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▪
▪
▪

Αγαπητέ/ή υποψήφιε/α,
Το ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Φροντιστήριο, διανύοντας ακόμη μια χρονιά συντονισμένων
προσπαθειών στο φροντιστηριακό χώρο και επιτυχημένων αποτελεσμάτων στο
φροντιστηριακό χώρο και απευθυνόμενο όχι μόνο στους μαθητές του, αλλά και
στο σύνολο των υποψηφίων, προσφέρει μια νέα πλούσια σειρά εκδόσεων –
βοηθημάτων.
Εκτός από την πλήρη & ολοκληρωμένη σειρά εσωτερικών εκδόσεων, οι οποίες
ανανεώνονται διαρκώς, το Φροντιστήριό μας επιμελήθηκε τα εξής ως μια
πολύτιμη συνεισφορά στον αγώνα όλων των υποψηφίων για τις εξετάσεις του
Λυκείου:
Έκδοση τυπολογίου – βιβλίου «Τεχνική με πίνακες για τα μαθήματα: Αρχαία,
Λατινικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία».
Έκδοση βιβλίου: «Προετοιμαστείτε για τη Γ΄ Λυκείου» με απαραίτητες γνώσεις
και επαναληπτικές ασκήσεις από την Α΄ και Β΄ Λυκείου.
Έκδοση νέου τόμου με Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλα τα Πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Το Φροντιστήριό μας υπενθυμίζει τις πολλές και τακτικές εκδόσεις των 35
τελευταίων ετών, που διανεμήθηκαν δωρεάν σε πλήθος μαθητών και
συναδέλφων καθηγητών, σε περισσότερα από 800.000 αντίτυπα, καθώς και τη
διαρκή παρουσία του, με πολύ χρήσιμα προτεινόμενα θέματα, σε συνεργασία με
όλο το φάσμα του ημερήσιου Τύπου: «Ελευθεροτυπία» (1992),
«Μεσημβρινή»(1992), «Έθνος» (1994), «Απογευματινή» (1994), «Καθημερινή»
(1994),
«Αδέσμευτος
Τύπος»
(1996),
«Ελευθεροτυπία»
(1996),
«Ελευθεροτυπία» (1997), «Ελευθεροτυπία» (1999), «Ελευθεροτυπία» (2000),
«Ελευθεροτυπία» (2001), «Ελεύθερος Τύπος» (2007-2008).
Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία προσφέρουμε ειδική έκδοση σε CDROM με πληροφορίες για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για
όλους τους υποψηφίους & τους συναδέλφους καθηγητές στον ιστότοπό μας:

www.theoritiko.gr
Εκεί θα βρείτε:
▪ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2019 ΜΕ ΤΙΣ
ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
▪ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (34ος Τόμος)
▪ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
▪ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥΣ κάνοντας «κλικ» στον ΟΔΗΓΟ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
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Διεύθυνση Σπουδών
ΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 Πληροφορίες:
210 3824659
210 3830085
210 2114118
210 2113353
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
www.theoritiko.gr
Κτήριο 1ο & Γραμματεία:
Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος, 3ος όροφος
Κτήριο 2ο & Γραμματεία:
Αγίας Λαύρας 97, Α. Πατήσια (σταθμός ΗΣΑΠ)
Γραμματεία:

▪

▪

▪
▪

Δρίβα Χρύσα
Ζεππάτου Κατερίνα
Καραντία Μαρία – Αλίκη
Ρούτη Αμαλία
Τσετσέκου Σπυριδούλα

Το φροντιστήριο «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ» εκδίδει κάθε χρόνο πλήρη σειρά
βιβλίων και φροντιστηριακών βοηθημάτων έτσι ώστε να υπάρχει
απόλυτη κάλυψη των μαθητών του, όσον αφορά στο παρεχόμενο
εκπαιδευτικό υλικό.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, στα Φροντιστήρια
λειτουργεί τμήμα DTP (Desktop Publishing), στο οποίο με τη χρήση των
πλέον σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
μονάδων, γίνεται η επιμέλεια της παρουσίασης όλων των εκδόσεων και
των εντύπων μας.
Υπεύθυνη τμήματος DTP: Καραντία Μαρία – Αλίκη
Για τις εκδόσεις συνεργάζονται όλοι οι καθηγητές του Φροντιστηρίου
«ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ».

ΕΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΝΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ
Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΤΥΧΗ» ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ !
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Το «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ»:
▪ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ τα προγράμματά του έτσι, ώστε να καλύπτουν τα μαθήματα
σε αριθμό ωρών, που να αρκούν για την εμπέδωσή τους και σε
πρόγραμμα που να ταιριάζει με τις ώρες παρακολούθησης του Λυκείου.

▪ ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ σε προηγούμενες απαραίτητες γνώσεις, ώστε
πιθανά κενά να καλυφθούν.

▪ ΕΚΔΙΔΕΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, με πλήθος ερωτήσεων, ώστε να καλυφθούν οι
διάφορες περιπτώσεις και η προετοιμασία των υποψηφίων να γίνεται στο
πνεύμα και στο επίπεδο των εξετάσεων.

▪ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, επιστημονικά και
παιδαγωγικά καταρτισμένους.

▪ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:
Test γενικών γνώσεων και 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης σε
επίπεδο πανελλαδικών εξετάσεων.

▪ ΕΛΕΓΧΕΙ αυστηρά την εργατικότητα και αποδοτικότητα των μαθητών και
ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς.

▪ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ έτσι ώστε η
διδασκαλία να αποδίδει τα μέγιστα σε κάθε μαθητή.

▪ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ με επιπλέον ώρες διδασκαλίας.
▪ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ τους μαθητές για τις επαγγελματικές διεξόδους και
ΒΟΗΘΑ στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους.

▪ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για την σωστή αξιοποίηση του χρόνου και τον
αποτελεσματικό τρόπο μελέτης.
Στο «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ», με αίσθημα ευθύνης για ένα συνεχιζόμενο και
αποτελεσματικό έργο μέγιστης βοήθειας του υποψηφίου, που εδώ και 35
χρόνια έχουμε ξεκινήσει, βρισκόμαστε πια στην ευχάριστη θέση να
διαπιστώνουμε την αναγνώριση από χιλιάδες προηγούμενους μαθητές μας
και τωρινούς επιστήμονες αλλά και από αξιόλογους συναδέλφους.
[4]
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ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ, «Μενέξενος»
Ἐν τούτῳ δή ἄν τις γενόμενος γνοίη οἷοι ἄρα ἐτύγχανον ὄντες τήν ἀρετήν
οἱ Μαραθῶνι δεξάμενοι τήν τῶν βαρβάρων δύναμιν καί κολασάμενοι τήν
ὑπερηφανίαν ὅλης τῆς Ἀσίας καί πρῶτοι στήσαντες τρόπαια τῶν βαρβάρων,
ἡγεμόνες και διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις γενόμενοι ὅτι οὐκ ἄμαχος εἴη ἡ Περσῶν
δύναμις, ἀλλά πᾶν πλῆθος και πᾶς πλοῦτος ἀρετῇ ὑπείκει. Ἐγώ μέν οὖν
ἐκείνους τούς ἄνδρας φημί οὐ μόνον τῶν σωμάτων τῶν ἡμετέρων πατέρας
εἶναι, ἀλλά και τῆς ἐλευθερίας τῆς τε ἡμετέρας καί συμπάντων τῶν ἐν τῇδε
τῇ ἡπείρῳ.

1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.
(Μονάδες 20)

2.

3.

α) Να χαρακτηριστούν συντακτικά τα υπογραμμισμένα:
γενόμενος, οἷοι, ὄντες, τήν ἀρετήν, ὅλης, πρῶτοι, τῶν βαρβάρων, ἀρετῇ,
τούς ἄνδρας, μόνον.
(Μονάδες 5)
β) Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις από: «ὅτι οὐκ
ἀμαχος… ὑπείκει». Ποιος ο ιδιαίτερος συντακτικός τους ρόλος;
(Μονάδες 5)
α) Να κλιθούν τα εξής μόνο στον αντίθετο αριθμό:
οἷοι, δύναμιν, ἡγεμόνες, Περσῶν, πλῆθος, πατέρας.
(Μονάδες 6)
β) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στα εξής:
γνοίη, εἴη, ὑπείκει, φημί.
(Μονάδες 4)
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Σ’ αυτήν την εποχή αν ανέτρεχε κάποιος θα μπορούσε να αντιληφθεί τι
είδους τύχαιναν να είναι ως προς την ανδρεία αυτοί που αντιμετώπισαν στο
Μαραθώνα τη δύναμη των βαρβάρων και τιμώρησαν την υπερηφάνεια όλης
της Ασίας και πρώτοι έστησαν τρόπαια (ήττας) των βαρβάρων, αφού
καθοδήγησαν και δίδαξαν τους άλλους ότι δεν ήταν ακατάβλητη η δύναμη
των Περσών αλλά κάθε πλήθος και κάθε πλούτος υποχωρεί στην ανδρεία.
Εγώ, λοιπόν, ισχυρίζομαι ότι εκείνοι οι άνδρες είναι όχι μόνο πατέρες των
σωμάτων μας αλλά και της ελευθερίας και της δικής μας και όλων γενικά
όσοι κατοικούν σ’ αυτήν εδώ την ήπειρο.
2.
α)
▪ γενόμενος: υποθετική μετοχή , συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος
«ἄν γνοίη» (λανθάνων υποθετικός λόγος της απλής σκέψης)
▪ οἷοι: κατηγορούμενο στο «οἱ δεξάμενοι» από τη μετοχή «ὂντες»
▪ ὄντες: κατηγορηματική μετοχή ως κατηγορούμενο στο «οἱ δεξάμενοι»
από το «ἐτύγχανον».
▪ τήν ἀρετήν : αιτιατική της αναφοράς στο «οἷοι»
▪ ὅλης: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «τῆς Ἀσίας».
▪ πρῶτοι : επιρρηματικό κατηγορούμενο τάξης/ σειράς.
▪ τῶν βαρβάρων: γενική αντικειμενική στο «τρόπαια».
▪ ἀρετῇ : αντικείμενο του ρήματος «ὑπείκει».
▪ τούς ἄνδρας : υποκείμενο του «εἶναι» , ετεροπροσωπία.
▪ μόνον : επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού.
β)
▪ «ὅτι οὐκ ἄμαχος εἴη ἡ Περσῶν δύναμις».
▪ «(ὅτι) πᾶν πλῆθος και πᾶς πλοῦτος ἀρετῇ ὑπείκει».
Πρόκειται για δύο δευτερεύουσες ονοματικές ειδικές προτάσεις που
λειτουργούν ως αντικείμενο στη ρηματική διάσταση του «διδάσκαλοι».
Εισάγονται με τον ειδικό σύνδεσμο ὃτι και εκφέρονται η πρώτη με ευκτική
του πλαγίου λόγου που δηλώνει το υποκειμενικό, ενώ η δεύτερη με οριστική
που δηλώνει το πραγματικό.
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3) α)
Ονομαστική
Γενική
Δοτική
Αιτιατική
Κλητική

οἷος
οἵου
οἵῳ
οἷον
---

3) β)
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

δυνάμεις
δυνάμεων
δυνάμεσι
δυνάμεις
δυνάμεις

ἔγνω
γνῷ
γνοίη
γνώτω

ἡγεμών
ἡγεμόνος
ἡγεμόνι
ἡγεμόνα
ἡγεμών

ἐστί
ᾖ
εἴη
ἔστω

Πέρσης
Πέρσου
Πέρσῃ
Πέρσην
Πέρσα

ὑπείκει
ὑπείκῃ
ὑπείκοι
ὑπεικέτω

πλήθη
πληθῶν
πλήθεσι
πλήθη
πλήθη

πατήρ
πατρός
πατρἰ
πατέρα
πάτερ

φημί
φῶ
φαίην
---

Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: Ἰσοκράτους, «Πλαταϊκὸς»
Εἰδότες ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τοῖς ἀδικουμένοις προθύμως
βοηθεῖν εἰθισμένους καὶ τοῖς εὐεργέταις μεγίστην χάριν ἀποδιδόντας, ἥκομεν
ἱκετεύσοντες μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς εἰρήνης οὔσης ἀναστάτους ὑπὸ Θηβαίων
γεγενημένους. Πολλῶν δ’ἤδη πρὸς ὑμᾶς καταφυγόντων καὶ διαπραξαμένων
ἃπανθ’ὅσων ἐδεήθησαν, ἡγούμεθα μάλισθ’ ὑμῖν προσήκειν περὶ τῆς
ἡμετέρας πόλεως ποιήσασθαι πρόνοιαν· οὔτε γὰρ ἂν ἀδικὼτερον οὐδένας
ἡμῶν εὕροιτε τηλικαύταις συμφοραῖς περιπεπτωκότας οὔτ’ἐκ πλείονος
χρόνου πρὸς τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκειότερον διακειμένους. Ἔτι δὲ τοιούτων
δεησόμενοι πάρεσμεν, ἐν οἷς κίνδυνος μὲν οὐδεὶς ἔνεστιν, ἅπαντες
δ’ἄνθρωποι νομιοῡσιν ὑμᾶς πειθομένους ὁσιωτάτους καὶ δικαιοτάτους εἶναι
τῶν Ἑλλήνων.
1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.
(Μονάδες 20)
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2.

3.

α) Να αναγνωριστούν συντακτικά τα εξής:
Ἀθηναῖοι, τοῖς εὐεργέταις, ἱκετεύσοντες, οὔσης, περιπεπτωκότας.
(Μονάδες 5)
β) Να μετατραπούν οι μετοχές «εἰδότες» και «δεησόμενοι» στις
αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.
(Μονάδες 5)
α) Να γραφεί ο ίδιος τύπος στους άλλους βαθμούς των εξής:
προθύμως, μεγίστην, πολλῶν, μάλισθ’, ἀδικὼτερον.
(Μονάδες 5)
β) Να γίνει η χρονική αντικατάσταση στα εξής:
εἰδότες, ἀποδιδόντας, περιιδεῖν, καταφυγόντων, εὕροιτε.
(Μονάδες 5)
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επειδή γνωρίζουμε, άνδρες Αθηναίοι, ότι εσείς έχετε συνηθίσει πρόθυμα
να βοηθάτε όσους αδικούνται και να ανταποδίδετε τη μεγαλύτερη χάρη
στους ευεργέτες (σας), έχουμε έρθει να (σας) ικετεύσουμε να μην
ανεχτείτε την καταστροφή μας από τους Θηβαίους παρόλο που υπάρχει
ειρήνη. Και αφού ήδη πολλοί κατέφυγαν σε σας και πέτυχαν όλα όσα
ζήτησαν, θεωρούμε ότι κατεξοχήν εσείς αρμόζει να προνοήσετε για τη
δική μας πόλη· γιατί δεν θα διαπιστώνατε κανέναν να έχει πέσει σε τόσο
μεγάλες συμφορές αδικότερα από μας ούτε να διάκειται πιο φιλικά
περισσότερο χρόνο (από μας) προς τη δική σας πόλη. Επιπλέον
βρισκόμαστε εδώ για να ζητήσουμε τέτοιου είδους, στα οποία δεν
ενυπάρχει κανείς κίνδυνος και όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι θα
θεωρήσουν εσάς τους πιο δίκαιους και ενάρετους απ’ τους Έλληνες αν
πειστείτε.
2. α.
▪
▪
▪
▪

Ἀθηναῖοι: επιθετικός προσδιορισμός στο «ἄνδρες»
τοῖς εὐεργέταις: έμμεσο αντικείμενο στη μετοχή «ἀποδιδόντας»
ἱκετεύσοντες: τελική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του
ρήματος «ἥκομεν», «ὑμεῖς»
οὔσης: εναντιωματική μετοχή, γενική απόλυτη με υποκείμενο το
«εἰρήνης»
[9]

▪

β.
▪
▪

περιπεπτωκότας: κατηγορηματική μετοχή συνημμένη
αντικείμενο του ρήματος «ἂν εὓροιτε», «οὐδένας»

στο

«εἰδότες»  Ἐπεί ἲσμεν
«δεησόμενοι»  ἳνα δεησώμεθα

3. α.
▪
▪
▪
▪
▪

προθύμως: προθυμότερον, προθυμότατα
μεγίστην: μεγάλην, μείζονα
πολλῶν: πλειόνων, πλείστων
μάλισθ’: μάλα, μᾶλλον
ἀδικὼτερον: ἀδίκως, ἀδικώτατα

β.
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος

εἰδότες
--εἰσόμενοι
γνόντες
ἐγνωκότες
---

ἀποδιδόντας
--ἀποδώσοντας
ἀποδόντας
ἀποδεδωκότας
---

καταφευγόντων
--καταφευξομένων
καταφυγόντων
καταπεφευγότων
---

περιορᾶν
--περιόψεσθαι
περιιδεῖν
περιεωρακέναι
---

εὑρίσκοιτε
--εὑρήσοιτε
εὓροιτε
εὑρηκότες εἶτε
---

Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: Πλάτωνος, «Φαίδων», 35
Καί, ὡς ἒοικε, τήν μαντικήν τῶν κύκνων δοκῶ ὑμῖν φαυλότερος εἶναι οἳ
ἐπειδάν αἴσθωνται ὃτι δεῖ αὐτούς ἀποθανεῖν, ᾂδοντες καί ἐν τῷ πρόσθεν
χρόνῳ τότε δή πλεῖστα καί κάλλιστα ᾂδουσι γεγηθότες, ὃτι μέλλουσι παρά
τόν θεόν ἀπιέναι, οὗπέρ εἰσι θεράποντες. Οἱ δ’ ἂνθρωποι διά τό αὑτῶν δέος
τοῦ θανάτου καί τῶν κύκνων καταψεύδονται καί φασιν αὐτούς θρηνοῦντας
τόν θάνατον ὑπό λύπης ἐξᾴδειν καί οὐ λογίζονται ὃτι οὐδέν τῶν πετομένων
ᾄδει, ὃταν ῥιγῷ ἢ πεινῇ ἢ τινα ἂλλην λύπην λυπῆται.

