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∆ιδαγµένο κείµενο
Πλάτωνος Πρωταγόρας (323 Α - Ε)
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, ἐάν 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.
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.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασµα: "Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις
ἀρεταῖς ... ταῦτα λέγω".
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
Β1. "Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς ... ἢ µὴ εἶναι ἐν
ἀνθρώποις": Να εκθέσετε το επιχείρηµα που
χρησιµοποιεί στην παράγραφο αυτή ο Πρωταγόρας,
για να αποδείξει το "διδακτόν" της αρετής, και να το
αξιολογήσετε.
Μονάδες 10
Β2. "Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακά ... τὸ ἐναντίον
τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς": Σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα,
οι άνθρωποι έχουν ελαττώµατα που προέρχονται από
τη φύση ή τυχαίους παράγοντες. Έχουν όµως και
ελαττώµατα που οφείλονται στην έλλειψη αγωγής. Πώς
αντιµετωπίζεται στην εποχή του σοφιστή καθεµιά από τις
κατηγορίες αυτές των ανθρωπίνων ελαττωµάτων στο
πλαίσιο της κοινωνικής συµβίωσης και γιατί;
Μονάδες 10
Β3. "... ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυµοὶ γίγνονται καὶ αἱ
κολάσεις": Κατά τον Πρωταγόρα, οι τιµωρίες
(κολάσεις) επιβάλλονται στους ανθρώπους, όταν δε
διαθέτουν την πολιτική αρετή. Σε ποιους και για
ποιο λόγο επιβάλλονται κυρώσεις από την πόλη,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του µεταφρασµένου κειµένου
που ακολουθεί;
Πλάτωνος Πρωταγόρας (326 D-E)
Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρες] από τους
δασκάλους, η πόλη, µε τη σειρά της, τους αναγκάζει να
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µάθουν τους νόµους και να ζουν σύµφωνα µε αυτούς, ώστε
να µην ενεργούν από µόνοι τους και όπως νοµίζουν οι ίδιοι
[...]. Έτσι, και η πόλη, υπογραµµίζοντας τους νόµους, αυτά
τα επινοήµατα των καλών, παλαιῶν νοµοθετῶν, αναγκάζει
και όσους ασκούν ένα αξίωµα και όσους άρχονται να
συµµορφώνονται µε αυτούς. Εκείνος δε ο οποίος τους
παραβαίνει, υφίσταται κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές
ονοµάζονται, και σε σας εδώ [δηλ. στην Αθήνα] και σε
πολλά άλλα µέρη, εὐθύνες, λες και η δικαιοσύνη ξαναβάζει
[τον παραβάτη] στην ευθεία. Ενώ λοιπόν είναι τόσο µεγάλη
η προσπάθεια που καταβάλλεται για την αρετή και στο
ιδιωτικό και στο δηµόσιο επίπεδο, εσύ Σωκράτη
εκπλήττεσαι και απορείς αν η αρετή είναι διδακτή; Το
εκπληκτικό όµως θα ήταν µάλλον το να µην µπορεί να
διδαχθεί η αρετή.
Μονάδες 10
Β4. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο και τη λειτουργία
του µύθου ως µεθόδου ανάπτυξης απόψεων του
Πρωταγόρα και του Πλάτωνα.
Μονάδες 10
Β5. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
καταγελῶσιν, εἰδῶσιν, µετέχειν, προσποιούµενον,
ἀποδεῖξαι.
Μονάδες 10
Γ. Αδίδακτο κείµενο
∆ηµοσθένης κατά Μειδίου (169 - 170)
Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑµᾶς εἰσιν
εἰργασµένοι, οὐ κατὰ τὰς Μειδίου λῃτουργίας, οἱ µὲν
ναυµαχίας νενικηκότες, οἱ δὲ πόλεις εἰληφότες, οἱ δὲ πολλὰ
καὶ καλὰ τῇ πόλει στήσαντες τρόπαια· ἀλλ' ὅµως οὐδενὶ
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πώποτε τούτων δεδώκατε τὴν δωρειὰν ταύτην οὐδ' ἂν
δοίητε, ἐξεῖναι τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς ὑβρίζειν αὐτῶν ἑκάστῳ,
ὁπότ' ἂν βούληται καὶ ὃν ἂν δύνηται τρόπον. οὐδὲ γὰρ
Ἁρµοδίῳ καὶ Ἀριστογείτονι· τούτοις γὰρ δὴ µέγισται
δέδονται δωρειαὶ παρ' ὑµῶν καὶ ὑπὲρ µεγίστων. οὐδ' ἂν
ἠνέσχεσθ' , εἰ προσέγραψέ τις ἐν τῇ στήλῃ "ἐξεῖναι δὲ καὶ
ὑβρίζειν αὐτοῖς ὃν ἂν βούλωνται".
δωρειά: δωρεά, προνόµιο.
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. (Το επίθετο να γραφεί στην
πτώση, στο γένος και στον αριθµό που βρίσκεται ο
τύπος που δίνεται).
Θετικός

