
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   
 

 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Πλάτωνος Πολιτεία 519c-520a 

 

  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;  

  Ἐπελάθου, ἦν δ ’  ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, 

ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ ’ ἐν ὅλῃ τῇ 

πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας 

πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν 

ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν 

τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ 

ἕκαστος βούλεται, ἀλλ ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν 

σύνδεσμον τῆς πόλεως.  

  Ἀληθῆ, ἔφη · ἐπελαθόμην γάρ.  

    Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ ’  ἀδικήσομεν τοὺς 

παρ ’ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς 

ἐροῦμεν προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ 

φυλάττειν.  

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   
 

 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη 

μετάφραση του χωρίου : «Ἡμέτερον δὴ ἔργον [ ...] ὂν 

ἄμεινον;» .  

Μονάδες 10 

Β1.  Ο Πλάτων, για να παρουσιάσει το αγαθό και την πορεία προς 

την κατάκτησή του, χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τις 

παρακάτω φράσεις: α) «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ 

πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον» , β) «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν»  

και γ) «ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν» . Να αναλύσετε το 

νόημα αυτών των φράσεων στο κείμενο του Πλάτωνα . 

Μονάδες 15 

 

Β2.  Αφού διαβάσετε το χωρίο  «Ἐπελάθου […] τῆς πόλεως» , να 

απαντήσετε με βάση αυτό στα δύο επόμενα ερωτήματα: 

 α. Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου ;   (μονάδες 3)  

 β. Με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει;   (μονάδες 12) 

Μονάδες 15 

 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό καθεμιάς 

από τις προτάσεις της στήλης Α , τη σωστή λέξη ή πρόταση της 

στήλης Β: 

 

Στήλη Α     Στήλη Β 

1. Δικαιοσύνη είναι η 

εντιμότητα στις συναλλαγές 

σύμφωνα με τον 

Γλαύκωνα. 

Θρασύμαχο . 

Κέφαλο. 

 

2. Ο δεύτερος κύκλος 

εκπαίδευσης των φυλάκων 

δεν περιλαμβάνει  

τη στερεομετρία. 

την αρμονική. 

τον χορό. 

 

3. Το πρώτο ταξίδι του 

Πλάτωνα στις Συρακούσες 

είχε δραματικές εξελίξεις , 

γιατί 

γνώρισε τον Πυθαγορισμό . 

εκδιώχθηκε κακήν κακώς από 

το νησί . 

ενεπλάκη στην εμφύλια 

διαμάχη Δίωνα-Διονυσίου . 

 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   
 

 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4. Οι φύλακες επίκουροι  είναι υποχρεωμένοι να 

συντηρούν τις δύο άλλες 

τάξεις. 

επωμίζονται στρατιωτικά και 

διοικητικά καθήκοντα.  

μεριμνούν για την ευδαιμονία 

ολόκληρης της πολιτείας . 

 

5. Όταν ο κακούργος κηφήνας 

αναλάβει με τη βοήθεια του 

Δήμου την εξουσία , εγκαθιστά  

τη Δημοκρατία. 

την Ολιγαρχία. 

την Τυραννίδα. 

 

Μονάδες 10  

 

Β4.α. Να αντιστοιχίσετε  στο τετράδιό σας  καθεμία αρχαία 

ελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της  

νεοελληνική λέξη της στήλης  Β. (Στη στήλη Β περισσεύει μία 

λέξη .)  

 

    Στήλη Α        Στήλη Β  

ἀφικέσθαι  ανικανοποίητος  

εἶπον  αφαιρετικός  

ἰδεῖν  ιδέα  

μεταδιδόναι  παράδοση  

 ρήμα  

(μονάδες 4) 

 

Β4 .β. Για καθεμία από τις τρεις παρακάτω λέξεις  να γράψετε μία 

περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά , όπου η ίδια λέξη , σε 

οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, βαθμό, 

μέρος του λόγου ), θα χρησιμοποιείται με διαφορετική 

σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο :  

«ἀγαθόν» , «πόνων», «φαυλότεραι» .    (μονάδες 6)  

Μονάδες 10  

  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   
 

 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Αριστοτέλους  Ρητορική , Α΄ 1-2 (έκδ. του R. Kassel)  
 

Η σχέση  ρητορικής και διαλεκτικής  

 

Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος1 τῇ διαλεκτικῇ ˙ ἀμφότεραι γὰρ 

περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ 

γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης 2 . Διὸ καὶ πάντες 

τρόπον τινὰ μετέχουσιν ἀμφοῖν 3 ˙ πάντες γὰρ μέχρι τινὸς καὶ 

ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν 

ἐγχειροῦσιν. Τῶν μὲν οὖν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ 4 ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ 

διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως5 . Ἐπεὶ δ ’ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον 

ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ ὁδῷ6 ποιεῖν ˙ δι ’ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε 

διὰ συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ ταὐτομάτου , τὴν αἰτίαν θεωρεῖν 

ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης 

ἔργον εἶναι.  
 

