ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

∆ιδαγμένο κείμενο
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 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 ἂν ἐθισθείη.
Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ
πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ
ἔθους.
Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις
τούτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας
ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ
πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις ἐλάβομεν,
ἀλλ’ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν)·
τὰς δ’ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ
ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα
ποιοῦντες μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται
καὶ κιθαρίζοντες κιθαρισταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια
πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ
δ’ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.
Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «∆ιττῆς δὴ
τῆς ἀρετῆς οὔσης … τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.»
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β1.

Με βάση το ακόλουθο τμήμα του κειμένου «Οὔτ’
ἄρα φύσει ... τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.»,
ποια είναι η άποψη του Αριστοτέλη για τη γένεση
της ηθικής αρετής και σε τι διαφοροποιείται από
την
αριστοκρατική
αντίληψη,
όπως
αυτή
εκφράζεται και από τον Σοφοκλή στο εξής
απόσπασμα από την Αντιγόνη, στίχοι 37-38 (η
Αντιγόνη απευθύνεται στην αδελφή της Ισμήνη):
«έτσι έχουν τα πράγματα για σένα τώρα, και
γρήγορα θα αποδείξεις αν είσαι από τη φύση σου
γενναία ή δειλή, παρόλο που κατάγεσαι από
λαμπρή γενιά.»
Μονάδες 15

Β2.

Ποιο είναι το περιεχόμενο των εννοιών «δύναμις»
και «ἐνέργεια» στην αριστοτελική φιλοσοφία και
πώς ο Αριστοτέλης τις χρησιμοποιεί στα δύο
εμπειρικά παραδείγματα της δεύτερης παραγράφου
του κειμένου για τις αισθήσεις και τις τέχνες,
προκειμένου να ορίσει τις ηθικές αρετές;
Μονάδες 15

Β3.

Πώς η παρουσία του Εύδοξου του Κνίδιου στην
Ακαδημία
επέδρασε
στη
διαμόρφωση
της
προσωπικότητας του Αριστοτέλη;
Μονάδες 10

Β4.

Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
φέρεσθαι, δέξασθαι, τελειουμένοις, κομιζόμεθα, ἰδεῖν.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Αδίδακτο κείμενο
Θουκυδίδου Ιστοριών Ε 115
Καὶ Ἀργεῖοι κατὰ τὸν χρόνον τὸν αὐτὸν ἐσβαλόντες ἐς
τὴν Φλειασίαν καὶ λοχισθέντες 1 ὑπό τε Φλειασίων καὶ τῶν
σφετέρων φυγάδων διεφθάρησαν ὡς ὀγδοήκοντα. καὶ οἱ ἐκ
τῆς Πύλου Ἀθηναῖοι Λακεδαιμονίων πολλὴν λείαν ἔλαβον·
καὶ Λακεδαιμόνιοι δι’ αὐτὸ τὰς μὲν σπονδὰς οὐδ’ ὣς 2
ἀφέντες ἐπολέμουν αὐτοῖς, ἐκήρυξαν δὲ εἴ τις βούλεται παρὰ
σφῶν Ἀθηναίους λῄζεσθαι 3 . καὶ Κορίνθιοι ἐπολέμησαν ἰδίων
τινῶν διαφορῶν ἕνεκα τοῖς Ἀθηναίοις· οἱ δ’ ἄλλοι
Πελοποννήσιοι ἡσύχαζον. εἷλον δὲ καὶ οἱ Μήλιοι τῶν
Ἀθηναίων τοῦ περιτειχίσματος τὸ κατὰ τὴν ἀγορὰν
προσβαλόντες νυκτός, καὶ ἄνδρας τε ἀπέκτειναν καὶ
ἐσενεγκάμενοι σῖτόν τε καὶ ὅσα πλεῖστα ἐδύναντο χρήσιμα
ἀναχωρήσαντες ἡσύχαζον.
----------1. λοχίζομαι = πέφτω σε ενέδρα
2. ὣς = με αυτόν τον τρόπο
3. λῄζομαι = λαφυραγωγώ, ληστεύω

Γ.

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

Γ1.α.

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ἔλαβον
ἐπολέμουν
ἐκήρυξαν
εἷλον

: το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια
φωνή.
: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου στην ίδια φωνή.
: το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής
μέλλοντα στην ίδια φωνή.
: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο
υποτακτικής ενεστώτα στη μέση φωνή.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

προσβαλόντες

Γ1.β.

