
 1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2016 

 
Μάθημα: Αξραία Ειιεληθά 
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Τξίηε, 24 Μαΐνπ 2016, ώξα 8:00 -10:30  
 
 
 
 
Α. Γιδαγμένα κείμενα για μεηάθπαζη (μονάδερ 35) 
 

 

α. Τί οὖν; Οἶσθα εἰς οἷόν τινα κίνδυνον ἔρχει ὑποθήσων τὴν ψυχήν; ἢ εἰ μὲν 

τὸ σῶμα ἐπιτρέπειν σε ἔδει τῳ, διακινδυνεύοντα ἢ χρηστὸν αὐτὸ γενέσθαι ἢ 

πονηρόν, πολλὰ ἂν περιεσκέψω, εἴτ’ ἐπιτρεπτέον εἴτε οὔ, καὶ εἰς συμβουλὴν 

τούς τε φίλους ἂν παρεκάλεις καὶ τοὺς οἰκείους, σκοπούμενος ἡμέρας 

συχνάς˙/ 

 ὃ δὲ περὶ πλείονος τοῦ σώματος ἡγεῖ, τὴν ψυχήν, καὶ ἐν ᾧ πάντ’ ἐστὶ τὰ σὰ 

ἢ εὖ ἢ κακῶς πράττειν χρηστοῦ ἢ πονηροῦ αὐτοῦ γενομένου, περὶ δὲ τούτου 

οὔτε τῷ πατρὶ οὔτε τῷ ἀδελφῷ ἐπεκοινώσω οὔτε ἡμῶν τῶν ἑταίρων οὐδενί, 

εἴτ’ ἐπιτρεπτέον εἴτε καὶ οὐ τῷ ἀφικομένῳ τούτῳ ξένῳ τὴν σὴν ψυχήν,/ 

 ἀλλ’ ἑσπέρας ἀκούσας, ὡς φῄς, ὄρθριος ἥκων περὶ μὲν τούτου οὐδένα 

λόγον οὐδὲ συμβουλὴν ποιεῖ, εἴτε χρὴ ἐπιτρέπειν σαυτὸν αὐτῷ εἴτε μή, 

ἑτοῖμος δ’ εἶ ἀναλίσκειν τά τε σαυτοῦ καὶ τὰ τῶν φίλων χρήματα.                                      

.                                                     

                                                              Πλάτωνος Πρωταγόρας  Ε΄                                             
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ΟΙ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΟΡΘΩΗ 

ΑΠΟΣΔΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ 
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Β. Αδίδακηο κείμενο για μεηάθπαζη (μονάδερ 20) 

 

Ἔλεγον γὰρ ἐκεῖθεν κάλλιστ’ ἂν ὑμᾶς καταμαθεῖν, ὡς οὐ συμφέρει λαβεῖν τὴν 

κατὰ θάλατταν ἀρχήν,/ 

 εἰ σκέψαισθε, τίνα τρόπον ἡ πόλις διέκειτο πρὶν τὴν δύναμιν ταύτην 

κτήσασθαι, καὶ πῶς ἐπειδὴ κατέσχεν αὐτήν˙/ 

 ἢν γὰρ ταῦτα παρ’ ἄλληλα τῆ διανοίᾳ θεωρήσητε, γνώσεσθ’ ὅσων κακῶν αἰτία 

τῆ πόλει γέγονεν./ 

 Ἡ μὲν τοίνυν πολιτεία ἡ τότε τοσούτῳ βελτίων ἦν καὶ κρείττων τς ὕστερον 

καταστάσης, ὅσῳ περ Ἀριστείδης καὶ Θεμιστοκλς καὶ Μιλτιάδης ἄνδρες 

ἀμείνους ἦσαν τῶν νῦν δημηγορούντων˙/ 

 τὸν δὲ δμον εὑρήσετε τὸν τότε πολιτευόμενον οὐκ ἀργίας οὐδ’ ἀπορίας οὐδ’ 

ἐλπίδων κενῶν ὄντα μεστόν, ἀλλὰ νικᾶν δυνάμενον ἐν ταῖς μάχαις ἅπαντας 

τοὺς εἰς τὴν χώραν εἰσβάλλοντας. 