1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.
(Μονάδες 20)

2.

3.

α) Να αναγνωριστούν συντακτικά τα εξής:
τήν μαντικήν, τῶν κύκνων, οὗπερ, αὑτῶν, τοῦ θανάτου, τῶν κύκνων,
τῶν πετομένων, λύπην.
(Μονάδες 5)
β) Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε όλες τις δευτερεύουσες
προτάσεις από την αρχή του κειμένου ως «θεράποντες» (είδος,
εισαγωγή, εκφορά, ρόλος).
(Μονάδες 5)
α) Να γίνει χρονική αντικατάσταση στους εξής τύπους:
εἶναι, αἴσθωνται, ᾂδουσι, ἀπιέναι, καταψεύδονται.
(Μονάδες 5)
β) Να γραφεί ο ίδιος τύπος στον αντίθετο αριθμό:
ἒοικε, οὗπερ, τό δέος, ῥιγῷ, λύπην.
(Μονάδες 5)
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και, όπως φαίνεται, ως προς τη μαντική, δίνω σε σας την εντύπωση ότι
είμαι κατώτερος από τους κύκνους, οι οποίοι όταν αντιληφθούν ότι
πρέπει να πεθάνουν, αν και τραγουδούσαν τον προηγούμενο καιρό, τότε
λοιπόν περισσότερο και καλύτερα τραγουδούν επειδή χαίρονται, διότι
πρόκειται να πάνε κοντά στο Θεό, του οποίου βέβαια είναι υπηρέτες. Οι
άνθρωποι, όμως, λόγω του φόβου τους για το θάνατο, και για τους
κύκνους λένε ψέματα και ισχυρίζονται ότι αυτοί λόγω λύπης
τραγουδούν το τελευταίο τους άσμα επειδή θρηνούν το θάνατο και δεν
αναλογίζονται ότι κανένα απ’ τα πτηνά δεν τραγουδά όταν κρυώνει ή
πεινά ή κάποιο άλλο πόνο διέρχεται.
2. α.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
β.
▪
▪

▪

τήν μαντικήν: αιτιατική της αναφοράς στο «φαυλότερος»
τῶν κύκνων: γενική συγκριτική στο «φαυλότερος»
οὗπερ: γενική αντικειμενική στο «θεράποντες»
αὑτῶν: γενική υποκειμενική στο «δέος»
τοῦ θανάτου: γενική αντικειμενική στο «δέος»
τῶν κύκνων: αντικείμενο στο ρήμα «καταψεύδονται»
τῶν πετομένων: επιθετική μετοχή ως γενική διαιρετική στο «οὐδέν»
λύπην: σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα «λυπῆται»

«ὡς ἒοικε»  δευτερεύουσα αναφορική παραβολική που εκφράζει
τρόπο σε σχέση με την κύρια, εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα
«ὡς» και εκφέρεται με οριστική που δηλώνει το πραγματικό.
«ἐπειδάν
αἴσθωνται»

δευτερεύουσα
επιρρηματική
χρονικοϋποθετική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός
προσδιορισμός χρόνου-υπόθεσης στη δευτερεύουσα αναφορική.
Εισάγεται με το χρονικοϋποθετικό σύνδεσμο «ἐπειδάν» και
εκφέρεται με υποτακτική γιατί με απόδοση την οριστική ενεστώτα
«ᾂδουσι» σχηματίζει λανθάνοντα υποθετικό λόγο που δηλώνει
αόριστη επανάληψη σε παρόν/μέλλον.
«ὃτι… ἀποθανεῖν»  δευτερεύουσα ονοματική ειδική ως
αντικείμενο στο ρήμα «αἴσθωνται», εισάγεται με τον ειδικό
σύνδεσμο «ὃτι» και εκφέρεται με οριστική που δηλώνει το
πραγματικό.
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▪

▪

▪

«οἳ ᾂδοντες καί ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ τότε δή πλεῖστα και κάλλιστα
ᾂδουσι γεγηθότες»  δευτερεύουσα αναφορικοαιτιολογική
προσδιοριστική στο κύκνων, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία
«οἵ» και εκφέρεται με οριστική που δηλώνει το πραγματικό.
«ὃτι μέλλουσι… ἀπιέναι»  δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική
που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στη
μετοχή «γεγηθότες», εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο «ὃτι»
και εκφέρεται με οριστική που δηλώνει το πραγματικό.
«οὗπερ… θεράποντες»  δευτερεύουσα ονοματική αναφορική
προσδιοριστική στο «θεόν», εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία
«οὗπερ» και εκφέρεται με οριστική που δηλώνει το πραγματικό.

3. α.
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος

εἶναι
--ἒσεσθαι
γενέσθαι
γεγονέναι
---

αἰσθάνωνται
----αἲσθωνται
ᾐσθημένοι ὦσι
---

ἀπιέναι/ ἀπέρχεσθαι
--ἀπιέναι
ἀπελθεῖν
ἀπεληλυθέναι
---

ᾂδουσι
ᾖδον
ᾂσονται, ᾂσουσι
ᾖσαν
ᾒκασιν
ᾒκεσαν

καταψεύδονται
κατεψεύδοντο
καταψεύσονται
κατεψεύσαντο
κατεψευσμένοι εἰσί
κατεψευσμένοι ἦσαν

β.
▪
▪
▪
▪
▪

ἒοικε: ἐοίκασι
οὗπερ: ὧνπερ
τό δέος: τά δέα/ δέη
ῥιγῷ: ῥιγῶσιν
λύπην: λύπας
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: Πλάτωνος, «Ἀπολογία Σωκράτους», 38
Οὒτε γάρ ἐν δίκῃ οὒτ’ ἐν πολέμῳ οὒτ’ ἐμέ οὒτ’ ἄλλον οὐδένα δεῖ τοῦτο
μηχανᾶσθαι, ὃπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν θάνατον. Καί γάρ ἐν ταῖς μάχαις
πολλάκις δῆλον γίγνεται ὃτι τό γε ἀποθανεῖν ἄν τις ἐκφύγοι καί ὃπλα ἀφείς
καί ἐφ’ ἱκετείαν τραπόμενος τῶν διωκόντων καί ἄλλαι μηχαναί πολλαί εἰσιν
ἐν ἑκάστοις τοῖς κινδύνοις, ὣστε διαφεύγειν θάνατον, ἐάν τις τολμᾷ πᾶν
ποιεῖν καί λέγειν. Ἀλλά ὁρᾶτε μή οὐ τοῦτ’ ᾖ χαλεπόν, ὦ ἄνδρες, θάνατον
ἐκφυγεῖν, ἀλλά πολύ χαλεπώτερον πονηρίαν· θᾶττον γάρ θανάτου θεῖ. Και
νῦν ἐγῶ μέν ἃτε βραδύς ὢν και πρεσβύτης ὑπό τοῦ βραδυτέρου ἑάλων, οἱ
δ’ ἐμοί κατήγοροι ἃτε δεινοί καί ὀξεῖς ὄντες ὑπό τοῦ θάττονος, τῆς κακίας.

1.
2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.
(Μονάδες 20)
α) Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε όλες τις δευτερεύουσες
προτάσεις του κειμένου (είδος, εισαγωγή, εκφορά, ρόλος).
(Μονάδες 6)
β) Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις:
ἐν δίκῃ, ποιῶν, ἀφείς, τῶν διωκόντων, ἑκάστοις, ἐκφυγεῖν, θανάτου,
ἐμοί.
(Μονάδες 4)

3.

α) Να γίνει χρονική αντικατάσταση στα εξής:
ἀποθανεῖν, ἐκφύγοι, ἀφείς, τραπόμενος, θεῖ..
(Μονάδες 5)
β) Να γραφούν στον ίδιο τύπο του αντίθετου αριθμού τα εξής:
δίκῃ, πᾶν, ἀφείς, ἱκετείαν, τις.
(Μονάδες 5)
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
[14]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Γιατί ούτε σε δίκη ούτε σε πόλεμο ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος δεν
πρέπει αυτό να σκέφτεται, πώς δηλαδή θα ξεφύγει το θάνατο κάνοντας
τα πάντα. Και πράγματι στις μάχες πολλές φορές γίνεται φανερό ότι θα
μπορούσε κανείς να ξεφύγει το θάνατο κι αν αφήσει τα όπλα και αν
τραπεί σε ικεσία των εχθρών και άλλα πολλά τεχνάσματα υπάρχουν σε
κάθε κίνδυνο, ώστε να διαφεύγει το θάνατο, αν κανείς τολμά να κάνει
και να λέει τα πάντα. Αλλά προσέχετε μήπως δεν είναι αυτό δύσκολο,
άνδρες, το να ξεφύγει δηλαδή κανείς το θάνατο, αλλά πολύ
δυσκολότερο (μήπως είναι το να ξεφύγει) την κακίαν· γιατί τρέχει
γρηγορότερα απ’ το θάνατο. Και τώρα εγώ επειδή είμαι αργός και
ηλικιωμένος απ’ το πιο αργό πιάστηκα, ενώ οι κατήγοροι μου επειδή
είναι ικανοί και επιτήδειοι από το γρηγορότερο, δηλαδή την κακία.
2. α.
▪ «ὃπως… θάνατον»: δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική
μερικής αγνοίας ως επεξήγηση στο «τοῦτο». Εισάγεται με το
αναφορικό επίρρημα «ὃπως» και εκφέρεται με οριστική μέλλοντα
που δηλώνει το σκοπούμενο αποτέλεσμα.
▪ «ὃτι το γε… διωκόντων» και «(ὃτι) ἄλλαι μηχαναί… κινδύνοις»:
Πρόκειται για δυο δευτερεύουσες ονοματικές ειδικές ως
υποκείμενα στην απρόσωπη έκφραση «δῆλον γίγνεται». Εισάγονται
με τον ειδικό σύνδεσμο «ὃτι» και η πρώτη εκφέρεται με δυνητική
ευκτική που δηλώνει πιθανό στο παρόν – μέλλον ενώ η δεύτερη με
οριστική που δηλώνει το πραγματικό.
▪ «ὥστε… θάνατον»: δευτερεύουσα επιρρηματική απαρεμφατική
συμπερασματική
ως
επιρρηματικός
προσδιορισμός
του
συμπεράσματος στην δεύτερη ειδική πρόταση. Εισάγεται με τον
συμπερασματικό σύνδεσμο «ὥστε» και εκφέρεται με απαρέμφατο
που δηλώνει επιδιωκόμενο σκοπό.
▪ «ἐάν… λέγειν»: δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση που
λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της υπόθεσης στη
δευτερεύουσα συμπερασματική με την οποία σχηματίζει εξαρτημένο
υποθετικό λόγο που δηλώνει αόριστη επανάληψη σε παρόν/μέλλον.
▪ «μή οὐ… ἐκφυγεῖν» και «ἀλλά (μή)… πονηρίαν»: Πρόκειται για δυο
δευτερεύουσες ονοματικές ενδοιαστικές προτάσεις που
λειτουργούν ως αντικείμενα στο «ὁρᾶτε». Εισάγονται με τον
ενδοιαστικό σύνδεσμο «μή» και εκφέρονται με υποτακτική που
δηλώνει το προσδοκώμενο.
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β.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ἐν δίκῃ: εμπρόθετος χρονικής διάρκειας ή κατάστασης
ποιῶν: τροπική μετοχή συνημμένη στο εννοούμενο υποκείμενο του
ρήματος «ἀποφεύξεται», «οὗτος»
ἀφείς: υποθετική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος
«ἐκφύγοι ἄν»
τῶν διωκόντων: επιθετική μετοχή ως γενική αντικειμενική στο
«ἱκετείαν»
ἑκάστοις: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «κινδύνοις»
ἐκφυγεῖν: άναρθρο τελικό απαρέμφατο ως επεξήγηση στο «τοῦτ’»
θανάτου: γενική συγκριτική στο «θᾶττον»
ἐμοί: επιθετικός προσδιορισμός στο «οἱ κατήγοροι»

3. α.
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος

ἀποθνῄσκειν
--ἀποθανεῖσθαι
ἀποθανεῖν
ἀποτεθνηκέναι
---

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος

τρεπόμενος
--τρεψόμενος
τραπόμενος
τετραμμένος
---

ἐκφεύγοι
--ἐκφεύξοιτο
ἐκφύγοι
ἐκπεφευγώς εἴη
---

ἀφιείς
--ἀφήσων
ἀφείς
ἀφεικώς
---

θεῖ
ἒθει
θεύσεται, δραμεῖται
ἒδραμε
δεδράμηκε
ἐδεδραμήκει

β.
▪
▪
▪
▪
▪

δίκῃ: δίκαις
πᾶν: πάντα
ἀφείς: ἀφέντες
ἱκετείαν: ἱκετείας
τις: τινές
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: Πλάτωνος, «Κρίτων, 45»
Ἒτι δέ, ὦ Σώκρατες, οὐδέ δίκαιόν μοι δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτόν
προδοῦναι, ἐξόν σωθῆναι καί τοιαῦτα σπεύδεις γενέσθαι, ἃπερ ἂν καί οἱ
ἐχθροί σου σπεύσαιέν τε καί ἒσπευσαν τε διαφθεῖραι βουλόμενοι. Πρός δέ
τούτοις καί τούς υἱεῖς τούς σαυτοῦ ἒμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὓς σοι ἐξόν
καί ἐκθρέψαι καί ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσει καταλιπών, καί τό σόν μέρος, ὃ,τι ἂν
τύχωσι, τοῦτο πράξουσι τεύξονται δέ, ὡς τό εἰκός, τοιούτων οἷάπερ εἲωθε
γίγνεσθαι ἐν ταῖς ὀρφανίαις περί τούς ὀρφανούς. Ἢ γάρ οὐ χρή ποιεῖσθαι
παῖδας, ἢ ξυνδιαταλαιπωρεῖν καί τρέφοντα καί παιδεύοντα συ δέ μοι
δοκεῖς τά ῥᾳθυμότατα αἱρεῖσθαι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. α. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.
β. Ποιες συνέπειες θα έχει ο θάνατος του Σωκράτη για τα παιδιά του;
(Μονάδες 20)
2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
προδοῦναι:
β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο
καταλιπών:
εἰκός:

γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου στην ενεργητική φωνή
απαρέμφατο του τύπου στον ίδιο χρόνο

αἱρεῖσθαι:
ἐξόν:

α΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου β΄ στην εν. φωνή
γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού

σου:
τό μέρος:

ο ίδιος τύπος στο γ΄ πρόσωπο της αντωνυμίας
δοτική ενικού

ὃ,τι:
παῖδας:

ονομαστική πληθυντικού
γενική πληθυντικού

ῥᾳθυμότατα:

επίρρημα θετικού βαθμού
(Μονάδες 10)
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3.

α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι τύποι:
μοι, βουλόμενοι, ἐξόν (το δεύτερο του κειμένου), οἷάπερ, αἱρεῖσθαι.
(Μονάδες 5)
β) «καί τοιαῦτα σπεύδεις… σπεύσαιεν»: Να μετατρέψετε την περίοδο σε
πλάγιο λόγο χρησιμοποιώντας την πρόταση με εξάρτηση από το:
«Κρίτων εἶπε».
(Μονάδες 5)
Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. α. Επιπλέον, Σωκράτη, μου φαίνεται ότι δεν επιχειρείς δίκαιο πράγμα, να
προδίδεις δηλαδή τον εαυτό σου, ενώ είναι δυνατόν να σωθεί και να
επιδιώκεις να γίνουν τέτοια πράγματα σε σένα τα οποία θα τα
επεδίωκαν και οι εχθροί σου και τα επιδίωξαν επειδή ήθελαν να σε
καταστρέψουν. Επιπλέον και τους γιους σου νομίζω ότι προδίδεις, τους
οποίους αν και μπορείς να τους αναθρέψεις και να τους εκπαιδεύσεις
κατευθείαν τους εγκαταλείπεις, και όσο εξαρτάται από σένα, ό,τι τυχόν
τους τύχει, αυτό θα πράξουν. Και θα τους τύχουν όπως είναι φυσικό
αυτά τα οποία είναι συνηθισμένα να γίνονται στα ορφανά στην ορφάνια
τους. Ή, λοιπόν, δεν πρέπει να κάνεις παιδιά ή πρέπει να ταλαιπωρείσαι
μαζί τους ανατρέφοντάς τα και εκπαιδεύοντάς τα. Εσύ όμως μου
φαίνεται ότι επιλέγεις τα πιο εύκολα.
β. Ο θάνατος του Σωκράτη θα αφήσει τα παιδιά του ορφανά και
εκτεθειμένα στους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Δεν θα τα
αναθρέψει ούτε θα τα διαπαιδαγωγήσει όπως είναι καθήκον των γονιών
αλλά θα αδιαφορήσει γι’αυτά, λειτουργώντας προδοτικά σχεδόν.
2. προδοῦναι: πρόδος
καταλιπών: καταλέλοιπε
εἰκός: ἐοικέναι
αἱρεῖσθαι: ἑλώμεθα
ἐξόν: ἐξῆν
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σου: οὗ
τό μέρος: τῷ μέρει
ὃ,τι: ἃτινα
παῖδας: παίδων
ῥᾳθυμότατα: ῥᾷστα
3. α)
μοι: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο «δοκεῖς»
βουλόμενοι: αιτιολογική μετοχή συνημένη στο υποκείμενο (ἐχθροί)
ἐξόν (το δεύτερο του κειμένου): εναντιωματική απόλυτη αιτιατική
μετοχή (υποκείμενο: ἐκθρέψαι/ ἐκπαιδεῦσαι)
οἷάπερ: υποκείμενο (του ρήματος «εἲωθε» και του απαρεμφάτου
«γίγνεσθαι»)
αἱρεῖσθαι: ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα «δοκεῖς»
β) Κρίτων εἶπε ὃτι καί τοιαῦτα σπεύδοι γενέσθαι, ἃπερ ἂν καί οἱ ἐχθροί
τούτου σπεύσαιεν.
Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: Ἱσοκράτους, «Περί εἰρήνης, 29-30»
Ἡμεῖς γάρ οἰόμεθα μέν, ἢν τήν θάλατταν πλέωμεν πολλαῖς τριήρεσι καί
βιαζώμεθα τάς πόλεις συντάξεις διδόναι καί συνέδρους ἐνθάδε πέμπειν,
διαπράξεσθαι τί τῶν δεόντων πλεῖστον δέ διεψεύσμεθα τῆς ἀληθείας. Ὧν
μέν γάρ ἠλπίζομεν, οὐδέν ἀποβέβηκεν, ἒχθραι δ’ ἡμῖν ἐξ’ αὐτῶν καί πόλεμοι
καί δαπάναι μεγάλαι γεγόνασιν εἰκότως καί γάρ τό πρότερον ἐκ μέν τῆς
τοιαύτης πολυπραγμοσύνης εἰς τούς ἐσχάτους κινδύνους κατέστημεν, ἐκ δέ
τοῦ δικαίαν τήν πόλιν παρέχειν καί βοηθεῖν τοῖς ἀδικουμένοις καί μή τῶν
ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν παρ’ ἑκόντων τῶν Ἑλλήνων τήν ἡγεμονίαν ἐλάβομεν
ὧν νῦν ἀλογίστως καί λίαν εἰκῇ πολύν ἢδη χρόνον καταφρονοῦμεν.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.

α) Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.
β) Πού οδήγησε την Αθήνα η πολυπραγματοσύνη της, κατά τον
Ισοκράτη;
(Μονάδες 20)
2. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι τύποι:
πέμπειν, τῶν δεόντων, πόλεμοι, δικαίαν, ἑκόντων.
(Μονάδες 5)
β) Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος της περιόδου: «Ἡμεῖς γάρ
οἰόμεθα… τῶν δεόντων».
(Μονάδες 5)
3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
οἰόμεθα:
β΄ ενικό οριστικής παρατατικού
διεψεύσμεθα:
ἀποβέβηκεν:

γ΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή
α΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

κατέστημεν:
παρέχειν:

β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή
γ΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

τριήρεσι:
συντάξεις:

κλητική ενικού
δοτική πληθυντικού

μεγάλαι:
πρότερον:

αιτιατική ενικού αρσενικού γένους του επιθέτου
υπερθετικός βαθμός στο επίρρημα

δικαίαν:

ονομαστική πληθυντικού
(Μονάδες 10)
Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. α) Γιατί εμείς νομίζουμε ότι, αν πλέουμε στη θάλασσα με πολλές τριήρεις
και πιέζουμε τις πόλεις να καταβάλλουν τις συμμαχικές εισφορές και να
στέλνουν εδώ συνέδρους θα πετύχουμε κάτι απ’ αυτά που πρέπει.
Πολλές φορές όμως εξαπατηθήκαμε ως προς την αλήθεια. Απ’ όσα
ελπίζαμε τίποτα δεν έγινε, αντίθετα εξαιτίας τους προέκυψαν, όπως
είναι λογικό, έχθρες και πόλεμοι και μεγάλες δαπάνες. Και στο παρελθόν
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επειδή ασχολούμασταν με πολλά οδηγηθήκαμε στους πιο μεγάλους
κινδύνους ενώ επειδή ήταν δίκαιη η πόλη και βοηθούσε τους
αδικημένους και δεν επιθυμούσε τα ξένα, αναλάβαμε την ηγεμονία των
Ελλήνων με τη θέλησή τους. Τώρα αυτά ασυλλόγιστα και πολύ
πρόχειρα ήδη τα περιφρονούμε για πολύ χρονικό διάστημα.
β) Ο Ισοκράτης επικρίνει την πολυπραγμοσύνη της Αθήνας και την
ιμπεριαλιστική πολιτική της. Εξαιτίας της προέκυψαν εχθρικές σχέσεις
με τις άλλες πόλεις, συγκρούσεις πολυδάπανες, εν τέλει δεν
ευοδώθηκαν οι προσδοκίες του κράτους, γι’ αυτό προτείνει αλλαγή
πολιτικής.
2. α)
πέμπειν: τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα «βιαζώμεθα»
τῶν δεόντων: γενική διαιρετική στην αντωνυμία «τί»
πόλεμοι: υποκείμενο στο ρήμα «γεγόνασιν»
δικαίαν: κατηγορούμενο του αντικειμένου «τήν πόλιν»
ἑκόντων: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «Ἑλλήνων»
β)
Υπόθεση: ἢν πλέωμεν καί βιαζώμεθα (ἢν + υποτακτική)
Απόδοση: οἰόμεθα διαπράξεσθαι (ειδικό απαρέμφατο)
Ο υποθετικός λόγος είναι εξαρτημένος και δηλώνει το προσδοκώμενο
γεγονός. Συγκεκριμένα:
Υπόθεση: ἢν πλέωμεν - βιαζώμεθα (ἢν + υποτακτική)
Απόδοση: διαπραξόμεθα (οριστική μέλλοντα)
3. οἰόμεθα: ᾢου
διεψεύσμεθα: διέψευσο
ἀποβέβηκεν: ἀποβαῖμεν
κατέστημεν: κατάστηθι
παρέχειν: παράσχωσι
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τριήρεσι: ὦ τριῆρες
συντάξεις: ταῖς συντάξεσι
μεγάλαι: τόν μέγαν
πρότερον: πρῶτον
δικαίαν: αἱ δίκαιαι
Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: Ξενοφώντος «Ἀπομνημονεύματα Α΄», 6, 2-4,
[1.6.2]

Ὦ Σώκρατες, ἐγὼ μὲνᾤμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους
χρῆναι γίγνεσθαι· σὺ δέ μοι δοκεῖς τἀναντία τῆς φιλοσοφίας ἀπολελαυκέναι.
ζῇς γοῦν οὕτως ὡς οὐδ’ ἂν εἷς δοῦλος ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε·
σῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱμάτιον ἠμφίεσαι οὐ μόνον
φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ θέρους τε καὶ χειμῶνος, ἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων
διατελεῖς.
[1.6.3] καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει καὶ
κεκτημένους ἐλευθεριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν. εἰ οὖν ὥσπερ καὶ τῶν
ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλοι τοὺς μαθητὰς μιμητὰς ἑαυτῶν ἀποδεικνύουσιν,
οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις, νόμιζε κακοδαιμονίας διδάσκαλος
εἶναι.
[1.6.4] καὶ ὁ Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπε· Δοκεῖς μοι, ὦ Ἀντιφῶν, ὑπειληφέναι
με οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, ὥστε πέπεισμαι σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν ἂν ἑλέσθαι ἢ
ζῆν ὥσπερ ἐγώ. ἴθι οὖν ἐπισκεψώμεθα τί χαλεπὸν ᾔσθησαι τοῦ ἐμοῦ βίου.

1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το απόσπασμα «Ὦ Σώκρατες … διατελεῖς» στα νέα
ελληνικά.
(Μονάδες 10)
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2.

3.

4.

Ποιες είναι οι συνέπειες της ενασχόλησης με την φιλοσοφία για τον
Σωκράτη, κατά τον Αντιφώντα;
(Μονάδες 10)
α) Να γραφούν οι κλιτοί τύποι της ακόλουθης πρότασης στον άλλο
αριθμό: «ζῇς γοῦν … μείνειε».
(Μονάδες 4)
β) Να κλιθεί το θηλυκό του επιθέτου για κάθε τύπο: «ἥδιον», «ἀνιαρῶς».
(Μονάδες 2)
γ) Να γραφεί το β΄ ενικό της προστακτικής στον χρόνο που είναι είναι
οι τύποι: «ἀποδεικνύουσιν», «ὑπειληφέναι», «πέπεισμαι», «ἑλέσθαι».
(Μονάδες 4)
α) Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.
(Μονάδες 5)
β) Να δηλώσετε τα αντικείμενα των ακόλουθων ρημάτων: «σιτῇ»,
«διαθήσεις», «Δοκεῖς».
(Μονάδες 5)
Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Σωκράτη, εγώ βέβαια νόμιζα ότι πρέπει αυτοί που ασχολούνται με τη
φιλοσοφία να γίνονται πιο ευτυχισμένοι. Όμως εσύ μου φαίνεται ότι
απολαμβάνεις τα αντίθετα της φιλοσοφίας. Ζεις, λοιπόν, έτσι όπως ούτε
ένας δούλος δε θα μπορούσε να μείνει ζωντανός υπό την εξουσία του
κυρίου του. Τρέφεσαι με τρόφιμα και πίνεις τα πιο ευτελή ποτά και
φοράς ρούχο όχι μόνο φτωχικό αλλά και το ίδιο καλοκαίρι και χειμώνα
και περνάς τη ζωή σου χωρίς παπούτσια και ρούχα.
2. Παρά την αντίληψη ότι η ενασχόληση με την φιλοσοφία οδηγεί στην
ευτυχία, ο Αντιφώντας θεωρεί ότι ο Σωκράτης βιώνει το αντίθετο. Οι
συνθήκες ζωής του είναι ανάλογες της ζωής ενός δούλου σχεδόν. Το
φαγητό είναι ιδιαίτερα φτωχικό, τα ρούχα του ευτελή και ίδια σε κάθε
εποχή, δε φοράει παπούτσια λόγω οικονομικής στενότητας και επιπλέον
η έλλειψη χρημάτων κάνει τη ζωή του μίζερη.
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3. α) Ζῆτε γοῦν οὓτως ὡς οὐδ’ ἂν εἷς δοῦλος ὑπό δεσπόταις διαιτώμενος
μείνειε.
β)
Πληθυντικός αριθμός
Ενικός αριθμός
ἡ ἡδίων

ἡ ἀνιαρά

αἱ ἡδίονες

αἱ ἀνιαραί

ἡδίονος

ἀνιαρᾶς

ἡδιόνων

ἀνιαρῶν

ἡδίονι

ἀνιαρᾷ

ἡδίοσι

ἀνιαραῖς

ἡδίονα

ἀνιαράν

ἡδίονας

ἀνιαράς

ἣδιον

ἀνιαρά

ἡδίονες

ἀνιαραί

γ)
▪
▪
▪
▪

ἀποδείκνυ
ὑπειληφώς ἴσθι
πέπεισο
ἑλοῦ

4. α)
▪ ὡς οὐδ’ ἂν …. μείνειε : δευτερεύουσα αναφορική παραβολική .
▪ ἅ καί κτωμένους … ζῆν: (δύο) δευτερεύουσες αναφορικές
προσδιοριστικές στα «χρήματα».
▪ ὥσπερ καί τῶν … ἀποδεικνύουσιν: δευτερεύουσα αναφορική
παραβολική.
▪ εἰ οὖν οὕτω … διαθήσεις: δευτερεύουσα υποθετική (ως υπόθεση με
απόδοση το ρήμα «νόμιζε» για να δηλωθεί το πραγματικό είδος
τύποις, ουσία προσδοκώμενο).
▪ ὥστε πέπεισμαι … ζῆν : δευτερεύουσα συμπερασματική.
▪ ὥσπερ ἐγώ ζῶ (εννοείται το ρήμα): δευτερεύουσα αναφορική
παραβολική.
▪ τί χαλεπόν … βίου: δευτερεύουσα πλάγια ερώτηση ως Α στο
«ἐπισκεψώμεθα» .
β)
▪ σῖτου → σύστοιχο Αντικείμενο στο σιτῇ
▪ τούς συνόντας → επιθετική μετοχή ως Αντικείμενο στο διαθήσεις.
▪ ὑπειληφέναι → ειδικό απαρέμφατο ως Αντικείμενο στο δοκεῖς.
Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: «Θουκυδίδου 1, 91-92»
Οἱ δέ ἀκούοντες τῷ μέν Θεμιστοκλεῑ ἐπείθοντο διά φιλίαν αὐτοῦ, τῶν δέ
ἂλλων ἀφικνουμένων καί σαφῶς κατηγορούντων ὅτι τειχίζεταί τε καί ἤδη
ὕψος λαμβάνει, οὐκ εἶχον ὃπως χρή ἀπιστῆναι. Γνούς δέ ἐκεῑνος κελεύει
αὐτούς μή λόγοις μᾶλλον παράγεσθαι ἤ πέμψαι σφῶν αὐτῶν ἂνδρας οἳτινες
χρηστοί καί πιστῶς ἀναγγελοῦσι σκεψάμενοι. Ἀποστέλλουσιν οὖν, καί περί
αὐτῶν ὁ Θεμιστοκλῆς τοῑς Ἀθηναίοις κρύφα πέμπει κελεύων ὡς ἥκιστα
ἐπιφανῶς κατασχεῑν καί μή ἀφεῑναι πρίν ἂν αὐτοί πάλιν κομισθῶσιν (ἤδη γάρ
καί ἧκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις, Ἀβρώνιχός τε ὁ Λυσικλέους καί Ἀριστείδης ὁ
Λυσιμάχου, ἀγγέλλοντες ἔχειν ἱκανῶς τό τεῑχος) ἐφοβεῑτο γάρ μή οἱ
Λακεδαιμόνιοι σφᾶς, ὁπότε σαφῶς ἀκούσειαν, οὐκέτι ἀφῶσιν. Οἱ τέ οὖν
Ἀθηναῑοι τούς πρέσβεις, ὣσπερ ἐπεστάλη, κατεῑχον, καί ὁ Θεμιστοκλῆς
ἐπελθών τοῑς Λακεδαιμονίοις ἐνταῦθα δή φανερῶς εἶπεν ὃτι ἡ μέν πόλις
σφῶν τετείχισται ἤδη ὣστε ἱκανή εἶναι σῴζειν τούς ἐνοικοῦντας, εἰ δέ τι
βούλονται Λακεδαιμόνιοι ἢ οἱ ξύμμαχοι πρεσβεύεσθαι παρά σφᾶς, ὡς πρός
διαγιγνώσκοντας τό λοιπόν ἰέναι τά τε σφίσιν αὐτοῑς ξύμφορα καί τά κοινά.

1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.
(Μονάδες 20)

2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
ἀφικνουμένων: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ίδια
φωνή
κατασχεῑν:
κομισθῶσιν:
ἐπεστάλη:
ἐπελθών:

β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου στην ίδια
φωνή
α΄ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
β΄ενικό πρόσωπο ευκτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια
φωνή
γ΄πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄ στην
ίδια φωνή
(Μονάδες 5)
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3.

4.

5.

