονάδες 6



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

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

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

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

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

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .

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

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10:00.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ  2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) 
  

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



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

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

Μονάδες 10 
  

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

 
Β1. Ο «πρακτικός άνθρωπος» στην αρχαιότητα, όπως 

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

Μονάδες 15 
 

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

Μονάδες 15 
 

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

Μονάδες 10 
 

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

 διαφεύγειν, μετέχοντα, διαφερόντως, χάριν, 
εὐνοίας . 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
Λυκούργου Κατά Λεωκράτους 20  83-84 

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

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

 

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

μέλλοντα της ίδιας φωνής . 
ἀποστείλαντες : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο 

οριστικής μέλλοντα της ίδιας 
φωνής . 

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

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

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

Μονάδες 5 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

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

αρσενικού γένους . 
μέγιστον : τη δοτική πληθυντικού του 

αρσενικού γένους στο συγκριτικό 
βαθμό . 

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

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

Μονάδες 5 
 

 
Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των 

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

πρῶτον, αὐτοῖς . 
Μονάδες 6 

 

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

Μονάδες 4 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

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

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



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

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

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

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 

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

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

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ  11 ΙΟΥΛΙΟΥ  2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (37) 
  

 
"Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους, 
παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι ἑτέρους . 
καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ' ἐς πλείονας οἰκεῖν 
δημοκρατία κέκληται . μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ 
ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν 
τῳ εὐδοκιμεῖ , οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ ' ἀρετῆς 
προτιμᾶται , οὐδ' αὖ κατὰ πενίαν , ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν 
πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται . ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς 
τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ' 
ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι' ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καθ' 
ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει 
ἀχθηδόνας προστιθέμενοι . ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσ-
ομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν , τῶν 
αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν 
ὅσοι τε ἐπ ' ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι 
ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν". 
 
 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε στο 

τετράδιό σας το απόσπασμα : «ἐλευθέρως δὲ … αἰσχύνην 
ὁμολογουμένην φέρουσιν». 

Μονάδες 10 
  

 
 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων : 
Β1. «μέτεστι δὲ … ἀχθηδόνας προστιθέμενοι» : να 

αναλύσετε τα στοιχεία του αποσπάσματος που 
αναφέρονται στις βασικές αρχές της αθηναϊκής 
δημοκρατίας, οι οποίες, σύμφωνα με τον ρήτορα, 
καθορίζουν τη δημόσια ζωή των Αθηναίων 
πολιτών . 

Μονάδες 10 
 
 

Β2. «ἀνεπαχθῶς δὲ … φέρουσιν» : Με βάση τα στοιχεία 
του αποσπάσματος να σχολιάσετε τη σχέση του 
Αθηναίου πολίτη με τους γραπτούς και άγραφους 
νόμους . 

Μονάδες 10 
 
 

Β3. Να συσχετίσετε το περιεχόμενο της έννοιας της 
αρετής των γυναικών, όπως προσδιορίζεται από 
τον ρήτορα στο μεταφρασμένο κείμενο που 
ακολουθεί, με το περιεχόμενο το οποίο έχει η 
έννοια της αρετής του Αθηναίου πολίτη στο 
διδαγμένο κείμενο . 

 
   Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (45) 
 

 […] Κι αν είμαι υποχρεωμένος ν’ αναφέρω κάτι για 
την αρετή που ταιριάζει στη φύση της γυναίκας, θα 
δηλώσω, για όσες τώρα θα μείνουν χήρες, με μια 
σύντομη παραίνεση όλη μου τη σκέψη : δηλαδή, 
μεγάλη η δόξα σας, αν δεν φανείτε κατώτερες απ’ 
τη γυναίκεια φύση, όπως κι η δόξα εκείνης, που τ ’ 
όνομά της θ’ ακουστεί λιγότερο, επαινετικά ή 
περιγελαστικά, ανάμεσα στους άντρες . 

  
Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Β4. Ποιο ήταν το σημαντικότερο σε έκταση μέρος των 

αττικών επιταφίων και για ποιους λόγους; 
Μονάδες 10 

 
 
Β5. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ομόρριζες λέξεις 

της αρχαίας ή νέας ελληνικής, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

 κέκληται, δρᾶσαι, κοινόν, πολιτεύομεν, ὀργῆς. 
Μονάδες 10 

 
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
Ἀντιφῶντος Περὶ τοῦ χορευτοῦ 25 

 
Ἐπίστασθε δέ, ὦ ἄνδρες, ὅτι αἱ ἀνάγκαι αὗται ἰσχυρόταται 
καὶ μέγισταί εἰσι τῶν ἐν ἀνθρώποις, καὶ ἔλεγχοι ἐκ τούτων 
σαφέστατοι καὶ πιστότατοι περὶ τοῦ δικαίου, ὅπου εἶεν μὲν 
ἐλεύθεροι πολλοὶ οἱ συνειδότες, εἶεν δὲ δοῦλοι, καὶ ἐξείη μὲν 
τοὺς ἐλευθέρους ὅρκοις καὶ πίστεσιν ἀναγκάζειν, ἃ τοῖς 
ἐλευθέροις μέγιστα καὶ περὶ πλείστου ἐστίν, ἐξείη δὲ τοὺς 
δούλους ἑτέραις ἀνάγκαις, ὑφ' ὧν καί ἢν μέλλωσιν 
ἀποθανεῖσθαι κατειπόντες, ὅμως ἀναγκάζονται τἀληθῆ 
λέγειν .  ἡ γὰρ παροῦσα ἀνάγκη ἑκάστῳ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς 
μελλούσης ἔσεσθαι . 
  

