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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Α. ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Πολιτεία 518b-519a

∆ε༁ δή, ε༁πον, ༁µ༁ς τοιόνδε νοµίσαι περ༁ α༁τ༁ν, ε༁ τα༁τ’, ༁ληθ༁· τ༁ν παιδείαν ο༁χ
ο༁αν τιν༁ς ༁παγγελλόµενοί φασιν ε༁ναι τοιαύτην κα༁ ε༁ναι. Φασ༁ δέ που ο༁κ ༁νούσης
༁ν τ༁ ψυχ༁ ༁πιστήµης σφε༁ς ༁ντιθέναι, ο༁ον τυφλο༁ς ༁φθαλµο༁ς ༁ψιν ༁ντιθέντες.
Φασ༁ γ༁ρ ο༁ν, ༁φη.

༁ δέ γε ν༁ν λόγος, ༁ν δ’ ༁γώ, σηµαίνει ταύτην τ༁ν ༁νο༁σαν ༁κάστου δύναµιν ༁ν τ༁
ψυχ༁ κα༁ τ༁ ༁ργανον ༁ καταµανθάνει ༁καστος, ο༁ον ε༁ ༁µµα µ༁ δυνατ༁ν ༁ν ༁λλως ༁
σ༁ν ༁λ༁ τ༁ σώµατι στρέφειν πρ༁ς τ༁ φαν༁ν ༁κ το༁ σκοτώδους, ο༁τω σ༁ν ༁λ༁ τ༁
ψυχ༁ ༁κ το༁ γιγνοµένου περιακτέον ε༁ναι, ༁ως ༁ν ε༁ς τ༁ ༁ν κα༁ το༁ ༁ντος τ༁
φανότατον δυνατ༁ γένηται ༁νασχέσθαι θεωµένη· το༁το δ’ ε༁ναί φαµεν τ༁γαθόν. ༁
γάρ;
Ναί.

Τούτου τοίνυν, ༁ν δ’ ༁γώ, α༁το༁ τέχνη ༁ν ε༁η, τ༁ς περιαγωγ༁ς, τίνα τρόπον ༁ς ༁༁στα
τε κα༁ ༁νυσιµώτατα µεταστραφήσεται, ο༁ το༁ ༁µποι༁σαι α༁τ༁ τ༁ ༁ρ༁ν, ༁λλ’ ༁ς
༁χοντι µ༁ν α༁τό, ο༁κ ༁ρθ༁ς δ༁ τετραµµέν༁ ο༁δ༁ βλέποντι ο༁ ༁δει, το༁το διαµηχανήσασθαι.
༁οικεν γάρ, ༁φη.

ÏÍ

Α༁ µ༁ν τοίνυν ༁λλαι ༁ρετα༁ καλούµεναι ψυχ༁ς κινδυνεύουσιν ༁γγύς τι ε༁ναι τ༁ν το༁
σώµατος – τ༁ ༁ντι γ༁ρ ο༁κ ༁νο༁σαι πρότερον ༁στερον ༁µποιε༁σθαι ༁θεσι κα༁
༁σκήσεσιν – ༁ δ༁ το༁ φρον༁σαι παντ༁ς µ༁λλον θειοτέρου τιν༁ς τυγχάνει, ༁ς ༁οικεν,
ο༁σα, ༁ τ༁ν µ༁ν δύναµιν ο༁δέποτε ༁πόλλυσιν, ༁π༁ δ༁ τ༁ς περιαγωγ༁ς χρήσιµόν τε κα༁
༁φέλιµον κα༁ ༁χρηστον α༁ κα༁ βλαβερ༁ν γίγνεται.

ÖÑ

Α1.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό που αντιστοιχεί σε καθεµιά από τις
παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι
σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασµένη, µε βάση το αρχαίο κείµενο
(µονάδες 3) και να τεκµηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις
λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειµένου που την επιβεβαιώνουν (µονάδες 3):
1. Η φρόνηση ως αρετή της ψυχής καλλιεργείται µε τον εθισµό και την
άσκηση.
2. Η αρετή της φρόνησης αποβαίνει πάντα ωφέλιµη για τον άνθρωπο.
3. Η τέχνη της παιδείας στρέφει την ψυχή στην ορθή κατεύθυνση.
(µονάδες 6)
β. 1. «σφε༁ς ༁ντιθέναι…»: Σε ποια λέξη του αρχαίου κειµένου αναφέρεται η
αντωνυµία «σφε༁ς»;
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2. «༁ καταµανθάνει ༁καστος»: Σε ποια λέξη του αρχαίου κειµένου αναφέρεται η αντωνυµία «༁»;
(µονάδες 4)
Μονάδες 10
«ε༁ς τ༁ ༁ν κα༁ το༁ ༁ντος τ༁ φανότατον», «τ༁ς περιαγωγ༁ς»: Αξιοποιώντας
τους παραπάνω όρους του κειµένου να εξηγήσετε πώς αντιλαµβάνεται ο
Σωκράτης την έννοια της παιδείας.
Μονάδες 10

Β2.