1  ἀντίστροφος: ανάλογη.   4  εἰκῇ:  τυχαία, χωρίς σχέδιο.  
2  ἀφωρισμένης: (εδώ) διακριτή.  5  ἀπὸ ἕξεως: ως αποτέλεσμα άσκησης .   
3  ἀμφοῖν: γενική δυϊκού αριθμού  6  ὁδῷ: (εδώ) τρόπος,  μέθοδος.  

       του ἄμφω: και οι  δύο.  

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου .  

Μονάδες 20 

 

Γ2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:  
 

ἀφωρισμένης  : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού στην οριστική 

του παθητικού αορίστου 

ὑπέχειν  : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού στην 

προστακτική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή 

πολλῶν  : τη δοτική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού 

γένους στον υπερθετικό βαθμό  

δρῶσιν  : τη γενική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού 

γένους της μετοχής ενεστώτα στην ίδια φωνή  

 (μονάδες 4) 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   
 

 
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ2.β. «τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης 

ἔργον εἶναι» : Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους 

της πρότασης στον άλλον αριθμό.  

(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 

Γ3 .α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά  τους παρακάτω τύπους : τῇ 

διαλεκτικῇ , ἐξετάζειν , θεωρεῖν , ἔργον .  

(μονάδες 4) 

Γ3 .β. «Ἐπεὶ δ ’  ἀμφοτέρως ἐνδέχεται» : Να αναγνωρίσετε το 

είδος της πρότασης  (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον 

τρόπο εκφοράς της (μονάδα 1).  

(μονάδες 2) 

Γ3.γ.  «Τῶν μὲν πολλῶν  οἱ μὲν εἰκῇ  ταῦτα  δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ 

συνήθειαν  ἀπὸ ἕξεως»: Να αναγνωρίσετε συντακτικά  τους 

υπογραμμισμένους όρους . 

(μονάδες 4)  

Μονάδες 10  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 

1.  Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 

πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή 

των απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 

εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και 

να μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας 

πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία  περίπτωση .  Κατά 

την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.  

3.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο  με μπλε ή 

μόνο  με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει .   

4.  Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

5.  Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  

6.  Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ .   

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄  ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 
 

 
Διδαγμένο κείμενο  

 

Πλάτωνος Πρωταγόρας (320d-321b) 
 
Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν. 

Ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν 

αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ 

γῇ κεράννυται. Ἐπειδὴ δ’ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν 

Προμηθεῖ καὶ Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς 

πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, “Νείμαντος 

δέ μου”, ἔφη, “ἐπίσκεψαι˙” καὶ οὕτω πείσας νέμει. Νέμων δὲ τοῖς μὲν 

ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, τοὺς δ ’ ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσμει˙ 

τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ’ ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν ’ αὐτοῖς 

ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν. Ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι 

ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν ˙ ἃ δὲ ηὖξε μεγέθει, 

τῷδε αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν ˙ καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν. Ταῦτα δὲ 

ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη˙ ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς 

ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν 

ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶν καὶ στερεοῖς δέρμασιν, 

ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα, καὶ εἰς εὐνὰς 

ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία τε καὶ αὐτοφυὴς 

ἑκάστῳ˙ καὶ ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ [θριξὶν καὶ] δέρμασιν 

στερεοῖς καὶ ἀναίμοις. Τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, 

τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας ˙ 

ἔστι δ’ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν ˙ καὶ τοῖς μὲν 

ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ’ ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, 

σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων.     
  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη 

μετάφραση του αποσπάσματος:  «Ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο […] τῷ 

γένει πορίζων». 

