ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

∆ιδαγµένο κείµενο
Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (41)
«Ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι
καὶ καθ' ἕκαστον δοκεῖν ἄν µοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ' ἡµῶν ἐπὶ
πλεῖστ' ἂν εἴδη καὶ µετὰ χαρίτων µάλιστ' ἂν εὐτραπέλως τὸ σῶµα
αὔταρκες παρέχεσθαι. καὶ ὡς οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι κόµπος τάδε
µᾶλλον ἢ ἔργων ἐστὶν ἀλήθεια, αὐτὴ ἡ δύναµις τῆς πόλεως, ἣν ἀπὸ
τῶνδε τῶν τρόπων ἐκτησάµεθα, σηµαίνει. µόνη γὰρ τῶν νῦν ἀκοῆς
κρείσσων ἐς πεῖραν ἔρχεται, καὶ µόνη οὔτε τῷ πολεµίῳ ἐπελθόντι
ἀγανάκτησιν ἔχει ὑφ' οἵων κακοπαθεῖ οὔτε τῷ ὑπηκόῳ κατάµεµψιν
ὡς οὐχ ὑπ' ἀξίων ἄρχεται. µετὰ µεγάλων δὲ σηµείων καὶ οὐ δή τοι
ἀµάρτυρόν γε τὴν δύναµιν παρασχόµενοι τοῖς τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα
θαυµασθησόµεθα, καὶ οὐδὲν προσδεόµενοι οὔτε Ὁµήρου ἐπαινέτου
οὔτε ὅστις ἔπεσι µὲν τὸ αὐτίκα τέρψει, τῶν δ' ἔργων τὴν ὑπόνοιαν ἡ
ἀλήθεια βλάψει, ἀλλὰ πᾶσαν µὲν θάλασσαν καὶ γῆν ἐσβατὸν τῇ
ἡµετέρᾳ τόλµῃ καταναγκάσαντες γενέσθαι, πανταχοῦ δὲ µνηµεῖα
κακῶν τε κἀγαθῶν ἀίδια ξυγκατοικίσαντες. περὶ τοιαύτης οὖν
πόλεως οἵδε τε γενναίως δικαιοῦντες µὴ ἀφαιρεθῆναι αὐτὴν
µαχόµενοι ἐτελεύτησαν, καὶ τῶν λειποµένων πάντα τινὰ ἐθέλειν
εἰκὸς ὑπὲρ αὐτῆς κάµνειν».
Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασµα: «µετὰ µεγάλων δὲ σηµείων ...
ὑπὲρ αὐτῆς κάµνειν».
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
Β1. Να
περιγράψετε
τα
χαρακτηριστικά
της
προσωπικότητας του Αθηναίου µε βάση τα στοιχεία
του διδαγµένου κειµένου.
Μονάδες 10
Β2. «Πανταχοῦ δὲ µνηµεῖα κακῶν τε κἀγαθῶν ἀίδια
ξυγκατοικίσαντες»: Γιατί ο Περικλής αναφέρεται
εδώ όχι µόνο στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες
της Αθήνας;
Μονάδες 10
Β3. Να αναλύσετε τη βασική επιφύλαξη που διατυπώνει
ο Περικλής — στο µεταφρασµένο κείµενο που
ακολουθεί — σχετικά µε τη δυνατότητα του λόγου να
πείσει τους ακροατές και να εκθέσετε το επιχείρηµα,
µε το οποίο παρακάµπτει την επιφύλαξη αυτή στο
παρακάτω απόσπασµα: «ὡς οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι
κόµπος τάδε µᾶλλον ἢ ἔργων ἐστὶν ἀλήθεια, αὐτὴ ἡ
δύναµις τῆς πόλεως, ἣν ἀπὸ τῶνδε τῶν τρόπων
ἐκτησάµεθα, σηµαίνει». (κεφ. 41)
Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, (35)
[...] Γιατί είναι δύσκολο να µιλήσει κανείς µ’
επιτυχία, εκεί που µε κόπο εξασφαλίζεται η
εντύπωση ότι λέει την αλήθεια. Κι αυτό, γιατί ο
ακροατής που ξέρει καλά τα γεγονότα και τ’ ακούει
µ’ ευνοϊκή διάθεση, ίσως θα σχηµάτιζε τη γνώµη ότι
τα λεγόµενα είναι κάπως κατώτερα, σε σύγκριση µ’
αυτά που και θέλει ν’ ακούει και τα ξέρει καλά·
όµως, αυτός που δεν τα γνώρισε, θα σχηµάτιζε τη
γνώµη πως πρόκειται για υπερβολές, επειδή νιώθει
φθόνο, αν τυχόν ακούσει κάτι που ξεπερνά τη δική
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