                                                      Ἰσοκράτους Περὶ Εἰρήνης  74-761 (διασκευή) 

*διάκειμαι = βρίσκομαι σε κάποια κατάσταση  

*καθίσταμαι = εγκαθιδρύομαι, θεσπίζομαι 

*ἀργία = απραξία, τεμπελιά 
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1 Στο εξεταστικό δοκίμιο χρησιμοποιήθηκε αρίθμηση από παλαιότερη έκδοση.  

β. ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους 

τῶν καθ’ ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι’ ὀργς τὸν πέλας, εἰ καθ’ 

ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες,/ 

 οὐδὲ ἀζημίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῆ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι. / 

ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ 

παρανομοῦμεν, τῶν αἰεὶ ἐν ἀρχῆ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων. 

                   Θουκυδίδου Ἱστορίαι  Β΄ 37 
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Μετάυραση 
     
Έιεγα (δεθηό θαη ην: έιεγαλ) δειαδή (δεθηό θαη ην: γηαηί έιεγα / έιεγαλ) όηη από ην 
αθόινπζν ζεκείν (/ από εθεί / έηζη) σξαηόηαηα (/ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν) ζα 
κπνξνύζαηε εζείο λα αληηιεθζείηε (/ ζα αληηιακβαλόζαζηε) όηη δελ ζπκθέξεη λα 
πάξεηε ηελ εμνπζία ζηε ζάιαζζα, αλ εμεηάζεηε (/ ζθεθηείηε), ζε πνηα θαηάζηαζε 
βξηζθόηαλ ε πόιε πξηλ απνθηήζεη ηε δύλακε απηή, θαη πώο (ζε πνηα θαηάζηαζε) 
ήηαλ (δεθηό θαη κόλν ηνπ ην: πώο), αθνύ (/ όηαλ) ηελ απέθηεζε (/ θαηέθηεζε). Γηαηί 
αλ απηά παξάιιεια (/ ην έλα δίπια ζην άιιν) κε ηνλ λνπ ζαο (/ ζην κπαιό ζαο / 
λνεξά) ηα εμεηάζεηε, ζα θαηαιάβεηε πόζσλ θαθώλ αηηία (/ πξόμελνο) έρεη ππάξμεη 
γηα ηελ πόιε. Τν ηόηε ινηπόλ πνιίηεπκα (από ηε κηα) ήηαλ ηόζν (/ ζε ηέηνην βαζκό) 
θαιύηεξν θαη ηζρπξόηεξν (/ αλώηεξν) από απηό πνπ ύζηεξα εγθαζηδξύζεθε, όζν 
αθξηβώο ν Αξηζηείδεο θαη ν Θεκηζηνθιήο θαη ν Μηιηηάδεο ήζαλ θαιύηεξνη 
(αλώηεξνη) άλδξεο από απηνύο πνπ ηώξα δεκεγνξνύλ. Από ηελ άιιε ζα βξείηε όηη 
νη άλζξσπνη (/ ν ιαόο) πνπ δνύζαλ ηόηε σο πνιίηεο (δεθηό θαη ην: πνιηηεύνληαλ) 
δελ ήηαλ γεκάηνη απξαμία νύηε ακεραλία (/ αδηέμνδα / απνξία. Δεθηό θαη ην: 
έλδεηα, θηώρεηα) νύηε θελέο (/ κάηαηεο) ειπίδεο, αιιά κπνξνύζαλ λα ληθνύλ ζηηο 
κάρεο όινπο απηνύο πνπ εηζέβαιιαλ ζηε γε ηνπο.  