: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής
του ίδιου χρόνου.
Μονάδες 5

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :
φυγάδων
πολλήν
σπονδάς
τινῶν

:
:
:
:

περιτειχίσματος :
Γ2.α.

τη δοτική ενικού.
το επίρρημα στον θετικό βαθμό.
την αιτιατική ενικού.
την αιτιατική πληθυντικού στο
ίδιο γένος.
τη γενική πληθυντικού.
Μονάδες 5

Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των
παρακάτω λέξεων και φράσεων:
ὑπὸ Φλειασίων, δι’ αὐτό, αὐτοῖς, ἰδίων, νυκτός,
ἀναχωρήσαντες.
Μονάδες 6

Γ2.β. Να μετατρέψετε την περίοδο «καὶ οἱ ἐκ τῆς Πύλου ...
ἔλαβον» σε πλάγιο λόγο, χρησιμοποιώντας απαρεμφατική σύνταξη, με εξάρτηση από την πρόταση
«οὗτοι ἔλεγον».
Μονάδες 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αριστοτέλους Ηθικά 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, ὃσοι
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 οὓτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ
διδάξαντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί.
Οὓτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ
ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τούς ἀνθρώπους γινόμεθα
οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς
δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι
οἳ δὲ δειλοὶ. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ
τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι
γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ
οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. Καὶ
ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. ∆ιὸ
δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων
διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ,
μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.

Α.

Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασμα : «Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν ...
οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοὶ.».
Μονάδες 10

Β.

Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β.1. Ποιο κριτήριο διαφοροποιεί, σύμφωνα με το
κείμενο που σας δίνεται, την «αγαθή» από τη
«φαύλη πολιτεία»;
Μονάδες 15
Β.2. Να
αναφέρετε
τρία
παραδείγματα
που
περιγράφουν
ενέργειες του πρακτικού και
ηθικού βίου των πολιτών, από το κείμενο που
σας δίνεται, με τα οποία ο Αριστοτέλης
τεκμηριώνει , τη θέση του «ἐκ τῶν ὁμοίων
ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται ».
Μονάδες 15
Β.3. Τι πραγματεύεται ο Αριστοτέλης στο Α΄ βιβλίο
του έργου του «Ηθικά Νικομάχεια»; Για ποιο
λόγο τού έδωσε αυτόν τον τίτλο;
Μονάδες 10
Β.4. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ετυμολογικά
συγγενείς λέξεις της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από
τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
φθείρεται,
τέχνη,
ἀναστρέφεσθαι.

οἰκοδόμοι,

πράττοντες,
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφώντος Συμπόσιον IV, 34-36
Νομίζω, ὦ ἄνδρες, τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἐν τῷ οἴκῳ
τὸν πλοῦτον καὶ τὴν πενίαν ἔχειν ἀλλ’ ἐν ταῖς ψυχαῖς. Ὁρῶ
γὰρ πολλοὺς μὲν ἰδιώτας, οἳ πάνυ πολλὰ ἔχοντες χρήματα
οὓτω πένεσθαι ἡγοῦνται ὥστε πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ
κίνδυνον ὑποδύονται, ἐφ’ ᾧ πλείω κτήσονται, οἶδα δὲ καὶ
ἀδελφούς, οἳ τὰ ἴσα λαχόντες ὁ μὲν αὐτῶν τἀρκοῦντα ἔχει
καὶ περιττεύοντα τῆς δαπάνης, ὁ δὲ τοῦ παντὸς ἐνδεῖται ·
αἰσθάνομαι δὲ καὶ τυράννους τινάς, οἳ οὓτω πεινῶσι
χρημάτων ὥστε ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν ἀπορωτάτων ·
δι’ ἔνδειαν γὰρ δήπου οἱ μὲν κλέπτουσιν, οἱ δὲ
τοιχωρυχοῦσιν, οἱ δὲ ἀνδραποδίζονται.

περιττεύοντα τῆς δαπάνης = περισσότερα από όσα ξοδεύει
τοιχωρυχοῦσιν = ανοίγουν τρύπα σε τοίχο με σκοπό την
κλοπή
ἀνδραποδίζονται = πωλούνται ως δούλοι.

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:
ἄνδρες:

τη δοτική στον ίδιο αριθμό.

