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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2016  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
Διδαγμένο κείμενο 

 

Αριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β 1, 5-8) 
 

Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ 
νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ 
μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ 
αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία 
πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν 
αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται,  ὁμοίως δὲ καὶ 
τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ 
γίνονται κιθαρισταί. Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ 
λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ 
οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. Εἰ γὰρ μὴ οὕτως 
εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν 
ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. 

Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν 
τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ 
μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς 
καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ 
δειλοί. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ 
τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ’ 
ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς 
ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν 
ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. Διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας 
ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς 
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ 
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οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ 
πᾶν. 

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

μετάφραση του αποσπάσματος : «Ἀνάλογον. . . ἀκολουθοῦσιν αἱ 
ἕξεις» .  

Μονάδες 10 

Β1. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των υπογραμμισμένων λέξεων 
ή φράσεων στις παρακάτω προτάσεις : 
«καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης» 
«καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται» 
«ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται» .  

Μονάδες 15 
 

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

Μονάδες 15 
 

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

 Μονάδες 10 
 

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

 Μονάδες 10 
 

 
Αδίδακτο κείμενο 

 

Πλάτωνος Εὐθύδημος 289d8-290a4  
 

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

 

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

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

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

Μονάδες 20 
 

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

 
ἔφην : το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 

προστακτικής ενεστώτα 

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

τις : τη γενική πληθυντικού αριθμού θηλυκού 
γένους  

εὐδαίμων : την κλητική ενικού αριθμού θηλυκού γένους  

ᾤμην : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής 
αορίστου παθητικής φωνής 

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

πάλαι : τον συγκριτικό βαθμό 

κήλησις : την κλητική ενικού αριθμού  

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

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

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

μονάδες 5 
 

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

μονάδες 5  
 

Μονάδες 10  
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

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

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

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

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

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

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄  ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

∆ιδαγμένο κείμενο 
 

Αριστοτέλους Πολιτικά (Α 1, 1 και Γ1, 1-2) 
  

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

[…] Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ 
ποία τις, σχεδὸν πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ 
ἐστιν ἡ πόλις . Νῦν γὰρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες τὴν 
πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν 
ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον · τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ 
νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ 
πόλιν, ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις . 
Ἐπεὶ δ ’ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων 
μὲν συνεστώτων δ ’ ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον 
πολίτης ζητητέος · ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν . 
Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ 
σκεπτέον . Καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις · οὐ 
γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην · ἔστι γάρ 
τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ 
ἔστι πολίτης .  

 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη 
μετάφραση του αποσπάσματος «Τῷ περὶ πολιτείας . . . οὐκ ἔστι 
πολίτης». 

Μονάδες 10  
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Β1. «Ἐπειδὴ . . . ἡ πολιτική»: Με ποιες φράσεις ο Αριστοτέλης 
υποδηλώνει τον σκοπό , για τον οποίο υπάρχει η «πόλις», καθώς 
και οι άλλες μορφές κοινωνικής συνύπαρξης ; Να τις 
καταγράψετε (μονάδες 4) και να τις σχολιάσετε (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 
 

Β2. «Τῷ περὶ πολιτείας . . . οὐκ ἔστι πολίτης»: Πώς 
προσδιορίζεται , κατά τον Αριστοτέλη, το περιεχόμενο της 
έννοιας «πολίτης» σε σχέση με το πολίτευμα ;  

Μονάδες 10 
 

Β3.  Με βάση α) το απόσπασμα  «Είναι φανερό λοιπόν . . . άτομο» 
από το παρακάτω μεταφρασμένο  κείμενο και β) το απόσπασμα 
«Ἐπεὶ δ ’ ἡ πόλις . . . πλῆθός ἐστιν» από το πρωτότυπο κείμενο , 
να σχολιάσετε τη σχέση «όλου» και «μέρους».     

 
Αριστοτέλους Πολιτικά (Α 2, 10-13) 

[. . .] Στην τάξη της φύσης η πόλη προηγείται από την 
οικογένεια  κι απ ’ τον καθένα μας ως άτομο˙ ο λόγος είναι ότι το 
όλον αναγκαστικά  προηγείται του μέρους˙ πραγματικά , αν 
πάψει να υπάρχει το σώμα ως σύνολο,  δεν θα υπάρχει πια ούτε 
πόδι ούτε χέρι παρά  μόνο ως (ίδια) λέξη , όπως , ας πούμε , αν 
μιλούμε για πέτρινο χέρι (θα είναι , πράγματι, κάτι σαν αυτό , αν 
μια φορά πεθάνει): όλα τα πράγματα  είναι αυτό που λέμε ότι 
είναι, αν τα κρίνουμε με κριτήριο τη λειτουργία και τις 
ιδιότητές τους˙ από τη στιγμή , επομένως , που θα πάψουν να 
έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά , δεν θα πρέπει πια να λέμε ότι 
είναι ό,τι ήταν πριν, αλλά ότι απλώς εξακολουθούν να λέγονται 
ακόμη με την ίδια λέξη .  Είναι φανερό λοιπόν α) ότι η πόλη ήρθε 
στην ύπαρξη εκ φύσεως , β) ότι προηγείται από το κάθε 
επιμέρους άτομο .  Γιατί, αν είναι αλήθεια ότι ο καθένας μας 
χωριστά δεν είναι αυτάρκης , γίνεται λογικά φανερό ότι το κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα βρεθεί στην ίδια ακριβώς κατάσταση  που 
βρίσκονται, γενικά , τα μέρη προς το όλον˙ από την άλλη μεριά , 
ο άνθρωπος που δεν μπορεί να ζει μαζί με άλλους στην 
κοινότητα, ο άνθρωπος που λόγω αυτάρκειας αισθάνεται πως 
δεν του λείπει τίποτε, αυτός ο άνθρωπος δεν αποτελεί με 
κανέναν τρόπο μέρος της πόλης –ένας τέτοιος όμως άνθρωπος 
είναι, τότε, ή ζώο ή θεός .    

 

Μονάδες 10 
 

Β4. Ποια σχέση έχει η αυτογνωσία  με τη δικαιοσύνη , κατά τον 
Πλάτωνα ; 

 Μονάδες  10 
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Β5. πράττουσι, δῆλον, καλουμένη, οἱ φάσκοντες, τῶν ὅλων :  Να 

γράψετε στην αρχαία ελληνική γλώσσα τα συνώνυμα  των 
λέξεων , με τη σημασία που έχουν στο κείμενο . 