του δύναµη. Γιατί µόνο ως εκείνο το σηµείο ανέχεται
ο άνθρωπος ν’ ακούει επαίνους που λέγονται για
άλλους, ως εκεί που κι ο καθείς πιστεύει ότι είναι
ικανός να κατορθώσει κάτι απ’ όσα άκουσε· όµως,
για καθετί που ξεπερνά τη δύναµή του, κυριεύεται
απ’ την πρώτη στιγµή από φθόνο, κι έτσι δεν δίνει
πίστη.
Μονάδες 10
Β4. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη διαµόρφωση της
προσωπικότητας του Περικλή;
Μονάδες 10
Β5. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
παίδευσιν, εὐτραπέλως, κατάµεµψιν, ἐσβατόν,
λειποµένων.
Μονάδες 10
Γ. Αδίδακτο κείµενο
Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα ∆.

ΙV .16.

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

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.
Μονάδες 20
Γ2.α.

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω
πίνακες, στα κενά των οποίων θα συµπληρώσετε τους
τύπους που ζητούνται. (Η αντωνυµία να γραφεί στο
γένος και στον αριθµό που βρίσκεται ο τύπος του
κειµένου, που δίνεται).
Επίρρηµα
Θετικός
Συγκριτικός

εὐδαιµονέσταται

Γενική

Αντωνυµία
∆οτική

Κλητική

τοῦτον
Μονάδες 5
Γ2.β.

Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου :
αἱρῶνται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής
και της προστακτικής του αορίστου β´ στη φωνή που
βρίσκεται.
πείθωνται: τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο.
ἐµµενόντων: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της
οριστικής του µέλλοντα και του αορίστου στη φωνή
που βρίσκεται.
Μονάδες 5

Γ3.α.

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις
του κειµένου:
ἀγαθόν, εἶναι, ταῦτα, τούτοις, τῶν πολιτῶν.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ3.β.

«οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις
ὁµονοεῖν»:
Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (Μονάδες 2)
και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 3).
Μονάδες 5
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά την 10.30 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 9 IOYNIOY 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 37)
Χρώµεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας
νόµους, παράδειγµα δὲ µᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ
µιµούµενοι ἑτέρους. καὶ ὄνοµα µὲν διὰ τὸ µὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ'
ἐς πλείονας οἰκεῖν δηµοκρατία κέκληται· µέτεστι δὲ κατὰ µὲν
τοὺς νόµους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν
ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιµεῖ, οὐκ ἀπὸ µέρους τὸ
πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ' ἀρετῆς προτιµᾶται, οὐδ' αὖ κατὰ
πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώµατος
ἀφανείᾳ κεκώλυται. ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν
πολιτεύοµεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ' ἡµέραν
ἐπιτηδευµάτων ὑποψίαν, οὐ δι' ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καθ'
ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζηµίους µέν, λυπηρὰς δὲ τῇ
ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέµενοι. ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια
προσοµιλοῦντες τὰ δηµόσια διὰ δέος µάλιστα οὐ
παρανοµοῦµεν, τῶν αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν
νόµων, καὶ µάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ' ὠφελίᾳ τῶν
ἀδικουµένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην
ὁµολογουµένην φέρουσιν.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Α.