α) Να μεταφερθούν οι παρακάτω λέξεις του κειμένου στον άλλο αριθμό
διατηρώντας την ίδια πτώση:
γνούς, σφῶν αὐτῶν, τούς πρέσβεις.
(Μονάδες 3)
β) Να σχηματιστούν τα παραθετικά των παρακάτω επιρρημάτων:
ἥκιστα, μᾶλλον.
(Μονάδες 2)
Να εντοπιστεί ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος στην παρακάτω
περίοδο, να χαρακτηριστεί ως προς το είδος του και να μετατραπεί σε
ευθύ.
« … ἐφοβεῑτο γάρ μή οἱ Λακεδαιμόνιοι σφᾶς, ὁπότε σαφῶς ἀκούσειαν,
οὐκέτι ἀφῶσιν».
(Μονάδες 4)
Να αναγνωριστούν συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία)
οι δευτερεύουσες προτάσεις της παρακάτω περιόδου και να δηλωθεί το
είδος της σύνδεσης όλων των προτάσεων (παρατακτική-υποτακτική).
«Οἱ δέ ἀκούοντες τῷ μέν Θεμιστοκλεῑ ἐπείθοντο διά φιλίαν αὐτοῦ, τῶν
δέ ἂλλων ἀφικνουμένων καί σαφῶς κατηγορούντων ὅτι τειχίζεταί τε
καί ἤδη ὕψος λαμβάνει, οὐκ εἶχον ὃπως χρή ἀπιστῆναι».
(Μονάδες 6)
Επιμέλεια: Ντούλα Ελένη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Κι εκείνοι (οι Λακεδαιμόνιοι) ακούγοντας (αυτά) στο Θεμιστοκλή
πείθονταν εξαιτίας της φιλίας του, όταν όμως οι άλλοι έφτασαν (στη
Σπάρτη) και ρητά διαβεβαίωναν ότι και χτίζεται το τείχος και παίρνει πια
ύψος, δεν ήξεραν πώς είναι δυνατό να μην τον πιστέψουν. Όταν το
κατάλαβε λοιπόν εκείνος (ο Θεμιστοκλής), προτρέπει αυτούς (τους
Σπαρτιάτες) να μην παρασύρονται με λόγια περισσότερο παρά να
στείλουν άνδρες από τους συμπολίτες τους οι οποίοι ως έντιμοι και με
ακρίβεια θα τους αναφέρουν αφού εξετάσουν (το θέμα). Τους στέλνουν
λοιπόν και γι’ αυτούς ο Θεμιστοκλής στέλνει κρυφά (απεσταλμένο)
στους Αθηναίους προτρέποντάς τους όσο το δυνατόν λιγότερο
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εμφανώς να τους κρατήσουν (στην Αθήνα) και να μην τους αφήσουν
προτού οι ίδιοι γυρίσουν πάλι (γιατί στο μεταξύ και είχαν έλθει σ’ αυτόν
οι πρεσβευτές, δηλαδή και ο Αβρώνιχος ο γιός του Λυσικλή και ο
Αριστείδης ο γιος του Λυσιμάχου, φέρνοντας την είδηση ότι είχε πάρει
αρκετό ύψος το τείχος) γιατί φοβόταν μήπως οι Λακεδαιμόνιοι δεν θα
τους αφήσουν πια, όταν μάθουν την αλήθεια. Και οι Αθηναίοι λοιπόν
κρατούσαν τους πρέσβεις, όπως ακριβώς τους παραγγέλθηκε, κι ο
Θεμιστοκλής αφού παρουσιάστηκε στους Λακεδαιμόνιους τότε πια
φανερά είπε ότι η πόλη τους έχει τειχιστεί πια, ώστε να είναι σε θέση να
διασώζει τους κατοίκους, αν για κάποιο ζήτημα θέλουν οι Λακεδαιμόνιοι
ή οι σύμμαχοι να στέλνουν πρέσβεις προς αυτούς, να έρχονται στο εξής
(προς αυτούς) σαν σε ανθρώπους που ξέρουν να διακρίνουν και τα δικά
τους συμφέροντα και το κοινό συμφέρον.
2. ἀφικνουμένων: ἀφῖκται
κατασχεῑν: κατάσχες
κομισθῶσιν: κομιῶ
ἐπεστάλη: ἐπισταλείης
ἐπελθών: ἐπέλθωσι
3. α)
γνούς: γνόντες
σφῶν αὐτῶν: ἑαυτοῡ
τούς πρέσβεις: τόν πρεσβευτήν
β)
Συγκριτικός βαθμός: ἧττον
Υπερθετικός βαθμός: μάλιστα
4. Λανθάνων και εξαρτημένος χρονικοϋποθετικός λόγος
Υπόθεση: ὁπότε σαφῶς ἀκούσειαν
Απόδοση: ἐφοβεῑτο γάρ μή ἀφῶσιν
Ανεξάρτητος χρονικοϋποθετικός λόγος
Υπόθεση: ὁπόταν σαφῶς ἀκούσωσιν
Απόδοση: μή οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἀφῶσιν ἡμᾶς
Είδος: χρονικοϋποθετικός λόγος του προσδοκώμενου
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5. ὅτι τειχίζεταί τε: δευτερεύουσα ειδική πρόταση. Εισάγεται με τον ειδικό
σύνδεσμος «ὅτι», γιατί η κρίση είναι αντικειμενική, εκφέρεται με οριστική
«τειχίζεταί», επειδή δηλώνει το πραγματικό γεγονός. Είναι αντικείμενο
στη μετοχή «κατηγορούντων».
καί ἤδη ὕψος λαμβάνει: δευτερεύουσα ειδική πρόταση. Συνδέεται
παρατακτικά με την προηγούμενη δευτερεύουσα ειδική πρόταση με τον
συμπλεκτικό σύνδεσμο «καί». Εκφέρεται με οριστική «λαμβάνει», γιατί
δηλώνει το πραγματικό γεγονός. Είναι αντικείμενο στη μετοχή
«κατηγορούντων».
ὃπως χρή ἀπιστῆσαι: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση απλή,
μερικής αγνοίας. Εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα «ὃπως»,
εκφέρεται με οριστική «χρή», γιατί δηλώνει το πραγματικό γεγονός.
Είναι αντικείμενο στο ρήμα «οὐκ εἶχον».
Οι κύριες προτάσεις: «Οἱ δέ ἀκούοντες τῷ μέν Θεμιστοκλεῑ ἐπείθοντο
διά φιλίαν αὐτοῦ» και «τῶν δέ ἂλλων ἀφικνουμένων καί σαφῶς
κατηγορούντων οὐκ εἶχον» συνδέονται παρατακτικά με τους
αντιθετικούς σύνδεσμους «μέν … δέ».
Οι δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις: «ὅτι τειχίζεταί τε καί ἤδη ὕψος
λαμβάνει» συνδέονται παρατακτικά με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο «καί»
και υποτακτικά με την κύρια πρόταση «τῶν δέ ἂλλων ἀφικνουμένων καί
σαφῶς κατηγορούντων οὐκ εἶχον» με τον ειδικό σύνδεσμο «ὅτι».
Η δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση: «ὃπως χρή ἀπιστῆσαι»
συνδέεται υποτακτικά με την κύρια πρόταση «τῶν δέ ἂλλων
ἀφικνουμένων καί σαφῶς κατηγορούντων οὐκ εἶχον» με το αναφορικό
επίρρημα «ὃπως».
Επιμέλεια: Ντούλα Ελένη
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: «Δημοσθένους, ὑπέρ τῶν Μεγαλοπολιτῶν 24-26»
Ἴσμεν ἃπαντες τοῦθ’ ὅτι τά μέν δίκαια πάντες, ἐάν καί μή βούλωνται, μέχρι
τού γ’ αἰσχύνονται μή πράττειν, τοῑς δ’ ἀδίκοις ἐναντιοῦσθαι φανερῶς, ἂλλως
τε κἂν τινες βλάπτωνται καί τοῦτο λυμαινόμενον πάνθ’ εὑρήσομεν, καί
ταύτην ἀρχήν οὖσαν πάντων τῶν κακῶν, τό μή θέλειν τά δίκαια πράττειν,
ἁπλῶς. Ἵνα τοίνυν μή τοῦτ’ ἐμποδών γένηται τῷ Θηβαίους γενέσθαι μικρούς,
τάς μέν Θεσπιάς καί τόν Ορχομενόν καί τάς Πλαταιάς κατοικίζεσθαι φῶμεν
δεῑν καί συμπράττωμεν αὐτοῑς καί τούς ἂλλους ἀξιῶμεν (ταῡτα γάρ καί καλά
καί δίκαια, μή περιορᾶν πόλεις ἀρχαίας ἐξανεστώσας), τήν δέ Μεγάλην πόλιν
καί Μεσσήνην μή προώμεθα τοῑς ἀδικοῦσι, μηδ’ ἐπί τῇ προφάσει τῇ Πλαταιῶν
καί Θεσπιῶν τάς οὒσας καί κατοικουμένας πόλεις ἀναιρεθείσας περιίδωμεν.
Κἄν ᾖ ταῦτα πρόδηλα, οὐδείς ὅστις οὐ βουλήσεται παύσασθαι Θηβαίους
ἔχοντας τήν ἀλλοτρίαν.

1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.
(Μονάδες 20)

2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
ἃπαντες:
δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους
τίνες:
προφάσει:

αιτιατική ουδετέρου γένους πληθυντικού αριθμού
κλητική ενικού αριθμού

τάς οὒσας:

γενική ενικού του ίδιου γένους

οὐδείς:

ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους
(Μονάδες 5)

3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
Ἴσμεν:
το β΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην
ίδια φωνή
φῶμεν:

το γ΄ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην
ίδια φωνή
[29]

ἀξιῶμεν:
περιορᾶν:

το β΄πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού στην ίδια
φωνή
το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή

ἔχοντας:
4.

5.

τη μετοχή του Παρακειμένου στον ίδιο γραμματικό τύπο
(Μονάδες 5)
Να εντοπιστεί ο υποθετικός λόγος στην παρακάτω περίοδο, να
χαρακτηριστεί ως προς το είδος του και να μετατραπεί ώστε να δηλώνει
την απλή σκέψη του λέγοντος.
«Κἄν ᾖ ταῦτα πρόδηλα, οὐδείς ὅστις οὐ βουλήσεται παύσασθαι
Θηβαίους ἔχοντας τήν ἀλλοτρίαν».
(Μονάδες 4)
Να συνταχθούν πλήρως οι παρακάτω προτάσεις του κειμένου.
« Ἵνα τοίνυν μή τοῦτ’ ἐμποδών γένηται τῷ Θηβαίους γενέσθαι μικρούς,
τάς μέν Θεσπιάς καί τόν Ορχομενόν καί τάς Πλαταιάς κατοικίζεσθαι
φῶμεν δεῑν».
(Μονάδες 6)
Επιμέλεια: Ντούλα Ελένη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όλοι γενικά γνωρίζουμε αυτό, ότι δηλαδή όλοι ντρέπονται μέχρι ενός
σημείου να μην κάνουν τα δίκαια, αν και δεν θέλουν, εναντιώνονται
όμως φανερά στα άδικα, και μάλιστα αν μερικοί ζημιώνονται· και θα
βρούμε ότι αυτό τα καταστρέφει όλα, και ότι αυτή είναι με ένα λόγο η
αρχή όλων των κακών (συμφορών), δηλαδή το να μη θέλουμε να
κάνουμε τα δίκαια. Για να μη γίνει λοιπόν αυτό εμπόδιο στο να γίνουν
οι Θηβαίοι μικροί, ας ισχυριστούμε ότι πρέπει να γεμίσουν με αποίκους
οι Θεσπιές και ο Ορχομενός και οι Πλαταιές και ας συμπράττουμε μ’
αυτούς και ας αξιώνουμε (να συμπράττουν) και οι άλλοι (γιατί αυτά είναι
και έντιμα και δίκαια, δηλαδή να μην ανεχόμαστε να ερημωθούν αρχαίες
πόλεις), ας μην εγκαταλείψουμε τη Μεγαλόπολη και τη Μεσσήνη σε
κείνους που αδικούν, ούτε να ανεχθούμε να καταστραφούν πόλεις που
υπάρχουν και κατοικούνται εξαιτίας της δικαιολογίας των Πλαταιών και
των Θεσπιών. Κι αν είναι αυτά φανερά, όλοι θα θελήσουν να
σταματήσουν τους Θηβαίους να κατέχουν την ξένη (χώρα).
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2. ἃπαντες: ἃπασι
τίνες: τίνα
προφάσει: ὦ πρόφασι
τάς οὒσας: τῆς οὔσης
οὐδείς: οὐδεμία
3.
Ἴσμεν: οἶσθα
φῶμεν: φαίη
ἀξιῶμεν: ἠξιοῡτε
περιορᾶν: περιόψεσθαι
ἔχοντας: ἐσχηκότας
4. Υπόθεση: (Κ) ἄν ἦ ταῦτα πρόδηλα (ἄν +υποτακτική)
Απόδοση: οὐδείς ὅστις οὐ βουλήσεται παύσασθαι Θηβαίους ἔχοντας τήν
ἀλλοτρίαν (οριστική Μέλλοντα)
Απλός, κανονικός, ευθύς υποθετικός λόγος του προσδοκώμενου.
Μετατροπή υποθετικού λόγου ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του
λέγοντος
Υπόθεση: Καί εἰ εἲη ταῦτα πρόδηλα (εἰ + ευκτική)
Απόδοση: οὐδείς ὅστις οὐκ ἄν βουλήσοιτο παύσασθαι Θηβαίους ἔχοντας
τήν ἀλλοτρίαν (δυνητική ευκτική)
5. Ἵνα τοίνυν μή τοῦτ’ ἐμποδών γένηται τῷ Θηβαίους γενέσθαι μικρούς:
δευτερεύουσα τελική πρόταση.
μή ἐμποδών γένηται: ρήμα (περίφραση)
τοῦτο: υποκείμενο στο ρήμα «μή ἐμποδών γένηται»
τῷ γενέσθαι: έναρθρο απαρέμφατο αντικείμενο στο ρήμα «μή ἐμποδών
γένηται»
Θηβαίους: υποκείμενο στο έναρθρο απαρέμφατο «τῷ γενέσθαι»
Μικρούς: κατηγορούμενο στο «Θηβαίους» μέσω του συνδετικού
«γενέσθαι».
τάς μέν Θεσπιάς καί τόν Ορχομενόν καί τάς Πλαταιάς κατοικίζεσθαι
φῶμεν δεῑν: κύρια πρόταση.
φῶμεν: ρήμα
ἡμεῖς: ενν. υποκ. στο ρήμα «φῶμεν»
δεῑν: ειδικό απαρέμφατο αντικείμενο στο μεταβατικό ρήμα «φῶμεν».
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Κατοικίζεσθαι: τελικό απαρέμφατο υποκείμενο στο απρόσωπο
απαρέμφατο «δεῑν».
τάς Θεσπιάς, τόν Ορχομενόν, τάς Πλαταιάς: υποκείμενα στο τελικό
απαρέμφατο «κατοικίζεσθαι» (ετεροπροσωπία).
Επιμέλεια: Ντούλα Ελένη

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: «Κύρου Παιδεία 7, 5 72-75»
Μετά τις στρατιωτικές του επιτυχίες, ο Κύρος έγινε ο ισχυρός άνδρας μιας τεράστιας
αυτοκρατορίας. Για να ισχυροποιήσει την εξουσία του, προσέβλεπε στη στήριξη των
αξιωματούχων που τον βοήθησαν. Γι αυτό τους κάλεσε και τους ανακοίνωσε τις
παραμέτρους της διακυβέρνησης που θα ακολουθούσε. Απόσπασμα από τον προγραμματικό
του λόγο είναι αυτό που ακολουθεί.

Ἄνδρες φίλοι καί σύμμαχοι, τοῖς μέν θεοῖς μεγίστη χάρις, ὅτι ἔδοσαν ἡμῖν
τυχεῖν ὧν ἐνομίζομεν ἄξιοι εἶναι. Νῦν μέν γάρ δή ἔχομεν καί γῆν πολλήν καί
ἀγαθήν καί οἵτινες ταύτην ἐργαζόμενοι θρέψουσιν ἡμᾶς∙ ἔχομεν δέ καί οἰκίας
καί ἐν ταύταις κατασκευάς. Καί μηδείς γε ὑμῶν ἔχων ταῦτα νομισάτω
ἀλλότρια ἔχειν∙ νόμος γάρ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις αΐδιός ἐστιν, ὅταν
πολεμούντων πόλις ἁλῷ, τῶν ἑλόντων εἶναι καί τά σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει
καί τά χρήματα. Οὔκουν ἀδικίᾳ γε ἔξετε, ὅ, τι ἄν ἔχητε, ἀλλά φιλανθρωπίᾳ,
οὐκ ἀφαιρήσεσθε, ἤν τι ἐᾶτε ἔχειν αὐτούς.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα.
(Μονάδες 10)
2. Για ποιο λόγο, σύμφωνα με το απόσπασμα, δε θα πρέπει κανείς από
τους Πέρσες να έχει την άποψη ότι κατέχει περιουσία που είναι ξένη ;
(Μονάδες 10)
3. α) Κάθε ουσιαστικό πλάγιας πτώσης να γραφεί στην αντίστοιχη πτώση
του άλλου αριθμού.
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β) μεγίστη, πολλήν, ἀγαθήν : να αντικατασταθούν παραθετικά.
(Μονάδες 5)
4. α) Εντοπίστε έναν τύπο αορίστου β΄ και αντικαταστήστε τον εγκλιτικά
στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο της ίδιας φωνής. Συμπληρώστε επίσης
τους ονοματικούς του τύπους.
β) ἐνομίζομεν, νομισάτω, ἀφαιρήσεσθε, ἔχητε : σχηματίστε τον
αντίστοιχο τύπο των ρημάτων στην άλλη φωνή.
(Μονάδες 5)
5. α) ἤν τι ἐᾶτε ἔχειν αὐτούς : να αναγνωριστεί το είδος του υποθετικού
λόγου. Στη συνέχεια να μετατραπεί σε μη πραγματικό.
(Μονάδες 5)
β) Να αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος των όρων : ἡμῖν, ὧν, ἔχων,
πολεμούντων, ἀδικίᾳ.
(Μονάδες 5)
Επιμέλεια: Νίκα Νατάσα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ἀνδρες φίλοι και σύμμαχοι, πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη (ας
χρωστάμε) στους Θεούς, διότι μας αξίωσαν να πετύχουμε αυτά που
νομίζαμε πως είμαστε άξιοι. Γιατί τώρα, έχουμε και άφθονη γη και
εύφορη και αυτούς (ενν. τους δούλους) που θα μας τρέφουν
καλλιεργώντας αυτή (ενν. τη γη)∙ έχουμε επίσης και σπίτια και
έπιπλα σ’ αυτά (ενν. τα σπίτια). Και κανείς βέβαια από εσάς
κατέχοντας αυτά ας μη νομίσει ότι κατέχει ξένη περιουσία ∙ γιατί
υπάρχει παντοτινή συνήθεια μεταξύ όλων των ανθρώπων, όταν
κυριευθεί μια πόλη αυτών που αντιστέκονται, να ανήκει και η ζωή
και η περιουσία αυτών που βρίσκονται στην πόλη σε αυτούς που
την κυρίεψαν. Δε θα έχετε λοιπόν άδικα οτιδήποτε διατηρείτε αλλά
δε θα τους αφαιρέσετε από φιλανθρωπία, αν αφήνετε αυτούς να
διατηρούν κάτι.
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2.

Ο Κύρος, μιλώντας στους αξιωματικούς του υποστηρίζει ότι κανείς
από τους Πέρσες δε θα πρέπει να νομίζει ότι κατέχει ξένη περιουσία.
Κι αυτό γιατί υπάρχει μια αιώνια συνήθεια ανάμεσα στους
ανθρώπους σύμφωνα με την οποία και η ζωή και όλα τα υπάρχοντα
των πολιτών μιας πόλης που έχει κυριευτεί ανήκει στους κατακτητές
– νικητές. Γι’ αυτό και όσοι από αυτούς αφήνουν στους ηττημένους
να κατέχουν το οτιδήποτε θεωρούνται φιλάνθρωποι.