Μονάδες 10  

Β1.α. «Ἦν γάρ ποτε […]  γῇ κεράννυται»:  

 Να αναλύσετε τις έννοιες του  χρόνου  και της δημιουργίας των  
θνητῶν γενῶν,  όπως αυτές παρουσιάζονται στο παραπάνω 

απόσπασμα.  (μονάδες 6) 

 

Β1.β. «Ἦν γάρ ποτε χρόνος»: Να εξηγήσετε τον ρόλο της πρότασης   

στην αφήγηση του Πρωταγόρα.  (μονάδες 4) 
Μονάδες 10  

 

Β2.  «Νέμων δὲ […] γένος ἀϊστωθείη»:  
Να αναπτύξετε τους τρόπους με τους οποίους ο Επιμηθέας 

επιχειρεί να εξισορροπήσει τις δυνάμεις των έμβιων όντων και να 

εξασφαλίσει την επιβίωσή τους, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο 

παραπάνω απόσπασμα.   
Μονάδες 10  

 

Β3.     Μεταφρασμένο κείμενο  
Πλάτωνος Πρωταγόρας 320c 

   «Αν λοιπόν μπορείς να μας αναλύσεις με τρόπο εναργέστερο 

γιατί η αρετή είναι διδακτή, μη μας αρνηθείς και κάνε το».  

    «Όχι, Σωκράτη», είπε, «δεν θα σας αρνηθώ. Αλλά, τι προτιμάς 

από τα δύο; Να σας το αναλύσω με έναν μύθο, όπως κάνουν οι 

γεροντότεροι στους νέους, ή να αναπτύξω το ζήτημα σε μια 

διάλεξη;» 

    Πολλοί από αυτούς  που κάθονταν κοντά είπαν αμέσως να 

αναπτύξει το θέμα με όποιον από τους δύο τρόπους θέλει.  

    «Εγώ νομίζω», είπε εκείνος, «πως είναι πιο χαριτωμένο να σας 

πω έναν μύθο».  

α. Για ποιους λόγους ο Πρωταγόρας επιλέγει τον μύθο προκειμένου 

να εκθέσει την  άποψή του για την αρετή; Να  τεκμηριώσετε την 

απάντησή σας με συγκεκριμένες αναφορές στο παραπάνω 

μεταφρασμένο κείμενο.   (μονάδες 4) 
β. Κατά την αφήγηση του μύθου ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί 

ποικίλα εκφραστικά μέσα.  Να εξηγήσετε πώς λειτουργούν στην 

αποτελεσματικότητα του μύθου ως μέσου διδασκαλίας, 

τεκμηριώνοντας την απάντησή σας με μία μεταφορά και μία 

αντίθεση από το πρωτότυπο κείμενο.    (μονάδες 6) 

Μονάδες 10  
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Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας καθεμία από τις προτάσεις  της 

στήλης Α, συμπληρωμένη με την ορθή επιλογή  από τη στήλη Β: 

 

Στήλη Α     Στήλη Β 

1. Ο Σωκράτης αμφισβητώντας 

τις παραδοσιακές ιδέες και 

αρχές 

αναζητά τη βαθύτερη αλήθεια 

των πραγμάτων. 

θεωρεί ότι η αλήθεια δεν 

υπάρχει. 

καταλήγει ότι η αλήθεια 

επηρεάζεται από τις  εξωτερικές 

συνθήκες. 

 

2. Ο Σωκράτης καταδικάστηκε  για θρησκευτικούς λόγους με 

πρόσχημα πολιτικούς.  

για λιποταξία. 

για πολιτικούς λόγους με 

πρόσχημα θρησκευτικούς.  

 

3. Στην είσοδο της Ακαδημίας 

λέγεται ότι υπήρχε η επιγραφή  

«ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω». 

«μηδὲν ἄγαν». 

«χρόνου φείδου». 

 

4. Στον διάλογο Πρωταγόρας 

επιλέγεται ως εισαγωγή  

η παρουσίαση του φιλοσοφικού 

ερωτήματος του διαλόγου.  

η παρουσίαση των προσώπων 

του διαλόγου. 

ο διάλογος του Σωκράτη με έναν 

φίλο του έξω από το σπίτι του 

Καλλία. 

 

5. Η διάλεξη ως σοφιστική 

μέθοδος  

δεν είναι κατάλληλη για τα 

δικαστήρια. 

είναι αξιόπιστη, κατά τον 

Σωκράτη. 

είναι μέθοδος πειθούς, όχι 

μέθοδος κατάκτησης της 

αλήθειας.  