Από το κείµενο που σας δόθηκε να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το τµήµα: "Χρώµεθα γὰρ πολιτείᾳ ...
ἀξιώµατος ἀφανείᾳ κεκώλυται".
Μονάδες 10

Β.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
Β.1. Πώς ορίζεται η δηµοκρατία στο κείµενο που
σας δόθηκε;
Μονάδες 10
Β.2. "διὰ δέος µάλιστα οὐ παρανοµοῦµεν...":
Σε ποια στάση ζωής των πολιτών αναφέρεται ο
Περικλής µε τη φράση αυτή;
Μονάδες 10
Β.3. Ποιο ήταν το ήθος των Αθηναίων πολεµιστών που
περιγράφεται στο παρακάτω µεταφρασµένο κείµενο και
ποια ήταν τα γνωρίσµατα της αθηναϊκής δηµοκρατίας
που διαµόρφωσαν το ήθος αυτό, σύµφωνα µε το
πρωτότυπο απόσπασµα "µέτεστι δὲ κατὰ µὲν τοὺς
νόµους ... ἀξιώµατος ἀφανείᾳ κεκώλυται";
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
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· γιατί, δίνοντας όλοι µαζί τη ζωή τους,
έπαιρναν ο καθείς τους ξεχωριστά τον αγέραστο έπαινο και τον
πιο περίλαµπρο τάφο.
Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ,43,8-16).
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Β . 4 . Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στον Επιτάφιο του
Περικλή και τις υπόλοιπες δηµηγορίες του Θουκυδίδη;
Μονάδες 10
Β . 5 . Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο οµόρριζες
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας (απλές ή
σύνθετες) για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
πολιτείᾳ, κέκληται, κοινὸν, δρᾷ, ἀρχῇ.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις (ΙΙΙ, i, 42-43)
'Επίστασθε ὅτι οὔτε πλῆθός ἐστιν οὔτε ἰσχὺς ἡ ἐν τῷ
πολέµῳ τὰς νίκας ποιοῦσα, ἀλλ' ὁπότεροι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς
ταῖς ψυχαῖς ἐρρωµενέστεροι ἴωσιν ἐπὶ τοὺς πολεµίους,
τούτους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ ἀντίοι οὐ δέχονται. ἐντεθύµηµαι
δ' ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, καὶ τοῦτο, ὅτι ὁπόσοι µὲν µαστεύουσι
ζῆν ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς πολεµικοῖς, οὗτοι µὲν κακῶς τε
καὶ αἰσχρῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποθνῄσκουσιν, ὁπόσοι δὲ τὸν
µὲν θάνατον ἐγνώκασι πᾶσι κοινὸν εἶναι καὶ ἀναγκαῖον
ἀνθρώποις, περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἀποθνῄσκειν ἀγωνίζονται,
τούτους ὁρῶ µᾶλλόν πως εἰς τὸ γῆρας ἀφικνουµένους καί,
ἕως ἂν ζῶσιν, εὐδαιµονέστερον διάγοντας.
ὁπότεροι ἄν = όσοι τυχόν
ἐρρωµενέστεροι = πιο δυνατοί
ἀντίοι = αντίπαλοι
µαστεύουσι = επιχειρούν /επιζητούν
πως = κατά κάποιο τρόπο
Γ.1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που
ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
α. ἰσχύς:
πολέµῳ:
ἄνδρες:
οὗτοι:
πᾶσι:

β . ἐστίν:
ὁρῶ:

τη δοτική και την αιτιατική ενικού.
την ονοµαστική και την αιτιατική πληθυντικού.
τη γενική και τη δοτική πληθυντικού.
την ονοµαστική και τη γενική πληθυντικού στο
ουδέτερο γένος.
τη γενική και τη δοτική ενικού στο αρσενικό
γένος.
Μονάδες 5
τη µετοχή του ίδιου χρόνου και στα τρία γένη,
στην ονοµαστική ενικού.
το β′ πρόσωπο ενικού της οριστικής και της
προστακτικής του αορίστου β′ στην ίδια φωνή.
Μονάδες 5

Γ.3. "ὁπόσοι δὲ τὸν µὲν θάνατον ἐγνώκασι πᾶσι κοινὸν εἶναι καὶ
ἀναγκαῖον ἀνθρώποις": Να αναγνωρίσετε συντακτικά όλους
τους όρους της πρότασης.
Μονάδες 10