3. α)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
β)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

τοῖς θεοῖς : τῷ θεῷ
οἰκίας : οἰκίαν
κατασκευάς : κατασκευήν
ἀνθρώποις : ἀνθρώπῳ
τά σώματα : τό σῶμα
τῇ πόλει : ταῖς πόλεσι(ν)
τά χρήματα : τό χρῆμα
φιλανθρωπίᾳ : φιλανθρωπίαις

μεγίστη : μεγάλη – μείζων
πολλήν : πλε(ί)ονα + πλείω - πλείστην
ἀγαθήν : ἀμείνονα + ἀμείνω - ἀρίστην
βελτίονα + βελτίω - βελτίστην
κρείττονα + κρείττω - κρατίστην
λῴονα + λῴω - λῴστην

4. α) τυχεῖν : ἐτύχετε – τύχητε – τύχοιτε – τύχετε, τυχεῖν, τυχών/ τυχοῦσα/
τυχόν
β)
▪ ἐνομίζομεν : ἐνομιζόμεθα
▪ νομισάτω : νομισάσθω
▪ ἀφαιρήσεσθε : ἀφαιρήσετε
▪ ἔχητε : ἔχησθε
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5. α)

υπόθεση : ἤν ἐᾶτε (ἤν + υποτακτική)
απόδοση : οὐ ἀφαιρήσεσθε (μέλλοντας)
είδος : προσδοκώμενο
Μετατροπή σε μη πραγματικό
υπόθεση : εἰ εἰᾶτε (οριστική ιστορικού χρόνου)
απόδοση : ἄν ἀφείλεσθε (δυνητική οριστική)

β)
▪ ἡμῖν : έμμεσο αντικείμενο στο ἔδοσαν
▪ ὧν : γενική της αξίας από το ἄξιοι
▪ ἔχων : υποθετική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος,
ως επιρρηματικός προσδιορισμός της προϋπόθεσης στο νομισάτω
▪ πολεμούντων : επιθετική μετοχή, ως γενική κτητική στο πόλις
▪ ἀδικίᾳ : δοτική του τρόπου (ή της αιτίας) στο ἔξετε
Επιμέλεια: Νίκα Νατάσα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: «Ξενοφώντος Ελληνικά 6, 5 27-28»
Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Ελλάδα και στη Μ. Ασία
από τη στιγμή που έληξε ο Πελοποννησιακός πόλεμος και ως τη μάχη της Μαντίνειας (362
π.Χ). Στα πλαίσια αυτά, το 370 π.Χ, οι Θηβαίοι με τον Πελοπίδα προσπαθούν να επιτύχουν
υποστήριξη των Περσών και με τον Επαμεινώνδα επιχειρούν νέα εκστρατεία εναντίον των
Πελοποννησίων και στρατοπεδεύουν έξω από τη Σπάρτη, κοντά στο ναό του Απόλλωνα.

Oἱ δέ Θηβαῖοι ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ πεδίῳ ἐγένοντο ἐν τῷ τεμένει τοῦ Ἀπόλλωνος,
ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύσαντο· τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο. Καὶ διὰ μὲν τῆς
γεφύρας οὐδ᾽ ἐπεχείρουν διαβαίνειν ἐπὶ τὴν πόλιν· καὶ γὰρ ἐν τῷ τῆς Ἀλέας
ἱερῷ ἐφαίνοντο ἐναντίοι οἱ ὁπλῖται· ἐν δεξιᾷ δ᾽ ἔχοντες τὸν Εὐρώταν
παρῇσαν κάοντες καὶ πορθοῦντες πολλῶν κἀγαθῶν μεστὰς οἰκίας. Τῶν δ᾽
ἐκ τῆς πόλεως αἱ μὲν γυναῖκες οὐδὲ τὸν καπνὸν ὁρῶσαι ἠνείχοντο, ἅτε
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οὐδέποτε ἰδοῦσαι πολεμίους· οἱ δὲ Σπαρτιᾶται ἀτείχιστον ἔχοντες τὴν πόλιν,
ἄλλος ἄλλῃ διαταχθείς, μάλα ὀλίγοι καὶ ὄντες καὶ φαινόμενοι ἐφύλαττον.
Ἔδοξε δὲ τοῖς τέλεσι καὶ προειπεῖν τοῖς Εἵλωσιν, εἴ τις βούλοιτο ὅπλα
λαμβάνειν καὶ εἰς τάξιν τίθεσθαι, τὰ πιστὰ λαμβάνειν ὡς ἐλευθέρους
ἐσομένους ὅσοι συμπολεμήσαιεν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα.
2.

3.

4.

5.

(Μονάδες 10)
Σε ποια ενέργεια προέβησαν οι έφοροι και πώς αυτή δικαιολογείται
σύμφωνα με το κείμενο ;
(Μονάδες 10)
α) Σε κάθε όνομα που εμφανίζεται στο κείμενο σε δοτική να γραφεί η
γενική και αιτιατική του αντίθετου αριθμού.
β) πολλῶν ἀγαθῶν, ἀτείχιστον πόλιν : να κλιθούν πλήρως οι
συνεκφορές.
(Μονάδες 4)
α) Εντοπίστε έναν τύπο αορίστου β΄ και αντικαταστήστε τον εγκλιτικά.
Γράψτε παράλληλα τους ονοματικούς του τύπους.
β) διαταχθείς : να αντικατασταθεί ο τύπος στο γ΄ πληθυντικό του ίδιου
χρόνου. Να γραφεί επίσης το αντίστοιχο απαρέμφατο.
γ) φαινόμενοι : να γραφεί το β΄ ενικό προστακτικής παθητικού
αορίστου.
(Μονάδες 6)
α) Να αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος των όρων που ακολουθούν :
ἐναντίοι, πορθοῦντες, ἀγαθῶν, ἰδοῦσαι, τοῖς τέλεσι.
(Μονάδες 5)
β) Να μετατραπεί η μετοχή «ἅτε ἰδοῦσαι» στην αντίστοιχη
δευτερεύουσα πρόταση.
(Μονάδες 2)
γ) Να σχολιαστεί η δευτερεύουσα χρονική πρόταση του αποσπάσματος.
(Μονάδες 3)
Επιμέλεια: Νίκα Νατάσα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

Kαι οι Θηβαίοι, όταν έφτασαν στην πεδιάδα, δηλαδή στο ναό του
Απόλλωνα, εκεί στρατοπέδευσαν∙ και την επόμενη μέρα
προχωρούσαν. Και δια μέσου της γέφυρας δεν επιχειρούσαν να
περάσουν μέσα στην πόλη∙ γιατί στο ναό της Αλέας (Αθηνάς)
διακρίνονταν παραταγμένοι οι οπλίτες. Έχοντας λοιπόν στα δεξιά
τους τον Ευρώτα προχωρούσαν καίγοντας και λεηλατώντας σπίτια
γεμάτα από πολλά αγαθά. Και από αυτούς που βρίσκονταν στην
πόλη οι γυναίκες ούτε ανέχονταν να βλέπουν τον καπνό, επειδή
ποτέ δεν είδαν εχθρούς∙ και οι Σπαρτιάτες, επειδή είχαν ατείχιστη
την πόλη, αφού τοποθετήθηκαν ο καθένας σε άλλο σημείο, μολονότι
πολύ λίγοι και ήταν και φαίνονταν φύλαγαν (την πόλη). Αποφάσισαν
λοιπόν οι έφοροι και να πουν εκ των προτέρων στους Είλωτες,
αν κάποιος ήθελε να παίρνει όπλα και να τίθεται σε θέση για
μάχη, ότι παίρνουν εγγυήσεις πως θα γίνουν ελεύθεροι όσοι
πολεμήσουν μαζί τους.

2.

Οι Θηβαίοι έχοντας στρατοπεδεύσει έξω από τη Σπάρτη αποτελούν
έναν ορατό κίνδυνο για τους Λακεδαιμόνιους, οι οποίοι βλέπουν
τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Η πόλη τους είναι ατείχιστη,
ενώ λίγοι είναι και οι άνδρες που παίρνουν θέση για να την
υπερασπιστούν. Κάτω από αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, οι άρχοντες
σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν τους Είλωτες. Αυτοί αποτελούσαν
σημαντικό μέρος του πληθυσμού στη Σπάρτη και θα μπορούσαν
στην παρούσα φάση πολεμώντας μαζί με τους Σπαρτιάτες να
συμβάλλουν στη σωτηρία της πόλης. Ως δέλεαρ προς αυτούς τους
προσφέρεται η ελευθερία τους.

3.

α)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

τῷ πεδίῳ : τῶν πεδίων – τά πεδία
τῷ τεμένει : τῶν τεμενῶν – τά τεμένη
τῇ ὑστεραῖᾳ : τῶν ὑστεραιῶν - ὑστεραίας
τῷ ἱερῷ : τῶν ἱερῶν – τά ἱερά
δεξιᾷ : δεξιῶν – δεξιάς
τοῖς τέλεσι : τοῦ τέλους – τό τέλος
τοῖς Εἵλωσιν : τοῦ Εἵλωτος – τόν Εἵλωτα
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β)
Ενικός αριθμός
πολύ ἀγαθόν

Πληθυντικός αριθμός

ἀτείχιστος πόλις

πολλά ἀγαθά

ἀτείχιστοι πόλεις

πολλοῦ ἀγαθοῦ ἀτειχίστου πόλεως πολλῶν ἀγαθῶν

ἀτειχίστων πόλεων

πολλῷ ἀγαθῷ

ἀτειχίστῳ πόλει

πολλοῖς ἀγαθοῖς

ἀτειχίστοις πόλεσι

πολύ ἀγαθόν

ἀτείχιστον πόλιν

πολλά ἀγαθά

ἀτειχίστους πόλεις

πολύ ἀγαθόν

ἀτείχιστε πόλι

πολλά ἀγαθά

ἀτείχιστοι πόλεις

4.

α) ἐγένοντο – γένωνται – γένοιντο – γενέσθων (-ωσαν)
γενέσθαι, γενόμενος – γενομένη – γενόμενον
β) διαταχθείς: διετάχθησαν – διαταχθῶσι(ν) – διαταχθεῖεν – διαταχθέντων
διαταχθῆναι
γ) φαινόμενοι : φάνηθι

5.

α)
▪ ἐναντίοι : επιρρηματικό κατηγορούμενο του τόπου στο ὁπλῖται
▪ πορθοῦντες : τροπική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο Θηβαῖοι,
ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο παρῇσαν
▪ ἀγαθῶν : γενική αντικειμενική στο μεστάς
▪ (ἅτε) ἰδοῦσαι : αιτιολογική μετοχή (αντικειμενικής αιτιολογίας),
συνημμένη
στο υποκείμενο
γυναῖκες, ως
επιρρηματικός
προσδιορισμός της αιτίας στο ἠνείχοντο
▪ τέλεσι : δοτική προσωπική στο ἔδοξε
β) ἅτε ἰδοῦσαι : ἐπειδή οὐδέποτε ἴδοιεν πολεμίους
γ) ἐπεί ἐν τῷ πεδίῳ ἐγένοντο ἐν τῷ τεμένει τοῦ Ἀπόλλωνος :
δευτερεύουσα
επιρρηματική
χρονική
πρόταση, κρίσεως, που
λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο
ἐστρατοπεδεύσαντο. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο ἐπεί και
εκφέρεται με οριστική (ἐγένοντο), για να δηλώσει με έμφαση το
πραγματικό γεγονός. Εκφράζει το προτερόχρονο σε σχέση με την
προσδιοριζόμενη πρόταση.
Επιμέλεια: Νίκα Νατάσα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Αδίδακτο Κείμενο: «Δημοσθένους Περί του στεφάνου, 17-18»
Το 336 π.Χ. ο πολιτικός Κτησιφώντας, ο οποίος ανήκε στον πολιτικό κύκλο του
Δημοσθένη, πρότεινε η Αθήνα να τιμήσει τον Δημοσθένη για τις υπηρεσίες του προς την
πόλη με ένα χρυσό στεφάνι, σύμφωνα με το έθιμο της εποχής. Ο ρήτορας Αισχίνης ζήτησε
τη δίωξη του Κτησιφώντα για παραβίαση του νόμου. Η πρόταση έγινε αφορμή να
δημιουργηθεί πολιτικό ζήτημα. Στην ομιλία o Δημοσθένης ανασκευάζει την κατηγορία
σχετικά με την ειρήνη που έκλεισαν οι Αθηναίοι με το Φίλιππο και κατηγορεί τον Αισχίνη
για το ρόλο του στις διαπραγματεύσεις και την επικύρωση της ειρήνης. Ο Δημοσθένης
τελικά κέρδισε την υπόθεση με συντριπτική πλειοψηφία. Ο Κτησιφώντας αθωώθηκε ενώ ο
Αισχίνης τιμωρήθηκε με πρόστιμο και αναγκάστηκε σε εξορία.

Πάντα μὲν τοίνυν τὰ κατηγορημέν᾽ ὁμοίως ἐκ τούτων ἄν τις ἴδοι, οὔτε
δικαίως οὔτ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας οὐδεμιᾶς εἰρημένα· βούλομαι δὲ καὶ καθ᾽ ἓν
ἕκαστον αὐτῶν ἐξετάσαι, καὶ μάλισθ᾽ ὅσ᾽ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς
πρεσβείας κατεψεύσατό μου, τὰ πεπραγμέν᾽ ἑαυτῷ μετὰ Φιλοκράτους
ἀνατιθεὶς ἐμοί. Ἔστι δ᾽ ἀναγκαῖον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ προσῆκον ἴσως,
ὡς κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους εἶχε τὰ πράγματ᾽ ἀναμνῆσαι, ἵνα πρὸς τὸν
ὑπάρχοντα καιρὸν ἕκαστα θεωρῆτε. Τοῦ γὰρ Φωκικοῦ συστάντος πολέμου,
οὐ δι᾽ ἐμέ (οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἐπολιτευόμην πω τότε), πρῶτον μὲν ὑμεῖς οὕτω
διέκεισθε ὥστε Φωκέας μὲν βούλεσθαι σωθῆναι, καίπερ οὐ δίκαια
ποιοῦντας ὁρῶντες, Θηβαίοις δ᾽ ὁτιοῦν ἂν ἐφησθῆναι παθοῦσιν, οὐκ
ἀλόγως οὐδ᾽ ἀδίκως αὐτοῖς ὀργιζόμενοι· οἷς γὰρ ηὐτυχήκεσαν ἐν
Λεύκτροις οὐ μετρίως ἐκέχρηντο·
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα.
(Μονάδες 10)
2. Ποια ήταν σύμφωνα με το κείμενο η διάθεση των Αθηναίων απέναντι
σε Φωκείς και Θηβαίους κατά τη διάρκεια του Φωκικού πολέμου και
πώς τη δικαιολογεί ο ρήτορας ;
(Μονάδες 10)
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3. α) Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι :
οὐδεμιᾶς : ο ίδιος τύπος στο ουδέτερο
πάντα : κλητική ενικού του αρσενικού
μάλιστα : ο θετικός βαθμός
ἑαυτῷ : ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό
πρῶτον : γενική πληθυντικού στο συγκριτικό βαθμό του αρσενικού
γένους
(Μονάδες 5)
β) Να γραφούν τα ζητούμενα σε καθέναν από τους ρηματικούς τύπους
που ακολουθούν :
ἀνατιθείς : β΄ ενικό προστακτικής αορίστου μέσης φωνής
θεωρῆτε : β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα μέσης φωνής
συστάντος : γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής
ἐφησθῆναι : β΄ ενικό οριστικής παρατατικού
ἐκέχρηντο : απαρέμφατο παρακειμένου
(Μονάδες 5)
4. α) Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι απρόθετες γενικές του
αποσπάσματος.
(Μονάδες 5)
β) Να σχολιαστούν ως προς το είδος και το συντακτικό τους ρόλο οι
δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις του κειμένου.
(Μονάδες 3)
γ) Να αναλυθεί στην αντίστοιχη πρόταση η μετοχή συστάντος.
(Μονάδες 2)
Επιμέλεια: Νίκα Νατάσα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

Από αυτά λοιπόν θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει ότι όλες οι
κατηγορίες έχουν διατυπωθεί όμοια, ούτε με δίκαιο τρόπο ούτε με
βάση καμιά αλήθεια∙ θέλω, όμως, και να εξετάσω καθεμιά απ’ αυτές
ξεχωριστά, και προπάντων όσα ψέματα είπε εις βάρος μου σχετικά
με την ειρήνη και με την αποστολή μου ως πρεσβευτή, αποδίδοντας
σε μένα όσα έχουν γίνει απ’ αυτόν μαζί με τον Φιλοκράτη. Αναγκαίο
όμως είναι, άνδρες Αθηναίοι, και επιβεβλημένο επίσης να σας
υπενθυμίσω στην εποχή εκείνη πώς είχαν τα πράγματα, για να
εξετάζετε το καθένα χωριστά σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση.
Όταν δηλαδή ξέσπασε ο Φωκικός πόλεμος, όχι εξαιτίας μου (γιατί
εγώ τουλάχιστον δεν είχα πολιτευτεί ακόμα τότε), πρώτα εσείς
είχατε τέτοια διάθεση, ώστε να θέλετε να σωθούν οι Φωκείς, αν
και βλέπατε ότι ενεργούσαν άδικα και να είστε ευχαριστημένοι για
τους Θηβαίους, αν πάθαιναν οτιδήποτε, αγανακτώντας εναντίον τους,
όχι παράλογα ούτε άδικα∙ γιατί δεν εκμεταλλεύτηκαν με
μετριοπάθεια όσα είχαν πετύχει στα Λεύκτρα.

2.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει στο λόγο του ο Δημοσθένης, στην
αντιπαράθεση Φωκέων και Θηβαίων στα πλαίσια του φωκικού
πολέμου, οι Αθηναίοι ετέθησαν με το μέρος των πρώτων. Μάλιστα,
είχαν θετική στάση απέναντι στους Φωκείς, μολονότι γνώριζαν πως
ήταν άδικοι. Από την άλλη, ανέμεναν με ευχαρίστηση την ήττα των
Θηβαίων. Ο ρήτορας θεωρεί εύλογη και δικαιολογημένη τη στάση
των Αθηναίων, που εχθρεύονταν τους Θηβαίους εξαιτίας της
αλαζονείας που επέδειξαν οι τελευταίοι μετά τη νίκη στα Λεύκτρα.

3.

α)
▪
▪
▪
▪
▪

οὑδεμιᾶς : οὑδενός
πάντα : πᾶς
μάλιστα : μάλα
ἑαυτῷ : σφίσιν αὐτοῖς και ἑαυτοῖς
πρῶτον : προτέρων
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β)

4.