 
 
 
 
 

Γ. Αδίδακηο κείμενο για οπθογπαθία (μονάδερ 10) 
   

Αὐτίκα παῖς εὐθὺς γενόμενος ἄνθρωπος πᾶς ἡγεῖται πάντα ἱκανὸς εἶναι γιγνώσκειν, 

καὶ τιμᾶν οἴεται ἐπαινῶν τὴν αὑτοῦ ψυχήν, καὶ προθυμούμενος ἐπιτρέπει πράττειν ὅ,τι 

ἂν ἐθέλῃ˙ τὸ δὲ νῦν λεγόμενόν ἐστιν, ὡς δρῶν ταῦτα βλάπτει καὶ οὐ τιμᾷ.  

 

Πλάτωνος Νόμοι  Ε’ 727 Α-Β 
                                             

Αθαηξνύληαη: (α) 0,25 κνλάδεο γηα θάζε ηνληθό ιάζνο ή παξάιεηςε 
ηόλνπ, πλεύκαηνο ή ππνγεγξακκέλεο 

 (β) εάλ ζηελ ίδηα ιέμε ππάξρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξα 
ιάζε ηόλνπ ή πλεύκαηνο αθαηξνύληαη 0,25 κνλάδεο 

 (γ) 0,5 κνλάδεο γηα νξζνγξαθηθό ή γξακκαηηθό ιάζνο 
 (δ) 

 
 
(ε) 
 
(ζη) 
 

εάλ ζηελ ίδηα ιέμε ππάξρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξα 
νξζνγξαθηθά ή γξακκαηηθά ιάζε, αθαηξνύληαη 0,5 
κνλάδεο 
ζε πεξίπησζε πνπ ζπλδπάδνληαη νη πεξηπηώζεηο (α) 
θαη (γ) αθαηξνύληαη 0,5 κνλάδεο 
ην επαλαιακβαλόκελν ιάζνο αμηνινγείηαη κόλνλ μία 
θνξά. 
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Γ. Παπαηηπήζειρ ζηο αδίδακηο κείμενο (μονάδερ 20) 
 
1. 

   

α. καταμαθεῖν  

Να γράψετε τη μετοχή μέλλοντα στην ονομαστική ενικού του αρσενικού 

γένους στην ίδια φωνή. 

καταμαθεῖν: καταμαθησόμενος  

(μον. 1Χ1=1)  (μονάδα 1) 

 
   β. συμφέρει  

Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο του αορίστου στην ίδια φωνή. 

                  συμφέρει :  συνήνεγκε                                                      (μον. 1Χ1=1) 

 
 

 

γ. 
 
 
 
 
 

 
δ. 
 
 
 
 
 
 
ε. 
 
 
 
 
 
ζη. 
   

λαβεῖν  

Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο ενικού και πληθυντικού της προστακτικής 

στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή. 

λαβεῖν: λαβέ / λάβετε                                                    (μον. 0,5Χ2=1) 

 

κτήσασθαι   

Να γράψετε το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού της οριστικής ενεστώτα και 

παρατατικού. 

κτήσασθαι: κτῶνται /ἐκτῶντο                                                   (μον. 0,5Χ2=1) 

 

ἦν   

Να γράψετε το γ΄ πρόσωπο ενικού της υποτακτικής και ευκτικής ενεστώτα. 

ἦν: ᾖ / εἴη                                                                                  (μον. 0,5Χ2=1) 

 

νικᾶν   

Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο του παρακειμένου στην ίδια φωνή. 

νικᾶν: νενικηκέναι                                                                     (μον. 1Χ1=1) 

 

2. κάλλιστα, βελτίων  

Να γράψετε τους άλλους βαθμούς  (μονολεκτικούς τύπους) των πιο πάνω 

λέξεων. Στην περίπτωση του επιθέτου να διατηρήσετε αμετάβλητα την πτώση, 

τον αριθμό και το γένος. 
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κάλλιστα:  Θετικός: καλῶς  Συγκριτικός: κάλλιον 

βελτίων: Θετικός:  ἀγαθή  Υπερθετικός : βελτίστη                    (μον. 0,5Χ4=2) 

 

3.  ὑμᾶς, σκέψαισθε, ἄνδρες, εὑρήσετε, πολιτευόμενον, ἐλπίδων   

Να μεταφέρετε τους πιο πάνω κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό. 

