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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

Διδαγμένο κείμενο 

Αριστοτέλους Ήθικά Νικομάχεια (Β 1, 5-8) 

ΜαρτυρεΊ δε κα'ι το γινόμενον εν ταΊς πόλεσιν· οι γαρ 

νομοθέται τους πολίτας εθίζοντες ποιουσιν αγαθούς, κα'ι το 

μεν βούλημα παντος νομοθέτου τουτ' εστίν, οσοι δε μη ε-0 
αuτο ποιουσιν aμαρτάνουσιν, κα'ι διαφέρει τούτφ πολιτεία 

πολιτείας αγαθη φαύλης. ''Έτι εκ τών αuτών κα'ι δια τών 

αuτών κα'ι γίνεται πaσα αρετη κα'ι φθείρεται, ομοίως δε κα'ι 

τέχνη· εκ γαρ του κιθαρίζειν κα'ι οι αγαθο'ι κα'ι κακο'ι 

γίνονται κιθαρισταί. Άνάλογον δε κα'ι οικοδόμοι κα'ι οι 

λοιπο'ι πάντες εκ μεν γαρ του ε-0 οικοδομετν αγαθο'ι 
οικοδόμοι Ε'σονται, εκ δε του κακώς κακοί. Ει γαρ μη οuτως 

είχεν, οuδεν αν Ε'δει του διδάξαντος, αλλα πάντες αν 
εγίνοντο αγαθο'ι η κακοί. 

Οuτω δη κα'ι επ'ι τών αρετών Ε'χει· πράττοντες γαρ τα εν 

τοτς συναλλάγμασι τοτς προς τους ανθρώπους γινόμεθα οϊ 

μεν δίκαιοι οϊ δε aδικοι, πράττοντες δε τα εν τοτς δεινοτς 

κα'ι εθιζόμενοι φοβεΊσθαι η θαρρεΊν οϊ μεν ανδρεΊοι οϊ δε 

δ ε ι λ ο ί. 
00 μ ο ί ω ς δε κ α 'ι τα π ε ρ 'ι τα ς ε π ι θ υ μ ία ς ε χε ι κ α 'ι τα π ε ρ 'ι 

τας όργάς οϊ μεν γαρ σώφρονες κα'ι πρaοι γίνονται, οϊ δ' 

ακόλαστοι κα'ι οργίλοι, οϊ μεν εκ του οuτωσ'ι εν αuτοτς 

αναστρέφεσθαι, οϊ δε εκ του οuτωσί. Κα'ι έν'ι δη λόγφ εκ τών 

ομοίων ενεργειών αι Ε'ξεις γίνονται. Διο δετ τας ενεργείας 

ποιας αποδιδόναι· κατα γαρ τας τούτων διαφορας 

ακολουθουσιν αι εξεις. ου μικρον ο-Ον διαφέρει το οuτως η 
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οuτως εuθuς εκ νέων έθίζεσθαι, aλλa πάμπολυ, μaλλον δε το 

παν. 

Α 1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη 

μετάφραση του αποσπάσματος: «Άνάλογον . .. aκολουθουσιν αi 
Ε'ξε ι ς». 

Μονάδες 1 Ο 

Bl. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των υπογραμμισμένων λέξεων 
ή φράσεων στις παρακάτω προτάσεις: 

«Κα'ι διαφέρει τούτφ πολιτεία πολιτείας aγαθη φαύλης» 

«Κα'ι διa των α'ΙJτων και γίνεται πάσα aρετη και φθείρεται» 

«ΕΚ των ομοίων ένεργειων αi Ε'ξεις γίνονται». 

Μονάδες 15 

Β2. «Οϋτω δη ... ουτωσί»: Στηριζόμενοι σε αναφορές του 

αποσπάσματος αυτού να παρουσιάσετε α) τη συλλογιστική 

πορεία που ακολουθεί ο Αριστοτέλης (μονάδες 3) και β) τον 

τρόπο τεκμηρίωσης της άποψής του (μονάδες 12). 
Μονάδες 15 

Β3. Ποια επίδραση άσκησε ο Εύδοξος από την Κνίδο στον νεαρό 

Αριστοτέλη; 
Μονάδες 1 Ο 

Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μια ετυμολογικά 

συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις: 

γηγενής, έσθλός, μισαλλοδοξία, δέος, στρεβλός. 

Μονάδες 1 Ο 

Αδίδακτο κείμενο 

Πλάτωνος Εύθύδημος 289d8-290a4 

Στο κείμεvο που ακολουθεί εξετάζεται η σχέση της τέχvης τωv ρητόρωv και 

τωv μάγωv 

0

Ικανόν μοι δοκετς, Ε'φην έγώ, τεκμήριον λέγειν, οτι οuχ 

αuτη έστ'ιν η των λογοποιων τέχνη, ην αν κτησάμενός τις 

ευδαίμων ε'ίη. καίτοι εγω φμην ένταuθά που φανήσεσθαι την 

έπιστήμην ην δη πάλαι ζητοuμεν. κα'ι γάρ μοι ο°ί τε aνδρες 
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αuτο'ι οι λογοποιοί, οταν συγγένωμαι αuτοτς, υπέρσοφοι, ώ 
Κλεινία, δοκοuσιν είναι, κα'ι αuτη η τέχνη αuτων θεσπεσία 
τις κα'ι υψηλή. κα'ι μέντοι οuδεν θαυμαστόν· εστι γaρ της των 

έπφδων τέχνης μόριον μικρφ τε εκείνης υποδεεστέρα. η μεν 

γaρ των έπφδων Ε'χεών τε κα'ι φαλαγγίων κα'ι σκορπίων κα'ι 

των aλλων θηρίων τε κα'ι νόσων κήλησίς έστιν, η δε 

δικαστων τε κα'ι έκκλησιαστων κα'ι των aλλων οχλων 

κήλησίς τε κα'ι παραμυθία τυγχάνει ο-Όσα·[ ... ]. 

ό έπφδος=ο μάγος 

η κήλησις=γήτεμα, γοητεία, σαγήνη 

ΓΙ.Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου. 
Μονάδες 20 

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

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

εφην 

κτησάμενος 

τις 

εύδαίμων 

ψμην 

φανήσεσθαι 

πάλαι 

κήλησις 

τυγχάνει 

~ 

ουσα 

το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 

προστακτικής ενεστώτα 

το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής 

παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται 

τη γενική πληθυντικού αριθμού θηλυκού 

γένους 

την κλητική ενικού αριθμού θηλυκού γένους 

το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής 

αορίστου παθητικής φωνής 

το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού 

προστακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 

τον συγκριτικό βαθμό 

την κλητική ενικού αριθμού 

το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 

ευκτικής β' αορίστου στην ίδια φωνή 

τον ίδιο τύπο στη δοτική 

αριθμού του μέλλοντα. 

πληθυντικού 

Μονάδες 1 Ο 
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Γ3.α.Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 

τύπων: μοι (το πρώτο του κειμένου), ευδαίμων, ην(το δεύτερο 

του κειμένου), εκείνης, ο-Οσα. 

μονάδες 5 

Γ3.β. «οτι ... τέχνη» (μονάδες 2) 
«οταν ... αvτο'ίς» (μονάδες 3) 
Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων και να 

αιτιολογηθεί η εκφορά τους. 
μονάδες 5 

Μονάδες 1 Ο 

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 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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