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

 
 

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

ευκτικής ενεστώτα . 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

συνειδότες : το απαρέμφατο ενεστώτα . 
ἐξείη : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 

μέλλοντα . 
ἀποθανεῖσθαι : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 

οριστικής αορίστου β΄ . 
κατειπόντες : το δεύτερο ενικό πρόσωπο 

προστακτικής αορίστου β΄ της 
ενεργητικής φωνής . 

Μονάδες 5 
 
 

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

αρσενικού γένους στο συγκριτικό 
βαθμό . 

πίστεσιν : τη δοτική του ενικού αριθμού . 
ἅ : τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού 

γένους. 
σαφέστατοι : τη γενική ενικού του αρσενικού 

γένους στο θετικό βαθμό . 
παροῦσα : την ονομαστική πληθυντικού του 

ουδετέρου γένους . 
Μονάδες 5 

 

 
Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των 

παρακάτω λέξεων : 
 περὶ τοῦ δικαίου, ὅρκοις, ἀναγκάζειν, μέγιστα, 

τἀληθῆ, τῆς μελλούσης. 
Μονάδες 6 

 

Γ3.β. εἰσι, μέλλωσιν : να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες 
ανήκουν τα παραπάνω ρήματα και να τις 
αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους . 

Μονάδες 4 
 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

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

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω 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, τα οποία και θα 
καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης .  

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

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

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Αριστοτέλους Πολιτικά Θ΄ 2.1-4 

 

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

 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε 

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

Μονάδες 10 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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

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

Μονάδες 10 
 

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

Μονάδες 10 
 

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

 

Αριστοτέλους Πολιτικά Α2, 16 
 

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

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

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

Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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

Μονάδες 10 
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
Ξενοφώντος Συμπόσιον 2.10 

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

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

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

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

 

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

 
Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 

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

προστακτικής ενεστώτα . 
γιγνώσκων : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 

οριστικής παρακειμένου στην ίδια 
φωνή . 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ὁρῶ : το δεύτερο ενικό πρόσωπο 
παρατατικού στην ίδια φωνή. 

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

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

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

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

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

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

θηλυκού γένους . 
Μονάδες 5 

 
Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των 

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

ἅπασιν. 
Μονάδες 6 

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

υποθετικοί λόγοι του αποσπάσματος και να 
αναγνωριστεί το είδος τους .  

Μονάδες 4 
 

 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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

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

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

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

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

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

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Αριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β  3, 1-2.  Β  6, 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, καὶ 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. 
 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε στο 

τετράδιό σας το απόσπασμα : «Περὶ ἡδονὰς γὰρ … 
πολεμίους». 

Μονάδες 10 
  

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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

Β1. «Περὶ ἡδονὰς … ἐστίν» : Ποια θεωρείται, κατά τον 
Αριστοτέλη, «ορθή παιδεία», σύμφωνα με τα 
δεδομένα του αποσπάσματος ; 

Μονάδες 15 
 
 

Β2. «Ῥητέον … ἀποδώσει» : Με βάση το απόσπασμα να 
προσδιορίσετε τα κύρια στοιχεία της έννοιας 
«αρετή». 

Μονάδες 15 
 

Β3. Ποιος είναι ο ορισμός της ευδαιμονίας κατά τον 
Αριστοτέλη και πώς μπορούν να την εξασφαλίσουν 
οι άνθρωποι ; 

Μονάδες 10 
 

Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
ἀχθόμενος, ἀπεχόμεθα, χαίρειν, ἀποδίδωσιν, 
θεωρήσωμεν .  

Μονάδες 10 
 

 
Γ. Αδίδακτο κείμενο  

Ξενοφώντος Ἀπομνημονεύματα Β ΙΙ 6-7 
 

Καὶ οὐκ ἀρκεῖ θρέψαι μόνον, ἀλλὰ καί, ἐπειδὰν δόξωσιν 
ἱκανοὶ εἶναι οἱ παῖδες μανθάνειν τι, ἃ μὲν  ἂν αὐτοὶ ἔχωσιν 
οἱ γονεῖς ἀγαθὰ πρὸς τὸν βίον, διδάσκουσιν, ἃ δ’ ἂν οἴωνται 
ἄλλον ἱκανώτερον εἶναι διδάξαι, πέμπουσι πρὸς τοῦτον 
δαπανῶντες, καὶ ἐπιμελοῦνται πάντα ποιοῦντες ὅπως οἱ 
παῖδες αὐτοῖς γένωνται ὡς δυνατὸν βέλτιστοι . πρὸς ταῦτα ὁ 
νεανίσκος εἶπεν·  Ἀλλά τοι εἰ καὶ πάντα ταῦτα πεποίηκε καὶ  
ἄλλα τούτων πολλαπλάσια, οὐδεὶς ἂν δύναιτο αὐτῆς 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ἀνασχέσθαι τὴν χαλεπότητα . καὶ ὁ Σωκράτης, Πότερα δέ, 
ἔφη, οἴει θηρίου ἀγριότητα δυσφορωτέραν εἶναι ἢ μητρός; 
  

Γ1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο . 

Μονάδες 20 
 

 

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

θρέψαι : το απαρέμφατο παρακειμένου της 
ενεργητικής φωνής . 