 Μονάδες  10 

 

Αδίδακτο κείμενο 
 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι II.63.1–3 (έκδ. Οξφόρδης)  
 

Ο  Περικλής  επισημαίνει  στους  Αθηναίους  την  ευθύνη   

που  απορρέει  από  την  ηγεμονική  θέση  της  πόλης  τους   

 

Τῆς τε πόλεως ὑμᾶς εἰκὸς τῷ τιμωμένῳ ἀπὸ τοῦ ἄρχειν, 
ᾧπερ ἅπαντες ἀγάλλεσθε, βοηθεῖν, καὶ μὴ φεύγειν τοὺς 
πόνους ἢ μηδὲ τὰς τιμὰς διώκειν˙ μηδὲ νομίσαι περὶ ἑνὸς 
μόνου, δουλείας ἀντ ’ ἐλευθερίας, ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ 
ἀρχῆς στερήσεως καὶ κινδύνου ὧν ἐν τῇ ἀρχῇ ἀπήχθεσθε . ἧς 
οὐδ ’ ἐκστῆναι ἔτι ὑμῖν ἔστιν, εἴ τις καὶ τόδε ἐν τῷ παρόντι 
δεδιὼς ἀπραγμοσύνῃ ἀνδραγαθίζεται ˙ ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη 
ἔχετε αὐτήν, ἣν λαβεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δὲ 
ἐπικίνδυνον . τάχιστ’ ἄν τε πόλιν οἱ τοιοῦτοι ἑτέρους τε 
πείσαντες ἀπολέσειαν καὶ εἴ που ἐπὶ σφῶν αὐτῶν αὐτόνομοι 
οἰκήσειαν .    
 

βοηθεῖν  τῷ  τιμωμένῳ  τῆς  πόλεως :  να  στηρίζετε  την  εξέχουσα  θέση  της  πόλης .  
ἀπήχθεσθε :  γίνατε  μισητοί .  
ἐκστῆναι :  να  απομακρυνθείτε .  
ἀνδραγαθίζεται :  ενεργεί  με  γενναιότητα .  
 

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

 

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

 

τῷ τιμωμένῳ : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού 
προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

ἄρχειν : τον ίδιο τύπο του παρακειμένου μέσης φωνής  

ἑνός : τη δοτική ενικού αριθμού ουδετέρου γένους  

τόδε : τη δοτική πληθυντικού αριθμού θηλυκού 
γένους 



ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – ΝΕΟ  & ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  –  
Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & ∆΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

τυραννίδα : την κλητική ενικού αριθμού 

λαβεῖν : το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή 

ἀφεῖναι : τον ίδιο τύπο του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

ἀπολέσειαν : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού 
υποτακτικής αορίστου β΄  μέσης φωνής 

σφῶν αὐτῶν : τη γενική ενικού αριθμού θηλυκού γένους στο 
πρώτο πρόσωπο 

οἰκήσειαν : το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 
οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 
 

 

Γ3.α. ὑμᾶς, βοηθεῖν, πόνους, τυραννίδα, εἶναι, πόλιν : να κάνετε 
πλήρη συντακτική αναγνώριση των λέξεων (μονάδες 6). 

 

Γ3.β. «ᾧπερ . . . ἀγάλλεσθε» 
   «ἣν . . . εἶναι» 

 Να αναγνωρίσετε  το είδος των προτάσεων  (μονάδες 2) και να 
γράψετε τον συντακτικό τους ρόλο (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζομένους) 

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

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

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

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

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

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  18.30. 

 
ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

  
ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
 

Διδαγμένο κείμενο  
 

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

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

Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς τῷ ὄντι ἡγοῦνται πάντες 
ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς 
ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. Ἐν γὰρ 
ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ ἀγαθὸς 
αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην ἡντινοῦν τέχνην ἣν μή ἐστιν, ἢ 
καταγελῶσιν ἢ χαλεπαίνουσιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι προσιόντες 
νουθετοῦσιν ὡς μαινόμενον· ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ 
πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἄδικός ἐστιν, ἐὰν 
οὗτος αὐτὸς καθ’ αὑτοῦ τἀληθῆ λέγῃ ἐναντίον πολλῶν, ὃ 
ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι,  τἀληθῆ λέγειν, ἐνταῦθα 
μανίαν, καί φασιν πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους, ἐάντε 
ὦσιν ἐάντε μή, ἢ μαίνεσθαι τὸν μὴ προσποιούμενον 
[δικαιοσύνην]· ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν’ οὐχὶ ἁμῶς γέ πως 
μετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις.  

 
 
 



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

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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

Μονάδες 10 

Β1. Με βάση ποια αποδεικτικά στοιχεία ο Πρωταγόρας προσπαθεί  
στη β΄ παράγραφο του διδαγμένου κειμένου να θεμελιώσει τη 
θέση του ότι «ἡγοῦνται πάντες ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα 
μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς».  

Μονάδες 10 
 

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

Μονάδες 10 

 

Β3.Αφού μελετήσετε το απόσπασμα  «Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ 
ταῦτα ...τούτου αἰτία» και το παρακάτω μεταφρασμένο κείμενο , 
να απαντήσετε στο ερώτημα : πώς συσχετίζει την πολιτική αρετή  
ο Πρωταγόρας και  πώς ο Σωκράτης με τις αντιλήψεις και τη  
συμπεριφορά  των Αθηναίων στον δημόσιο βίο τους ; 

 

Μεταφρασμένο κείμενο  

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

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



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

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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

 Μονάδες 10 

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

αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω  θέσεις, τη λέξη 
Σωστό , αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη:  

 

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

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

γ. Ο Σωκράτης δημιουργούσε αντιφατικά αισθήματα στους 
συμπολίτες του .  

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

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

Μονάδες 10  
 
Β5.α.Να αντιστοιχίσετε  στο τετράδιό σας  τις αρχαίες ελληνικές 

λέξεις της στήλης Α με τις ετυμολογικά συγγενείς 
νεοελληνικές λέξεις της  στήλης Β.  

 
Στήλη Α  Στήλη Β  

ἴωσιν έξη 
δεῖ συνείδηση  
ἀνέχονται  ένδεια  
εἰδῶσιν  εισιτήριο  

(μονάδες 4) 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β5.β.Για καθεμία από τις τρεις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις  
να γράψετε μία πρόταση στα νέα ελληνικά , όπου η ίδια λέξη 
(σε οποιαδήποτε πτώση, αριθμό ή γένος ) θα χρησιμοποιείται 
με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο 
κείμενο :  
«ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς 
δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι συμβουλῆς» 

(μονάδες 6) 

Μονάδες 10  

 

 
Αδίδακτο κείμενο  

 

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

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στο πότε ο ρητορικός λόγος 
χάνει την αποτελεσματικότητά του .  

 

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

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

Μονάδες 20 

 

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

 
ἀναγιγνώσκῃ  : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού 

προστακτικής αορίστου β΄ 

ἀπαριθμῶν : το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 
ευκτικής ενεστώτα 

τοῖς ἀκούουσιν  : το απαρέμφατο μέλλοντα  



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

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

μάλιστ’  : τον θετικό βαθμό  

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

(μονάδες 5) 

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

(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
 

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

(μονάδες 5) 

Γ3.β. «Ἅπερ καὶ τὸν [...] ἐπιδεικνύμενον  μάλιστ’ ἂν βλάψειε καὶ 
φαυλότερον  φαίνεσθαι ποιήσειεν»: Να αναγνωρίσετε το είδος 
της πρώτης πρότασης  (μονάδα 1) και να κάνετε συντακτική 
αναγνώριση των υπογραμμισμένων όρων  (μονάδες 4).  

(μονάδες 5)  

Μονάδες 10  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

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

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

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

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

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

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

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & ∆΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄  ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ   

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) 
 

 
∆ιδαγμένο κείμενο 

 

Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 1-3 και Β6, 1-4) 
  

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

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

 […]∆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 ἀρετή 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 .  