Επίρρηµα
Συγκριτικός

Υπερθετικός

Καλὰ
Θετικός

Επίθετο
Συγκριτικός

µεγίστων
Μονάδες 5
Γ2.β.

Να γράψετε τους ζητουµένους τύπους για καθεµιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου :
οἶδ(α): το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και
προστακτικής του ίδιου χρόνου.
δεδώκατε: το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του
παρατατικού και του αορίστου β´ της ίδιας φωνής.
δύνηται: το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στο χρόνο
που βρίσκεται.
Μονάδες 5
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Γ3.α.

"Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑµᾶς εἰσιν
εἰργασµένοι": Να γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση
του χωρίου αυτού, να δηλώσετε το είδος της και να
προσδιορίσετε το συντακτικό της ρόλο (Μονάδες 3).
Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (Μονάδες 2).
Μονάδες 5

Γ3.β.

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή
φράσεις του κειµένου:
κατὰ τὰς λῃτουργίας, τῇ πόλει, οὐδενί, ὑβρίζειν,
ὑπὲρ µεγίστων.
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 : Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά
τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIOY 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :ΠΕΝΤΕ (5)

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀ ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς , Ἠθικὰ Νικο µ ά χ ε ι α Β , 1 , 4 - 7
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.
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
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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.
Α. Από
το
κείµενο
που
σας
δίνεται
να
µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: "τὰς δ'
ἀρετὰς λαµβάνοµεν.... κακοὶ γίνονται κιθαρισταί".
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις
των παρακάτω ερωτήσεων:
1. "Τὰς δυνάµεις κοµιζόµεθα...τὰς ἐνεργείας
ἀποδίδοµεν":
Ποιο είναι το περιεχόµενο των εννοιών
δύναµις-ἐνέργεια, κατά τον Αριστοτέλη, και
ποια από τις δύο έννοιες θεωρεί ο φιλόσοφος
πιο αξιόλογη;
Μονάδες 15
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2. "Μαρτυρεῖ δὲ... ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί":
Να αναπτύξετε ποια είναι η επιδίωξη κάθε
νοµοθέτη και πώς αυτή υλοποιείται.
Μονάδες 15
3. Τι γνωρίζετε για την τριµερή "διαίρεση" της
ψυχής του ανθρώπου, κατά τον Αριστοτέλη,
και ποια η σχέση του κάθε µέρους µε τις
αρετές;
Μονάδες 10
4. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο οµόρριζες
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή
σύνθετες, για καθεµιά από τις παρακάτω
λέξεις:
κο µ ιζό µ ε θ α,
χρησά µ ε ν ο ι ,
λ αµ βάνο µ ε ν ,
τεχνῶν , ἀ ν ά λ ο γ ο ν.
Μονάδες 10
Γ. Α ∆ Ι ∆ Α Κ Τ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο
Ἰσοκράτους , Τ ρ α π ε ζ ι τ ι κ ό ς (γ ´ )
Ἐξ ἀρχῆς οὖν ὑµῖν, ὅπως ἂν δύνωµαι,
διηγήσοµαι τὰ πεπραγµένα. ἐµοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες
δικασταί, πατὴρ µέν ἐστι Σωπαῖος, ὃν οἱ πλέοντες
εἰς τὸν Πόντον ἅπαντες ἴσασιν οὕτως οἰκείως πρὸς
Σάτυρον διακείµενον, ὥστε πολλῆς µὲν χώρας
ἄρχειν, ἁπάσης δὲ τῆς δυνάµεως ἐπιµελεῖσθαι τῆς
ἐκείνου. πυνθανόµενος δὲ καὶ περὶ τῆσδε τῆς
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πόλεως καὶ περὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐπεθύµησ'
ἀποδηµῆσαι. γεµίσας οὖν ὁ πατήρ µου δύο ναῦς
σίτου καὶ χρήµατα δοὺς ἐξέπεµψεν ἅµα κατ'
ἐµπορίαν καὶ κατὰ θεωρίαν.
κατὰ θεωρίαν = για να δω και να µάθω
1.

Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μ ο ν ά δ ε ς 20

2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που
ζητούνται για κάθε µία από τις παρακάτω λέξεις:
ὅν:
την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού
γένους.
οἰκείως:
τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος.
ἁπάσης:
την ονοµαστική πληθυντικού του ίδιου
γένους.
δυνάµεως:
τη δοτική του ενικού.
χρήµατα:
τη δοτική του πληθυντικού.
πεπραγµένα: τον ίδιο τύπο στο µέλλοντα.
ἐστι:
το απαρέµφατο του ενεστώτα.
ἴσασιν:
το γ´ ενικό πρόσωπο στο χρόνο και
την έγκλιση που βρίσκεται.
πυνθανόµενος: τον ίδιο τύπο στον αόριστο.
ἐξέπεµψεν:
το ίδιο πρόσωπο στο µέλλοντα της
Οριστικής της ίδιας φωνής.
Μονάδες 10
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3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά την πρόταση:
"ὃν οἱ πλέοντες εἰς τὸν Πόντον ἅπαντες ἴσασιν
οὕτως οἰκείως πρὸς Σάτυρον διακείµενον".
Μονάδες 1
β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά όλους τους όρους
της παραπάνω πρότασης.
Μονάδες 9
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε
θα µεταφέρετε στο τετράδιο τα κείµενα και τις
παρατηρήσεις.
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 το φωτοαντίγραφο.
3. Να µεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγµένο
κείµενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
4. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά την
έναρξη της εξέτασης.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

1. ∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο
Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β΄ 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 ἐπί τε τῷ
παρόντι οὐκ ἂν ἀπρεπῆ λεχθῆναι αὐτὰ καὶ τὸν πάντα
ὅµιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων ξύµφορον εἶναι
ἐπακοῦσαι αὐτῶν".

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α) Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασµα "τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ
αἰεὶ οἰκοῦντες . . . αὐταρκεστάτην."
Μονάδες 10
β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων :
i. "τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες" : Σε τί
στηρίζουν οι Αθηναίοι την εθνική τους υπερηφάνεια;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 10
ii. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο
ἐπιτήδευσις, πολιτεία, τρόποι.

των

όρων

:

Μονάδες 10
iii.Ποιο κοινό φρόνηµα έχουν οι παλαιότεροι και οι
σύγχρονοι µε τον οµιλητή Αθηναίοι, ώστε να
παραδίδουν την πόλη "ἐς πόλεµον καὶ ἐς εἰρήνην
αὐταρκεστάτην" και να εξασφαλίζεται ο "αγέραστος
έπαινος", όπως αναφέρεται στο µεταφρασµένο
κείµενο που ακολουθεί;

