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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   



 