 
 
 



ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & ∆΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη 
μετάφραση του αποσπάσματος :  «Ἐξ οὗ καὶ δῆλον . . . εὖ 
ἀποδίδωσιν». 

Μονάδες 10  

Β1. «οὐθὲν γὰρ . . . διὰ τοῦ ἔθους»:  
α. Να διατυπώσετε το επιχείρημα  που αναπτύσσεται στο 

παραπάνω χωρίο .  (μονάδες 9) 
β. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει ο Αριστοτέλης ; (μονάδες 3) 
γ. Ποια συλλογιστική πορεία  ακολουθεί ;  (μονάδες 3) 

Μονάδες 15  

 

Β2. «∆εῖ δὲ μὴ μόνον . . . ἀποδώσει»:  
α. Ποια είναι, κατά τον Αριστοτέλη, η ειδοποιός διαφορά που 

χαρακτηρίζει μία έξη ως αρετή ; (μονάδες 7) 
β. Πώς τεκμηριώνει τη θέση του αυτή, σύμφωνα  με το παραπάνω 

απόσπασμα ; (μονάδες 8) 
Μονάδες 15 

 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας , δίπλα στο γράμμα  που 
αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω θέσεις , τη λέξη 
Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη : 

 

α. Κατά τον Αριστοτέλη, η διάκριση των αρετών  σε ηθικές και 
διανοητικές αντιστοιχεί στα δύο μέρη της ψυχής , το ἄλογον 
και το λόγον ἔχον .  

β. Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε 
μια καινούρια έκδοση των ομηρικών επών που επιμελήθηκε ο 
ίδιος .   

γ. Στο Α΄ βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης 
διερευνά  τη φύση και το περιεχόμενο  της ευδαιμονίας . 

δ. Ο Αριστοτέλης κατά την περίοδο της απουσίας του από την 
Αθήνα κατέγραψε τα πολιτεύματα ενός πλήθους ελληνικών 
πόλεων . 

ε. Ο Αριστοτέλης έγραψε τα έργα του Ηθικά Νικομάχεια και 
Πολιτικά, όταν δίδασκε στο Λύκειο στην Αθήνα .   

Μονάδες 10 
 

Β4.α.Για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου που σας δίνονται στη 
στήλη Α, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη κατάληξη της 
στήλης Β , να γράψετε στο τετράδιό σας μια ετυμολογικά 
συγγενή λέξη της Νέας Ελληνικής Γλώσσας , απλή ή σύνθετη . 

 
 



ΑΡΧΗ  3ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & ∆΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 Στήλη Α Στήλη Β 

1. γένεσιν –ός 
2. ὄντων –ία 
3. φέρεσθαι –ά 
4. δέξασθαι –ή 
5. ἕξις –ση 

Μονάδες 5 

Β4.β.Να γράψετε στο τετράδιό σας το κατάλληλο ουσιαστικό ή 
επίθετο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας , απλό ή σύνθετο, 
ετυμολογικά συγγενές με τις αρχαίες ελληνικές λέξεις της 
στήλης Α, ώστε να σχηματιστούν  ονοματικά  σύνολα με τις 
αντίστοιχες λέξεις της στήλης Β . 

 
 Στήλη Α  Στήλη Β 

1 . εἰπεῖν :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . αριθμός 
2 . ὁρῶμεν :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ιατρείο 
3 . ἵππον :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . αγώνες 
4 . δραμεῖν :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μεγάλων αποστάσεων 
5 . ἀποδώσει :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . χοροί 

 
Μονάδες 5 

 
 

Αδίδακτο κείμενο 
 

Θουκυδίδου, Ἱστορίαι I.72 (έκδ. Οξφόρδης)  
 

Οι  Αθηναίοι  πρέσβεις  ζητούν  να  μιλήσουν  στη  συνέλευση  των  
Λακεδαιμονίων  πριν  την  έναρξη  του  Πελοποννησιακού  πολέμου .  

 

Τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνθιοι εἶπον . τῶν δὲ Ἀθηναίων ἔτυχε 
γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν τῇ Λακεδαίμονι περὶ ἄλλων 
παροῦσα, καὶ ὡς ᾔσθοντο τῶν λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς 
παριτητέα ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν 
ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησομένους ὧν αἱ πόλεις 
ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς 
βουλευτέον εἴη, ἀλλ’ ἐν πλέονι σκεπτέον . καὶ ἅμα τὴν 
σφετέραν πόλιν ἐβούλοντο σημῆναι ὅση εἴη δύναμιν, καὶ 
ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε πρεσβυτέροις ὧν ᾔδεσαν καὶ 
τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι ἦσαν, νομίζοντες μᾶλλον 
ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι ἢ 
πρὸς τὸ πολεμεῖν .  
 

 



ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & ∆΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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

 

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

ἐνεκάλουν : το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 
ευκτικής ενεστώτα, στην ίδια φωνή 

ταχέως : ο ίδιος τύπος στον συγκριτικό βαθμό 

σφετέραν : ο ίδιος τύπος στο δεύτερο πρόσωπο  

σημῆναι : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής 
μέλλοντα, στην ίδια φωνή 

τραπέσθαι : το απαρέμφατο παρακειμένου, στην ίδια φωνή 

Μονάδες 5 

Γ2.β.Να ξαναγράψετε το απόσπασμα  που σας δίνεται μεταφέροντας 
στον αντίθετο αριθμό τους υπογραμμισμένους τύπους : 
Ἐβούλοντο καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς πρεσβυτέροις ὧν 
ᾔδεσαν .    

Μονάδες 5 

 
Γ3.α.Στο παρακάτω απόσπασμα  να εντοπίσετε και να γράψετε στο 

τετράδιό σας όλες τις προτάσεις αναγνωρίζοντας το είδος 
τους : 

 «καὶ ὡς ᾔσθοντο τῶν λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς παριτητέα ἐς 
τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν ἐγκλημάτων  πέρι μηδὲν 
ἀπολογησομένους ὧν αἱ πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ περὶ 
τοῦ παντὸς ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη, ἀλλ ’ ἐν 
πλέονι σκεπτέον» . 

Μονάδες 5 
 

Γ3.β. «ὅση εἴη δύναμιν» : 
   Να δικαιολογήσετε την εκφορά της συγκεκριμένης πρότασης . 

Μονάδες 2 

Γ3.γ. Στο παρακάτω απόσπασμα  να αναγνωρίσετε συντακτικά  τους 
υπογραμμισμένους  τύπους : 
«τῶν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησομένους ὧν αἱ πόλεις 
ἐνεκάλουν». 

 

Μονάδες 3 

 
 
 



ΑΡΧΗ  5ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & ∆΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζομένους) 

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

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

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

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

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

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  17.00 

 
ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

  
ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 
 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Πλάτωνος Πολιτεία 519c-520a 

 

  Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας 
φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν 
ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην 
τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν 
αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.  