μανθάνειν : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο 
προστακτικής αορίστου β΄ της ίδιας 
φωνής . 

δαπανῶντες : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 
ευκτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής . 

δύναιτο : το τρίτο ενικό πρόσωπο 
υποτακτικής στον ίδιο χρόνο . 

ἀνασχέσθαι : το δεύτερο ενικό πρόσωπο 
παρατατικού της ίδιας φωνής . 

Μονάδες 5 
 
 

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

 

παῖδες : την κλητική ενικού αριθμού . 

γονεῖς : τη δοτική πληθυντικού αριθμού. 

βέλτιστοι : τη γενική ενικού στο συγκριτικό 
βαθμό. 

οὐδείς : την αιτιατική πληθυντικού αριθμού. 

μητρός : τη γενική πληθυντικού αριθμού . 
Μονάδες 5 

 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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

 θρέψαι, διδάξαι, δαπανῶντες, βέλτιστοι, τούτων, 
θηρίου. 

Μονάδες 6 
 

Γ3.β. ἐπειδάν … διδάσκουσιν : να γράψετε την υπόθεση και 
την απόδοση των υποθετικών λόγων που λανθάνουν 
στο απόσπασμα και να τους χαρακτηρίσετε ως προς 
το είδος τους . 

Μονάδες 4 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

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

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

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

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

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Πλάτωνος Πολιτεία 615 C – 616 A 

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

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

 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο 

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

Μονάδες 10 

 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 

παρακάτω ερωτήσεων : 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

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

Μονάδες 15 
 

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

Μονάδες 15 
 

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

Μονάδες 10 
 

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

Μονάδες 10 
 

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

 

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



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

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

 

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

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

παρατατικού. 
γνώσεσθαι : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής 

αορίστου β΄. 
εἰδέναι : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής 

ενεστώτα. 
ἔχομεν : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 

παρακειμένου της ίδιας φωνής. 
Μονάδες 5 

 

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

ὄμματος : τη δοτική του ενικού αριθμού .  

τοῡτον : την ονομαστική του πληθυντικού 
αριθμού του αρσενικού γένους . 

ὅμοιον : τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 
του ουδέτερου γένους . 

πᾱν : τη γενική ενικού αριθμού του 
θηλυκού γένους . 

φρόνησιν : τη δοτική του πληθυντικού αριθμού.  
Μονάδες 5 

 

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

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

 

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

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

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

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

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

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

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

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Αριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια B1, 5-8 
 
Mαρτυρεῖ 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 . ∆ιὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας 
ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς 
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις . Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ 
οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ 
πᾶν . 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το απόσπασμα : «Ἀνάλογον δὲ … αἱ ἕξεις 
γίνονται». 

Μονάδες 10 

  
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 

παρακάτω ερωτήσεων : 

Β1. Με βάση τα δεδομένα του κειμένου : «Mαρτυρεῖ … 
ἀγαθοὶ ἢ κακοί», ποιος είναι ο ρόλος του 
δασκάλου στην απόκτηση της ηθικής αρετής; 

Μονάδες 15 
 

Β2. Σύμφωνα με το απόσπασμα : «Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἀρετῶν ἔχει … μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν», να εκθέσετε τη 
σχέση μεταξύ «ενεργειών» και «έξεων» στην 
κατάκτηση της ηθικής αρετής. 

Μονάδες 15 
 

Β3. Ποιες διδασκαλίες του Αριστοτέλη παρουσιάζονται 
στις διδαχθείσες ενότητες των Πολιτικών; 

Μονάδες 10 
 

Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
μαρτυρεῖ, ἁμαρτάνουσιν, φθείρεται, ἀνα-
στρέφεσθαι, ἀποδιδόναι .  

Μονάδες 10 
 
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
∆ημοσθένους Πρὸς Σπουδίαν 23-24 

 
Ἀλλὰ μήν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τοῦτό γε δεινὸν δήπου, εἰ 
πρὸς τὰ συγκεχωρημέν ’ ὑπ ’ αὐτῶν τούτων ἐξέσται νῦν 
ἀντιλέγειν, καὶ μηδὲν σημεῖον ὑμῖν ἔσται, διότι πάντες 
ἄνθρωποι πρὸς τὰ μήτ’ ἀληθῆ μήτε δίκαια τῶν ἐγκλημάτων 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

οὐ κατασιωπᾶν, ἀλλὰ παραχρῆμ ’ ἀμφισβητεῖν εἰώθαμεν, μὴ 
ποιήσαντες δὲ ταῦτα, ἂν ὕστερον ἀντιδικῶσιν, πονηροὶ καὶ 
συκοφάνται δοκοῦσιν εἶναι . ταῦτα μὲν τοίνυν Σπουδίας 
οὐδὲν ἧττον ἐμοῦ γιγνώσκων, ἀλλ ’ οἶμαι μὲν καὶ 
ἀκριβέστερον, ὅσῳ καὶ πυκνότερον ἐνταυθοῖ παρέρχεται, 
πᾶσιν ἐναντία τοῖς πεπραγμένοις αὑτῷ λέγων οὐκ 
αἰσχύνεται . καίτοι πολλάκις ὑμεῖς ἓν μόνον σκευώρημα 
συνιδόντες, τούτῳ κατὰ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκαλουμένων 
ἐχρήσασθε τεκμηρίῳ . 
  

Γ1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο . 

