
 1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 

 
Μάθηµα:    Αρχαία Ελληνικά    
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:   27 Μαΐου 2010      7.30 - 10.00 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
∆οµή εξεταστικού δοκιµίου Κωδικός           Μονάδες 

Ι.Α.α 
 

1 15 

Ι.Α.β 
 

2                    15 

Ι.Β 
 

3 25 

Ι.Γ 
 

4 10 

Ι.∆.1α 
       β 
       γ 
      δ 
      ε  

                  
 
                 5 

 
 
5 

  Ι.∆.2α 
         β  

 
                  6 

 
6 

                   Ι.∆.3 α 
                            β 

 
  7 

 
5 
 

Ι. ∆. 4 
 

 8 4 

Ι.Ε 
 

 9 5 

ΙΙ. 1 α 
       β 

10 4 

                   ΙΙ. 2 11  6 
 

Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
1. ∆ε σηµειώνουµε τίποτα στο γραπτό. 
2. Γράφουµε στο εξώφυλλο µε µπλε πένα. 
3. Ο κλασµατικός αριθµός είτε στις επιµέρους ερωτήσεις είτε στη συνολική 

βαθµολογία παραµένει. 
4. Η εγγραφή των βαθµών στο εξώφυλλο γίνεται ως εξής: 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 

 
Μάθηµα:    Αρχαία Ελληνικά 
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:   27 Μαΐου 2010      7.30 - 10.00  
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣHΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 
Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Α. ∆ιδαγµένα κείµενα για µετάφραση (µονάδες 30) 
   
(α)  

Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιµηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν 

καταναλώσας τὰς δυνάµεις˙ λοιπὸν δὴ ἀκόσµητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ 

ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει ὅ τι χρήσαιτο˙ /  

ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προµηθεὺς ἐπισκεψόµενος τὴν νοµήν, 

καὶ ὁρᾷ τὰ µὲν ἄλλα ζῷα ἐµµελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον 

γυµνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον˙ / 

ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱµαρµένη ἡµέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι 

ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ οὖν ἐχόµενος ὁ Προµηθεὺς, ἥντινα σωτηρίαν 

τῷ άνθρώπῳ εὕροι,/ 

 κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρὶ - 

ἀµήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίµην γενέσθαι 

- καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. 

          

 

                                      Πλάτωνος Πρωταγόρας  ΙΑ 

 Σύνολο 

Μον. 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

15 
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(β) Φιλοκαλοῦµέν τε γὰρ µετ’ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦµεν ἄνευ 

µαλακίας˙ πλούτῳ τε ἔργου µᾶλλον καιρῷ ἢ λόγου κόµπῳ χρώµεθα, 

καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ ὁµολογεῖν τινι αἰσχρόν, ἀλλὰ µὴ διαφεύγειν 

ἔργῳ αἴσχιον. / 

ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅµα καὶ πολιτικῶν ἐπιµέλεια, καὶ ἑτέροις 

ἕτερα πρὸς ἔργα τετραµµένοις τὰ πολιτικὰ µὴ ἐνδεῶς γνῶναι˙/ 

µόνοι γὰρ τόν τε µηδὲν τῶνδε µετέχοντα οὐκ ἀπράγµονα, ἀλλ’ 

ἀχρεῖον νοµίζοµεν, καὶ οἱ αὐτοὶ ἤτοι κρίνοµέν γε ἢ ἐνθυµούµεθα 

ὀρθῶς τὰ πράγµατα,/ 

οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούµενοι, ἀλλὰ µὴ 

προδιδαχθῆναι µᾶλλον λόγῳ πρότερον ἢ ἐπὶ ἅ δεῖ ἔργῳ ἐλθεῖν.  

                        

  Θουκυδίδου Ἱστορίαι  Β΄ 40 

 

Σύνολο 

   Μον. 

