ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

A. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασµα:
«Oœty dü pÑr ïpistgl÷m ... ja¥ ökkeixir ja¥ t¡ lósom».
Μονάδες 10
B. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
B1. «˘Em pamt¥ dü sumewe∂ ... o« t¡ toÀ pqÇclator ÄkkÇ t¡ pq¡r ûlÑr»:
Με ποια κριτήρια είναι δυνατός, κατά το χωρίο αυτό, ο καθορισµός του «µέσου» και ποια
είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µεσότητας, ανάλογα µε το κριτήριο καθορισµού της.
Μονάδες 15
Β2. Tówmg - Äqetü - v…sir: Ποιο κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα διακρίνει ο Αριστοτέλης
στις τρεις αυτές έννοιες, σε ποια από τις τρεις δίνει το προβάδισµα και γιατί, κατά τη γνώµη
σας, της δίνει το προβάδισµα αυτό;
Μονάδες 15
Β3. Ποια φιλοσοφική και συγγραφική δραστηριότητα ανέπτυξε ο Αριστοτέλης κατά την
περίοδο στην οποία ανήκουν τα «Ηθικά Νικοµάχεια»;
Μονάδες 10
Β4. Να σχηµατίσετε ένα οµόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής για
καθέναν από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους, χρησιµοποιώντας την παραγωγική κατάληξη
που σας δίνεται:
kabe∂m: - la
Ücousa: ü
e≤÷hasim: or
öwousim: sir
vheiqo…sgr: - Ç
Μονάδες 10

Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.

Μονάδες 20
Γ2. α) sumew÷qgsam, ÄpodoÀmai: Να κλίνετε την προστακτική των ρηµατικών αυτών τύπων στο
χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται.
Μονάδες 5
β) ökabom: Να κλίνετε στον ενικό αριθµό το αρσενικό γένος της µετοχής του ενεργητικού
παρακειµένου.
Μονάδες 5
Γ3. α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις µετοχές: πράξων, παρών.
Μονάδες 5
β) Να γράψετε την υπόθεση και την απόδοση του υποθετικού λόγου που λανθάνει στο κείµενο
και να τον χαρακτηρίσετε.
Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2001
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :ΕΠΤΑ (7)

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Π λ ά τ ω ν ο ς Π ρ ω τ α γ ό ρ α ς 323c8- 324b .
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 ἤ
σµικροὺς ἤ 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
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ἀρετήν. Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς
τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι
ἠδίκησεν, ὅστις µὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως
τιµωρεῖται· ὁ δὲ µετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ
τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήµατος τιµωρεῖται - οὐ
γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη - ἀλλὰ τοῦ
µέλλοντος χάριν, ἵνα µὴ αὖθις ἀδικήσῃ µήτε αὐτὸς
οὗτος µήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα. Καὶ
τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι
ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. Ταύτην οὖν
τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ τιµωροῦνται καὶ
ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ.
Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε
στο τετράδιό σας το τµήµα: "Εἰ γὰρ ἐθέλεις....
δηµοσίᾳ."
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
1. Υπάρχουν ελαττώµατα, τα οποία έχει ο
άνθρωπος "φύσει" ή "τύχῃ", και άλλα, τα οποία
οφείλονται στην έλλειψη αγωγής.
Πώς αντιµετωπίζονται από τον Πλάτωνα οι
δύο αυτές κατηγορίες ελαττωµάτων;
Μονάδες 10
2. Ποιος ο σκοπός της ποινής σύµφωνα µε τον
Πρωταγόρα;
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Να εντοπίσετε στο µεταφρασµένο κείµενο που
ακολουθεί τα σηµεία, τα οποία αναπτύσσουν
και επεξηγούν την άποψη που εκφράζει ο
Πρωταγόρας στη φράση: "... ἐπὶ τούτοις που οἵ
τε θυµοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ
νουθετήσεις."
"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 κείµενο, όπως
µέχρι τώρα καταλάβαιναν τον προφορικό
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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.[...]
Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι
άνδρες] από τους δασκάλους, η πόλη, µε τη
σειρά της, τους αναγκάζει να 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.
(Πλάτωνος Πρωταγόρας 325c5 - 32 6e 5).
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Έχει παρατηρηθεί πως η συζήτηση στους
πλατωνικούς διαλόγους διεξάγεται ως "παιδιά"
(παιχνίδι). Γιατί ο Πλάτωνας επιλέγει αυτόν τον
τρόπο διερεύνησης των φιλοσοφικών ζητηµάτων;
Μ ο ν ά δ ε ς 10
5. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο οµόρριζες
λέξεις απλές ή σύνθετες για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις:
ἰδών,
ἡγοῦνται ,
ἐλεοῦσιν,
σ υ λ λ ή β δη ν ,
ἀποτροπῆς.
Μονάδες 10
Γ. Α ∆ Ι ∆ Α Κ Τ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο
Λυσία , Κ α τ ά ∆ ι ο γ ε ί τ ο ν ο ς 9-10
Καλέσας αὐτοὺς εἶπε ∆ιογείτων, ὅτι καταλίποι
αὐτοῖς ὁ πατὴρ εἴκοσι µνᾶς ἀργυρίου καὶ
τριάκοντα στατῆρας. “ἐγώ οὖν πολλὰ τῶν ἐµαυτοῦ
δεδαπάνηκα εἰς τὴν ὑµετέραν τροφήν. καὶ ἕως µὲν
εἶχον, οὐδέν µοι διέφερεν· νυνὶ δὲ καὶ αὐτὸς
ἀπόρως διάκειµαι. σὺ οὖν, ἐπειδὴ δεδοκίµασαι καὶ
ἀνὴρ γεγένησαι, σκόπει αὐτὸς ἤδη πόθεν ἕξεις τὰ
ἐπιτήδεια″. ταῦτ' ἀκούσαντες ἐκπεπληγµένοι καὶ
δακρύοντες
ᾤχοντο
πρὸς
τὴν
µητέρα,
καὶ
παραλαβόντες ἐκείνην ἧκον πρὸς ἐµέ.
αὐτός = ο ίδιος
ᾤχοντο = έφυγαν και πήγαν.
1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μ ο ν ά δ ε ς 20
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Χωρίς να αντιγράψετε τους επόµενους πίνακες, να
γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που
ζητούνται :
α.
ἐγὼ

δοτική ενικού

ὁ πατὴρ

γενική

αιτιατική

πληθυντικού

πληθυντικού

αιτιατική

γενική ενικού

πληθυντικού

Μονάδες 5
β.

δακρύοντες

απαρέµφατο

β΄ ενικό

απαρέµφατο

ενεργητικού

οριστικής

ενεργητικού

µέλλοντα

ενεργητικού

αορίστου

αορίστου

οριστική ενεργητικού

καταλίποι

αορίστου
(ίδιος αριθµός
ίδιο πρόσωπο)

υποτακτική
ενεργητικού
αορίστου
(ίδιος αριθµός
ίδιο πρόσωπο)

Μονάδες 5
3. α. Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι τύποι:
καλέσας, αὐτοῖς, ἀργυρίου, τὴν ὑµετέραν.
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. β. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις
προτάσεις της περιόδου:
"σύ οὖν ..... ἐπιτήδεια".
Μονάδες 6
Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνον

τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν 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 απαντήσετε σε όλα όσα ζητούνται.
4. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά την έναρξη
της εξέτασης.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