Μονάδες 20 
 

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

ἐξέσται : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 
παρατατικού . 

κατασιωπᾶν : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο 
υποτακτικής ενεστώτα της ίδιας 
φωνής . 

ἀμφισβητεῖν : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 
οριστικής αορίστου της ίδιας 
φωνής . 

αἰσχύνεται : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο 
ευκτικής παθητικού αορίστου. 

ἐχρήσασθε : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 
ενεστώτα . 

Μονάδες 5 
 

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

 

ἄνδρες : την κλητική ενικού αριθμού . 

μηδέν : τη δοτική πληθυντικού αριθμού, στο 
αρσενικό γένος. 
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τὰ ἀληθῆ : την αιτιατική ενικού αρσενικού 
γένους. 

ἧττον : την ονομαστική πληθυντικού αριθμού 
του αρσενικού γένους στον ίδιο βαθμό. 

ἐμοῦ : τη γενική πληθυντικού αριθμού του 
ιδίου προσώπου . 

Μονάδες 5 
 

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

 δικασταί, ἀντιλέγειν, σημεῖον, τοῖς πεπραγμένοις, 
αὑτῷ, τεκμηρίῳ. 

Μονάδες 6 
 

Γ3.β. ἐξέσται, ἀντιδικῶσιν : να γράψετε τις προτάσεις στις 
οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήματα και να τις 
αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους . 

Μονάδες 4 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

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

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

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

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

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.00΄ πρωινή .  
  

 KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ    
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 

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

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

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

Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ 
μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν 
ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ’ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε 
προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης 
τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σῳζούσης, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς 
λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες ἐργάζονται), ἡ δ’ ἀρετὴ πάσης 
τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ 
μέσου ἂν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ 
πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ 
τὸ μέσον. 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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

Μονάδες 10 

Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω : 
 

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

Μονάδες 15 
 

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

Μονάδες 15 
 

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

 

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

Μονάδες 10 
 

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

 

Ἐγὼ μὲν οὖν ὡς ἐδυνάμην ἄριστα κατηγόρηκα, 
ἐπίσταμαι δ ’ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι τῶν ἀκροωμένων θαυμάζουσιν, 
ὅπως ποθ ’ οὕτως ἀκριβῶς ἐδυνήθην ἐξευρεῖν τὰ τούτων 
ἁμαρτήματα, οὗτος δέ μου καταγελᾷ, ὅτι οὐδὲ πολλοστὸν 
μέρος εἴρηκα τῶν τούτοις ὑπαρχόντων κακῶν . Ὑμεῖς οὖν  
καὶ τὰ εἰρημένα καὶ τὰ παραλελειμμένα ἀναλογισάμενοι 
πολὺ μᾶλλον αὐτοῦ καταψηφίσασθε, ἐνθυμηθέντες ὅτι 
ἔνοχος μέν ἐστι τῇ γραφῇ, μεγάλη δ ’ εὐτυχία τὸ τοιούτων 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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

 

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

Μονάδες 20 
 

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

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

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

φωνή. 
καταψηφίσασθαι :  το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 

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

ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 
Μονάδες 5 

 

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

τούτων : τη δοτική πληθυντικού του 
θηλυκού γένους .  

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

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

Μονάδες 5 
 

Γ2.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω λέξεων : 
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  τῶν ἀκροωμένων, ἐξευρεῖν, τούτων, αὐτοῦ, 
ἐνθυμηθέντες, τοιούτων. 

Μονάδες 6 
 

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

Μονάδες 4 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
 

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

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

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

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

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

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ  7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Πλάτωνος Πολιτεία 514Α-515Α 

 
Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν 

ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας . Ἰδὲ γὰρ 
ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, 
ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν 
παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς 
καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε 
τὸ πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ 
δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν 
καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς 
καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον  
παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν 
ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα , ὑπὲρ ὧν τὰ 
θαύματα δεικνύασιν. 

Ὁρῶ, ἔφη . 
Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους 

σκεύη τε παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας 
καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, 
οἷον εἰκὸς τοὺς μὲν φθεγγομένους , τοὺς δὲ σιγῶντας τῶν 
παραφερόντων . 

Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους . 
Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ . 
 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο 

τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος : «Μετὰ 
ταῦτα δὴ … Ὁρῶ, ἔφη.» 

Μονάδες 10 
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Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω : 
 

Β1. Να εντοπίσετε με αναφορές στο κείμενο και να 
σχολιάσετε τα στοιχεία του σπηλαίου, τα οποία 
δηλώνουν τον εγκλεισμό των δεσμωτών . 

Μονάδες 15 
 

Β2. θαυματοποιοῖς, ἀνδριάντας, δεσμώτας ἀτόπους : να 
σχολιάσετε το περιεχόμενο των παραπάνω όρων .  

Μονάδες 15 
 

Β3. Ποιος είναι ο τόπος, ποιο το θέμα του διαλόγου 
«Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου» και ποια τα 
διαλεγόμενα πρόσωπα ;  

Μονάδες 10 
 

Β4.  Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
ἀπείκασον, πάθει, ἐχούσῃ, ὁρᾶν, φέροντας. 