          5 
 
 
 
 
 
          3 
         
 
          4 

 
 
 
 
3 
 
 
 

          
         15 

 

Β. Αδίδακτο κείµενο για µετάφραση (µονάδες 25) 
  

Καὶ ὁ Σιµωνίδης εἶπεν·  Ἀλλ’ ἐν τοῖσδε, ἔφη, διαφέρει (ὁ τυραννικός 

βίος τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου)·  πολλαπλάσια µὲν δι’ ἑκάστου τούτων 

εὐφραίνεται, πολὺ δὲ µείω τὰ λυπηρὰ ἔχει./ 

καὶ ὁ Ἱέρων εἶπεν·  Οὐχ οὕτως ἔχει, ὦ Σιµωνίδη, ταῦτα, ἀλλ’ εὖ 

ἴσθ΄ὅτι µείω πολὺ εὐφραίνονται οἱ τύραννοι τῶν µετρίως διαγόντων 

ἰδιωτῶν, πολὺ δὲ πλείω καὶ µείζω λυποῦνται./ 

 Ἄπιστα λέγεις, ἔφη ὁ Σιµωνίδης. εἰ γὰρ οὕτως ταῦτ΄εἶχε, πῶς ἂν 

πολλοὶ µὲν ἐπεθύµουν τυραννεῖν, καὶ ταῦτα τῶν δοκούντων 

ἱκανωτάτων ἀνδρῶν εἶναι; πῶς δὲ πάντες ἐζήλουν ἂν τοὺς 

τυράννους;/ 

Ὅτι ναὶ µὰ τὸν ∆ί’, ἔφη ὁ Ἱέρων, ἄπειροι ὄντες ἀµφοτέρων τῶν 

ἔργων σκοποῦνται περὶ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ πειράσοµαί σε διδάσκειν ὅτι 

         Μον. 
 

6 
 
 
 
          6 

 
 

 
7 

 
 

 
 
 
 
6 
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Μετάφραση 
 
Και ο Σιµωνίδης είπε. (Αλλά) σ’ αυτά είπε διαφέρει (υπερέχει) (η ζωή του 
τυράννου από τη ζωή του απλού πολίτη). Πολύ περισσότερες φορές χαίρεται 
(απολαµβάνει) µε το καθένα από αυτά, ενώ πολύ λιγότερα δυσάρεστα (λιγότερες 
λύπες) έχει. Και ο Ιέρων είπε· ∆εν έχουν έτσι τα πράγµατα (δεν είναι έτσι αυτά), 
Σιµωνίδη, αλλά να ξέρεις καλά ότι πολύ λιγότερο χαίρονται οι τύραννοι από τους 
απλούς πολίτες που ζουν µετρηµένη (ταπεινή) ζωή, πολύ δε περισσότερες φορές 
και σε µεγαλύτερη ένταση (µεγαλύτερο βαθµό) λυπούνται. Απίστευτα πράγµατα 
λες, είπε ο Σιµωνίδης. Γιατί, αν αυτά έτσι είχαν, πώς θα ήθελαν (επιθυµούσαν) 
πολλοί να είναι (ήταν) τύραννοι και κυρίως από αυτούς που φαίνονται 
(φαίνονταν) ότι είναι (ήταν) πολύ ικανοί άνδρες; Και πώς όλοι θα φθονούσαν 
(ζήλευαν) τους τυράννους; Επειδή, µα το ∆ία, είπε ο Ιέρων, εξετάζουν (ερευνούν 
για) το θέµα όντας άπειροι (χωρίς να έχουν πείρα) και για τις δύο περιπτώσεις. 
Εγώ, όµως, θα προσπαθήσω να σου αποδείξω (να σε πληροφορήσω, να σε 
διδάξω) ότι λέγω την αλήθεια, αρχίζοντας (αφού αρχίσω) από την όψη (όραση). 
 
 

Γ. Αδίδακτο κείµενο για ορθογραφία (µονάδες 10) 
 

 Τοιαύταις διανοίαις χρώµενοι καὶ τοὺς νεωτέρους ἐν τοῖς τοιούτοις ἤθεσιν 

παιδεύοντες οὕτως ἄνδρας ἀγαθοὺς ἀπέδειξαν τοὺς πολεµήσαντας πρὸς τοὺς ἐκ 

τῆς Ἀσίας ὥστε µηδένα πώποτε δυνηθῆναι περὶ αὐτῶν µήτε τῶν ποιητῶν µήτε 

τῶν σοφιστῶν ἀξίως τῶν ἐκείνοις πεπραγµένων εἰπεῖν.  

