ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
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

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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 «λόγωνέργων», 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

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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
κυλίνδρου).

(το

βιβλίο

που

είχε

µορφή

Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.
Μονάδες 20
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 IOYNIOY 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνος, Πολιτεία (519Β-519D)
Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ' ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν
προειρηµένων, µήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας
ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι , µήτε τοὺς
ἐν παιδείᾳ ἐωµένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς µὲν ὅτι
σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζοµένους
δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ
δηµοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν,
ἡγούµενοι ἐν µακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι ;
Ἀληθῆ, ἔφη.
Ἡµέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε
βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ µάθηµα ὃ
ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαµεν εἶναι µέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν
καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν
ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, µὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν
ἐπιτρέπεται .
Τὸ ποῖον δή;
Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ' ἐγώ, καταµένειν καὶ µὴ ἐθέλειν πάλιν
καταβαίνειν παρ' ἐκείνους τοὺς δεσµώτας µηδὲ µετέχειν
τῶν παρ' ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιµῶν, εἴτε φαυλότεραι
εἴτε σπουδαιότεραι .
Ἔπειτ' ἔφη, ἀδικήσοµεν αὐτούς, καὶ ποιήσοµεν
χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄµεινον;

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Α.

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

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

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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

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

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ποιούµεθα:
σύναγε:

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

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

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

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

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
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

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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;

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 10

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Β5. Να γράψετε δύο
γλώσσας, απλές
παρακάτω λέξεις
ἐδέξαντο, πόλιν,

οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
ή σύνθετες, για καθεµία από τις
του κειµένου:
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

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ2.β.

λήσει

: το
ίδιο
προστακτική
αορίστου β′

πρόσωπο
στην
του
ενεργητικού

προόψει

: το απαρέµφατο στον ενεστώτα
της ενεργητικής φωνής

ἐστί

: το δεύτερο ενικό
οριστικής παρατατικού.

πρόσωπο
Μονάδες 5

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
τύπου

οὐδὲν

:

τη δοτική
γένους.

βαθµό

ενικού

του

του

ίδιου

θηλυκού

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

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 5 IOYΛIOY 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
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 παρεσκευασ µένοι κατ' ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν
σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν
θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ
δηµιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς µὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς
ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεµον ἐνδεής −πολιτικὴν
γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς µέρος πολεµική− ἐζήτουν δὴ
ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις· ὅτ' οὖν
ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν
πολιτικὴν
τέχνην,
ὥστε
πάλιν
σκεδαννύ µενοι
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,
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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

Από το κείµενο που σας δόθηκε να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το τµήµα: "Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος ...
σκεδαννύµενοι διεφθείροντο".
Μονάδες 10

Β.1. Με βάση το κείµενο πώς διαρθρώνονται τα στάδια
εξέλιξης του πολιτισµού;
Μονάδες 15
Β.2. "Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας µετέσχε µοίρας":
Πώς σχετίζεται η παραπάνω φράση του Πρωταγόρα
µε το δώρο της φωτιάς του Προµηθέα;
Μονάδες 15
Β.3. Πώς χρησιµοποιεί το µύθο ως φιλοσοφική µέθοδο ο
Πρωταγόρας και πώς ο Πλάτωνας;
Μονάδες 10
Β . 4 . Γ ι α κ α θ ε µ ι ά α π ό τ ι ς π α ρ α κ ά τ ω λ έ ξ ε ι ς ν α γράψετε
στο τετράδιό σας µία λέξη του κειµένου ετυµολογικά
συγγενή:
σχέση, κατοικία, διασκέδαση, εκποµπή, δεισιδαιµονία.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλουτάρχου Ἀλκιβιάδης (35)
Αὐτὸς µὲν οὖν ἐκεῖνος ἣν εἶχε διάνοιαν περὶ τῆς
τυραννίδος ἄδηλόν ἐστιν· οἱ δὲ δυνατώτατοι

τῶν πολιτῶν

φοβηθέντες ἐσπούδασαν αὐτὸν ἐκπλεῦσαι τὴν ταχίστην, τά
τ' ἄλλα ψηφισάµενοι καὶ συνάρχοντας οὓς ἐκεῖνος ἠθέλησεν.
Ἐκπλεύσας δὲ ταῖς ἑκατὸν ναυσὶ καὶ προσβαλὼν Ἄνδρῳ,
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

µάχῃ

µὲν

ἐκράτησεν

αὐτῶν

καὶ

Λακεδαιµονίων

ὅσοι

παρῆσαν, οὐχ εἷλε δὲ τὴν πόλιν, ἀλλὰ τοῦτο τῶν κοινῶν
ἐγκληµάτων πρῶτον ὑπῆρξε κατ' αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς. Ἔοικε
δ', εἴ τις ἄλλος, ὑπὸ τῆς αὑτοῦ δόξης καταλυθῆναι καὶ
Ἀλκιβιάδης.