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε 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 καµιά 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.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο
Πλάτωνος Πρωταγόρας, (322Α -322D)
Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας µετέσχε µοίρας, πρῶτον µὲν διὰ
τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων µόνον θεοὺς ἐνόµισεν, καὶ
ἐπεχείρει βωµούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλµατα θεῶν· ἔπειτα
φωνὴν καὶ ὀνόµατα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ
οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωµνὰς καὶ τὰς ἐκ
γῆς τροφὰς ηὕρετο. Οὕτω δὴ παρεσκευασµένοι κατ' ἀρχὰς
ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο
οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι
εἶναι, καὶ ἡ δηµιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς µὲν τροφὴν
ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεµον ἐνδεὴς
-πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς µέρος πολεµικήἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις· ὅτ'
οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν
πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύµενοι διεφθείροντο.
Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡµῶν µὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρµῆν
πέµπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν' εἶεν
πόλεων κόσµοι τε καὶ δεσµοὶ φιλίας συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν
Ἑρµῆς ∆ία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις·
"Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέµηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείµω;
Νενέµηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς
ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δηµιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ
οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείµω;" "Ἐπὶ
πάντας," ἔφη ὁ Ζεύς, "καὶ πάντες µετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν
γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν µετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων
τεχνῶν· καὶ νόµον γε θὲς παρ' ἐµοῦ τὸν µὴ δυνάµενον
αἰδοῦς καὶ δίκης µετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως."

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασµα: «Ζεὺς οὖν δείσας ... ὡς
νόσον πόλεως».
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
Β1. «... ὁ ἄνθρωπος θείας µετέσχε µοίρας»: Τι θεωρήθηκε
για τον άνθρωπο «θεία µοῖρα» και για ποιους
λόγους;
Μονάδες 10
Β2. «...τὸν µὴ δυνάµενον...κτείνειν»: Για ποια κατηγορία
ανθρώπων και µε ποιο σκεπτικό προτείνεται εδώ η
θέσπιση της θανατικής ποινής;
Μονάδες 10
Β3. Με βάση το πρωτότυπο και το µεταφρασµένο κείµενο
που ακολουθεί, να καταγράψετε τα παιδαγωγικά
µέσα µε τα οποία, κατά τον Πρωταγόρα, διδάσκεται
η πολιτική αρετή και να εξηγήσετε γιατί η
διδασκαλία της θεωρείται αναγκαία, παρόλο που η
αρετή αυτή µε εντολή του ∆ία µοιράστηκε από τον
Ερµή σε όλους τους ανθρώπους.
Πλάτωνος Πρωταγόρας, (325D - 325Ε)
Στην πραγµατικότητα, αρχίζουν από την παιδική
ηλικία να διδάσκουν και να νουθετούν, συνεχίζοντας
για όλη τη ζωή. Αµέσως µόλις αρχίσει να
καταλαβαίνει ένα παδί τι του λένε, και η παραµάνα
του και η µητέρα του και ο παιδαγωγός του και ο
ίδιος ο πατέρας του αγωνίζονται γι'αυτό το πράγµα,
για το πώς δηλαδή θα βελτιωθεί το αγόρι,
διδάσκοντάς το για κάθε του πράξη και για κάθε του
λόγο και εξηγώντας του ότι αυτό είναι δίκαιο και το
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