                                     
                                                            Ἰσοκράτους Πανηγυρικός 82    
 
Αφαιρούνται: (α) 0,25 µονάδες για κάθε τονικό λάθος ή παράλειψη 

τόνου, πνεύµατος ή υπογεγραµµένης 
 (β) 0,5 για κάθε άλλο λάθος 
 (γ) σε περίπτωση που συνδυάζονται οι περιπτώσεις (α) 

και (β) αφαιρείται 0,5. 
 

ἀληθῆ λέγω, ἀρξάµενος ἀπὸ τῆς ὄψεως.   

                                           
Ξενοφῶντος Ἱέρων I 8-10  

ἄπιστα= απίστευτα  

καὶ ταῦτα = και κυρίως, και µάλιστα 

                                                                                                        Σύνολο 

 
 
 
 
 
 

25 
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∆. Παρατηρήσεις στο αδίδακτο κείµενο (µονάδες 20) 
 
1.   α. εἶπεν : 

Να γράψετε τον πιο πάνω τύπο του ρήµατος στο β΄ πρόσωπο ενικού 
της οριστικής του παρατατικού και του παρακειµένου στην ίδια φωνή. 
 
 εἶπεν  - ἔλεγες, εἴρηκας  
 

(0,5x2=1) 
 
   β. διαφέρει : 

Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο της οριστικής µέλλοντα και αορίστου 
β΄ στην ίδια φωνή. 
 
διαφέρει – διοίσει, διήνεγκε (ν) 
 

(0,5x2=1)  
 
   γ. εύφραίνεται : 

Να γράψετε τον πιο πάνω τύπο του ρήµατος στο γ΄ πρόσωπο 
πληθυντικού της υποτακτικής και ευκτικής στον ίδιο χρόνο και στην 
ίδια φωνή. 
 
εύφραίνεται – εὐφραίνωνται, εὐφραίνοιντο 
 

(0,5x2=1) 
 
   δ. διαγόντων : 

Να γράψετε τα απαρέµφατα ενεστώτα και αορίστου β΄ του πιο πάνω 
τύπου του ρήµατος στην ίδια φωνή. 
 
διαγόντων  - διάγειν, διαγαγεῖν 
 

(0,5x2=1) 
 
      ε.     ἀρξάµενος :  
             Να γράψετε τον πιο πάνω τύπο του ρήµατος στο  α΄ πρόσωπο ενικού  
             της οριστικής  ενεστώτα και αορίστου στην ίδια φωνή.       
               
               ἀρξάµενος - ἄρχοµαι, ἠρξάµην/ἤρχθην 
                                                                                                              (0,5x2=1) 
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2.   α. εὖ, πολλοί : 
Να γράψετε τα παραθετικά των πιο πάνω τύπων (µονολεκτικούς 
τύπους).  
Στην περίπτωση του επιθέτου να διατηρήσετε αµετάβλητα την πτώση, 
τον αριθµό και το γένος. 
εὖ - ἄµεινον - ἄριστα 
    - κρεῖττον - κράτιστα 
    - βέλτιον – βέλτιστα 
 
πολλοί – πλείονες/πλέονες/πλείους – πλεῖστοι 

(0,5x4=2) 
 
   β. τοῖσδε, ἔφη, ταῦτα, ἴσθ΄(ἴσθι), διαγόντων  ἰδιωτῶν, λυποῦνται, πάντες  

Να µεταφέρετε τους πιο πάνω κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθµό.  
τοῖσδε  - τῷδε 
ἔφη - ἔφασαν 
ταῦτα -  τοῦτο 
ἴσθι - ἴστε 
διαγόντων  ἰδιωτῶν – διάγοντος ἰδιώτου 
λυποῦνται – λυπεῖται 
πάντες – πᾶς 

(0,5x8=4) 
 
3.   α. τούτων, ταῦτα, µετρίως, περὶ αὐτοῦ, διδάσκειν, ἀρξάµενος : 

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους πιο πάνω τύπους (είναι 
υπογραµµισµένοι στο αδίδακτο κείµενο). 
 