«Φασ༁ δέ που ο༁κ ༁νούσης ༁ν τ༁ ψυχ༁ ༁πιστήµης σφε༁ς ༁ντιθέναι, ο༁ον
τυφλο༁ς ༁φθαλµο༁ς ༁ψιν ༁ντιθέντες»: Ποια άποψη διατυπώνει ο Σωκράτης
στο χωρίο (µονάδες 4) και πώς αυτή ενισχύεται από την επανάληψη της
πρόθεσης «༁ν» και την αναλογία / παροµοίωση που χρησιµοποιεί;
(µονάδες 6)
Μονάδες 10

Β3.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό που αντιστοιχεί σε καθεµιά από τις
φράσεις της Στήλης Α του παρακάτω πίνακα και δίπλα σε αυτόν το γράµµα
της λέξης ή φράσης από τη Στήλη Β που συµπληρώνει ορθά το νόηµά της.
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Β1.

Στήλη Α
Στήλη Β
1. Η κατηγορία που είχε
α. η διαφθορά των νέων.
µεγαλύτερη σχέση µε την
β. η αθεΐα.
πραγµατική αιτία δίωξης του γ. οι δηµοκρατικές του αντιλήψεις.
Σωκράτη ήταν
α. δίδαξε φιλοσοφία στον ∆ίωνα.
β. γνώρισε τον φιλόσοφο Ευκλείδη.
γ. ήρθε σε επαφή µε τον Πυθαγορισµό.

3. Οι φιλόσοφοι βασιλείς
αναλαµβάνουν την εξουσία

α. λόγω της αριστοκρατικής/ευγενικής
καταγωγής τους.
β. από αίσθηση καθήκοντος.
γ. από ηγετική φιλοδοξία.

4. Οι πρώιµοι διάλογοι του
Πλάτωνα γράφτηκαν

α. µετά το τελευταίο ταξίδι στη Σικελία.
β. κατά την πρώτη δεκαετία µετά τον
θάνατο του Σωκράτη.
γ. πριν τον θάνατο του Σωκράτη.

5. Η θέση ότι η δικαιοσύνη
είναι να αποδίδεις τα ίσα,
καλό στον φίλο, κακό στον
εχθρό, υποστηρίχθηκε από

α. τον Θρασύµαχο.
β. τον Κέφαλο.
γ. τον Πολέµαρχο.

ÖÑ

ÏÍ

2. Ο Πλάτων στο πρώτο του
ταξίδι στη Σικελία

Μονάδες 10
2

Β4.α. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεµιά αρχαία ελληνική λέξη της
Στήλης Α µε την ετυµολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της Στήλης Β
(στη Στήλη Β περισσεύουν δύο λέξεις).
Στήλη Β
απώλεια
τρυφερός
ανατροπή
ανακωχή
απόλυση
φάσµα
παρακαταθήκη
άξονας
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Στήλη Α
φανόν
༁νασχέσθαι
περιακτέον
τετραµµέν༁
༁ντιθέντες
༁πόλλυσι

(µονάδες 6)

Β4.β. Για καθεµιά από τις δύο παρακάτω λέξεις να γράψετε µία περίοδο λόγου στα
νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε µορφή της (µέρος του λόγου,
πτώση, αριθµό, γένος, έγκλιση, χρόνο), χρησιµοποιείται µε διαφορετική σηµασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείµενο:
«༁παγγελλόµενοι», «༁πιστήµης».
(µονάδες 4)
Μονάδες 10
Β5.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Ε.Π. Παπανούτσος µεταφέρει, στο παρακάτω απόσπασµα, τις
απόψεις του Α. ∆ελµούζου για την παιδεία.
Η παιδεία είναι ένα από τα πιο σπουδαία µέσα για την ατοµική και τη συνολική
προκοπή. Σκοπός της να υπηρετήσει και να κάµει καλύτερη τη ζωή του ανθρώπου.

ÏÍ

Γίνεται καλύτερη η ζωή του ανθρώπου όσο περισσότερο δουλεύεται η ψυχή του και
όσο βαθύτερα ποτίζεται µε την αγάπη και την καλοσύνη. Καλύτερη, στο βάθος, θα
ειπεί πιο καλλιεργηµένη, πιο ηθική και πιο ελεύθερη.

ÖÑ

Η ψυχική όµως καλλιέργεια και η ελευθερία δεν έρχονται έτοιµα απ’ έξω, παρά είναι
καρπός που ωριµάζει µέσα µας ολοένα και περισσότερο µε αδιάκοπη ατοµική
προσπάθεια. Με προσπάθεια και δοκιµασία λυτρώνεται µε τον καιρό το άτοµο από το
βάρος της ύλης και υψώνεται σκαλί το σκαλί προς τον ελεύθερο άνθρωπο.
Στο ιδανικό αυτό µπορεί να πλησιάσει άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο,
ανάλογα µε τη δύναµή του. Και θα το πλησιάσει πάντα µε τη δική του ιδιότυπη
µορφή, τη µορφή που πηγάζει και ορίζεται από τα διαλεχτά και γόνιµα στοιχεία που
κλείνει µέσα του. Όσο περισσότερο δουλεύει ο καθένας τα στοιχεία του αυτά, τόσο
πιο πολύ υψώνεται στο ιδανικό εγώ του.