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

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

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

  Ἐπελάθου, ἦν δ ’  ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, 
ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ ’ ἐν ὅλῃ τῇ 
πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας 
πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν 
ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν 
τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ 
ἕκαστος βούλεται, ἀλλ ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν 
σύνδεσμον τῆς πόλεως.  

  Ἀληθῆ, ἔφη · ἐπελαθόμην γάρ.  
    Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ ’  ἀδικήσομεν τοὺς 
παρ ’ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς 
ἐροῦμεν προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ 
φυλάττειν.  

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 
 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη 
μετάφραση του χωρίου : «Ἡμέτερον δὴ ἔργον [ ...] ὂν 
ἄμεινον;» .  

Μονάδες 10 

Β1.  Ο Πλάτων, για να παρουσιάσει το αγαθό και την πορεία προς 
την κατάκτησή του, χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τις 
παρακάτω φράσεις: α) «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ 
πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον» , β) «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν»  

και γ) «ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν» . Να αναλύσετε το 
νόημα αυτών των φράσεων στο κείμενο του Πλάτωνα . 

Μονάδες 15 

 

Β2.  Αφού διαβάσετε το χωρίο  «Ἐπελάθου […] τῆς πόλεως» , να 
απαντήσετε με βάση αυτό στα δύο επόμενα ερωτήματα: 

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

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

Μονάδες 15 

 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό καθεμιάς 
από τις προτάσεις της στήλης Α , τη σωστή λέξη ή πρόταση της 
στήλης Β: 

 

Στήλη Α     Στήλη Β 

1. Δικαιοσύνη είναι η 
εντιμότητα στις συναλλαγές 
σύμφωνα με τον 

Γλαύκωνα. 
Θρασύμαχο . 

Κέφαλο. 
 

2. Ο δεύτερος κύκλος 
εκπαίδευσης των φυλάκων 
δεν περιλαμβάνει  

τη στερεομετρία. 
την αρμονική. 
τον χορό. 

 

3. Το πρώτο ταξίδι του 
Πλάτωνα στις Συρακούσες 
είχε δραματικές εξελίξεις , 

γιατί 

γνώρισε τον Πυθαγορισμό . 

εκδιώχθηκε κακήν κακώς από 
το νησί . 
ενεπλάκη στην εμφύλια 
διαμάχη Δίωνα-Διονυσίου . 

 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 
 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4. Οι φύλακες επίκουροι  είναι υποχρεωμένοι να 
συντηρούν τις δύο άλλες 
τάξεις. 
επωμίζονται στρατιωτικά και 
διοικητικά καθήκοντα.  
μεριμνούν για την ευδαιμονία 
ολόκληρης της πολιτείας . 

 

5. Όταν ο κακούργος κηφήνας 
αναλάβει με τη βοήθεια του 
Δήμου την εξουσία , εγκαθιστά  

τη Δημοκρατία. 
την Ολιγαρχία. 
την Τυραννίδα. 

 

Μονάδες 10  

 

Β4.α. Να αντιστοιχίσετε  στο τετράδιό σας  καθεμία αρχαία 

ελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της  

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

 

    Στήλη Α        Στήλη Β  

ἀφικέσθαι  ανικανοποίητος  

εἶπον  αφαιρετικός  

ἰδεῖν  ιδέα  
μεταδιδόναι  παράδοση  

 ρήμα  

(μονάδες 4) 

 

Β4 .β. Για καθεμία από τις τρεις παρακάτω λέξεις  να γράψετε μία 
περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά , όπου η ίδια λέξη , σε 
οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, βαθμό, 
μέρος του λόγου ), θα χρησιμοποιείται με διαφορετική 
σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο :  

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

Μονάδες 10  

  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

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

Η σχέση  ρητορικής και διαλεκτικής  

 

Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος1
 τῇ διαλεκτικῇ ˙ ἀμφότεραι γὰρ 

περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ 
γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης 2

. Διὸ καὶ πάντες 
τρόπον τινὰ μετέχουσιν ἀμφοῖν 3 ˙ πάντες γὰρ μέχρι τινὸς καὶ 
ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν 
ἐγχειροῦσιν. Τῶν μὲν οὖν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ 4

 ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ 
διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως5

. Ἐπεὶ δ ’ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον 
ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ ὁδῷ6

 ποιεῖν ˙ δι ’ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε 
διὰ συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ ταὐτομάτου , τὴν αἰτίαν θεωρεῖν 
ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης 
ἔργον εἶναι.  
 

1  ἀντίστροφος: ανάλογη.   
4  εἰκῇ:  τυχαία, χωρίς σχέδιο.  

2  ἀφωρισμένης: (εδώ) διακριτή.  5  ἀπὸ ἕξεως: ως αποτέλεσμα άσκησης .   
3  ἀμφοῖν: γενική δυϊκού αριθμού  

6  ὁδῷ: (εδώ) τρόπος,  μέθοδος.  
       του ἄμφω: και οι  δύο.  
 

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

Μονάδες 20 

 

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

 

ἀφωρισμένης  : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού στην οριστική 
του παθητικού αορίστου 

ὑπέχειν  : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού στην 
προστακτική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή 

πολλῶν  : τη δοτική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού 
γένους στον υπερθετικό βαθμό  

δρῶσιν  : τη γενική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού 
γένους της μετοχής ενεστώτα στην ίδια φωνή  

 (μονάδες 4) 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 
 

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ2.β. «τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης 
ἔργον εἶναι» : Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους 
της πρότασης στον άλλον αριθμό.  

(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 

Γ3 .α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά  τους παρακάτω τύπους : τῇ 
διαλεκτικῇ , ἐξετάζειν , θεωρεῖν , ἔργον .  

(μονάδες 4) 

Γ3 .β. «Ἐπεὶ δ ’  ἀμφοτέρως ἐνδέχεται» : Να αναγνωρίσετε το 
είδος της πρότασης  (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον 
τρόπο εκφοράς της (μονάδα 1).  

(μονάδες 2) 

Γ3.γ.  «Τῶν μὲν πολλῶν  οἱ μὲν εἰκῇ  ταῦτα  δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ 
συνήθειαν  ἀπὸ ἕξεως»: Να αναγνωρίσετε συντακτικά  τους 
υπογραμμισμένους όρους . 

(μονάδες 4)  
Μονάδες 10  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 

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

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

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

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

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

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ .   

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄  ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 
 

 

Διδαγμένο κείμενο  

 

Πλάτωνος Πρωταγόρας (320d-321b) 

 

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 Διὸς 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.     

  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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

Μονάδες 10  

Β1.α. «Ἦν γάρ ποτε […]  γῇ κεράννυται»:  
 Να αναλύσετε τις έννοιες του  χρόνου  και της δημιουργίας των  

θνητῶν γενῶν,  όπως αυτές παρουσιάζονται στο παραπάνω 
απόσπασμα.  (μονάδες 6) 

 

Β1.β. «Ἦν γάρ ποτε χρόνος»: Να εξηγήσετε τον ρόλο της πρότασης   
στην αφήγηση του Πρωταγόρα.  (μονάδες 4) 

Μονάδες 10  
 

Β2.  «Νέμων δὲ […] γένος ἀϊστωθείη»:  
Να αναπτύξετε τους τρόπους με τους οποίους ο Επιμηθέας 
επιχειρεί να εξισορροπήσει τις δυνάμεις των έμβιων όντων και να 
εξασφαλίσει την επιβίωσή τους, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο 
παραπάνω απόσπασμα.   