ἰδιώτας:

τη γενική στον ίδιο αριθμό.

πάντα:

τη δοτική ενικού στο ουδέτερο γένος.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ὑποδύονται:

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
του αορίστου στη μέση φωνή.

πλείω:

την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού
γένους στον υπερθετικό βαθμό.

κτήσονται:

το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.

οἳ:

τη δοτική του θηλυκού γένους στον ίδιο
αριθμό.

λαχόντες:

το α΄ πρόσωπο στον πληθυντικό της
οριστικής στον ίδιο χρόνο.

αἰσθάνομαι:

το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού.

ποιοῦσι:

το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον
ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
Μονάδες 10

Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία
των παρακάτω όρων:
ἔχειν,
πολλοὺς,
αὐτῶν,
τοῦ
παντὸς,
τῶν
ἀπορωτάτων, δι’ ἔνδειαν.
Μονάδες 6
β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα
παρακάτω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς
το είδος τους:
ἡγοῦνται, ποιοῦσι.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Στο
τετράδιο
να
γράψετε
μόνο
τα
προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή
των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

∆ιδαγμένο κείμενο
Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3
Ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες
τὴν
πολιτικὴν
τέχνην,
ὥστε
πάλιν
σκεδαννύμενοι
διεφθείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ
ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε
καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας
συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς ∆ία τίνα οὖν τρόπον δοίη
δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· «Πότερον ὡς αἱ τέχναι
νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς
ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι
δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς
ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;» «Ἐπὶ πάντας,» ἔφη ὁ Ζεύς,
«καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ
ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον γε
θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν
κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.» Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ
ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς
τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις
οἴονται μετεῖναι συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὢν τῶν ὀλίγων
συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς σὺ φῄς —εἰκότως, ὡς ἐγώ
φημι— ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ
διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως
ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε
μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ μὴ εἶναι πόλεις.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Ὅτ’ οὖν
ἁθροισθεῖεν . . . κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.»
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β1.

Ποιο είναι το περιεχόμενο των όρων «αἰδώς» και
«δίκη» και ποιος ο ρόλος τους στη συγκρότηση των
πολιτικών κοινωνιών;
Μονάδες 10

Β2.

Πώς δικαιολογείται η διά νόμου θανάτωση όσων
δεν μετέχουν στην αιδώ και τη δίκη, παρόλο που
όλοι τις έχουν δεχτεί ως δώρα από τον ∆ία;
Μονάδες 10

Β3.

«ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν ... ἢ μὴ εἶναι πόλεις». Με
βάση το χωρίο του πρωτότυπου κειμένου και το
μεταφρασμένο
κείμενο
που
ακολουθεί,
να
αναλύσετε τη θέση των δύο συνομιλητών, του
Σωκράτη και του Πρωταγόρα, για το διδακτό ή το
μη διδακτό της αρετής.
Πλάτωνος Πρωταγόρας 319c7-319d7
«Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν [οι Αθηναίοι]
ότι
εξαρτώνται
από
κάποια
συγκεκριμένη
τεχνογνωσία, έτσι ενεργούν. Όταν όμως πρέπει να
αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που αφορά τη
διοίκηση της πόλεως, σηκώνεται και δίνει τις
συμβουλές του γι’ αυτό εξίσου και ο οικοδόμος, και
ο σιδεράς, και ο έμπορος ή ο ναυτικός, και ο
πλούσιος, και ο φτωχός, και αυτός που είναι από
μεγάλο γένος, και αυτός που δεν είναι από κάποια
γενιά σπουδαία. Και κανένας δεν τους ψέγει γι’
αυτό, όπως τους προηγούμενους: γιατί εσύ, χωρίς
να έχεις διδαχτεί από πουθενά αυτό το πράγμα και
χωρίς να έχεις δάσκαλο σ’ αυτό το θέμα, θέλεις
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

τώρα να δώσεις και συμβουλές. Άρα, είναι
προφανές πως δεν θεωρούν ότι το πράγμα αυτό
είναι κάτι που διδάσκεται.»
Μονάδες 10
Β4.

Να αναφερθείτε στην επαγωγική μέθοδο του
Σωκράτη ως εργαλείο αναζήτησης των ηθικών
εννοιών.
Μονάδες 10

Β5.

Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της νέας
ελληνικής γλώσσας, απλό ή σύνθετο, για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ἁθροισθεῖεν,
σκεδαννύμενοι,
διεφθείροντο,
ἀπόλοιτο,
ἄγοντα,
δοίη,
νενέμηνται,
θῶ,
μετεχόντων, γένοιντο.
Μονάδες 10
Αδίδακτο κείμενο
Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα IV, ii 25-27

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

Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του
κειμένου.
Μονάδες 20
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ1.α.

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

: το
πρώτο
πληθυντικό
οριστικής ενεστώτα.

πρόσωπο

εἰδέναι

: το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής του
ίδιου χρόνου.

πάσχουσιν

: το δεύτερο ενικό πρόσωπο ευκτικής
μέλλοντα.

ἐψεῦσθαι

: το δεύτερο πληθυντικό
οριστικής υπερσυντελίκου.

πρόσωπο

διαγιγνώσκουσιν : το
δεύτερο
ενικό
πρόσωπο
προστακτικής αορίστου β΄ στην ίδια
φωνή.
Μονάδες 5
Γ1.β.

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

: την κλητική ενικού.

πλεῖστα

: την αιτιατική ενικού του αρσενικού
γένους στον θετικό βαθμό.

οἱ εἰδότες

: τη δοτική πληθυντικού.

ἅ

: τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος.

κακῶς

: τον υπερθετικό βαθμό.
Μονάδες 5

Γ2.α.

Να γίνει πλήρης συντακτική
παρακάτω λέξεων και φράσεων:

αναγνώριση

των

ἀγνοεῖν, διὰ τὸ ἐψεῦσθαι, ἑαυτοῖς, ὧν (το πρώτο
κατά σειρά), ἀναμάρτητοι, τῶν ἄλλων.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ2.β. «ὅτι διὰ μὲν τὸ εἰδέναι … ἄνθρωποι», «καὶ ἃ μὲν
ἐπίστανται»: να αναγνωρίσετε το είδος και τον
συντακτικό ρόλο των προτάσεων.
Μονάδες 4
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α
Ὅτι μὲν οὖν πάντ’ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περὶ
ταύτης τῆς ἀρετῆς σύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσθαι παντὶ μετεῖναι
αὐτῆς, ταῦτα λέγω· ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ φύσει ἡγοῦνται εἶναι
οὐδ’ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ἀλλὰ διδακτόν τε καὶ ἐξ ἐπιμελείας
παραγίγνεσθαι ᾧ ἂν παραγίγνηται, τοῦτό σοι μετὰ τοῦτο
πειράσομαι ἀποδεῖξαι. Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ
ἔχειν ἄνθρωποι φύσει ἢ τύχῃ, οὐδεὶς θυμοῦται οὐδὲ νουθετεῖ
οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ
τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ’ ἐλεοῦσιν· οἷον τοὺς αἰσχροὺς ἢ σμικροὺς
ἢ ἀσθενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν
ποιεῖν; Ταῦτα μὲν γὰρ οἶμαι ἴσασιν ὅτι φύσει τε καὶ τύχῃ
τοῖς ἀνθρώποις γίγνεται, τὰ καλὰ καὶ τἀναντία τούτοις· ὅσα
δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται
γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ
τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ
γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. Ὧν ἐστιν ἓν
καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον
τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς.
Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς
ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γὰρ ἐθέλεις
ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε
δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται
παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετὴν.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Α.

Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασμα : «Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται
ἀλλήλους ... τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς.»
Μονάδες 10
Β.1. Πώς αντιμετωπίζονται , σύμφωνα με τον Πρωταγόρα,
οι άνθρωποι που έχουν ελαττώματα «φύσει ή τύχῃ»;
Μονάδες 10
Β.2. Γιατί η επιβολή της τιμωρίας αποδεικνύει , σύμφωνα
με τον Πρωταγόρα, ότι η αρετή είναι διδακτή;
Μονάδες 10
Β.3. «ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας ... νουθετήσεις.»
Συνδυάζοντας το παραπάνω απόσπασμα με το
μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί, να εντοπίσετε
τον σκοπό της αγωγής και να αναφέρετε τα μέσα με τα
οποία αυτός επιδιώκεται.
«Στην πραγματικότητα, αρχίζουν από την παιδική
ηλικία να διδάσκουν και να νουθετούν, συνεχίζοντας
για όλη τη ζωή. Αμέσως μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει
ένα παιδί τι του λένε, και η παραμάνα του και η μητέρα
του και ο παιδαγωγός του και ο ίδιος ο πατέρας του
αγωνίζονται γι’ αυτό το πράγμα, για το πώς δηλαδή θα
βελτιωθεί το αγόρι, διδάσκοντάς το για κάθε του πράξη
και για κάθε του λόγο και εξηγώντας του ότι αυτό είναι
δίκαιο και το άλλο άδικο, και ότι αυτό είναι καλό και
το άλλο αισχρό, και αυτό όσιο και εκείνο ανόσιο, και
ότι αυτά πρέπει να τα κάνεις και αυτά να μην τα
κάνεις. Κι όταν ακούει με τη θέλησή του, πάει καλά.
Εάν όμως δεν υπακούει, τότε, με τις απειλές και τα
χτυπήματα το “ισιώνουν”, σαν δέντρο που λυγίζει και
γέρνει. Κι ύστερα, όταν το στέλνουν στους δασκάλους,
δίνουν εντολή να επιμεληθεί ο δάσκαλος περισσότερο
την εὐκοσμία των παιδιών, παρά τα γράμματα και τη
μουσική. Και οι δάσκαλοι άλλωστε γι’ αυτό φροντίζουν
κυρίως. Και μόλις τα αγόρια μάθουν τα γράμματα και
είναι σε θέση στο εξής να καταλάβουν ένα γραπτό
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

κείμενο, όπως μέχρι τώρα καταλάβαιναν τον προφορικό
λόγο, τα βάζουν, καθισμένα στα θρανία τους, να
διαβάζουν δυνατά τα ποιήματα των μεγάλων ποιητών
και τα αναγκάζουν να μάθουν απέξω αυτά τα έργα, στα
οποία υπάρχουν πολλές συμβουλές, αλλά και αναλύσεις
για τα πράγματα, και ἔπαινοι και ἐγκώμια για τους
αρχαίους ήρωες, προκειμένου το αγόρι να θελήσει να
τους μιμηθεί και να έχει διάθεση να γίνει παρόμοιος.»
Μονάδες 10
Β.4. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα;
Μονάδες 10
Β.5. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ετυμολογικά
συγγενείς λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής,
απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις του κειμένου:
ἡγοῦνται , ποιεῖν, ἀσκήσεως, κτητῆς, διδάξει.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Α, Ι 10-12
Ἀλλὰ μὴν ἐκεῖνός γε ἀεὶ μὲν ἦν ἐν τῷ φανερῷ· πρῴ τε
γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ᾔει καὶ
πληθούσης ἀγορᾶς ἐκεῖ φανερὸς ἦν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀεὶ τῆς
ἡμέρας ἦν ὅπου πλείστοις μέλλοι συνέσεσθαι· καὶ ἔλεγε μὲν
ὡς τὸ πολύ, τοῖς δὲ βουλομένοις ἐξῆν ἀκούειν. Οὐδεὶς δὲ
πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε
πράττοντος εἶδεν οὔτε λέγοντος ἤκουσεν. Οὐδὲ γὰρ περὶ
τῆς τῶν πάντων φύσεως, ᾗπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι,
διελέγετο σκοπῶν ὅπως ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν
κόσμος ἔχει καὶ τίσιν ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται τῶν
οὐρανίων, ἀλλὰ καὶ τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα
μωραίνοντας ἀπεδείκνυε.
πρῴ = πρωί, νωρίς
συνέσεσθαι = να συναναστραφεί
τίσιν ἀνάγκαις = σύμφωνα με ποιους φυσικούς νόμους.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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:
ἔλεγε:
το γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου
στην ίδια φωνή.
πλείστοις:
τη δοτική πληθυντικού του συγκριτικού
βαθμού στο ίδιο γένος.
ἀκούειν:
το β΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου στην
ίδια φωνή.
ἀσεβὲς:
την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους.
εἶδεν:
το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής
ενεστώτα στην ίδια φωνή.
φύσεως:
τη δοτική ενικού.
σκοπῶν:
το απαρέμφατο ενεστώτα στη μέση φωνή.
ἔχει:
το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο παρατατικού στην
ίδια φωνή.
τίσιν:
την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος.
τοιαῦτα:
τη γενική ενικού στο αρσενικό γένος.
Μονάδες 10
Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία
των παρακάτω όρων:
ἀεὶ, φανερὸς, λέγοντος, τῶν ἄλλων, ὑπὸ τῶν
σοφιστῶν, ἕκαστα.
Μονάδες 6
β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα
παρακάτω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς
το είδος τους:
εἶδεν, ἔχει.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

3.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.