Μονάδες 10 
 
 

Αδίδακτο κείμενο  
∆ημοσθένους Κατ’ Ἀριστοκράτους 209-210  

 

Νῦν δ ’ οἱ μὲν τὰ κοινὰ διοικοῦντες ἐκ πτωχῶν εὔποροι 
καὶ πολλοῦ  χρόνου τροφὴν ἄφθονόν εἰσιν ἡτοιμασμένοι· 
ὑμῖν δ ’ οὐδὲ  μιᾶς ἡμέρας ἐφόδι’ ἐστὶν ἐν τῷ κοινῷ, ἀλλ ’ ἅμα 
δεῖ τι ποιεῖν, καὶ πόθεν οὐκ ἔχετε . Τότε μὲν γὰρ ὁ δῆμος ἦν 
δεσπότης τῶν πολιτευομένων, νῦν δ’ ὑπηρέτης. Αἴτιοι δ ’ οἱ 
τὰ τοιαῦτα γράφοντες, καὶ συνεθίζοντες ὑμᾶς ὑμῶν μὲν 
αὐτῶν καταφρονεῖν, ἕνα δ ’ ἢ δύο θαυμάζειν ἀνθρώπους . Εἶθ ’ 
οὗτοι κληρονομοῦσι τῆς ὑμετέρας δόξης καὶ τῶν ἀγαθῶν, 
ὑμεῖς δ’ οὐδ ’ ὁτιοῦν ἀπολαύετε, ἀλλὰ μάρτυρές ἐστε τῶν 
ἑτέρων ἀγαθῶν, οὐδενὸς ἄλλου μετέχοντες ἢ τοῦ 
ἐξαπατᾶσθαι .  
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Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 

κειμένου . 
Μονάδες 20 

 
Γ1.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
 

διοικοῦντες : το πρώτο ενικό πρόσωπο παρατατικού  
στην ίδια φωνή. 

ἡτοιμασμένοι : το τρίτο ενικό πρόσωπο υπερσυντελίκου 
στην ίδια φωνή. 

γράφοντες : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 
υποτακτικής παθητικού αορίστου β΄. 

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

μετέχοντες : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής 
αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 5 
 
Γ1.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

δεσπότης : την κλητική ενικού .  

ἄφθονον : την αιτιατική πληθυντικού στο 
θηλυκό γένος.  

ἀγαθῶν : το επίρρημα στον θετικό βαθμό . 

τι : τη δοτική πληθυντικού του ιδίου 
γένους . 

τοιαῦτα : τη γενική πληθυντικού του θηλυκού 
γένους. 

Μονάδες 5 
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Γ2.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 

παρακάτω λέξεων : 

  εὔποροι, ὑμῖν, ἡμέρας, καταφρονεῖν, ὁτιοῦν. 

Μονάδες 5 
 

Γ2.β. Τότε μὲν γὰρ … νῦν δ’ ὑπηρέτης: να μετατρέψετε την 
περίοδο σε πλάγιο λόγο χρησιμοποιώντας 
απαρεμφατική σύνταξη με εξάρτηση από την 
πρόταση «Οὗτοι εἶπον». 

Μονάδες 5 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

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

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

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

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

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

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.00΄ πρωινή .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ  2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 
 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 

 
Ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες 

τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι 
διεφθείροντο . Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ 
ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε 
καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας 
συναγωγοί . Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς ∆ία τίνα οὖν τρόπον δοίη 
δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· «Πότερον ὡς αἱ τέχναι 
νενέμηνται , οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς 
ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι 
δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς 
ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω ;» «Ἐπὶ πάντας,» ἔφη ὁ Ζεύς, 
«καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο 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 .» 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 . 
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Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο 
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος : «Ὅτ’ οὖν 
ἁθροισθεῖεν . . . κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.» 

Μονάδες 10 

Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω : 
 

Β1. Ποιο είναι το περιεχόμενο των όρων «αἰδώς» και 
«δίκη» και ποιος ο ρόλος τους στη συγκρότηση των 
πολιτικών κοινωνιών ; 

Μονάδες 10 
 

Β2. Πώς δικαιολογείται η διά νόμου θανάτωση όσων 
δεν μετέχουν στην αιδώ και τη δίκη, παρόλο που 
όλοι τις έχουν δεχτεί ως δώρα από τον ∆ία ; 

Μονάδες 10 
 

Β3. «ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν ... ἢ μὴ εἶναι πόλεις» . Με 
βάση το χωρίο του πρωτότυπου κειμένου και το 
μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί, να 
αναλύσετε τη θέση των δύο συνομιλητών, του 
Σωκράτη και του Πρωταγόρα, για το διδακτό ή το 
μη διδακτό της αρετής.  

 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 319c7-319d7 
 

 «Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν [οι Αθηναίοι] 
ότι εξαρτώνται από κάποια συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία, έτσι ενεργούν . Όταν όμως πρέπει να 
αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που 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 διδαχτεί από πουθενά αυτό το πράγμα και 
χωρίς να έχεις δάσκαλο σ’ αυτό το θέμα, θέλεις 
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τώρα να δώσεις και συμβουλές . Άρα, είναι 
προφανές πως δεν θεωρούν ότι το πράγμα αυτό 
είναι κάτι που διδάσκεται .»  

Μονάδες 10 
 

 

Β4. Να αναφερθείτε στην επαγωγική μέθοδο του 
Σωκράτη ως εργαλείο αναζήτησης των ηθικών 
εννοιών . 

Μονάδες 10 
 

Β5.  Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της νέας 
ελληνικής γλώσσας, απλό ή σύνθετο, για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
ἁθροισθεῖεν, σκεδαννύμενοι, διεφθείροντο, 
ἀπόλοιτο, ἄγοντα, δοίη, νενέμηνται, θῶ, 
μετεχόντων, γένοιντο. 