Μονάδες 10  
 

Β3.     Μεταφρασμένο κείμενο  

Πλάτωνος Πρωταγόρας 320c 

   «Αν λοιπόν μπορείς να μας αναλύσεις με τρόπο εναργέστερο 
γιατί η αρετή είναι διδακτή, μη μας αρνηθείς και κάνε το».  

    «Όχι, Σωκράτη», είπε, «δεν θα σας αρνηθώ. Αλλά, τι προτιμάς 
από τα δύο; Να σας το αναλύσω με έναν μύθο, όπως κάνουν οι 
γεροντότεροι στους νέους, ή να αναπτύξω το ζήτημα σε μια 
διάλεξη;» 

    Πολλοί από αυτούς  που κάθονταν κοντά είπαν αμέσως να 
αναπτύξει το θέμα με όποιον από τους δύο τρόπους θέλει.  

    «Εγώ νομίζω», είπε εκείνος, «πως είναι πιο χαριτωμένο να σας 
πω έναν μύθο».  

α. Για ποιους λόγους ο Πρωταγόρας επιλέγει τον μύθο προκειμένου 
να εκθέσει την  άποψή του για την αρετή; Να  τεκμηριώσετε την 
απάντησή σας με συγκεκριμένες αναφορές στο παραπάνω 
μεταφρασμένο κείμενο.   (μονάδες 4) 

β. Κατά την αφήγηση του μύθου ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί 
ποικίλα εκφραστικά μέσα.  Να εξηγήσετε πώς λειτουργούν στην 
αποτελεσματικότητα του μύθου ως μέσου διδασκαλίας, 
τεκμηριώνοντας την απάντησή σας με μία μεταφορά και μία 
αντίθεση από το πρωτότυπο κείμενο.    (μονάδες 6) 

Μονάδες 10  

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας καθεμία από τις προτάσεις  της 
στήλης Α, συμπληρωμένη με την ορθή επιλογή  από τη στήλη Β: 

 

Στήλη Α     Στήλη Β 

1. Ο Σωκράτης αμφισβητώντας 
τις παραδοσιακές ιδέες και 
αρχές 

αναζητά τη βαθύτερη αλήθεια 
των πραγμάτων. 
θεωρεί ότι η αλήθεια δεν 
υπάρχει. 
καταλήγει ότι η αλήθεια 
επηρεάζεται από τις  εξωτερικές 
συνθήκες. 

 

2. Ο Σωκράτης καταδικάστηκε  για θρησκευτικούς λόγους με 
πρόσχημα πολιτικούς.  
για λιποταξία. 
για πολιτικούς λόγους με 
πρόσχημα θρησκευτικούς.  

 

3. Στην είσοδο της Ακαδημίας 
λέγεται ότι υπήρχε η επιγραφή  

«ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω». 
«μηδὲν ἄγαν». 
«χρόνου φείδου». 

 

4. Στον διάλογο Πρωταγόρας 

επιλέγεται ως εισαγωγή  

η παρουσίαση του φιλοσοφικού 
ερωτήματος του διαλόγου.  
η παρουσίαση των προσώπων 
του διαλόγου. 
ο διάλογος του Σωκράτη με έναν 
φίλο του έξω από το σπίτι του 
Καλλία. 

 

5. Η διάλεξη ως σοφιστική 
μέθοδος  

δεν είναι κατάλληλη για τα 
δικαστήρια. 
είναι αξιόπιστη, κατά τον 
Σωκράτη. 
είναι μέθοδος πειθούς, όχι 
μέθοδος κατάκτησης της 
αλήθειας.  

 

Μονάδες 10  

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β5 .α. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεμία αρχαία ελληνική 
λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική 
λέξη της στήλης Β. (Στη στήλη Β περισσεύει μία λέξη.)  

 

    Στήλη Α        Στήλη Β  

ἀμφιεννὺς  αναπτήρας  

εἱμαρμένος  απρόσωπος  

κεράννυται  εύκρατο  

προσῆπτε  μερτικό  

 μεταμφίεση  

(μονάδες 4)  
 

Β5 .β. Για καθεμία από τις τρεις παρακάτω λέξεις να γράψετε μία 
περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε 
οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο, 
βαθμό) , θα χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν 
που έχει στο αρχαίο κείμενο:  
«παραιτεῖται», «εὐλάβειαν», «ὥρας».  (μονάδες 6)  

Μονάδες 10  

 

 

Αδίδακτο κείμενο  

 

Γοργίας , Ἑλένης ἐγκώμιον , 2-3 (έκδ. Diels-Kranz)  
  

Ο ρήτορας επιδιώκει να αποκαταστήσει τη φήμη της Ωραίας Ελένης.  
 

Τοῦ δ’ αὐτοῦ ἀνδρὸς λέξαι τε τὸ δέον ῥητῶς καὶ  ἐλέγξαι τοὺς 
μεμφομένους Ἑλένην, γυναῖκα περὶ ἧς ὁμόφωνος καὶ ὁμόψυχος 
γέγονεν ἥ τε τῶν ποιητῶν ἀκουσάντων πίστ ις ἥ τε τοῦ ὀνόματος 
φήμη, ὃ τῶν συμφορῶν μνήμη γέγονεν. Ἐγὼ δὲ βούλομαι λογισμόν 
τινα τῷ λόγῳ δοὺς τὴν μὲν κακῶς ἀκούουσαν παῦσαι τῆς αἰτίας, τοὺς 
δὲ μεμφομένους ψευδομένους ἐπιδείξας καὶ δείξας τἀληθὲς παῦσαι 
τῆς ἀμαθίας. Ὅτι μὲν οὖν φύσει καὶ γένει τὰ πρῶτα τῶν πρώτων 
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν *

 ἡ γυνὴ περὶ ἧς ὅδε ὁ λόγος, οὐκ ἄδηλον οὐδὲ 
ὀλίγοις, δῆλον γὰρ ὡς μητρὸς μὲν Λήδας, πατρὸς δὲ τοῦ μὲν 
γενομένου θεοῦ, λεγομένου δὲ θνητοῦ, Τυνδάρεω καὶ Διός.  

  

* τὰ πρῶτα τῶν πρώτων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν :  πρώτη  ανάμεσα στους πρώτους άνδρες 
και γυναίκες.  
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Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου . 

Μονάδες 20 
 

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

λέξαι  : τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ,  

υποτακτικής αορίστου  β’ , ενεργητικής 
φωνής  

ὁμόφωνος  : αιτιατική πληθυντικού αριθμού, θηλυκού 
γένους  

πίστις  : δοτική ενικού αριθμού   

ψευδομένους  : δεύτερο πρόσωπο προστακτικής 
παρακειμένου , μέσης φωνής  

(μονάδες 4)  

 

Γ2.β. Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα μεταφέροντας  

 τους υπογραμμισμένους τύπους  στον άλλο αριθμό: 
  «Ἐγὼ  δὲ βούλομαι  λογισμόν  τινα τῷ λόγῳ δοὺς  τὴν μὲν 

κακῶς ἀκούουσαν παῦσαι τῆς αἰτίας» .    