▪
▪
▪
▪
▪

ἀνατιθείς : ἀνάθου
θεωρῆτε : θεωροῖο
συστάντος : συνιστᾶσι(ν)
ἐφησθῆναι : ἐφήδου
ἐκέχρηντο : κεχρῆσθαι

▪
▪
▪

οὑδεμιᾶς : επιθετικός προσδιορισμός στο ἀληθείας
αὐτῶν : γενική διαιρετική στο ἕκαστον
συστάντος : χρονική μετοχή (προτερόχρονο), γενική απόλυτη, ως
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο διέκεισθε
πολέμου : υποκείμενο της μετοχής συστάντος
φωκικοῦ : επιθετικός προσδιορισμός στο πολέμου

α)

▪
▪
β)
▪

▪

▪

ὅσα ὑπέρ τῆς εἰρήνης … ἐμοί : δευτερεύουσα ονοματική
αναφορική πρόταση κρίσεως, ως αντικείμενο του απαρεμφάτου
ἐξετᾶσαι.
ὡς κατ’ ἐκείνους … πράγματα : δευτερεύουσα ονοματική πλάγια
ερωτηματική πρόταση κρίσεως, μερικής άγνοιας, ως αντικείμενο
στο απαρέμφατο ἀναμνῆσαι.
οἷς γάρ … Λεύκτροις : δευτερεύουσα ονοματική αναφορική
πρόταση κρίσεως ως αντικείμενο στο ρήμα ἐκέχρηντο.

γ) συστάντος: Ἐπεί γάρ ὁ φωκικός πόλεμος συνέστη
Επιμέλεια: Νίκα Νατάσα
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ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Αριστοτέλης, «Ηθικά Νικομάχεια», Ενότητα 7-8
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ' ἔλαττον
τὸ δ' ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ' αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς... Λέγω δὲ τοῦ μὲν
πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ' ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν
καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ'
οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ
μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα· ἴσῳ γάρ ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται·
τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ
οὕτω ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ
ἀλείπτης ἓξ μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ ληψομένῳ ἢ
ὀλίγον· Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ.
Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν
καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ' αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ
τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς.
Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα
καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν
ἔργοις ὅτι οὔτ' ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ
τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης τό εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σῳζούσης, οἱ δ' ἀγαθοὶ
τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες εργάζονται), ἡ δ' ἀρετὴ πάσης
τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἂν εἴη
στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ
τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.

2.

α. Ποιος είναι ο «ἐπιστήμων» κατά τον Αριστοτέλη;
β. Πότε η τέχνη, κατά τον Αριστοτέλη, επιτελεί σωστά το έργο της και
πότε το έργο της τέχνης θεωρείται επιτυχημένο;
γ. Ποιες από τις δύο αρετές, η ηθική ή η διανοητική, δεν σχετίζεται με
την μεσότητα και γιατί;
(Μονάδες 10)
Να προσδιορίσετε τους δυο τρόπους με τους οποίους ο Αριστοτέλης
ορίζει την μεσότητα. Με ποιον συνδέεται η ηθική αρετή;
(Μονάδες 10)

3.

Ἀρετή – φύσις – τέχνη: Ποια ειναι η σχέση των τριών εννοιών; Να
αιτιολογήσετε την υπεροχή της αρετής κατά τον Αριστοτέλη.
(Μονάδες 10)
4. Να πιστοποιήσετε με αναφορές στο κείμενο την μεθοδικότητα και
οργάνωση της σκέψης του Αριστοτέλη.
(Μονάδες 10)
5. Να χαρακτηριστούν ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι ακόλουθες
προτάσεις:
α. Ο Αριστοτέλης άσκησε βαρύτατο έλεγχο και στον Πλάτωνα και τη
διδασκαλία του.
Σ
Λ
β. Ο Αριστοτέλης ανέλαβε την αγωγή του Αλέξανδρου στη Μίεζα, μια
μικρή κωμόπολη κοντά στη Βεργίνα.
Σ
Λ
γ. Χρησιμοποιώντας ο φιλόσοφος στίχους από την Ιλιάδα έκανε ένα
δριμύ υπαινιγμό στους συκοφάντες, που ήταν πολλοί στην Αθήνα.
Σ
Λ
δ. Ο Ηράκλειτος υποστήριζε ότι «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων». Σ
Λ
ε. Οι διανοητικές αρετές εδράζονται στο «λόγον ἒχον» μέρος της
ψυχής.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
6. Με ποιες λέξεις του κειμένου συνδέονται ετυμολογικά οι παρακάτω:
σχηματισμός, ταγματάρχης, βεληνεκές, φυγόπονος, ατελής, θεσμικός,
τοκετός, ρήμα, φυτό, εθυμοτυπικός.
(Μονάδες 10)
Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα

[44]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.
α. ἐπιστήμων: ο ειδήμονας, ο γνώστης, ο ειδικός που αναλαμβάνει να φέρει
σε πέρας ένα τεχνικό έργο.
Έχει παρόμοια σημασία με όρο «τεχνῖται» στην ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Δεν εννοεί εδώ
ο Αριστοτέλης τις επιστήμες, όπως τα μαθηματικά γιατί αυτές ασχολούνται
με το αντικειμενικό όχι το υποκειμενικό μέσο.
β. Κάθε τέχνη (ἐπιστήμη) εκπληρώνει σωστά το έργο της όταν αποβλέπει στο
μέσο. Όταν ο τεχνίτης με τη βοήθεια του μέσου «πρός ὑμᾶς», μετά από σκέψη
και εναγώνια προσπάθεια επιτυγχάνει ώστε να αποφύγει την υπερβολή και
την έλλειψη, λέμε ότι το έργο τέχνης είναι επιτυχημένο (εὖ ἔχον ἔργον). Από
αυτό δε μπορούμε ούτε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε κάτι χωρίς
να το καταστρέψουμε.
γ. Κατά τον Αριστοτέλη με τη μεσότητα σχετίζεται η ηθική αρετή και όχι η
διανοητική. Οι διανοητικές αρετές είναι ασυμβίβαστες με τις έννοιες του
μέσου, της υπερβολής ή της έλλειψης, δεν τίθεται θέμα τέτοιων
διαβαθμίσεων αφού κάποια ζητήματα ή τα γνωρίζουμε ή όχι ενώ σε άλλα
όσο πιο πολλές γνώσεις έχουμε τόσο προοδεύουμε. Οι έννοιες της
υπερβολής, της ελλείψεως και του μέσου αναφέρονται στα συναισθήματα
και τις πράξεις με τις οποίες σχετίζεται η ηθική αρετή.

2. Η αρετή εκτός από ἓξις είναι και μεσότητα, ισορροπία ανάμεσα στην
υπερβολική και την ελλειπτική εκδήλωση παθών και πράξεων. Ο
Αριστοτέλης για να εκφράσει τις ιδέες του θα προσδιορίσει αρχικά την
έννοια της μεσότητας για να καταλήξει έπειτα στον συσχετισμό της με τη
ηθική αρετή.
Το μέσον μπορεί να προσδιοριστεί με βάση δύο κριτήρια:
α) αντικειμενικά (κατά τό πρᾶγμα) και
β) υποκειμενικά (πρός ἡμᾶς).
Η αντικειμενική μεσότητα είναι η αριθμητική μεσότητα με βασικό γνώρισμα
ότι η μεσότητα αυτή είναι μία και αμετάβλητη. Είναι το μέσο που ισαπέχει
από τα δυο άκρα του πράγματος, δεν επιδέχεται άρνηση ή αντίρρηση, γιατί
ορίζεται με βάση τα αριθμητικά δεδομένα.
Για παράδειγμα, ο μέσος όρος του 10 και του 2 είναι: 10+2= 12:2=6.
Η υποκειμενική μεσότητα, η μεσότητα που αφορά τον άνθρωπο δεν
προσδιορίζεται με αντικειμενικά αριθμητικά δεδομένα. Δεν είναι μία και
μοναδική ούτε ίδια για όλους αλλά ποικίλλει ανάλογα με το άτομο. Είναι η
[45]

μεσότητα που έχει επιλεγεί από τον λόγο, αποτέλεσμα ελεύθερης
προαίρεσης. Το παράδειγμα του Μίλωνα θα την διασαφηνίσει σε μια
αθλητική ομάδα αν η τροφή δέκα μηνών είναι πολλή για έναν αθλητή ενώ
των δυο μηνών λίγη, ο γυμναστής δεν θα επιλέξει το μέσο, την τροφή των
έξι μηνών, γιατί είναι λίγη για τον έμπειρο Μίλωνα αλλά μεγάλη ποσότητα
για έναν αρχάριο αθλητή.
Η ηθική αρετή είναι υποκειμενικά καθορισμένη μεσότητα, η ανθρώπινη
ελευθερία και υπευθυνότητα θα αναζητήσει και θα επιλέξει ανάμεσα σε
ενδεχόμενες διαφορετικές συμπεριφορές την ορθή.
Η έννοια της αρετής ως μεσότητα δεν ανήκει στην πρωτοτυπία της σκέψης
του Αριστοτέλη. Τα ρητά «μέτρον ἄριστον», «μηδέν ἄγαν», η έννοια της
συμμετρίας στον Πλάτωνα μαρτυρούν ότι υπήρχε στην φιλοσοφική σκέψη
των αρχαίων Ελλήνων η έννοια του μέτρου. Όμως αξίζει να επισημάνουμε
ότι οι όροι «αντικειμενικός» και «υποκειμενικός» δεν υπήρχαν στην εποχή του
Αριστοτέλη, είναι δικές του επινοήσεις ώστε να εκφραστούν μέσω των όρων
«κατά το πρᾶγμα» και «προς ἡμᾶς» οι απόψεις του για την αρετή ως
μεσότητα, μια ακόμα απόδειξη της επιστημονικής του σκέψης και της
υψηλής του νοητικής ικανότητας.
3. Οι τρείς αυτές έννοιες έχουν την δυνατότητα δημιουργίας μορφών. Η
τέχνη μορφοποιεί το υλικό της, η φύση δίνει μορφή σ’ όλα τα φυσικά όντα,
προικίζοντάς τα με έμφυτες ιδιότητες ενώ η αρετή δίνει μορφή στην ουσία
του ανθρώπου, την προσωπικότητά του.
α) Η αρετή είναι ανώτερη και ακριβέστερη από την τέχνη, γιατί μορφοποιεί
την ψυχή, την φύση του ανθρώπου και τον οδηγεί στην τελειωσή του, αφού
είναι εκείνη η ενεργητική ψυχική διάθεση που οδηγεί την ανθρώπινη
οντότητα στην πραγμάτωση του φυσικού της προορισμού. Για τον
Αριστοτέλη οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα εκ φύσεως να δεχτούν τις
αρετές και φτάνουν μέσω του εθισμού στην ολοκλήρωσή τους. Αντίθετα, τα
έργα της τέχνης είναι υποκειμενικά, ως ανθρώπινα δημιουργήματα, και δεν
εξελίσσονται, μένουν αμετάβλητα.
β) Η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη γιατί κάθε φυσικό όν από τη στιγμή
που γεννιέται και αυξάνεται οδηγείται ανεξάρτητα απ’ τη θέληση του στην
τελειότερη μορφή του ενώ ένα έργο τέχνης δεν τείνει πουθενά. (Μ.
Ιγνατιάδης). Γι’ αυτό και η τέχνη μιμείται τη φύση.
γ) Η σχέση αρετής και φύσης δεν αναφέρεται αναλυτικά στην ενότητα. Ο
φιλόσο-φος τονίζει πιο πολύ το γεγονός ότι η αρετή, όπως και η φύση, είναι
ανώτερη από την τέχνη. Κατά τον Ασπάσιο, σχολιαστή του Αριστοτέλη, η
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αρετή είναι ανώτερη από την φύση γιατί είναι μια φύση που έχει φτάσει
στην τέλεια μορφή της, έχει κατορθώσει τον σκοπό της (κατορθωμένη
φύσις).
4. Η υψηλή νοητική ικανότητα και η επιστημονικότατα της αριστοτελικής
σκέψης είναι εμφανής σ’ όλο το έργο του. Στις ενότητες 7- 8 έχουμε τέτοια
δείγματα:
α) Η χρήση παραδειγμάτων.
β) Η χρήση συλλογισμών, όπως ο υποθετικός συλλογισμός της 8ης που
δείχνει έλλειψη δογματισμού.
γ) Η δημιουργία κατάλληλων λέξεων ἠ φράσεων στη ενότητα 7 για να
εκφραστεί με σαφήνεια η σκέψη του.
δ) Η χρήση της δυνητικής ευκτικής στην ενότητα 8 εκφράζει μετριοπάθεια,
ότι το θέμα είναι ακόμα υπό διερεύνηση, ότι η σκέψη του γράφοντα δεν είναι
παρά μόνο μια σκέψη απ’ όσες θα μπορούσαν να εκφραστούν.
5.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Σωστό
Λάθος
Λάθος
Σωστό
Σωστό

6.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ἀπέχον,
προστάξει,
ὑπερβολήν,
φεύγει,
ἐπιτελεῖ,
προσθεῖναι,
τεχνῖται,
λέγομεν,
φύσις,
εἰώθασιν.
Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Πλάτωνος, «Πρωταγόρας», Ενότητα 2
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᾿Επιμηθεῖ
κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ
παραιτεῖται ᾿Επιμηθεὺς 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.

1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο Επιμηθέας μοίρασε στα ζώα διάφορες ιδιότητες για να αντισταθμήσει
με αυτές τις αδυναμίες τους. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις, ώστε να
φαίνεται πώς εξασφαλίστηκε το ζωϊκό βασίλειο.
α. Η ταχύτητα αντιστάθμιζε την _____________ .
β. Τα φτερά ή η υπόγεια κατοικία αντιστάθμιζαν _____________ .
γ. Όσα ζώα είχαν δύναμη δεν χρειάζονταν _____________ .
δ. Όσα ζώα είχαν μεγάλο μέγεθος _____________ .
ε. Για να αντιμετωπίσουν τις καιρικές μεταβολές τους έδωσε
_________ .
στ. Με πολυγονία προίκισε _____________ .
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2.

3.

4.

5.

6.