τούτων – γενική διαιρετική στο ἑκάστου 
ταῦτα – υποκείµενο στο ἔχει (αττική σύνταξη) 
µετρίως – επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου 
περὶ αὐτοῦ - εµπρόθετος (επιρρηµατικός) προσδιορισµός 
                   της αναφοράς 
διδάσκειν – τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο πειράσοµαι 
ἀρξάµενος – τροπική ή χρονική µετοχή 

(0,5x6=3) 
 
   β. ὅτι ἀληθῆ λέγω : 

Να αναγνωρίσετε το είδος της πιο πάνω πρότασης και τη συντακτική 
της θέση στο κείµενο.  
 
Είδος: δευτερεύουσα ειδική πρόταση 
Συντακτική θέση: αντικείµενο στο διδάσκειν 
 

(1x2=2) 
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4. εἰ γὰρ οὕτως ταῦτ΄εἶχε, πῶς ἂν πολλοὶ µὲν ἐπεθύµουν τυραννεῖν ... 

Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (υπόθεση, απόδοση, εκφορά και 
σηµασία) και να τον µετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη 
του λέγοντος. 
 
Υπόθεση: εἰ ... εἶχε  (0,25) 
Απόδοση: ἂν ἐπεθύµουν  ((0,25) 
Εκφορά: Υπόθεση: εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου (0,5) 
                Απόδοση: δυνητική οριστική (0,5) 
Σηµασία: Αντίθετο  του πραγµατικού (0,5) 
 
Απλή σκέψη του λέγοντος:  
Υπόθεση: εἰ ... ἔχοι (1)  
Απόδοση: ἐπιθυµοῖεν ἂν  (1) 
 

(µονάδες 4) 
 
 
Ε. Μεταφορά νεοελληνικού κειµένου στα αρχαία ελληνικά 

 
Κάποιος από τους στρατηγούς είπε: «Άνδρες στρατιώτες,  
βλέπω ότι εσείς είστε πολύ δυνατοί  και στην ψυχή και στο 
σώµα και νοµίζω ότι δεν πρέπει να παραδώσετε τα όπλα 
στους εχθρούς. Γι’ αυτό η πόλη θα σας τιµήσει.» 
 
Ενδεικτικές απαντήσεις:  
 
Τίς τῶν στρατηγῶν εἶπεν1: «Ἄνδρες στρατιῶται,  
 
ὁρῶ ὑµᾶς  ψυχῇ τε καὶ σώµατι κρατίστους ὄντας2 
 
καὶ ἡγοῦµαι3 οὐ τοῖς πολεµίοις4 τὰ ὅπλα χρῆναι5 
(ὑµᾶς) παραδοῦναι. ∆ιὰ τοῦτο6 ἡ πόλις τιµήσει ὑµᾶς».  
 

(µονάδες 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 1,5 
 
 

 2,5 

 
 
 

                                                 
1 ἔλεξεν. 
2 ὅτι κράτιστοί ἐστε 
3 Οἴοµαι/οἶµαι, δοκεῖ µοι, νοµίζω 
4 ἐχθροῖς, ἐναντίοις 
5 ∆εῖν 
6  ∆ιό /∆ι’ ὅ/∆ιὰ ταῦτα, ἕνεκα τούτου  
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ΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (µονάδες 10) 
 