(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 

Γ3.α.  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους:  
 ὁμόψυχος, τῶν συμφορῶν, τοὺς μεμφομένους, δείξας, τῆς 

ἀμαθίας, ὀλίγοις.   
(μονάδες 6) 

 

Γ3.β . «Τοῦ δ’ αὐτοῦ ἀνδρὸς […] μνήμη γέγονεν .» : 

   Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της περιόδου 
(μονάδες 2) και να αναγνωρίσετε το είδος τους (μονάδες 2) .  

(μονάδες 4)  

Μονάδες 10 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 

1. Στο εξώφυλλο  να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο 
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας 
στοιχεία. Στην αρχή των απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-

πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην 
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ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε  

πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

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

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

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

φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17.00 .  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 

 

Α.  ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Πλάτων , Πρωταγόρας 321b-322a 

 

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

καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα · λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔτι 

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

αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν 

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

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

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

σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει 

Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί –ἀμήχανον 

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

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

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

Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν  ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι 

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

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

ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε ἔμπυρον 

τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσιν 

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

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

μετῆλθεν.  
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ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α1.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας  τον αριθμό που  αντιστοιχεί  
   σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους  

   λόγου και δίπλα σε  αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι  
   σωστή, ή τη λέξη  «Λάθος», αν είναι  λανθασμένη, με βάση  
   το αρχαίο κείμενο :   

1. Ο Επιμηθέας σκόπιμα αφήνει  τον άνθρωπο χωρίς  
εφόδια.  

2. Ο Προμηθέας έρχεται να ελέγξει τη διανομή των 
εφοδίων.  

3.  Ο Προμηθέας προβληματίζεται για το πώς θα σώσει 
τον άνθρωπο.  

4.  Η είσοδος στην ακρόπολη του Δία επιτρέπεται στον 
Προμηθέα.  

5. Μετά την παρέμβαση του Προμηθέα ο άνθρωπος 
αποκτά αφθονία αγαθών.   

(μονάδες 5)  

β. Για κάθε μία από τις παραπάνω απαντήσεις να γράψετε 

στο τετράδιό σας το κομμάτι του αρχαίου κειμένου που  

την επιβεβαιώνει.  (μονάδες 5)  
Μονάδες 10 

Β1 . Να περιγράψετε την προσωπικότητα και τον ρόλο του 
Επιμηθέα στη διανομή των εφοδίων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
λέξεις και τις φράσεις του αρχαίου κειμένου που αναφέρονται 
σε αυτόν .  

Μονάδες 10 

 

Β2 . Ποια αξία αποδίδεται στην «ἔντεχνον σοφίαν» και την 
πολιτική τέχνη, όπως φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο 
αυτές φυλάσσονται;  Για να τεκμηριώσετε την απάντησή σας ,  

να στηριχτείτε  στο παρακάτω απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν 
σχόμενος [. . .] κλοπῆς δίκη μετῆλθεν». 

Μονάδες 10 

 

Β3 . Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε 
κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε 
αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», 
αν είναι λανθασμένη:  
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α. Οι σοφιστές χρησιμοποιούσαν τους μύθους στα γραπτά και 
τη διδασκαλία τους. 

β. Ένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στον διάλογο 
Πρωταγόρας είναι ο ηγέτης των Τριάκοντα Τυράννων.  

γ. Στον διάλογο Πρωταγόρας , ο Σωκράτης αντιμετωπίζει τον 
Πρωταγόρα με έντονη ειρωνεία . 

δ. Ο Πρωταγόρας στον ομώνυμο διάλογο υποστηρίζει ότι η 
πολιτική τέχνη είναι προσιτή σε όλους τους ανθρώπους.  

ε. Η σωκρατική διαλεκτική υιοθετεί τη μέθοδο της διάλεξης . 

Μονάδες 10  

 

Β4 . Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας κάθε μία αρχαία ελληνική 
λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της 
νεοελληνική λέξη της στήλης Β. (Στη στήλη Β περισσεύουν 
τρεις λέξεις.)  

    Στήλη Α        Στήλη Β  

εἱμαρμένη  εισιτήριο  

ἐξιέναι  είσοδος  

ἔσχε  κλεψύδρα  

κλέπτει  σχίσμα  

λαθών  μερίδιο  
 λοιπόν  

 λήθη  

 σχήμα  

 

Μονάδες 10  

 

 

Β5 .     ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

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

Μιλάει ο Προμηθέας:  

Με τη συνέχεια πιο πολύ θα ξαφνιαστείς ακούγοντας   [476] 

τι  τέχνες και τεχνάσματα σκαρφίστηκα.  
Και πριν απ’ όλα τούτο: όσοι πέφτανε άρρωστοι  
δεν είχαν γιατρικό ή να το μασήσουν  

ή να το καταπιούν ή να το αλείψουν πάνω τους,    [480] 

μόνο καταμαραίνονταν χωρίς φάρμακα ν ’ ανακατεύουν,  
αμυντικά μέσα για όλες τις αρρώστιες.  
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ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Και τα πολυάριθμα είδη της μαντικής τους ταξινόμησα  

και πρώτος απ’ τα όνειρα ξεχώρισα όσα μέλλονται  [485] 

να βγουν αληθινά, κι ερμήνευσα τα αινίγματα  

τα φραστικά και τα συναπαντήματα του δρόμου.  
[…]  
Να το έργο μου. Κι ό,τι πολύτιμο έχει η γη     [500] 

κρυμμένο απ’ τους ανθρώπους μες στα σπλάχνα της,  
το μπρούντζο και το σίδερο, το ασήμι, το χρυσάφι,  
ποιος άλλος θα ’λεγε πως τους το έδειξε πριν από μένα;  
Κανείς, το ξέρω, εκτός αν φλυαρεί κι ανοηταίνει.  
Με δυο λόγια μάθε τα πάντα: όλες οι τέχνες    [505] 

οι ανθρώπινες είναι δωρεές του Προμηθέα.  

(μετάφραση Παν. Μουλλά )  

Αφού μελετήσετε το παραπάνω μεταφρασμένο απόσπασμα 
από τον Προμηθέα δεσμώτη  του Αισχύλου, να συγκρίνετε 
τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται  ο χαρακτήρας του 
Προμηθέα , με βάση τα λόγια και τις ενέργειές του, σε κάθε 
ένα από τα δύο κείμενα, στον Πρωταγόρα  και τον 
Προμηθέα δεσμώτη . Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 10  

 

Γ .  ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

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

Στο τέλος του Κυνηγετικού  ο Ξενοφών, αφού έχει μιλήσει για 
την αξία του κυνηγιού, προβάλλει τον εαυτό του ως αληθινό 

δάσκαλο σε αντίθεση προς τους σοφιστές.  
 