Μονάδες 10 
 

Αδίδακτο κείμενο  
Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα IV, ii 25-27 

 

Oὕτως ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὁ μὴ εἰδὼς τὴν αὑτοῦ δύναμιν 
ἀγνοεῖν ἑαυτόν . Ἐκεῖνο δὲ οὐ φανερόν, ἔφη, ὅτι διὰ μὲν τὸ 
εἰδέναι ἑαυτοὺς πλεῖστα ἀγαθὰ πάσχουσιν ἄνθρωποι, διὰ δὲ 
τὸ ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν πλεῖστα κακά ; οἱ μὲν γὰρ εἰδότες 
ἑαυτοὺς τά τε ἐπιτήδεια ἑαυτοῖς ἴσασι καὶ διαγιγνώσκουσιν 
ἅ τε δύνανται καὶ ἃ μή· καὶ ἃ μὲν ἐπίστανται πράττοντες 
πορίζονταί τε ὧν δέονται καὶ εὖ πράττουσιν, ὧν δὲ μὴ 
ἐπίστανται ἀπεχόμενοι ἀναμάρτητοι γίγνονται καὶ 
διαφεύγουσι τὸ κακῶς πράττειν· διὰ τοῦτο δὲ καὶ τοὺς 
ἄλλους ἀνθρώπους δυνάμενοι δοκιμάζειν καὶ διὰ τῆς τῶν 
ἄλλων χρείας τά τε ἀγαθὰ πορίζονται καὶ τὰ κακὰ 
φυλάττονται . 
 

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

Μονάδες 20 
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Γ1.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
 

ἔφη : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο 
οριστικής ενεστώτα. 

εἰδέναι : το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής του 
ίδιου χρόνου. 

πάσχουσιν : το δεύτερο ενικό πρόσωπο ευκτικής 
μέλλοντα. 

ἐψεῦσθαι : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 
οριστικής υπερσυντελίκου. 

διαγιγνώσκουσιν : το δεύτερο ενικό πρόσωπο 
προστακτικής αορίστου β΄ στην ίδια 
φωνή. 

Μονάδες 5 
 

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

τὴν δύναμιν : την κλητική ενικού .  

πλεῖστα : την αιτιατική ενικού του αρσενικού 
γένους στον θετικό βαθμό. 

οἱ εἰδότες : τη δοτική πληθυντικού. 

ἅ : τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος . 

κακῶς : τον υπερθετικό βαθμό . 

Μονάδες 5 
 

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

  ἀγνοεῖν, διὰ τὸ ἐψεῦσθαι, ἑαυτοῖς, ὧν (το πρώτο 
κατά σειρά), ἀναμάρτητοι, τῶν ἄλλων. 

Μονάδες 6 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Γ2.β. «ὅτι διὰ μὲν τὸ εἰδέναι … ἄνθρωποι»,    «καὶ ἃ μὲν 
ἐπίστανται»: να αναγνωρίσετε το είδος και τον 
συντακτικό ρόλο των προτάσεων . 

Μονάδες 4 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

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

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

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

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

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

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

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 12-16 
 

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

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

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

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

 

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

Μονάδες 10 

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



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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

Μονάδες 15 
 

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

Μονάδες 15 
 

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

Μονάδες 10 
 

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

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

Μονάδες 10 
 
 

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

 

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

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



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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

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

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

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

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

 αρσενικό γένος. 
ἐμὲ  :  τη γενική πληθυντικού δευτέρου 

 προσώπου. 
ὁρᾶν: : το τρίτο ενικό πρόσωπο παρατατικού 

 στην ίδια φωνή. 
ἀποβαίνειν : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής 

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

 αορίστου δευτέρου. 
αἰσθανόμενον : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 

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

Μονάδες 10 
 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων: 

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

 

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

                                           (Μονάδες 4) 
Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

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

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

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

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

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

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

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Πλάτωνος, Πρωταγόρας 320d–321b5 
 

Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη 
οὐκ ἦν. Ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος 
γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς 
μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται . Ἐπειδὴ δ’ 
ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ 
Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς 
πρέπει . Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, 
“Νείμαντος δέ μου,” ἔφη, “ἐπίσκεψαι ˙” καὶ οὕτω πείσας νέμει . 
Νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, τοὺς δ ’ 
ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσμει ˙ τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ ’ ἄοπλον 
διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν’ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς 
σωτηρίαν . Ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν 
φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν ˙ ἃ δὲ ηὖξε μεγέθει, τῷδε 
αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν ˙ καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν . Ταῦτα 
δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη ˙ ἐπειδὴ 
δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ 
∆ιὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε 
θριξὶν καὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, 
δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα, καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι 
τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία τε καὶ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ ˙ καὶ 
ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ [θριξὶν καὶ] δέρμασιν στερεοῖς 
καὶ ἀναίμοις . Τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, 
τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ 
ῥίζας ˙ ἔστι δ’ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν ˙ 
καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ ’ ἀναλισκομένοις 
ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων . 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας 
τη μετάφραση του αποσπάσματος : «Ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο 
... σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων.» 