1. Όταν λοιπόν µπήκαµε µέσα, χασοµερήσαµε ακόµη λίγο, τα είδαµε όλα µε 

προσοχή και ύστερα προχωρήσαµε προς τον Πρωταγόρα και του είπα εγώ·  - 
Ήλθαµε σε σένα, Πρωταγόρα, εγώ και τούτος εδώ ο Ιπποκράτης. – Θέλετε, 
είπε, να µιλήσετε µαζί µου κατά µόνας ή µπροστά σε όλους τους άλλους; - 
Για µας, είπα εγώ, είναι το ίδιο εντελώς� άκουσε γιατί ήλθαµε, και κανόνισε 
µόνος σου. – Ποιο είναι λοιπόν, είπε, το ζήτηµα που σας έφερε; - Ο 
Ιπποκράτης εδώ είναι ντόπιος, γιος του Απολλόδωρου, από µεγάλο και 
πλούσιο σπίτι, κι έχει τη γνώµη πως τα φυσικά του προσόντα τον κάνουν 
ισόπαλο µε τους νέους της ηλικίας του. Επιθυµία του είναι, νοµίζω, να 
ακουστεί το όνοµά του στην πόλη και πιστεύει ότι αυτό σίγουρα θα το 
επιτύχει, αν συναναστραφεί εσένα˙ γι’ αυτό λοιπόν κοίταξε εσύ τώρα, αν 
νοµίζεις ότι πρέπει µόνος σου να κουβεντιάσεις µε µόνους εµάς γι’ αυτά ή 
µπροστά στους άλλους. – Σωστά, είπε, Σωκράτη, νοιάζεσαι για µένα [...] 
Και οµολογώ ότι είµαι σοφιστής και µορφώνω ανθρώπους και φαντάζοµαι 
ότι η προφύλαξη τούτη είναι καλύτερη από κείνη: να οµολογείς µάλλον παρά 
να αρνιέσαι. Έχω εφαρµόσει και άλλες προφυλάξεις εκτός απ’ αυτήν, ώστε, 
ας µε συγχωρέσει ο θεός, τίποτε δεν έπαθα επειδή οµολογώ ότι είµαι 
σοφιστής. Και όµως πάνε πολλά χρόνια που είµαι στην τέχνη˙ είναι δα και 
όλα µου τα χρόνια πολλά·  δεν είναι κανείς  από σας που δε θα µπορούσα µε 
την ηλικία µου να ήµουν πατέρας του. Ώστε µου είναι παρά πολύ ευχάριστο, 
αν βέβαια το θέλετε, να µιλήσετε γι’ αυτά  που ήρθατε µπροστά σε όλους 
όσοι βρίσκονται εδώ.  
Τότε εγώ υποπτεύθηκα αλήθεια ότι ήθελε να επιδειχτεί και στον Πρόδικο και 
τον Ιππία και να περηφανευτεί που ήρθαµε εραστές της σοφίας του.  
 
                                                                    Πλάτωνος Πρωταγόρας  Η΄ 
 
Στη συνάντηση Σωκράτη – Πρωταγόρα: 
α) Πού στοχεύει ο Σωκράτης προκαλώντας τον Πρωταγόρα σε δηµόσια 
συζήτηση στην παρουσία και άλλων σοφιστών; 
β) Γιατί ο Πρωταγόρας αποδέχεται την πρόκληση αυτή; 
 
α) O Σωκράτης γνωρίζοντας την τάση του Πρωταγόρα για επίδειξη, 
στοχεύει µέσα από τη δηµόσια συζήτηση να εκθέσει δηµόσια τον 
Πρωταγόρα και τους υπόλοιπους σοφιστές. (2) 
 
 
β) Ο Πρωταγόρας αποδέχεται την πρόκληση του Σωκράτη 
θεωρώντας ότι θα του δοθεί η ευκαιρία να επιδείξει µπροστά στο 
Σωκράτη και τους άλλους σοφιστές τις γνώσεις του, χωρίς να 
αντιλαµβάνεται ότι πρόκειται περί παγίδας και ότι η πτώση, τόσο 



 9 

του ιδίου όσο και των άλλων σοφιστών, θα είναι δηµόσια. (2) 
 

(µονάδες 4) 
 
 
2. Στο δεύτερο διδαγµένο για µετάφραση κείµενο Ι.Α(β) στη σελίδα 1 να 

εντοπίσετε και να επεξηγήσετε σε 10 περίπου γραµµές  τρία αντινοµικά  
στοιχεία, τα οποία οι Αθηναίοι πολίτες συνδυάζουν µε αρµονικό τρόπο. 
 

• Αγαπούν το ωραίο αλλά µε απλότητα.  
• Έχουν πνευµατικές αναζητήσεις χωρίς να είναι µαλθακοί 

(αδρανείς).  
• Χρησιµοποιούν τον πλούτο για δράση και όχι για 

κοµπορρηµοσύνη.  
• Αν και ασχολούνται   µε τον ιδιωτικό τους βίο, δίνουν εξίσου 

σηµασία και στο δηµόσιο βίο. 
• Υπάρχει αντίθεση λόγου και έργου: ο λόγος δεν προκαλεί 

βλάβη, αλλά βοηθά στη σωστή επιτέλεση του έργου. 
• ....... 
 

� Για το καθένα από τα τρία σηµεία που θα αναφέρουν οι 
µαθητές/τριες χρειάζεται σύντοµη επεξήγηση. 
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-ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