Θαυμάζω δὲ τῶν σοφιστῶν καλουμένων ὅτι φασὶ μὲν ἐπ’ ἀρετὴν 

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

ἄνδρα που ἑωράκαμεν ὅντιν’ οἱ νῦν σοφισταὶ ἀγαθὸν ἐποίησαν, 

οὔτε γράμματα παρέχονται ἐξ ὧν χρὴ ἀγαθοὺς γίγνεσθαι, ἀλλὰ περὶ 

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

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

ἐλπίσασί τι ἐξ αὐτῶν μαθήσεσθαι καὶ ἑτέρων κωλύει χρησίμων καὶ 

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

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

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

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



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

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

αὑτοῦ φύσεως τὸ ἀγαθὸν διδάσκεσθαι, δεύτερον δὲ παρὰ τῶν 

ἀληθῶς ἀγαθόν τι ἐπισταμένων μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν ἐξαπατᾶν τέχνην 

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

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

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

γνῶμαι δέ, εἰ καλῶς ἔχοιεν.  
 

1  ἔνι: ἔνεστι.  

   

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω 
αποσπάσματος: «Ἐγὼ δὲ ἰδιώτης  [ . . . ] ζητῶ τοῦτο».  

Μονάδες 10 

 

Γ2. Ποιες επικρίσεις διατυπώνει εναντίον των σοφιστών  ο 
Ξενοφών ως προς την επίδρασή τους στους νέους;  

Μονάδες 10 
 

Γ3. Στο απόσπασμα «οὔτε γὰρ [. . .] χρὴ ἀγαθοὺς γίγνεσθαι»:  
α. Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά και τις  αντωνυμίες 

στον άλλο αριθμό, στην ίδια πτώση και στο ίδιο γένος. 
(μονάδες 4)  

β. Να γράψετε στο τετράδιό σας  τα ρήματα που βρίσκονται σε 
πληθυντικό αριθμό  (μονάδες 3)  και να τα μεταφέρετε στην 
υποτακτική αορίστου της ενεργητικής φωνής, στο ίδιο 
πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό. (μονάδες 3)      

(μονάδες 6)  

Μονάδες 10  
 

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

αναγνωρίσετε το είδος του  υποθετικού λόγου (μονάδα 1)  
και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές , ώστε να δηλώνει το 
προσδοκώμενο.  (μονάδες 3)         

(μονάδες 4)  
 

      β. «πολλὰ αὐτοῖς γέγραπται» : Να αναγνωρίσετε το είδος της 
σύνταξης (μονάδες 2) και να κάνετε όλες τις απαραίτητες 
αλλαγές, ώστε να τονίζεται το πρόσωπο που ενεργεί 
(μονάδες 4) .  

(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους  εξεταζομένους)  
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ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

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

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

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

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

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

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ .   

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

TETAΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 
 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Αριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια , Β 6, 10-16 

 

Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι 
καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ 
ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ · τὸ δ’ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ’ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ 
οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ  ἐστὶ τῆς ἀρετῆς. 
Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις  ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ 
μέσον. Ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ 
ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ 
κατορθοῦται · ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ 
ἀρετή, στοχαστική  γε οὖσα τοῦ μέσου.  

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 χαλεπόν, 
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. α . 1) «ἐν οἷς...» : Σε ποιες λέξεις του αρχαίου κειμένου  αναφέρεται 
η αντωνυμία «οἷς» ; (μονάδες 2) 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

2) «...τῆς μὲν καθ’ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ ’ ἔλλειψιν» : Σε ποια 
λέξη του αρχαίου κειμένου αναφέρονται οι φράσεις «τῆς μὲν», 
«τῆς δὲ» ; (μονάδες 2) 

 (μονάδες 4) 
β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε 

κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε 
αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», 
αν είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 3) , 

και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις 
λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν 
(μονάδες 3). 

1. Η ακραία συμπεριφορά κατακρίνεται από το κοινωνικό 
σύνολο. 

2. Η αρετή δεν στοχεύει μόνο στο μέσον . 

3. Η αρετή είναι αποτέλεσμα επιλογής του ατόμου.  
(μονάδες 6) 

 Μονάδες 10  
 

Β1.  Να αναπτύξετε τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ορίζει ο  

Αριστοτέλης την έννοια της μεσότητας, κάνοντας αναφορές στο 
κείμενο . 

 

Μονάδες 10  
 

Β2.  «καὶ διὰ ταῦτ’ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, 
τῆς δ’ ἀρετῆς ἡ μεσότης»: Πώς συνδέεται το παραπάνω 
συμπέρασμα του Αριστοτέλη για την αρετή με τ ις αντιλήψεις  των 
Πυθαγορείων ; 

Μονάδες 10  
 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό  που αντιστοιχεί σε 
καθεμία από τις φράσεις της Στήλης Α του παρακάτω πίνακα και 
δίπλα σε αυτόν το γράμμα της λέξης ή φράσης από τη Στήλη Β 
που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

 

Στήλη Α     Στήλη Β 

1. Λόγω του πατέρα του ο 
Αριστοτέλης εξοικειώθηκε με 
την 

α. ιατρική. 
β. πολιτική πρακτική. 
γ. ρητορική . 

 

2. Συνάδελφος του Αριστοτέλη 
στα χρόνια της μαθητείας του 
στην Ακαδημία ήταν ο 

α. Θεόφραστος. 
β. Σπεύσιππος. 
γ. Σωκράτης. 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

3. Η ευδαιμονία δεν είναι   α. αγαθό. 
β. ενέργεια της ψυχής. 
γ. κατάσταση. 

 

4. Ο Αριστοτέλης πέθανε  α. στην Αθήνα . 

β. στα Στάγειρα. 
γ. στη Χαλκίδα . 

 

5. Ο Εύδοξος επηρέασε τον 
Αριστοτέλη ως προς  

α. τα επιστημονικά του  
    ενδιαφέροντα. 
β. την ποιητική του διάθεση . 

γ. την πολιτική του δράση .  

Μονάδες 10  

 

Β4. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε 
καθεμία από τις λέξεις της Στήλης Α του παρακάτω πίνακα και 
δίπλα σε αυτόν το γράμμα της πρότασης από τη Στήλη Β που 
αντιστοιχεί στην ορθή σημασία της λέξης ,  σύμφωνα με το  

κείμενο του  Αριστοτέλη .  

 (μονάδες 5)  
 

β. Να γράψετε μία περίοδο λόγου με καθεμία από τις λέξεις  της 
Στήλης Α του παρακάτω πίνακα. Να χρησιμοποιήσετε την κάθε 
λέξη με διαφορετική σημασία από εκείνη που της δίνει ο 
Αριστοτέλης στο αρχαίο κείμενο.  Οι λέξεις πρέπει να είναι στο 
ίδιο μέρος του λόγου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν  σε 
οποιονδήποτε γραμματικό τύπο . 