 

Μονάδες 10  
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Β5 .α. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεμία αρχαία ελληνική 

λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική 

λέξη της στήλης Β. (Στη στήλη Β περισσεύει μία λέξη.)  

 

    Στήλη Α        Στήλη Β  

ἀμφιεννὺς  αναπτήρας  

εἱμαρμένος  απρόσωπος  

κεράννυται  εύκρατο  

προσῆπτε  μερτικό  

 μεταμφίεση  

(μονάδες 4)  

 

Β5 .β. Για καθεμία από τις τρεις παρακάτω λέξεις να γράψετε μία 

περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε 

οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο, 

βαθμό) , θα χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν 

που έχει στο αρχαίο κείμενο:  

«παραιτεῖται», «εὐλάβειαν», «ὥρας».  (μονάδες 6)  

Μονάδες 10  
 

 

Αδίδακτο κείμενο  

 

Γοργίας , Ἑλένης ἐγκώμιον , 2-3 (έκδ. Diels-Kranz)  
  

Ο ρήτορας επιδιώκει να αποκαταστήσει τη φήμη της Ωραίας Ελένης.  

 

Τοῦ δ’ αὐτοῦ ἀνδρὸς λέξαι τε τὸ δέον ῥητῶς καὶ  ἐλέγξαι τοὺς 

μεμφομένους Ἑλένην, γυναῖκα περὶ ἧς ὁμόφωνος καὶ ὁμόψυχος 

γέγονεν ἥ τε τῶν ποιητῶν ἀκουσάντων πίστ ις ἥ τε τοῦ ὀνόματος 

φήμη, ὃ τῶν συμφορῶν μνήμη γέγονεν. Ἐγὼ δὲ βούλομαι λογισμόν 

τινα τῷ λόγῳ δοὺς τὴν μὲν κακῶς ἀκούουσαν παῦσαι τῆς αἰτίας, τοὺς 

δὲ μεμφομένους ψευδομένους ἐπιδείξας καὶ δείξας τἀληθὲς παῦσαι 

τῆς ἀμαθίας. Ὅτι μὲν οὖν φύσει καὶ γένει τὰ πρῶτα τῶν πρώτων 

ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν
*
 ἡ γυνὴ περὶ ἧς ὅδε ὁ λόγος, οὐκ ἄδηλον οὐδὲ 

ὀλίγοις, δῆλον γὰρ ὡς μητρὸς μὲν Λήδας, πατρὸς δὲ τοῦ μὲν 

γενομένου θεοῦ, λεγομένου δὲ θνητοῦ, Τυνδάρεω καὶ Διός.  
  

* τὰ πρῶτα τῶν πρώτων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν :  πρώτη  ανάμεσα στους πρώτους άνδρες 

και γυναίκες.  
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Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου . 
Μονάδες 20 

 

Γ2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  

λέξαι  : τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ,  

υποτακτικής αορίστου  β’ , ενεργητικής 

φωνής  

ὁμόφωνος  : αιτιατική πληθυντικού αριθμού, θηλυκού 

γένους  

πίστις  : δοτική ενικού αριθμού   

ψευδομένους  : δεύτερο πρόσωπο προστακτικής 

παρακειμένου , μέσης φωνής  

(μονάδες 4)  

 

Γ2.β. Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα μεταφέροντας  

 τους υπογραμμισμένους τύπους  στον άλλο αριθμό: 
  «Ἐγὼ  δὲ βούλομαι  λογισμόν  τινα τῷ λόγῳ δοὺς  τὴν μὲν 

κακῶς ἀκούουσαν παῦσαι τῆς αἰτίας» .    

(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 
Γ3.α.  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους:  
 ὁμόψυχος, τῶν συμφορῶν, τοὺς μεμφομένους, δείξας, τῆς 

ἀμαθίας, ὀλίγοις.   
(μονάδες 6) 

 

Γ3.β . «Τοῦ δ’ αὐτοῦ ἀνδρὸς […] μνήμη γέγονεν .» : 
   Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της περιόδου 

(μονάδες 2) και να αναγνωρίσετε το είδος τους (μονάδες 2) .  

(μονάδες 4)  

Μονάδες 10 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 
1. Στο εξώφυλλο  να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο 

εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας 

στοιχεία. Στην αρχή των απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-

πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην 
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αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε  

πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν 

σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε 

καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε 

μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα μόνο με 

μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17.00 .  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