άλλο άδικο, και ότι αυτό είναι καλό και το άλλο
αισχρό, και αυτό όσιο και εκείνο ανόσιο, και ότι
αυτά πρέπει να τα κάνεις και αυτά να µην τα κάνεις.
Κι όταν ακούει µε τη θέλησή του, πάει καλά. Εάν
όµως δεν υπακούει, τότε, µε τις απειλές και τα
χτυπήµατα το "ισιώνουν", σαν δέντρο που λυγίζει και
γέρνει. Κι ύστερα, όταν το στέλνουν στους
δασκάλους, δίνουν εντολή να επιµεληθεί ο δάσκαλος
περισσότερο την ευκοσµία των παιδιών, παρά τα
γράµµατα και τη µουσική. Και οι δάσκαλοι άλλωστε
γι' αυτό φροντίζουν κυρίως.
Μονάδες 10
Β4. Πώς αξιοποίησαν ο Πρωταγόρας και γενικά οι
σοφιστές τη µέθοδο του σχολιασµού ποιητικών
κειµένων για την αναζήτηση της αλήθειας και ποια
ήταν η βασική αντίρρηση του Σωκράτη για τη µέθοδο
αυτή;
Μονάδες 10
Β5. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
ἐνόµισεν, ᾤκουν, διεφθείροντο, πέµπει, δοίη.
Μονάδες 10
Γ. Αδίδακτο κείµενο
∆ίων Χρυσόστοµος, Λόγος VIII: ∆ιογένης ἢ περὶ ἀρετῆς, 28.
Περὶ δὲ τοῦ Πέλοπος ἔλεγον ὅτι καὶ τὸν ὦµον
ἐλεφάντινον ἔχοι, ὥσπερ τι ὄφελος ἀνθρώπου χρυσῆν χεῖρα
ἢ ἐλεφαντίνην ἔχοντος ἢ ὀφθαλµοὺς ἀδάµαντος ἢ
σµαράγδου· τὴν δὲ ψυχὴν οὐκ ἐγίγνωσκον αὐτοῦ ὁποίαν
τινὰ εἶχεν. τὸν δὲ Ἡρακλέα πονοῦντα µὲν καὶ ἀγωνιζόµενον
ἠλέουν, καὶ ἔφασαν αὐτὸν ἀνθρώπων ἀθλιώτατον· καὶ διὰ
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

τοῦτο ἄθλους ἐκάλουν τοὺς πόνους αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα, ὡς
τὸν ἐπίπονον βίον ἄθλιον ὄντα· ἀποθανόντα δὲ πάντων
µάλιστα τιµῶσι καὶ θεὸν νοµίζουσι καί φασιν Ἥβῃ
συνοικεῖν, καὶ τούτῳ πάντες εὔχονται, ὅπως αὐτοὶ µὴ
ἔσονται ἄθλιοι, τῷ πλεῖστα ἀθλήσαντι.
Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.
Μονάδες 20
Γ2.α.

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

Συγκριτικός

µάλιστα
Ονοµαστική

Αντωνυµία
Γενική

∆οτική

τινὰ
Μονάδες 5
Γ2.β.

Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου :
ἔλεγον: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής
του αορίστου β´ στη φωνή που βρίσκεται.
ἀγωνιζόµενον: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής
του παθητικού αορίστου.
ἐκάλουν: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της
ευκτικής ενεστώτα της µέσης φωνής.
νοµίζουσι: το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής
αορίστου της ίδιας φωνής.
ἔσονται: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του
ίδιου χρόνου.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ3.α.

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή
φράσεις του κειµένου:
περὶ Πέλοπος, διὰ τοῦτο, ἄθλους, ὄντα, συνοικεῖν.
Μονάδες 5

Γ3.β.

«Περὶ δὲ τοῦ Πέλοπος ἔλεγον ὅτι καὶ τὸν ὦµον
ἐλεφάντινον ἔχοι»: Να δικαιολογήσετε τον τρόπο
εκφοράς της δευτερεύουσας πρότασης του χωρίου
αυτού (Μονάδες 2) και να µεταφέρετε τον πλάγιο
λόγο σε ευθύ. (Μονάδες 3)
Μονάδες 5
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά τη 10:00 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 8 IOYΛIOY 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνος Πολιτεία (514Α - 515Α)
Μετὰ ταῦτα δὴ, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν
ἡµετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας .Ἰδὲ
γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει,
ἀναπεπτα µένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ µακρὰν
παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν
δεσµοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε µένειν τε
αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν µόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς
κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσµοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ
αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόµενον ὄπισθεν
αὐτῶν, µεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσµωτῶν ἐπάνω
ὁδόν, παρ' ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδοµηµένον, ὥσπερ τοῖς
θαυµατοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ
παραφράγµατα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύµατα δεικνύασιν.
Ὁρῶ, ἔφη.
Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας
ἀνθρώπους σκεύη τε παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου
καὶ ἀνδριάντας καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ
παντοῖα εἰργασµένα, οἷον εἰκὸς τοὺς µὲν φθεγγοµένους,
τοὺς δὲ σιγῶντας τῶν παραφερόντων.
Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσµώτας ἀτόπους.
Ὁµοίους ἡµῖν, ἦν δ' ἐγώ.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Α. Από το κείµενο που σας δόθηκε να µεταφράσετε
στο τετράδιό σας το τµήµα: "Μετὰ ταῦτα δὴ ...
δεικνύασιν ".
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις
των παρακάτω ερωτήσεων:
1.