ὑμᾶς: σέ  (σε)  

σκέψαισθε: σκέψαιο  

ἄνδρες: ἀνήρ  

εὑρήσετε: εὑρήσεις  

πολιτευόμενον: πολιτευομένους  

ἐλπίδων: ἐλπίδος    

                                                                                         (μον. 0,5Χ6=3) 

 

4. α) λαβεῖν, τὴν δύναμιν, κρείττων, τῶν δημηγορούντων, ὄντα, ἅπαντας  

Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τους πιο πάνω τύπους (είναι υπογραμμισμένοι 

στο αδίδακτο κείμενο). 

λαβεῖν:  τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα συμφέρει  

τὴν δύναμιν: αντικείμενο στο απαρέμφατο κτήσασθαι  

κρείττων: κατηγορούμενο στο υποκείμενο  ἡ πολιτεία  (λόγω του συνδ. ρήμ. ἦν)   

τῶν δημηγορούντων: αναφορική /επιθετική μετοχή – β΄ ὀρος σύγκρισης  

ὄντα: κατηγορηματική μετοχή από το ρήμα εὑρήσετε 

ἅπαντας: κατηγορηματικός προσδιορισμός στη μετοχή  τοὺς εἰσβάλλοντας 

                                                                                        

                                                                                        (μον. 0,5Χ6=3) 

β) τίνα τρόπον ἡ πόλις διέκειτο 

Να αναγνωρίσετε την πιο πάνω πρόταση του κειμένου (είδος και συντακτική 

θέση). 

τίνα τρόπον ἡ πόλις διέκειτο 

είδος: πλάγια ερωτηματική πρόταση  

συντακτική θέση: αντικείμενο στο ρήμα σκέψαισθε  

                                                                                            (μον. 0,5Χ2=1) 

 

γ) ἢν γὰρ ταῦτα παρ’ ἄλληλα τῆ διανοίᾳ θεωρήσητε, γνώσεσθε 

Να αναγνωρίσετε τον πιο πάνω υποθετικό λόγο (υπόθεση, απόδοση, εκφορά, 

σημασία) και να τον μετατρέψετε, ώστε να δηλώνει το αντίθετο του 



 6 

πραγματικού. 

Υπόθεση:    ἢν …θεωρήσητε       Απόδοση :   γνώσεσθε    (μον. 0,5Χ2=1) 

Εκφορά: ἢν + υποτακτική / οριστική μέλλοντα                      (μον. 0,5Χ2=1) 

Σημασία: προσδοκώμενο                                                         (μον. 1Χ1=1) 

Μετατροπή: εἰ ἐθεωρήσατε / ἔγνωτε ἄν                                             (μον. 2) 

                    εἰ ἐθεωρεῖτε /  ἐγιγνώσκετε ἄν 

  
 

Ε. Μεταφορά νεοελληνικού κειμένου στα Αρχαία Ελληνικά (μονάδες 5) 

 

Οι κάτοικοι στην ξένη γη, φτωχότεροι από τους δούλους, κινδυνεύουν να 

πεθάνουν, επειδή δεν έχουν τροφή. Εμείς πρέπει γρήγορα να στείλουμε πλοία 

και άντρες για να τους βοηθήσουν. 