Ε.Π. Παπανούτσος, Α. ∆ελµούζος, (έκδ. Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης), σελ.
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Να παρουσιάσετε δύο (2) από τις απόψεις του Α. ∆ελµούζου σχετικά µε τον σκοπό
της παιδείας που εµφανίζουν οµοιότητες µε τις αντίστοιχες πλατωνικές απόψεις του
διδαγµένου κειµένου.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ξενοφών, Πόροι V, 11-13, (OXFORD CLASSICAL TEXTS)
Στο παρακάτω απόσπασµα του διδακτικού έργου «Πόροι ༁ περί
προσόδων» ο Ξενοφών συνδέει την οικονοµική ευηµερία της
Αθήνας µε τα αγαθά της ειρήνης.
ε༁ δέ τις α༁ ε༁ς χρήµατα κερδαλεώτερον νοµίζει ε༁ναι τ༁ πόλει πόλεµον ༁ ε༁ρήνην, ༁γ༁
µ༁ν ο༁κ ο༁δα π༁ς ༁ν ༁µεινον τα༁τα κριθείη ༁ ε༁ τις τ༁ προγεγενηµένα ༁πανασκοποίη
τ༁ πόλει π༁ς ༁ποβέβηκεν. ε༁ρήσει γ༁ρ τό τε παλαι༁ν ༁ν ε༁ρήν༁ µ༁ν πάνυ πολλ༁
χρήµατα ε༁ς τ༁ν πόλιν ༁νενεχθέντα, ༁ν πολέµ༁ δ༁ πάντα τα༁τα καταδαπανηθέντα·
γνώσεται δ’, ༁ν σκοπ༁, κα༁ ༁ν τ༁ ν༁ν χρόν༁ δι༁ µ༁ν τ༁ν πόλεµον κα༁ τ༁ν προσόδων
πολλ༁ς ༁κλιπούσας κα༁ τ༁ς ε༁σελθούσας ε༁ς παντοδαπ༁ [πολλ༁] καταδαπανηθείσας,
༁πε༁ δ༁ ε༁ρήνη κατ༁ θάλατταν γεγένηται, η༁ξηµένας τε τ༁ς προσόδους, κα༁ ταύταις
༁ξ༁ν το༁ς πολίταις χρ༁σθαι ༁ τι βούλονται. ε༁ δέ τίς µε ༁περωτ༁η· ༁ καί, ༁ν τις ༁δικ༁
τ༁ν πόλιν, λέγεις ༁ς χρ༁ κα༁ πρ༁ς το༁τον ε༁ρήνην ༁γειν; ο༁κ ༁ν φαίην· ༁λλ༁ µ༁λλον
λέγω ༁τι πολ༁ θ༁ττον ༁ν τιµωροίµεθα α༁τούς, ε༁ µηδένα ༁πάρχοιµεν ༁δικο༁ντες·
ο༁δένα γ༁ρ ༁ν ༁χοιεν σύµµαχον.
Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση του παρακάτω αποσπάσµατος:
«ε༁ δέ τίς µε ༁περωτ༁η· ... ༁ν ༁χοιεν σύµµαχον».
Μονάδες 10

Γ2.

Με βάση το αδίδακτο κείµενο, ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της ειρήνης και
ποια τα µειονεκτήµατα του πολέµου;
Μονάδες 10

ÏÍ

Γ1.

Γ3.α. «πολλ༁ς ༁κλιπούσας κα༁ τ༁ς ε༁σελθούσας ε༁ς παντοδαπ༁ [πολλ༁]
καταδαπανηθείσας» να µετατρέψετε τις µετοχές του αποσπάσµατος σε β΄
ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή που βρίσκονται.
(µονάδες 3)

ÖÑ

β. Για τα επιρρήµατα του αποσπάσµατος «༁λλ༁ µ༁λλον λέγω ༁τι πολ༁ θ༁ττον
༁ν τιµωροίµεθα α༁τούς» που βρίσκονται στο συγκριτικό βαθµό, να γράψετε
τους άλλους δύο βαθµούς. (µονάδες 4)
γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεµία από τις
παρακάτω λέξεις:
τις : τη δοτική πληθυντικού
προσόδους : την ονοµαστική πληθυντικού
πολίταις : την κλητική ενικού
(µονάδες 3)
Μονάδες 10
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Γ4.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τούς όρους: ༁ ε༁ρήνην, τα༁τα (το πρώτο του
κειµένου), τ༁ν προσόδων, ༁γειν. (µονάδες 4)
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β. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη µετοχή ༁νενεχθέντα και να δικαιολογήσετε
τον χαρακτηρισµό της. (µονάδες 2)

ÖÑ

ÏÍ

γ. «π༁ς ༁ν ༁µεινον τα༁τα κριθείη», «༁ς χρ༁ κα༁ πρ༁ς το༁τον ε༁ρήνην ༁γειν»:
Να χαρακτηρίσετε το είδος των προτάσεων και να επισηµάνετε τον συντακτικό
τους ρόλο. (µονάδες 4)
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Μονάδες 10