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

5.

Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

2.

7.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο.
Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια Β 6, 4-10
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’
ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἤ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἤ πρὸς ἡμᾶς...
Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν
ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε
πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ
τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἕξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ
πρᾶγμα· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ
κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω
ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ
ἀλείπτης ἕξ μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ
ληψομένῳ ἤ ὀλίγον· Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν
γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς
ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον
ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς
ἡμᾶς.
Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον
βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν
τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ’ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς
μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος
σῳζούσης, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες
ἐργάζονται), ἡ δ’ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν
ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἄν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν
ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν
ὑπερβολὴ καί ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Α) Από το κείμενο, που σας δίνεται, να μεταφράσετε στη νέα
ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Ἐν παντί ... καὶ πάλης».
Μονάδες 10
Β1) Ο Αριστοτέλης για να προσδιορίσει την έννοια της μεσότητας
στο κείμενο που σας δίνεται χρησιμοποιεί παραδείγματα. Να
τα εντοπίσετε και να τα σχολιάσετε.
Μονάδες 15
Β2) Να σχολιάσετε ερμηνευτικά το απόσπασμα: «Λέγω δὲ τὴν
ἠθικὴν ... τὸ μέσον».
Μονάδες 15
Β3) Ποια ήταν η διδακτική δραστηριότητα του Αριστοτέλη στην
αυλή του Φιλίππου της Μακεδονίας;
Μονάδες 10
Β4) Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας,
απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου: ἐλλείπει, λαμβάνουσι, προστάξει, φθειρούσης,
ἐργάζονται.
Μονάδες 10
2. Αδίδακτο κείμενο.
Λυσία Ἐπιτάφιος, 40-42
Ἦ πολὺ πλεῖστον ἐκεῖνοι κατὰ τὴν ἀρετὴν ἁπάντων ἀνθρώπων
διήνεγκαν καὶ ἐν τοῖς βουλεύμασι καὶ ἐν τοῖς τοῦ πολέμου κινδύνοις,
ἐκλιπόντες μὲν τὴν πόλιν, εἰς τὰς ναῦς δ’ ἐμβάντες, τὰς δ’ αὑτῶν
ψυχὰς ὀλίγας οὔσας ἀντιτάξαντες τῷ πλήθει τῷ τῆς Ἀσίας.
Ἐπέδειξαν δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις, νικήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ, ὅτι
κρεῖττον μετ’ ὀλίγων ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας κινδυνεύειν ἤ μετὰ πολλῶν
βασιλευομένων ὑπὲρ τῆς αὑτῶν δουλείας. Πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα
ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας συνεβάλοντο, στρατηγὸν
μὲν Θεμιστοκλέα, ἱκανώτατον εἰπεῖν καὶ γνῶναι καὶ πρᾶξαι, ναῦς δὲ
πλείους τῶν ἄλλων συμμάχων, ἄνδρας δ’ ἐμπειροτάτους.
1 ἦ: πράγματι
2 συνεβάλοντο (συμβάλλομαι): συνεισέφεραν
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Γ1) Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω
κείμενο.
Μονάδες 20
Γ2α) Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις:
ἐκεῖνοι, πόλιν, νικήσαντες, ναυμαχί ᾳ, ἐμπειροτάτους.
Μονάδες 5
Γ2β) Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθένα από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου:
οὔσας:
το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.
νικήσαντες: το α΄ ενικό πρόσωπο του Παρατατικού
στην ίδια φωνή.
κινδυνεύειν: το απαρέμφατο του Αορίστου στην ίδια
φωνή.
συνεβάλοντο: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Ενεστώτα
στην Οριστική στην ίδια φωνή.
εἰπεῖν:
το β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής του
ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
Μονάδες 5
Γ3)

Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω
λέξεων και φράσεων του κειμένου: πόλιν, ὀλίγας, πᾶσιν, ὑπὲρ
τῆς ἐλευθερίας, συμμάχων.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μη
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά

τη διανομή των

φωτοαντιγράφων.
6. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή
των φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