Με ποια φράση του κειµένου δηλώνεται το θέµα της
ενότητας, ποια µέθοδο ανάπτυξης ακολουθεί ο Πλάτωνας
και τι επιτυγχάνει µε τη µέθοδο αυτή;
Μονάδες 15

2.

"... ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσµοῖς καὶ
τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε µένειν τε
αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν µόνον ὁρᾶν...":
Με βάση το παραπάνω απόσπασ µα, να
παραβάλετε τις συνθήκες ζωής των δεσµωτών
του σπηλαίου µε συνήθειες της καθηµερινής
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.
Μονάδες 15

3.

Ποιο είναι το θέµα του πλατωνικού διαλόγου
"Πολιτεία" ;
Μονάδες 10

4.

Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο οµόρριζες
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας (απλές ή
σύνθετες) για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
παιδείας, οἰκήσει, ὁρᾶν, πυρὸς, δεικνύασιν.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλους

Ἀθηναίων Πολιτεία (16, 1-4)

Ἡ µὲν οὖν Πεισιστράτου τυραννὶς ἐξ ἀρχῆς τε κατέστη τοῦτον
τὸν τρόπον καὶ µεταβολὰς ἔσχεν τοσαύτας. διῴκει δ' ὁ Πεισίστρατος,
ὥσπερ εἴρηται, τὰ περὶ τὴν πόλιν µετρίως καὶ µᾶλλον πολιτικῶς ἢ
τυραννικῶς· ἔν τε γὰρ τοῖς ἄλλοις φιλάνθρωπος ἦν καὶ πρᾷος καὶ
τοῖς ἁµαρτάνουσι συγγνωµονικός, καὶ δὴ καὶ τοῖς ἀπόροις
προεδάνειζε χρήµατα πρὸς τὰς ἐργασίας, ὥστε διατρέφεσθαι
γεωργοῦντας. τοῦτο δ' ἐποίει δυοῖν χάριν, ἵνα µήτε ἐν τῷ ἄστει
διατρίβωσιν ἀλλὰ διεσπαρµένοι κατὰ τὴν χώραν, καὶ ὅπως... µήτ'
ἐπιθυµῶσι µήτε σχολάζωσιν ἐπιµελεῖσθαι τῶν κοινῶν.
διῴκει = παρατατικός του ρήµατος διοικέω-ῶ
δυοῖν χάριν = για δύο λόγους
διατρίβω = περνώ τον καιρό µου, χάνω την ώρα µου
σχολάζω = ευκαιρώ, έχω χρόνο
1.

Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20

2.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που
ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
τυραννὶς:
ἔσχεν:
τὴν πόλιν:
ἦν:
φιλάνθρωπος:

την αιτιατική του ενικού αριθµού.
το απαρέµφατο του ίδιου χρόνου.
την ονοµαστική του πληθυντικού αριθµού.
το γ′ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
µέλλοντα.
τη γενική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο
γένος.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

προεδάνειζε:
τοῦτο:
ἐποίει:
ἄστει:
ἐπιθυµῶσι:

3.

το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθµό της
οριστικής του ενεστώτα της ίδιας φωνής.
την αιτιατική του πληθυντικού αριθµού στο
ίδιο γένος.
το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθµό της
οριστικής του παρακειµένου της ίδιας
φωνής.
τη γενική του ενικού αριθµού.
το α′ πρόσωπο του ενικού αριθµού της
οριστικής του παρατατικού της ίδιας φωνής.
Μονάδες 10

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω
άσκηση
συµπληρώνοντας
τα
κενά,
ώστε
να
χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των
εξής λέξεων του κειµένου:
τυραννὶς:
τοῦτον:
φιλάνθρωπος:
ἐπιµελεῖσθαι:
τῶν κοινῶν:

είναι
είναι
είναι
είναι
είναι

...............
...............
...............
...............
...............