Μονάδες 10 

Β1. «Ἦν γάρ ποτε χρόνος ... καὶ γῇ κεράννυται»: Ποιες 
κοσμολογικές αντιλήψεις φαίνεται ότι ακολουθεί ο 
Πρωταγόρας στο χωρίο αυτό ;  

Μονάδες 15 

Β2. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τα σημεία εκείνα του 
κειμένου, τα οποία φανερώνουν την ιδιαίτερη φροντίδα 
του Επιμηθέα για την ισορροπία του οικοσυστήματος .    

Μονάδες 15 

Β3. Τι γνωρίζετε για τον μύθο ως μέθοδο έκθεσης των 
απόψεων του Πρωταγόρα και για τη στάση του Πλάτωνα 
απέναντι στη μέθοδο αυτή;   

Μονάδες 10 

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

 απαίτηση, ανίσχυρος, εύπορος, διατύπωση, φυτό, κρασί, 
δεσμός, ανάληψη, διάρκεια, προσφυγιά. 

Μονάδες 10 
 

Αδίδακτο κείμενο  
Αἰσχίνου, Περὶ παραπρεσβείας 80 

 

Χρὴ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς μὲν πρέσβεις θεωρεῖν 
πρὸς τὸν καιρὸν καθ ’ ὃν ἐπρέσβευον, τοὺς δὲ στρατηγοὺς 
πρὸς τὰς δυνάμεις ὧν ἡγοῦντο . καὶ γὰρ τὰς εἰκόνας ἵστατε, 
καὶ τὰς προεδρίας καὶ τοὺς στεφάνους καὶ τὰς ἐν πρυτανείῳ 
σιτήσεις δίδοτε, οὐ τοῖς τὴν εἰρήνην ἀπαγγείλασιν, ἀλλὰ 
τοῖς τὴν μάχην νικήσασιν . εἰ δ ’ ἔσονται τῶν πολέμων αἱ μὲν 
εὔθυναι τῶν πρέσβεων, αἱ δὲ δωρεαὶ τῶν στρατηγῶν, 
ἀσπόνδους καὶ ἀκηρύκτους τοὺς πολέμους ποιήσετε ˙ οὐδεὶς 
γὰρ ἐθελήσει πρεσβεύειν . 
__________ 
αἱ εἰκόνες = τα αγάλματα 
αἱ προεδρίαι = οι τιμητικές θέσεις, η πρωτοκαθεδρία  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



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 : 
τοὺς πρέσβεις : την αιτιατική ενικού.  
θεωρεῖν : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της 

 οριστικής του  παρατατικού στην ίδια 
 φωνή. 

ὃν  :  τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος. 
ἐπρέσβευον : το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια 

 φωνή.  
τὰς δυνάμεις  :  την κλητική ενικού. 
ἵστατε :  το τρίτο ενικό πρόσωπο της προστακτικής 

 του  ενεστώτα στη μέση φωνή.  
ἀπαγγείλασιν : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής 

 του  μέλλοντα στην ίδια φωνή. 
νικήσασιν : τη γενική ενικού της μετοχής του ενεστώτα 

 στο αρσενικό γένος. 
ἔσονται : το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής 

 του  παρατατικού. 
δωρεαὶ : τη γενική πληθυντικού. 

Μονάδες 10 
 

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων και φράσεων: 
Ἀθηναῖοι, θεωρεῖν, πρὸς τὸν καιρόν, τοῖς ἀπαγγείλασιν, 
τῶν πρέσβεων, ἀκηρύκτους.  

(μονάδες 6) 
 

Γ3.β. «οὐδεὶς γὰρ ἐθελήσει πρεσβεύειν»: Να μετατρέψετε 
την πρόταση σε πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς 
τρόπους, με εξάρτηση από το «Οὗτος ἔλεγεν».  

(μονάδες 4) 
Μονάδες 10 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

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

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

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

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

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

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 09.30 π .μ .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β – D 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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

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

Μονάδες 15 

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

Μονάδες 15 

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

Μονάδες 10 

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

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

Μονάδες 10 
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12 

 

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

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
 

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

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

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

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

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

 φωνή  
ταῦτα : την ονομαστική πληθυντικού του 

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

 στο ίδιο γένος  
εἰσίτω : το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην ίδια 

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

 ίδιου χρόνου  
Μονάδες 10 

 

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

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

 

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

Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

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

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

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

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

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

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

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A–C 
 
Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς 

ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης . Εἰ γὰρ ἐθέλεις 
ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε 
δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται 
παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν . Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς 
ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι 
ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· ὁ δὲ 
μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα 
ἀδικήματος τιμωρεῖται−οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον 
θείη−ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε 
αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα . Καὶ 
τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν· 
ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει . Ταύτην οὖν τὴν δόξαν 
πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ τιμωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ . 
Τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν 
οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται· 
ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι τῶν 
ἡγουμένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν . Ὡς 
μὲν οὖν εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ 
σκυτοτόμου συμβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν 
καὶ παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ 
Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι φαίνεται . 

 
 
 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας 
τη μετάφραση του αποσπάσματος : «Οὐδεὶς γὰρ κολάζει 
τοὺς ἀδικοῦντας ... καὶ διδακτὸν ἀρετήν.» 