Οἱ κάτοικοι ἐν τῆ ἀλλοτρίᾳ / ξένῃ (γῆ), ἐνδεέστεροι / ἀπορώτεροι / πενέστεροι / 

πτωχότεροι τῶν δούλων / ἢ οἱ δοῦλοι, κινδυνεύουσιν ἀποθανεῖν / τελευτσαι, 

ἐπειδὴ (ἐπεὶ) οὐκ ἔχουσι τροφήν / ἅτε οὐκ ἔχοντες τροφήν / τὰ ἐπιτήδεια / τὰ 

ἀναγκαῖα. (μονάδες 2,5) Χρὴ / δεῖ ἡμᾶς ταχέως πέμψαι ναῦς καὶ ἄνδρας (τοὺς) 

βοηθήσοντας αὐτοῖς / ἵνα / ὅπως βοηθήσωσιν αὐτοῖς / πρὸς βοήθειαν αὐτῶν. 

(μονάδες 2,5) 

  

 

ΙΙ. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ (μονάδερ 10) 
 

 

1. 

 

Να αναφέρετε και να εξηγήσετε δύο χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

Ιπποκράτη, όπως αυτά διαφαίνονται από τον λόγο του Σωκράτη στο πρώτο 

διδαγμένο για μετάφραση κείμενο (ΙΑ.α). 

                                                                                              (μονάδες 4)  

Ο Ιπποκράτης παρουσιάζεται:  

 ενθουσιώδης / παρορμητικός  

 με άκριτη σκέψη / έλλειψη σύνεσης 

 με άγνοια κινδύνου 

 με ανωριμότητα 

 … 

                                                             (μονάδες 1Χ2 = 2) 
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Εξήγηση των χαρακτηριστικών:  

 Δεν συμβουλεύεται τον πατέρα και τους φίλους του. 

 Παίρνει βιαστικές αποφάσεις. 

 Τρέχει στο σπίτι τού Σωκράτη βαθιά χαράματα. 

 Αν επρόκειτο να εμπιστευθεί το σώμα του θα προνοούσε πολύ 

περισσότερο. 

 Πρόθυμος να ξοδέψει χρήματα, και τα δικά του και των φίλων του. 

 

2. 

 

α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. 

                                                             (μονάδες 1Χ2 = 2) 

Η ελευθερία που απολαμβάνει ο Αθηναίος πολίτης αγγίζει την καθημερινότητά 

του και επηρεάζει τις σχέσεις με τους συμπολίτες του. 

Να τεκμηριώσετε την πιο πάνω θέση με αναφορά σε δύο σημεία του δεύτερου 

διδαγμένου για μετάφραση κειμένου (ΙΑ.β).  

(μονάδες 4) 

 Οι Αθηναίοι είναι απαλλαγμένοι από την αμοιβαία καχυποψία στις 

καθημερινές τους ασχολίες (αλληλοκατανόηση). 

 Δεν αγανακτούν με τον γείτονά τους, αν κάνει κάτι που του αρέσει 

(ανεκτικότητα, σεβασμός της ελευθερίας του συμπολίτη). 

 Δεν παίρνουν το ύφος τού ενοχλημένου, πράγμα που μπορεί να μην 

βλάπτει, όμως στεναχωρεί (αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής).  

(μονάδες 2Χ2 = 2) 

 

Να αναφέρετε δύο λόγους που αιτιολογούν τη διαφοροποίηση του Επιταφίου 

του Περικλή από άλλους επιτάφιους λόγους. 

(μονάδες 2) 

 Προσπερνά σύντομα τον έπαινο του αθηναϊκού παρελθόντος και των 

προγόνων 

 Δίνει έμφαση στο μεγαλείο και τις γενεσιουργές αιτίες τής αθηναϊκής 

δημοκρατίας (ἐπιτήδευσις, πολιτεία, τρόποι) 

 Αναδεικνύει την Αθήνα και τον Αθηναίο πολίτη μέσα από τη σύγκριση 

με τη Σπάρτη ως το πρότυπο τής πολιτείας και του ανθρώπου-πολίτη. 

  . . .  

  (μονάδες 1Χ2 = 2) 

   

- ΤΕΛΟΣ- 