(μονάδες 5)  
 

Στήλη Α     Στήλη Β 

1. μέσον α. κάθε τι που χρησιμοποιείται για  
    την πραγματοποίηση ενός σκοπού  

β. το μεσαίο ή κεντρικό σημείο 

 

2. πράξεις α. ενέργειες για την  πραγματοποίηση  

    ενός έργου 

β. διοικητικές ενέργειες , αποφάσεις  
    στο πλαίσιο λειτουργίας του κράτους  

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

3. στοχαστική α. που έχει για στόχο  

β. που σκέφτεται 
 

4. απείρου α. που δεν έχει πείρα 

β. που είναι απεριόριστα μεγάλο  

 

5. φρόνιμος   α. που σκέφτεται λογικά, με σύνεση  

β. που είναι υπάκουος, ήσυχος  

Μονάδες 10  

 

 

 

Β5.     ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Μάρκος Αυρήλιος, Τὰ εἰς ἑαυτόν , 5.1 
 

Στο έργο του Τὰ εἰς ἑαυτόν  ο Ρωμαίος στωικός φιλόσοφος Μάρκος Αυρήλιος 
συμβουλεύει τον εαυτό του για την επίτευξη της φιλοσοφικής ζωής.  

— Όταν σηκώνεσαι με κακή διάθεση το πρωί, έχε πρόχειρη την 
σκέψη : «Σηκώνομαι για να επιτελέσω το έργο του ανθρώπου. Και 
στεναχωριέμαι ακόμη, που πάω να κάνω αυτό για το οποίο 
γεννήθηκα και βγήκα στον κόσμο ; Ή μήπως γεννήθηκα για να μένω 
ξαπλωμένος και να ζεσταίνομαι μες στα στρώματα ;» . 

— Μα αυτό μ’ ευχαριστεί περισσότερο!  
— Γεννήθηκες, λοιπόν, μόνο για την  ευχαρίστηση ; Μόνο για να 

παθαίνεις και όχι για να ενεργείς ; Δεν βλέπεις τα μικρά φυτά, τα 
σπουργίτια, τα μυρμήγκια, τις αράχνες, τις μέλισσες, που το καθένα 
τους επιτελεί το έργο του συμβάλλοντας, στο μέτρο που του αναλογεί, 
στην τάξη του κόσμου ; Κι εσύ , από την άλλη , δεν θες να κάνεις αυτά 
που αναλογούν στους ανθρώπους. Δεν βιάζεσαι να κάνεις αυτό που 
υπαγορεύει η φύση σου.  

— Ναι, μα πρέπει να αναπαυόμαστε κιόλας . 

— Πρέπει, συμφωνώ. Ακόμα και γι ’ αυτό, η φύση έχει δώσει το 
σωστό μέτρο, όπως μας έδωσε και το  μέτρο του φαγητού και του 
πιοτού. Εσύ όμως πας να ξεπεράσεις το μέτρο, προχωράς πέρα από το 
αρκετό –στις πράξεις όχι ακόμη, αλλά μέχρι εκεί που σε παίρνει.  

(μετάφραση Γ. Αβραμίδης)  



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Αφού μελετήσετε το παραπάνω μεταφρασμένο απόσπασμα  από το 
έργο Τὰ εἰς ἑαυτόν  και το απόσπασμα από τα Ἠθικὰ Νικομάχεια που 
σας δόθηκε, να διακρίνετε τι είναι αυτό που καθορίζει το μέτρο : 

α) κατά τον Μάρκο Αυρήλιο (μονάδες 5) και  
β) κατά τον Αριστοτέλη στον τελικό ορισμό της αρετής  (μονάδες 5) .  

Μονάδες 10  

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Θουκυδίδης , Ἱστορίαι , 1.75 (έκδ. Oxford Classical Texts) 
 

Πριν  από  την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, οι Αθηναίοι  εξηγούν  
στους Λακεδαιμονίους για ποιους λόγους ανέλαβαν την ηγεμονία  

της Αθηναϊκής Συμμαχίας .  

 

Ἆρ’ ἄξιοί ἐσμεν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ προθυμίας ἕνεκα τῆς τότε 
καὶ γνώμης ξυνέσεως ἀρχῆς γε ἧς ἔχομεν τοῖς Ἕλλησι μὴ οὕτως ἄγαν 
ἐπιφθόνως διακεῖσθαι; Καὶ γὰρ αὐτὴν τήνδε ἐλάβομεν οὐ βιασάμενοι, 
ἀλλ’ ὑμῶν μὲν οὐκ ἐθελησάντων παραμεῖναι πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ 
βαρβάρου, ἡμῖν δὲ προσελθόντων τῶν ξυμμάχων καὶ αὐτῶν δεηθέντων 
ἡγεμόνας καταστῆναι · ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου κατηναγκάσθημεν τὸ 
πρῶτον προαγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, ἔπειτα καὶ 
τιμῆς, ὕστερον καὶ ὠφελίας. Καὶ οὐκ ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς 
πολλοῖς ἀπηχθημένους, καί τινων καὶ ἤδη ἀποστάντων 
κατεστραμμένων, ὑμῶν τε ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίως φίλων, ἀλλ’ ὑπόπτων 
καὶ διαφόρων ὄντων, ἀνέντας κινδυνεύειν · καὶ γὰρ ἂν αἱ ἀποστάσεις 
πρὸς ὑμᾶς ἐγίγνοντο. Πᾶσι δὲ ἀνεπίφθονον τὰ ξυμφέροντα τῶν 
μεγίστων πέρι κινδύνων εὖ τίθεσθαι.  
 

Γ1. Να γράψετε  στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω 
αποσπάσματος : «Ἆρ’ ἄξιοί ἐσμεν [...] ἡγεμόνας καταστῆναι».  

Μονάδες 10 
 

Γ2. Ποιους λόγους επικαλούνται οι Αθηναίοι για το γεγονός ότι 
ανέλαβαν την ηγεμονία της Αθηναϊκής Συμμαχίας ; 

Μονάδες 10 

 

Γ3.α. «ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου [...]  ἀνέντας κινδυνεύειν» : στο 
παραπάνω απόσπασμα να  εντοπίσετε τα απαρέμφατα (μονάδες 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

3) και να μεταφέρετε το καθένα από αυτά στο β΄ ενικό 
πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας 
φωνής (μονάδες 3).        (μονάδες 6)  

Γ3 .β. «καὶ γὰρ ἂν αἱ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς ἐγίγνοντο» : να 
ξαναγράψετε την πρόταση μεταφέροντας όλους τους κλιτούς 
τύπους της στον άλλο αριθμό (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

 

Γ4 .α.  «Ἆρ’ ἄξιοί ἐσμεν [...]  ἐπιφθόνως διακεῖσθαι;» : να μεταφέρετε 
την περίοδο στον πλάγιο λόγο εξαρτώντας την από τη φράση 
«Ἀθηναῖοι ἠπόρουν.. .», κάνοντας όλες τις  απαραίτητες αλλαγές.    

(μονάδες 6) 
 

Γ4.β .  Στο απόσπασμα  «Καὶ γὰρ αὐτὴν [...]  ἡγεμόνας καταστῆναι» 

να εντοπίσετε τις λέξεις που λειτουργούν συντακτικά ως  

αντικείμενα και τους ρηματικούς τύπους από τους οποίους 
εξαρτώνται .  

(μονάδες 4)  

Μονάδες 10 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 

1. Στο εξώφυλλο  να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο 
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας 
στοιχεία. Στην αρχή των απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-

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

πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

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

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

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

φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17.00 .  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


	Μονάδες 10