σπουδάζω = επιδιώκω µε ζήλο
Γ.1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20
Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται
για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
εἶχε:
ἐστίν:
τῶν πολιτῶν:
φοβηθέντες:
ἐκπλεῦσαι:
ταχίστην:
οὕς:
τοῦτο:
ἐγκληµάτων:
καταλυθῆναι:

γ′ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β′ της
ίδιας φωνής.
µετοχή µέλλοντα αρσενικού γένους στην
ονοµαστική ενικού.
γενική ενικού.
δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους.
α′ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού
της ίδιας φωνής.
ονοµαστική ενικού στο θετικό βαθµό του
αρσενικού γένους.
αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό γένος.
γενική ενικού στο θηλυκό γένος.
δοτική πληθυντικού.
απαρέµφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Γ.3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω:
τῶν πολιτῶν, ἐκπλεῦσαι, προσβαλών, Λακεδαιµονίων,
πρῶτον, κατ' αὐτοῦ, Ἀλκιβιάδης.
Μονάδες 7

Γ.3.β. ἠθέλησεν, παρῆσαν, εἷλε:
Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα
παραπάνω ρήµατα και να τις αναγνωρίσετε ως προς
το είδος τους.
Μονάδες 3

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείµενα και τις ερωτήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και το
φωτοαντίγραφο.
Να µεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγµένο κείµενο και
ολόκληρο το αδίδακτο.
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Κάθε τεκµηριωµένη απάντηση είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά την έναρξη της
εξέτασης.
ΤΥΧΗι ΑΓΑΘΗι
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

1. ∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο.
Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια Β6, 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.
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ΑΡΧΗ 2 ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
α. Από το παραπάνω κείµενο να µεταφράσετε στη νέα
ελληνική γλώσσα το απόσπασµα «Ἔτι τὸ µὲν
ἁµαρτάνειν. . . καὶ αἱρεῖσθαι»
Μονάδες 10
β1. Να σχολιάσετε την αριστοτελική αντίληψη περί αρετής
που σχετίζεται µε τα «πάθη» και τις «πράξεις».
Μονάδες 15
β2. Να διευκρινίσετε τις εκφράσεις του κειµένου «ἕξις
προαιρετική» και «ὡρισµένῃ λόγῳ» που καθορίζουν την
έννοια της αρετής κατά τον Αριστοτέλη.
Μονάδες 15
β3. Πώς αντιλαµβάνεται ο Αριστοτέλης την έννοια της
ευδαιµονίας;
Μονάδες 10
β4. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
ἡσθῆναι, ἔλλειψις, εἴκαζον, ἀποτυχεῖν, αἱρεῖσθαι.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2 Η Σ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3 ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
2. Αδίδακτο κείµενο .
Ξενοφώντος Ελληνικά ∆, VIII, 1-2.
Πρῶτον µὲν τοίνυν Φαρνάβαζος καὶ Κόνων, ἐπεὶ
ἐνίκησαν τοὺς Λακεδαιµονίους τῇ ναυµαχίᾳ, περιπλέοντες
καὶ τὰς νήσους καὶ πρὸς τὰς ἐπιθαλαττιδίας πόλεις τούς τε
Λακωνικοὺς ἁρµοστὰς ἐξήλαυνον καὶ παρεµυθοῦντο τὰς
πόλεις ὡς οὔτε ἀκροπόλεις ἐντειχίσοιεν ἐάσοιέν τε
αὐτονόµους. οἱ δ' ἀκούοντες ταῦτα ἥδοντό τε καὶ ἐπῄνουν
καὶ ξένια προθύµως ἔπεµπον τῷ Φαρναβάζῳ. καὶ γὰρ ὁ
Κόνων τὸν Φαρνάβαζον ἐδίδασκεν ὡς οὕτω µὲν ποιοῦντι
πᾶσαι αὐτῷ αἱ πόλεις φίλιαι ἔσοιντο, εἰ δὲ δουλοῦσθαι
βουλόµενος φανερὸς ἔσοιτο, ἔλεγεν ὡς µία ἑκάστη πολλὰ
πράγµατα ἱκανὴ εἴη παρέχειν καὶ κίνδυνος εἴη µὴ καὶ οἱ
Ἕλληνες, εἰ ταῦτα αἴσθοιντο, συσταῖεν.
------------------------------------------ξένια= δώρα φιλοξενίας
ἁρµοστής = κυβερνήτης
παραµυθοῦµαι = καθησυχάζω
α.

Να µεταφράσετε στη
παραπάνω κείµενο.

νέα

ελληνική

γλώσσα

το

Μονάδες 20

β1. Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη δοτική πτώση
του αριθµού στον οποίο βρίσκεται καθεµιά (το γένος
της αντωνυµίας και της µετοχής να παραµείνει
αµετάβλητο):
πόλεις, ἁρµοστὰς, ἀκούοντες, ταῦτα, πράγµατα.
Μονάδες 5
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ΑΡΧΗ 4 ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
β2. Να γράψετε τον ζητούµενο τύπο για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
ἐνίκησαν: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
του παρακειµένου στην ίδια φωνή.
ἐξήλαυνον: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
του αορίστου στην ίδια φωνή.
το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
ἔσοιτο:
µέλλοντα.
το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του
ἔλεγεν:
αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
παρέχειν: το απαρέµφατο του αορίστου β΄ στην ίδια
φωνή.
Μονάδες 5
γ. Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων
του κειµένου:
τοὺς ἁρµοστάς,
δουλοῦσθαι.

1.
2.

3.
4.
5.

αὐτονόµους,

προθύµως,

αἱ

πόλεις,

Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο
τετράδιο
να
γράψετε
τα
προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε θα µεταφέρετε
στο τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τη φωτοτυπία.
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούµενα.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοτυπιών.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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