στο
στο
στο
στο
στο

...............
...............
...............
...............
...............
Μονάδες 10

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε 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 καµιά 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.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
1. ∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο
Αριστοτέλη Ηθικά Νικοµάχεια Β1, 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 ἡµῑν 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 ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να απαντήσετε στα παρακάτω :
α) Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στη νέα
ελληνική γλώσσα το απόσπασµα "∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς
οὔσης. . . διὰ τοῦ ἔθους".
Μονάδες 10
β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων :
i. "∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης. . . διὰ τοῦ ἔθους" : Ποια
είναι η βασική θέση του Αριστοτέλη για την ηθική αρετή
και µε ποια στοιχεία τεκµηριώνει τη θέση αυτή στο
παραπάνω απόσπασµα;
Μονάδες 15
ii. "τὰς δυνάµεις κοµιζόµεθα, τὰς ἐνεργείας ἀποδίδοµεν":
Ποιο είναι, κατά τον Αριστοτέλη, το περιεχόµενο των
εννοιών "δύναµις" και "ἐνέργεια" και ποια είναι η σχέση
τους µε την ηθική αρετή;
Μονάδες 15
iii. Πώς οδηγήθηκε ο Αριστοτέλης στην τριµερή διαίρεση
της ψυχής;
Μονάδες 10
iv. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
διανοητικῆς,
δίκαια.

ἐµπειρίας,

τελειουµένοις,

ποιοῦντες,
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Αδίδακτο κείµενο
Πλάτων, Πολιτικός 274 C-D.
Ὅθεν δὴ τὰ πάλαι λεχθέντα παρὰ θεῶν δῶρα ἡµῖν
δεδώρηται µετ' ἀναγκαίας διδαχῆς καὶ παιδεύσεως, πῦρ
µὲν παρὰ Προµηθέως, τέχναι δὲ παρ' Ἡφαίστου καὶ τῆς
συντέχνου, σπέρµατα δὲ αὖ καὶ φυτὰ παρ' ἄλλων· καὶ
πάνθ' ὁπόσα τὸν ἀνθρώπινον βίον συγκατεσκεύακεν ἐκ
τούτων γέγονεν, ἐπειδὴ τὸ µὲν ἐκ θεῶν, ὅπερ ἐρρήθη νῦν
δή, τῆς ἐπιµελείας ἐπέλιπεν ἀνθρώπους, δι' ἑαυτῶν δὲ ἔδει
τήν τε διαγωγὴν καὶ τὴν ἐπιµέλειαν αὐτοὺς αὑτῶν ἔχειν
καθάπερ ὅλος ὁ κόσµος, ᾧ ξυµµιµούµενοι καὶ ξυνεπόµενοι
τὸν ἀεὶ χρόνον νῦν µὲν οὕτως, τότε δὲ ἐκείνως ζῶµέν τε καὶ
φυόµεθα.
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
α) Να µεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20
β.1) Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη γενική πτώση
του αριθµού στον οποίο βρίσκεται καθεµιά (το γένος
των αντωνυµιών να παραµείνει αµετάβλητο) : πῦρ,
σπέρµατα, πάνθ', ὁπόσα, ὅπερ.
Μονάδες 5
β.2) Να γράψετε τον ζητούµενο τύπο για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου :
συγκατεσκεύακεν: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής
του αορίστου στην ίδια φωνή.
ἐρρήθη: το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο
και την ίδια φωνή.
ἐπέλιπεν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής
στον ίδιο χρόνο και την ίδια φωνή.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ἔχειν: το απαρέµφατο του παρακειµένου στην ίδια
φωνή.
ζῶµεν: το ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό της ίδιας
φωνής.
Μονάδες 5
γ) Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
δῶρα, ἐπιµελείας, ἀνθρώπους, ἔχειν, ὅλος.
Μονάδες 10

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά την
αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τη
φωτοτυπία.
Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας ό,τι σας ζητείται από το
διδαγµένο κείµενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούµενα.
∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