ζ. Ολιγονία έδωσε _____________ .
η. Δεν έδωσε ίδια τροφή σε όλα τα ζώα για να μην _____________ .
(Μονάδες 10)
Ποιες κοσμολογικές αντιλήψεις φαίνεται να αναπαράγει ο Πρωταγόρας
στην ενότητα; Μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο σημείο στην κοσμογονία
που έρχεται σε αντίθεση με τις θρησκευτικές του αντιλήψεις;
(Μονάδες 10)
Ο Πρωταγόρας αξιοποιεί στο μύθο αρχέγονες αντιλήψεις για τη Γη –
Μητέρα και για τον αυτοχθονισμό. Να εντοπίσετε αυτές τις αντιλήψεις
στο κείμενο και να τις συγκρίνετε με τον μύθο του Κάδμου για τους
«Σπαρτούς» Θηβαίους.
«Και ο γιός του Αγήνορα Κάδμος, έσπειρε τα δόντια στην Αονία πεδιάδα
και δημιούργησε τους ανθρώπους που γεννήθηκαν από την γη…»
(Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτικά 3.1185)
(Μονάδες 10)
Να σχολιάσετε το ρόλο του Επιμηθέα στην δημιουργία, λαμβάνοντας
υπόψη και την ετυμολογία του ονόματός του.
(Μονάδες 10)
Να χαρακτηριστούν ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι ακόλουθες
προτάσεις:
α. Ο Σωκράτης στην αμφισβήτηση των σοφιστών αντιπαραθέτει μια
θετική αμφισβήτηση.
Σ
Λ
β. Για τον Σωκράτη (όπως και για τον Πλάτωνα) ο άνθρωπος δεν
γνωρίζει την αλήθεια, την Ιδέα.
Σ
Λ
γ. Η μήνυση κατά του Σωκράτη έγινε από τον Μέλητο, έναν πλούσιο
βυρσοδέψη.
Σ
Λ
η
δ. Η 7 επιστολή του Πλάτωνα, ένα γράμμα προς τους Καρχηδόνιους
φίλους του, αποτελεί ένα είδος αυτοβιογραφίας.
Σ
Λ
ε. Ο Καλλίας είναι πιο ευγενής και συμβιβαστικός, ενώ ο Ιπποκράτης
πολύ πιο έντονος και ορμητικός.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
Να βρείτε στο κείμενο μια ετυμολογικά συγγενή λέξη για τις παρακάτω
λέξεις: απαίτηση, ανίσχυρος, εύπορος, διατύπωση, επιταγή, κρασί,
διάρκεια, εισιτήριο, αμιγής, κατανάλωση.
(Μονάδες 10)
Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.
α. Η ταχύτητα αντιστάθμιζε την σωματική δύναμη (ἰσχύς).
β. Τα φτερά ή η υπόγεια κατοικία αντιστάθμιζαν το μικρό σώμα
(σμικρότητα).
γ. Όσα ζώα είχαν δύναμη δεν χρειάζονταν άλλα όπλα.
δ. Όσα ζώα είχαν μεγάλο μέγεθος αυτό εξασφάλιζε τη σωτηρία τους
(αὐτῷ ἔσωζεν).
ε. Για να αντιμετωπίσουν τις καιρικές μεταβολές τους έδωσε πυκνά
τριχώματα και στερεά δέρματα.
στ. Με πολυγονία προίκισε τα φυτοφάγα ζώα.
ζ. Ολιγονία έδωσε στα σαρκοφάγα ζώα.
η. Δεν έδωσε ίδια τροφή σε όλα τα ζώα για να μην κινδυνεύσει κάποιο
είδος από τον αφανισμό
2. Ο Πρωταγόρας θα ντύσει την εξήγησή του για τη δημιουργία του ζωικού
βασιλείου αλλά και του ανθρώπου με μυθολογικά στοιχεία. Οι θεοί σε ένα
ορισμένο σημείο του χρόνου καθορισμένο από την εἱμαρμένη φτιάχνουν στο
εσωτερικό της γής όλα τα είδη των ζώων, ανάμεσά τους και τον άνθρωπο
με διαταγή κάποιας ανώτερης δύναμης. Δίνουν μορφή και σχήμα όχι όμως
και δυνάμεις. Αυτές θα αναλάβει να τις δώσει ο Επιμηθέας.
Όλα τα ζώα φτιάχτηκαν με ανάμειξη τεσσάρων στοιχείων, χώματος,
φωτιάς, νερού και αέρα, αν και τα δύο τελευταία δεν αναφέρονται ρητά.
Επιπλέον οι θεοί δεν πλάθουν τα έμβια όντα με τα πιο πάνω στοιχεία αλλά
χύνουν τα στοιχεία αυτά σε καλούπια (τυποῦσι). Σ’ αυτό το σημείο ακολουθεί
τις κοσμολογικές αντιλήψεις του Παρμενίδη και του Εμπεδοκλή. Πολλοί
κοσμολογικοί μύθοι αναφέρουν ότι οι άνθρωποι προήλθαν από τη γή, όπως
η δημιουργία του ανθρώπου από χώμα στην Παλαιά Διαθήκη.
Στον μύθο του ο Πρωταγόρας εστιάζει το ενδιαφέρον του στον άνθρωπο
κυρίως. Παρακολουθούμε τη δημιουργία των ζώων και πως απέκτησαν τις
ιδιότητές τους καθώς και το πώς ο άνθρωπος απέκτησε τις αρετές εκείνες
που συνιστούν την ανθρώπινη ουσία και όλα αυτά σε αντίθεση με τον
Ησίοδο, ο οποίος στη Θεογονία του αναφέρει την ύπαρξη ανθρώπων μετά
την δημιουργία των θεών αλλά χωρίς να μας εξηγεί πως πλάστηκαν και
από ποιόν. Για τον Πρωταγόρα οι θεοί δεν είναι άναρχοι αλλά
δημιουργήθηκαν και αυτοί όπως προκύπτει από την έκφραση «καί τούτοις».
Γενικά στην ελληνική σκέψη δεν υπάρχει κοσμογονία όπως σε άλλες
θρησκείες ή στην Γένεση, μόνο θεογονία.
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Η αναφορά στους θεούς – δημιουργούς φαίνεται ότι έρχεται σε αντίφαση
με τον αγνωστικισμό του Πρωταγόρα, κάτι που κατ’ ουσίαν δεν ισχύει. Η
αναφορά στους θεούς έχει αλληγορική σημασία, και όπως θα φανεί στην
εξέλιξη του μύθου ενδιαφέρεται κυρίως για την εξήγηση της γέννησης του
θρησκευτικού συναισθήματος και όχι για το θέμα της ύπαρξης των θεών.
Σαφώς όμως δεν θα θελήσει να προκαλέσει την θρησκευτική πίστη των
ακροατών.
3. Στη φράση του Πρωταγόρα «γῆς ἔνδον» ενυπάρχει η αρχέγονη αντίληψη
της Μητέρας – Γης (Παμμήτωρ). Από τη Γη (ή Χθών) κατάγονται όλες οι
θεότητες. Η γη εξάλλου προμηθεύει όλα τα υλικά αγαθά για την κάλυψη των
ανθρώπινων αναγκών. Γι’ αυτό αντιμετώπιζαν με θαυμασμό, την έβλεπαν ως
«τροφό, μητέρα καί ἀγαθή οἰκονόμο» . Στο μύθο με το επίρρημα «ἔνδον»
αναφέρεται η αντίληψη της αυτοχθονίας, δηλαδή ότι μερικές φυλές
ξεφύτρωσαν από τη γη, την οποία έκαναν πατρίδα τους, έζησαν σ’ αυτή
έχοντας ξεχωριστά προνόμια, ένα αίσθημα προνομιακής σχέσης με τη γη και
ευγενικής καταγωγής. Και στο απόσπασμα του Απολλωνίου, το οποίο
αναφέρεται στην καταγωγή των Θηβαίων, προβάλλεται η ίδια αρχέγονη
αντίληψη. Σύμφωνα μ’ αυτό ο Κάδμος «ἐσπειρε» τα δόντια του δράκοντα και
γεννήθηκαν- φύτρωσαν οι πρόγονοι των Θηβαίων (γι’ αυτό ονομάζονταν
«σπαρτοί»), αυτόχθονα πλάσματα από τη γη των Θηβών (Αόνια Πεδιάδα),
ιδιαίτερα απειλητικά.
4. Όταν οι θεοί αποφασίζουν να φέρουν στο φώς τα όντα από χώμα και
φωτιά αναθέτουν στους Τιτάνες Προμηθέα και Επιμηθέα να μοιράσουν
δυνάμεις και ικανότητες, όπως πρέπει. Ο Προμηθέας μετά από παράκληση
του αδελφού του, αποσύρεται από το έργο αυτό αφήνοντας την
πρωτοβουλία στον Επιμηθέα, τον οποίο θα ήλεγχε αργότερα.
Ο Επιμηθέας με στόχο να επιβιώσουν τα όντα μερίμνησε:
α) για προστασία από τους εχθρούς
β) για προφύλαξη από τις καιρικές συνθήκες
γ) για εξασφάλιση τροφής και
δ) για ισορροπἰα του οικοσυστήματος.
Ο Επιμηθέας (όπως δηλώνει και το όνομά του, ἐπί + μήδομαι) ήταν ο
επιπόλαιος, ο επιρρεπής σε σφάλματα που ερχόταν να διορθώσει με
καθυστέρηση. Σε αντίθεση με τον προνοητικό αδελφό του, ο Επιμηθέας
γινόταν συχνά όργανο των θεών και στην περίπτωση του μύθου μας οι
μειωμένες διανοητικές του ικανότητες οδήγησαν στην άστοχη μοιρασιά
όλων των δυνάμεων στα άλογα όντα αφήνοντας τον άνθρωπο
«ἀκόσμητον», χωρίς κανένα εφόδιο.
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5.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Σωστό
Λάθος
Λάθος
Λάθος
Λάθος

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

παραιτεῖται,
ἰσχύν,
πορίζων,
τυποῦσι,
κεράννυται,
ἐπήρκεσε,
ἰοῦσιν,
μείξαντες,
ἀναλισκομένοις.

6.

Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Αριστοτέλης, «Ηθικά Νικομάχεια», Ενότητα 5, 6
Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς
ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ
χαίρων σώφρων, ὁ δ' ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ
καὶ χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός. Περὶ
ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα
πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. Διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς
ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ
ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν.
Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις. Ῥητέον οὖν ὅτι
πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ
εὖ ἀποδίδωσιν, οἷον ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον
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ποιεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. Ὁμοίως
ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν
τὸν ἐπιβάτην καὶ μεῖναι τοὺς πολεμίους. Εἰ δὴ τοῦτ’ ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει,
καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ’ ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται
καὶ ἀφ’ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει. Πῶς δὲ τοῦτ’ ἔσται, ... ὧδ' ἔσται
φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς.

1.

2.

3.

4.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή
λανθασμένες (Λ):
α. Ο ακόλαστος άνθρωπος είναι, κατά τον Αριστοτέλη, αυτός που
υποτάσσεται στα πάθη του.
Σ
Λ
β. Η διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων πρέπει να ξεκινάει από την
παιδική τους ηλικία.
Σ
Λ
γ. Η έννοια της «ἕξεως» είναι ουδέτερη, μπορεί να έχει θετικό
περιεχόμενο ή να είναι ανάξια λόγου.
Σ
Λ
δ. Η λέξη «ἀρετὴ» δεν προορίζεται μόνο για τον άνθρωπο αλλά
ταιριάζει και στα άψυχα όντα.
Σ
Λ
ε. Η χρήση της δυνητικής ευκτικής δείχνει το δογματισμό και το
αξιωματικό ύφος του Αριστοτέλη.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
Ποια είναι η σχέση της ηθικής αρετής με την «ἡδονή και τη λύπη»; Να
σχολιάσετε πώς την εξηγεί ο Αριστοτέλης.
(Μονάδες 10)
«Ἀρετή – Ἕξις – Ἔργον»:
α) Να αποδώσετε το περιεχόμενο των τριών αυτών εννοιών.
β) Ποια είναι η μεταξύ τους σχέση κατά τον Αριστοτέλη;
(Μονάδες 10)
Με βάση το πρωτότυπο κείμενο (ενότητα 5) και το δοθέν πλατωνικό
απόσπασμα να προσδιορίσετε τις απόψεις των δυο φιλοσόφων για την
ορθή παιδεία.

[53]

(Μονάδες 10)
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5.

6.

Να χαρακτηριστούν ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι ακόλουθες
προτάσεις:
α. Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα που βρίσκονται κοντά στη
Μεθώνη.
Σ
Λ
β. Ο Αριστοτέλης παρακολουθούσε ευλαβικά όλα τα μαθήματα του
Πλάτωνα.
Σ
Λ
γ. Ο όρος «ευτυχία» υποδηλώνει ότι δεν έχει καμία σημασία ποιες
ικανότητες έχει ο άνθρωπος αφού -στο τέλος- το πάν εξαρτάται
από την καλή του τύχη.
Σ
Λ
δ. Κατά τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία είναι κατάσταση, όχι ενέργεια
της ψυχής του ανθρώπου.
Σ
Λ
ε. Το «ἐπιθυμητικόν» έχει σχέση με την διατροφή και την αύξηση του
ανθρώπινου οργανισμού.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
ἀχθόμενος, δραμεῖν, ἐνεγκεῖν, ἕξις, φησί: Να γράψετε δυο ομόρριζα,
απλά ή σύνθετα, για κάθε μία από τις παραπάνω λέξεις.
(Μονάδες 10)
Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Λάθος
Σωστό
Σωστό
Σωστό
Λάθος

2. Στην ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης παρουσιάζει ένα αλάνθαστο στοιχείο
(σημεῖον) με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να διαπιστώσει αν οι ενέργειές
του και η πορεία του είναι ορθές, αν πορεύεται στο δρόμο που τον οδηγεί
στην αρετή ή στον αντίθετό της. Αυτό είναι το συναίσθημα, η ηδονή ή η λύπη.
Αν δηλαδή το άτομο ενεργεί με κάποιο τρόπο και αυτό του προκαλεί
ευχαρίστηση τότε ο άνθρωπος έχει διαμορφώσει τις «έξεις» του, οι ενέργειές
του είναι σωστές, ενώ αν οι ενέργειές του του προκαλούν δυσαρέσκεια αυτό
σημαίνει πως απέχει από την αρετή. Η θέση του γίνεται πιο εύληπτη με δύο
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παραδείγματα, την αποχή από τις σωματικές ηδονές και την αντιμετώπιση
των δεινών.
Ο Αριστοτελικός συσχετισμός της αρετής με το συναίσθημα, να τονιστεί, ότι
είναι αντίθετος με τη νοησιαρχία του Σωκράτη, κατά τον οποίο η αρετή είναι
γνώση ενώ η άγνοια οδηγεί στην κακία, και δίκαια θεωρείται γι’ αυτόν
πατέρας της ψυχολογίας. Όμως συχνά η ηδονή συνοδεύει και ευτελείς
πράξεις ενώ η λύπη συνοδεύει και όμορφες, κάτι που μας οδηγεί στο να
επιδιώκουμε τις πρώτες και να αποφεύγουμε τις δεύτερες. Άρα, οι ηδονές
διακρίνονται σε καλές και κακές και μόνο οι πρώτες τείνουν στην αρετή.
Ακούγεται, λοιπόν, πολύ φυσικός ο επίλογος της ενότητας, όπου αναφέρεται
ο ρόλος της παιδείας, χάρη στην οποία ο άνθρωπος θα γίνει ικανός να
διακρίνει τις καλές ηδονές και να τις επιλέγει ώστε να φτάσει στην αρετή, να
μπορεί να καθορίσει ποιες πράξεις είναι αυτές που πρέπει να του προκαλούν
ευχαρίστηση.
3.
α.
Ἓξις: Η έννοια παράγεται από το θέμα του ρήματος ἒχω, τον ΜΕΛΛΟΝΤΑ
δηλαδή του ρήματος ἓξω και την παραγωγική κατάληξη – σις, η οποία
δηλώνει ενέργεια. Αρχικά δήλωνε κατοχή, απόκτηση, την ενέργεια για
απόκτηση και κατοχή. Αργότερα σήμαινε την ιδιότητα που απέκτησε ο
άνθρωπος με την επανάληψη μιας πράξης. Είναι η μόνιμη κατάσταση, η
ιδιότητα που προκύπτει από συνήθεια ή άσκηση και μ’ αυτή τη σημασία τη
χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, δίνοντάς της ηθικό περιεχόμενο.
Ἒργον: Είναι μία από τις θεμελιώδεις ιδέες του Αριστοτέλη, συνδεδεμένη μ’
αυτή του «τέλους». Κατ’ αυτόν, η φύση δεν κάνει τίποτα άσκοπα, κάθε
δημιούργημα της έχει να επιτελέσει ένα έργον, έχει μια προκαθορισμένη
πορεία με συγκεκριμένο προορισμό. Κάθε φυσικό, λοιπόν, δημιούργημα έχει
πραγματοποιήσει το «τέλος» του, έχει φτάσει στην τελείωση του, όταν έχει
επιτελέσει το έργο του , αυτό που του έχει αναθέσει η φύση.
Ἀρετή: Η αρετή είναι ἓξις, μια έξις που κάνει α) κάθε ον να φτάσει στην τέλεια
κατάσταση του (εὖ ἒχον αποτελεῖ) και β) το βοηθά να εκπληρώσει με σωστό
και επιτυχημένο τρόπο το έργο του. (το ἒργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν).
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β. Η αρετή δεν είναι αποκλειστικά ανθρώπινη ηθική ιδιότητα αλλά
χρησιμοποιείται με ευρεία έννοια, ως η εξαιρετική ικανότητα εμψύχων και
αψύχων, που τους δίνει την δυνατότητα να βρεθούν στην τέλεια κατάσταση
τους και να επιτελέσουν τον προορισμό τους. Η αρετή είναι η έξις που μας
ολοκληρώνει και μας βοηθά να εκτελέσουμε το έργο μας με επιτυχία. Αυτή
η θέση αναλύεται με δύο παραδείγματα, του ματιού και του αλόγου ενώ να
τονιστεί ότι το δυνητικό ρήμα στο τέλος της ενότητας (ἂν εἲη) εκφράζει
αντιδογματισμό, το ότι ακόμα οι θέσεις του φιλοσόφου βρίσκονται σε φάση
αναθεώρησης και συμπλήρωσης.
4. Τα κριτήρια του Αριστοτέλη για την ορθή παιδεία συμπίπτουν μ’ αυτά του
Πλάτωνα. Κατά τον Πλάτωνα για την διαμόρφωση των μόνιμων στοιχείων
του χαρακτήρα των ανθρώπων ο ρόλος της αγωγής είναι σημαντικός. Ο
άνθρωπος από μικρή ηλικία, επειδή είναι εύπλαστος, πρέπει να
διαπαιδαγωγείται κατάλληλα, ώστε να φτάσει γρήγορα στο σημείο να
δοκιμάζει ευχάριστα συναισθήματα με ηθικές πράξεις. Το παιδί θα
επιβραβεύεται για τις ηθικές πράξει ώστε να δημιουργούνται ευχάριστα
συναισθήματα ενώ θα κρίνεται αρνητικά για τις αντίθετες, ώστε να
δημιουργούνται δυσάρεστα συναισθήματα. Έτσι, θα συνηθίσει στις ηθικές
ενέργειες και θα επιδιώκει μόνο αυτές γιατί είναι συνδεδεμένες με τα
ευχάριστα συναισθήματα της επιβράβευσης και θα αποφεύγει τις αντίθετες,
γιατί ο άνθρωπος εκ φύσεως προτιμά το ευχάριστο και αποφεύγει το
δυσάρεστο. Αυτός ο εθισμός θα συνεχιστεί και στις μεγαλύτερες ηλικίες
οδηγώντας στην ηθική πράξη και την αποφυγή αντικοινωνικών πράξεων με
αποτέλεσμα να διαμορφωθούν έξεις, οι οποίες θα ανοίξουν το δρόμο προς
την ηθική αρετή.
5.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Σωστό
Λάθος
Σωστό
Λάθος
Λάθος
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6.
▪
▪
▪
▪
▪

ἀχθόμενος → επαχθής, αχθοφόρος
δραμεῖν → δρομέας, μαραθωνοδρόμος
ἐνεγκεῖν → διένεξη, φωριαμός
ἓξις → μέθεξη, σχήμα
φησί → φήμη, αποφατικός
Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Πλάτωνος, «Πολιτικά», Ενότητα 11, 13
Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν
ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν
πάντα πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται,
μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας
περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ' ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ
πολιτική.
Είναι, νομίζω, φανερό γιατί ο άνθρωπος είναι πολιτικὸν ζῷον
περισσότερο απ’ ό,τι οι μέλισσες ή τα άλλα αγελαία ζώα: Όπως έχουμε ήδη
πει πολλές φορές, η φύση δεν κάνει τίποτε δίχως λόγο και χωρίς αιτία. Ας
προσέξουμε ύστερ’ απ’ αυτό ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που είναι
εφοδιασμένο με την ικανότητα του λόγου. Η απλή φωνή δεν εκφράζει, ως
γνωστόν, παρά μόνο τη λύπη και την ευχαρίστηση· γι’ αυτό και υπάρχει σε
όλα τα ζώα· η φύση τους έδωσε, πράγματι, όλη κι όλη αυτή την ικανότητα,
να αντιλαμβάνονται το δυσάρεστο και το ευχάριστο και αυτά να τα κάνουν
φανερά το ένα στο άλλο· του λόγου όμως ο προορισμός είναι να κάνει
φανερό τι είναι ωφέλιμο και τι βλαβερό και, άρα, τι είναι δίκαιο και τι άδικο·
αυτό είναι, πράγματι, που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα: μονάχα
αυτός αντιλαμβάνεται το καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο και όλα
τα άλλα παρόμοια πράγματα —και, φυσικά, η συμμετοχή σε όλα αυτά είναι
που κάνει την οικογένεια και την πόλη. Ώρα όμως να προσθέσουμε και κάτι
άλλο στον λόγο μας: Στην τάξη της φύσης η πόλη προηγείται από την
οικογένεια κι απ’ τον καθένα μας ως άτομο· ο λόγος είναι ότι το όλον
αναγκαστικά προηγείται του μέρους· πραγματικά, αν πάψει να υπάρχει το
[58]

σώμα ως σύνολο, δεν θα υπάρχει πια ούτε πόδι ούτε χέρι παρά μόνο ως
(ίδια) λέξη, όπως, ας πούμε, αν μιλούμε για πέτρινο χέρι (θα είναι, πράγματι,
κάτι σαν αυτό, αν μια φορά πεθάνει): όλα τα πράγματα είναι αυτό που λέμε
ότι είναι, αν τα κρίνουμε με κριτήριο τη λειτουργία και τις ιδιότητές τους·
από τη στιγμή, επομένως, που θα πάψουν να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά,
δεν θα πρέπει πια να λέμε ότι είναι ό,τι ήταν πριν, αλλ’ ότι απλώς
εξακολουθούν να λέγονται ακόμη με την ίδια λέξη.
Είναι φανερό λοιπόν α) ότι η πόλη ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως, β) ότι
προηγείται από το κάθε επιμέρους άτομο. Γιατί αν είναι αλήθεια ότι ο
καθένας μας χωριστά δεν είναι αυτάρκης, γίνεται λογικά φανερό ότι το κάθε
μεμονωμένο άτομο θα βρεθεί στην ίδια ακριβώς κατάσταση που βρίσκονται,
γενικά, τα μέρη προς το όλον· από την άλλη μεριά, ο άνθρωπος που δεν
μπορεί να ζει μαζί με άλλους σε κοινότητα, ο άνθρωπος που λόγω
αυτάρκειας αισθάνεται πως δεν του λείπει τίποτε, αυτός ο άνθρωπος δεν
αποτελεί με κανέναν τρόπο μέρος της πόλης — ένας τέτοιος όμως
άνθρωπος είναι, τότε, ή ζώο ή θεός.