Μονάδες 10 

Β1. Ποια άποψη εκφράζει ο Πρωταγόρας στο κείμενο που 
σας δίνεται για τον σκοπό της τιμωρίας (μονάδες 5) και 
πώς αξιοποιεί την άποψη αυτή για να τεκμηριώσει ότι η 
αρετή μπορεί να διδαχθεί ; (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

Β2. «ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται» : Να σχολιάσετε 
την παραπάνω φράση, δίνοντας έμφαση στη σημασία 
που έχει ο λόγος για τη συγκρότηση και για τη 
λειτουργία της κοινωνίας . 

Μονάδες 10 

Β3. Με βάση το κείμενο που σας δίνεται και το παρακάτω 
μεταφρασμένο απόσπασμα, να δείξετε ότι κατά τον 
Πρωταγόρα ο ρόλος της πόλης είναι και παιδαγωγικός . 

 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 «Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ . οι νέοι άνδρες] από 
τους δασκάλους, η πόλη, με τη σειρά της, τους αναγκάζει να 
μάθουν τους νόμους και να ζουν σύμφωνα με αυτούς, ώστε 
να μην ενεργούν από μόνοι τους και όπως νομίζουν οι ίδιοι 
[...]. Έτσι, και η πόλη, υπογραμμίζοντας τους νόμους, αυτά 
τα επινοήματα των καλών, παλαιῶν νομοθετῶν, αναγκάζει 
και όσους ασκούν ένα αξίωμα και όσους άρχονται να 
συμμορφώνονται με αυτούς . Εκείνος δε ο οποίος τους 
παραβαίνει, υφίσταται κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές 
ονομάζονται, και σε σας εδώ [δηλ. στην Αθήνα] και σε 
πολλά άλλα μέρη, εὐθύνες, λες και η δικαιοσύνη ξαναβάζει 
[τον παραβάτη] στην ευθεία .» 
 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 326C-E 
 

Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Β4. Πώς περιγράφει ο Πλάτωνας στο πρώτο μέρος του 
διαλόγου Πρωταγόρας τους σοφιστές Πρόδικο, Ιππία και 
Πρωταγόρα ; 

Μονάδες 10 
 

Β5. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας μία λέξη του διδαγμένου πρωτότυπου 
κειμένου ετυμολογικά συγγενή : υποθήκη, βιαιοπραγία, 
ιδέα, εκτρέπομαι, μισαλλοδοξία, οίηση, επιεικής, 
υποδοχή, τμήμα, άφαντος . 

Μονάδες 10 
 

 

Αδίδακτο κείμενο  
Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 54 

 

Τοιούτῳ μὲν πάθει οἱ Ἀθηναῖοι περιπεσόντες ἐπιέζοντο, 
ἀνθρώπων τ’ ἔνδον θνῃσκόντων καὶ γῆς ἔξω δῃουμένης . ἐν 
δὲ τῷ κακῷ οἷα εἰκὸς ἀνεμνήσθησαν καὶ τοῦδε τοῦ ἔπους, 
φάσκοντες οἱ πρεσβύτεροι πάλαι ᾄδεσθαι «ἥξει ∆ωριακὸς 
πόλεμος καὶ λοιμὸς ἅμ’ αὐτῷ». ἐγένετο μὲν οὖν ἔρις τοῖς 
ἀνθρώποις μὴ λοιμὸν ὠνομάσθαι ἐν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν 
παλαιῶν, ἀλλὰ λιμόν, ἐνίκησε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰκότως 
λοιμὸν εἰρῆσθαι· οἱ γὰρ ἄνθρωποι πρὸς ἅ ἔπασχον τὴν 
μνήμην ἐποιοῦντο . ἢν δέ γε οἶμαί ποτε ἄλλος πόλεμος 
καταλάβῃ ∆ωρικὸς τοῦδε ὕστερος καὶ ξυμβῇ γενέσθαι λιμόν, 
κατὰ τὸ εἰκὸς οὕτως ᾄσονται . 
__________ 
δῃόω-δῃῶ = καταστρέφω  
τὸ ἔπος = ο στίχος 

  
Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 

παραπάνω κειμένου . 
Μονάδες 20 

 
 
 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από 
τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
περιπεσόντες : τη δοτική πληθυντικού της μετοχής του 
  παρακειμένου στο αρσενικό γένος  
δῃουμένης : το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής  
  του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 
κακῷ :  τη δοτική πληθυντικού του συγκριτικού 
  βαθμού στο θηλυκό γένος 
ἀνεμνήσθησαν : το πρώτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής  
  αορίστου στην παθητική φωνή 
τοῦδε :  την ονομαστική πληθυντικού του  
  αρσενικού γένους 
φάσκοντες :  τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους 
πάλαι : τον υπερθετικό βαθμό 
ἔρις : την αιτιατική ενικού 
ἔπασχον : το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής 

 μέλλοντα 
ξυμβῇ : το δεύτερο ενικό πρόσωπο της  
  προστακτικής του ίδιου χρόνου 

Μονάδες 10 
 

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων και φράσεων: 
ἔνδον, θνῃσκόντων, τοῦ ἔπους, ὑπὸ τῶν παλαιῶν, τοῦδε 
(μετά τη λέξη ∆ωρικός), γενέσθαι (μονάδες 6) 

 
 

Γ3.β. «Τοιούτῳ πάθει οἱ Ἀθηναῖοι περιπεσόντες ἐπιέζοντο»: 
Να μετατρέψετε τη φράση σε πλάγιο λόγο με όλους 
τους δυνατούς τρόπους, εξαρτώντας την από το «οὗτος 
εἶπεν» (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 
 
 
 
 
 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

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

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

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

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

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

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 18.15. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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