∆ιδαγµένο κείµενο από µετάφραση
Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β΄ 43
Αυτοί εδώ λοιπόν, σαν γνήσια παιδιά της πόλης,
αυτό το φρόνηµα έδειξαν. Όσοι όµως µένετε, έχετε
καθήκον να εύχεστε το φρόνηµά σας απέναντι στους
εχθρούς να σας βάλει σε µικρότερο κίνδυνο, αλλά να
µη καταδεχτείτε να είναι λιγότερο τολµηρό,
λογαριάζοντας όχι µόνο µε τα λόγια τις ωφέλειες κάτι που θα µπορούσε ν' αναπτύξει κάποιος
διεξοδικότερα σε σας, που κι από µόνοι σας τις
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ξέρετε εξίσου καλά, απαριθµώντας πόσα καλά
εξασφαλίζει η αντίσταση στον εχθρό-,καλύτερα όµως
προσηλώνοντας καθηµερινά το βλέµµα σας στα έργα,
που δείχνουν τη δύναµη της πόλης µας, κι έτσι να την
αγαπήσετε µε πάθος. 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 : όχι τόσο τον τάφο, στον
οποίο κείτονται, αλλά εκείνον όπου η δόξα τους
επιζεί, για να µνηµονεύεται αιώνια σε κάθε ευκαιρία
που παρουσιάζεται, είτε για λόγο είτε για δράση.
Μονάδες 10
iv. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου
του Περικλή.
Μονάδες 10
v. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου : παρέδοσαν, ἄξιοι,
πατέρες, ἐδέξαντο, παρεσκευάσαµεν.

Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2.
Αδίδακτο κείµενο
Ἰσοκράτους Ἑλένη, 64-65

Ἐνεδείξατο δὲ (Ἑλένη) καὶ Στησιχόρῳ τῷ ποιητῇ
τὴν αὑτῆς δύναµιν˙ ὅτε µὲν γὰρ ἀρχόµενος τῆς ᾠδῆς
ἐβλασφήµησέ τι περὶ αὐτῆς, ἀνέστη τῶν ὀφθαλµῶν
ἐστερηµένος, ἐπειδὴ δὲ γνοὺς τὴν αἰτίαν τῆς
συµφορᾶς τὴν καλουµένην παλινῳδίαν ἐποίησε,
πάλιν αὐτὸν εἰς τὴν αὐτὴν φύσιν κατέστησεν.
Λέγουσι δέ τινες καὶ τῶν Ὁµηριδῶν, ὡς ἐπιστᾶσα τῆς
νυκτὸς
Ὁµήρῳ
προσέταξε
ποιεῖν
περὶ
τῶν
στρατευσαµένων ἐπὶ Τροίαν, βουλοµένην τὸν ἐκείνων
θάνατον ζηλωτότερον ἢ τὸν βίον τὸν τῶν ἄλλων
καταστῆσαι˙ καὶ µέρος µέν τι καὶ διὰ τὴν Ὁµήρου
τέχνην, µάλιστα δὲ διὰ ταύτην οὕτως ἐπαφρόδιτον 1
καὶ παρὰ πᾶσιν ὀνοµαστὴν αὐτοῦ γενέσθαι τὴν
ποίησιν.
α) Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.
Μονάδες 20
β.1) Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη δοτική πτώση
του ενικού αριθµού (το γένος των αντωνυµιών να
παραµείνει αµετάβλητο) : ᾠδῆς, νυκτός, ἐκείνων,

βίον, ταύτην.

Μονάδες 5

β.2) ἐνεδείξατο : να γραφεί το ίδιο πρόσωπο της
ευκτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
ἐστερηµένος : να γραφεί η µετοχή του παθητικού
αορίστου στο ίδιο γένος, αριθµό και πτώση.
1

ἐ π α φ ρ ό δ ι τ ο ς : θελ κτικός

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

καλουµένην : να γραφεί το τρίτο ενικό πρόσωπο
στην προστακτική του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
προσέταξε : να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στην
υποτακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή.
γενέσθαι : να γραφεί το πρώτο πληθυντικό
πρόσωπο στην οριστική του ιδίου χρόνου.
Μονάδες 5
γ) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των
παρακάτω λέξεων : τὴν δύναµιν, τῆς ᾠδῆς, τῆς
νυκτός, ζηλωτότερον, τὴν ποίησιν.
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 ό,τι σας ζητείται από το διδαγµένο κείµενο και
ολόκληρο το αδίδακτο.
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