1.

2.

3.

4.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Με βάση το πρωτότυπο κείμενο να γράψετε τις προκείμενες ενός
συλλογισμού, ο οποίος θα αποδεικνύει ότι η πόλις είναι η «κυριωτάτη»
των κοινοτήτων.
β. i. Που αποσκοπεί η χρήση του ρήματος «ὁρῶμεν» στην §11;
ii. Ο Αριστοτέλης αρχίζει από τα γενικά και κατόπιν αναφέρεται στα
επιμέρους θέματα. Πώς ονομάζεται η μέθοδος αυτή και για ποιον λόγο
τη χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης;
(Μονάδες 10)
Ο Αριστοτέλης εξετάζει τελεολογικά την έννοια της πόλεως όπως και
τις άλλες μορφές κοινωνικής συμβίωσης. Να σχολιάσετε την θέση με
βάση την ενότητα 11.
(Μονάδες 10)
Πώς αξιοποιεί ο Αριστοτέλης την ύπαρξη του ανθρωπίνου λόγου για
να αποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι «φύσει ζῷον πολιτικόν»;
(Μονάδες 10)
Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει με τη θεωρία του όλου και του μέρους την
οντολογική και αξιολογική υπεροχή της πόλεως έναντι των ανθρώπων.
Να σχολιάσετε τη θέση του και να την συγκρίνετε με την άποψη του
Περικλή όπως την μεταφέρει ο Θουκυδίδης: «Εγώ τουλάχιστον πιστεύω,
ότι η πόλις, η οποία ακμάζει ως σύνολον, ωφελεί περισσότερον τους
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ιδιώτες, παρά εάν, ενώ καθένας από τους πολίτες ευτυχεί, εκείνη ως
σύνολον αποτυγχάνει. Διότι άνθρωπος που ευδοκιμεί στις ιδιωτικές του
υποθέσεις, εάν η πατρίδα του καταστραφεί, χάνεται κα αυτός μαζί της,
ενώ είναι πολύ πιθανόν μάλλον να σωθεί, αν η πατρίδα του ευτυχεί».
(Μονάδες 10)
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή
λανθασμένες (Λ):
α. Ένας από τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν για να δηλωθούν οι
στόχοι και οι επιδιώξεις των σοφιστών και των σωκρατικών
φιλοσόφων ήταν και ο όρος «εὐδαιμονία».
Σ
Λ
β. Εκείνο που είχε σημασία για τον αρχαίο Έλληνα ήταν ότι με την
απόκτηση των αρετών (ή τη μη απόκτησή τους) θα λειτουργούσε
τελικά με έναν συγκεκριμένο τρόπο μέσα στην πόλη του. Σ
Λ
γ. Η ηθική φιλοσοφία είναι στην πραγματικότητα μέρος της
κοινωνικής φιλοσοφίας.
Σ
Λ
δ. Η αρχαία ελληνική λέξη «πόλις» είχε την ίδια σημασία που έχει η
δική μας λέξη «πόλη».
Σ
Λ
ε. Ως όλον η πόλις – κράτος αποτελείται από όμοια μεταξύ τους
στοιχεία.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
ὁρῶμεν, συνεστηκυῖαν, δοκοῦντος, ἀγαθοῦ, καλουμένη: Να γράψετε
για κάθε μία από τις παραπάνω λέξεις δύο ομόρριζές τους.
(Μονάδες 10)

5.

6.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.
α.
▪
▪
▪

Κάθε πόλις είναι ένα είδος κοινωνίας (πᾶσα πόλις ἐστί κοινωνία τίς).
Κάθε κοινωνία επιδιώκει ένα αγαθό. (πᾶσα κοινωνία ἐστί συνεστηκυῖα
ἔνεκεν ἀγαθοῦ τινός).
Η πόλις στοχεύει στο ανώτερο αγαθό (τοῦ κυριωτάτου πάντων).
Άρα, η πόλις είναι αξιολογικά η ανώτερη κοινωνία (κυριωτάτη πασῶν).
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β.
i. Το ρήμα «ὁρῶμεν» δηλώνει ότι τα επιχειρήματα του Αριστοτέλη θα είναι
στηριγμένα στην εμπειρική πραγματικότητα, στην κατ’ αίσθηση αντίληψη
και όχι στην αφηρημένη σκέψη. Είναι απόδειξη του εμπειρισμού του
Αριστοτέλη, ο οποίος συνδυάζει τα χαρακτηριστικά εμπειρικού/ θετικού
και του θεωρητικού φιλοσόφου.
ii. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται «παραγωγική». Ο Αριστοτέλης τη
χρησιμοποιεί γιατί πιστεύει ότι το «ὅλον» είναι «κατά φύσιν», δηλαδή
αρμόζει να αναφερόμαστε πρώτα στα γενικά θέματα και ύστερα να
περνάμε στα επιμέρους ζητήματα. Αυτή τη μέθοδο, που τη θεωρούσε
κατάλληλη για τη μελέτη των φυσικών φαινομένων την εφάρμοζε και σε
άλλα θέματα.
2. Ο Αριστοτέλης εξετάζει τελεολογικά την έννοια της πόλεως αλλά και τις
άλλες μορφές κοινωνικής συνύπαρξης. Εξετάζει δηλαδή τα παραπάνω σε
σχέση με τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν και τον οποίο προσπαθούν να
επιτύχουν. Κατά την τελεολογική του αντίληψη κάθετί έχει δημιουργηθεί για
να επιτελέσει έναν συγκεκριμένο σκοπό (τέλος) και να φτάσει στην τελείωσή
του, στην ολοκλήρωσή του. Έτσι και η πολιτική κοινωνία, όπως και κάθε
κοινωνική ομάδα, συστάθηκε και υπάρχει για να επιτύχει έναν σκοπό. Ο
σκοπός μάλιστα της πολιτικής κοινωνίας είναι ο ανώτερος, η ευδαιμονία
όλων των πολιτών.
Στο σημείο αυτό ο Αριστοτέλης συνδέει τον άνθρωπο – πολίτη (πάντες) με
την πόλη, δηλαδή την επιδίωξη του αγαθού ως σκοπού όλων των ανθρώπων
με την επιδίωξη του αγαθού ως σκοπού της πόλης. Στο κείμενο το «τελικό
αίτιο» υποδηλώνεται με τις εξής φράσεις:
α) «πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν… πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινός ἕνεκεν
συνεστηκυῖαν».
β) «πᾶσαι μέν άγαθοῦ τινός στοχάζονται».
γ) «μάλιστα δε τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη».
δ) «τοῦ γάρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες».
3. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει την έμφυτη τάση του ανθρώπου για
κοινωνικότητα (φύσει πολιτικό ζῷον). Για να αποδείξει την θέση του,
προχωράει στη διάκριση του ανθρώπου από τα άλλα ζώα που διάγουν
ομαδικό βίο. Η φύση που δεν πραγματοποιεί τίποτα χωρίς αιτία και σκοπό
εφοδιάζει κάθε όν με τα απαραίτητα προσόντα που θα το βοηθήσουν να
φτάσει στην τελείωσή του, στο «τέλος». Έτσι στα υπόλοιπα αγελαία ζώα η
[61]

φύση έδωσε απλώς φωνή, άναρθρες κραυγές που εκφράζουν δύο γενικά
συναισθήματα, το ευχάριστο και το δυσάρεστο. Αντίθετα, στον άνθρωπο
δώρισε τον λόγο. Ο λόγος έχει διττή σημασία, την λογική σκέψη (ενδιάθετος
λόγος) και την ομιλία (έναρθρος λόγος). Ο άνθρωπος με τον λόγο
αντιλαμβάνεται το δίκαιο και το άδικο, το ωραίο και το άσχημο, το καλό και
το κακό και τα γνωστοποιεί με τον έναρθρο λόγο στα υπόλοιπα μέλη. Μ’
αυτόν συλλαμβάνει υπερβιολογικές έννοιες, με κυρίαρχη την αρχή της
δικαιοσύνης (αντίστοιχη θέση με τον Πρωταγόρα) και πάνω σ’ αυτές δομεί
την κοινωνία του. Η φύση, λοιπόν, προίκισε με τον λόγο τον άνθρωπο γιατί
δεν τον προόριζε να ζει σε αγέλες αλλά σε πολιτικά οργανωμένη κοινωνία.
▪ Α΄ προκείμενη: Ο λόγος είναι φύσει γνώρισμα του ανθρώπου.
▪ Β΄ προκείμενη: Ο λόγος είναι βασική προϋπόθεση για την δημιουργία
πόλης.
Άρα, ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως πολιτικό ζῶον.
4. Η πόλη, κατά τον Αριστοτέλη, ο τελειότερος κοινωνικός οργανισμός είναι
ένα «ὅλον» και ένα τέλος που προϋπάρχει του ανθρώπου, προηγείται
οντολογικά αλλά και αξιολογικά υπερτερεί αυτού. Για να αντιληφθούμε αυτή
τη θέση χρησιμοποιεί ένα εμπειρικό παράδειγμα. Όταν ένα μέλος του
σώματος μας (χέρι ή πόδι κτλ) αποκοπεί από το σώμα μας, το «ὅλον», χάνει
τις ικανότητές του, δεν μπορεί πλέον να εκπληρώσει τη λειτουργία του, είναι
κατ’ όνομα χέρι ή πόδι όχι κατ’ ουσίαν. Έτσι και ο άνθρωπος εκτός πόλεως
(ἂπολις) είναι σαν το αποκομμένο χέρι, δεν είναι πλέον αυτάρκης ή
ευδαίμων, χωρίς την πόλη είναι μάλλον ανύπαρκτος. Η πόλη είναι η βασική
προϋπόθεση για την ύπαρξη και ευδοκίμηση των πολιτών, η βασική
προϋπόθεση για την ανάπτυξη πολιτισμού. Αυτός που ζει εκτός πόλεως, που
δεν έχει ανάγκη την οργανωμένη κοινωνία δεν είναι άνθρωπος αλλά κάτι
άλλο, θηρίο ή θεός.
Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, δίνει έμφαση στο κοινωνικό ιδεώδες έναντι του
ατομικού. Διαφαίνεται στο κείμενο του η αντίληψη ότι η ευημερία του
συνόλου εξασφαλίζει και την ατομική ευδαιμονία. Παρόμοια αντίληψη για
τη σχέση πολίτη με την πόλη βρίσκουμε και σε άλλους στοχαστές αλλά και
στους τραγικούς ποιητές. Στο δοθέν απόσπασμα του Θουκυδίδη ο Περικλής
υποστηρίζει την ίδια θέση, ότι η ισορροπία και η ευημερία της κοινωνίας έχει
θετικό αντίκτυπο στα άτομα ενώ η ατομική ευημερία σ’ ένα πλαίσιο
κοινωνικής παρακμής είναι μάλλον αμφίβολη.
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5.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Λάθος
Σωστό
Λάθος
Λάθος
Λάθος

▪
▪
▪
▪
▪

οφθαλμός, είδωλο
στήμονας, ιστίο
προσδοκία, δοκησίσοφος
διακρατικός, αυτοβελτίωση
κλητήρας, εκκλησία.
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Πλάτωνος, «Η αρχή της δημιουργία του ανθρώπου»
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.
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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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Ποια στάδια εξέλιξης του κόσμου αναφέρει ο Πρωταγόρας στη δεύτερη
ενότητα; Πώς και πότε συντελέστηκε το καθένα από αυτά τα στάδια;
(Μονάδες 10)
2. Είναι αντιφατικός ο αγνωστικισμός του σοφιστή Πρωταγόρα, όταν στην
αρχή της δεύτερης ενότητας κάνει λόγο για την ύπαρξη θεών;
(Μονάδες 10)
3. Ποια στοιχεία του μύθου μαρτυρούν ότι η διανομή των δυνάμεων στα ζώα
στόχευε στην ισορροπία του οικοσυστήματος;
(Μονάδες 10)
4. Να εντοπίσετε και να αναλύσετε στα παρακάτω κείμενα δύο κοινά σημεία
των Αθηναίων.
Ενότητα 1η (318e-320c)
Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας;
«Το μάθημα [το οποίο διδάσκω] είναι η εὐβουλία, η σωστή σκέψη και λήψη
αποφάσεων τόσο για τα θέματα που αφορούν τα οἰκεῖα, την ιδιωτική ζωή,
πώς δηλαδή να διευθετεί κανείς με τον καλύτερο τρόπο τα ζητήματα του
οἴκου του, όσο και για τα θέματα που αφορούν την πόλη, ώστε να είναι
κανείς όσο γίνεται πιο ικανός να πράξει και να μιλήσει για τα πολιτικά
θέματα».
«Άραγε», είπα εγώ [δηλ. ο Σωκράτης, που αφηγείται τη συζήτησή του με τον
Πρωταγόρα σε τρίτο φίλο του], «παρακολουθώ σωστά τα λεγόμενά σου;
Γιατί απ’ ό,τι καταλαβαίνω, μιλάς για την πολιτική τέχνη και εννοείς πως
αναλαμβάνεις να κάνεις τους άνδρες αγαθούς πολίτες».
«Αυτό ακριβώς, Σωκράτη», είπε, «είναι το μάθημα που ισχυρίζομαι πως
διδάσκω».
«Μάλιστα, ωραία τέχνη κατέχεις λοιπόν, αν βέβαια την κατέχεις πραγματικά»,
είπα εγώ. «Εγώ πάντως, θα σου πω αυτό που σκέφτομαι. Γιατί εγώ δεν
θεωρούσα, Πρωταγόρα, πως αυτό είναι κάτι που διδάσκεται. Αφού όμως το
λες εσύ, εγώ δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Αλλά το σωστό εκ μέρους μου
είναι να πω για ποιο λόγο νομίζω πως δεν πρόκειται για κάτι που διδάσκεται
και γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να το μεταδώσουν σε άλλους
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ανθρώπους. Εγώ λοιπόν θεωρώ, όπως και οι άλλοι Έλληνες, πως οι Αθηναίοι
είναι σοφοί. Και βλέπω ότι, όποτε συγκεντρωνόμαστε στην εκκλησία του
δήμου, όταν η πόλη πρόκειται να εκτελέσει κάποιο έργο οικοδομικό, καλούμε
τους οικοδόμους ως συμβούλους στην οικοδομία, κι όταν πάλι πρόκειται για
ναυπηγικό έργο, καλούμε τους ναυπηγούς, και με τον ίδιο τρόπο πράττουμε
όταν πρόκειται για όλα τα αντίστοιχα έργα, για όσα δηλαδή θεωρείται πως
είναι διδακτά και μπορεί κάποιος να τα μάθει με κατάλληλα μαθήματα. Εάν
επιχειρήσει δε κάποιος άλλος να δώσει τη συμβουλή του στον δήμο, κάποιος
που οι άνθρωποι δεν τον θεωρούν τεχνίτη σχετικό, η συνέλευση δεν τον
αποδέχεται, ακόμα κι αν είναι και ωραίος και πλούσιος και από μεγάλη
οικογένεια. Αντίθετα, τον κοροϊδεύουν και του φωνάζουν, μέχρι αυτός που
τόλμησε να μιλήσει να φύγει μόνος του τρομοκρατημένος ή μέχρι να τον
σύρουν οι τοξότες και να τον βγάλουν σηκωτό, με διαταγή των πρυτάνεων.
Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν [οι Αθηναίοι] ότι εξαρτώνται από κάποια
συγκεκριμένη τεχνογνωσία, έτσι ενεργούν. Όταν όμως πρέπει να
αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της πόλεως, σηκώνεται
και δίνει τις συμβουλές του γι’ αυτό εξίσου και ο οικοδόμος, και ο σιδεράς,
και ο έμπορος ή ο ναυτικός, και ο πλούσιος, και ο φτωχός, και αυτός που
είναι από μεγάλο γένος, και αυτός που δεν είναι από κάποια γενιά σπουδαία.
Και κανένας δεν τους ψέγει γι’ αυτό, όπως τους προηγούμενους: γιατί εσύ,
χωρίς να έχεις διδαχτεί από πουθενά αυτό το πράγμα και χωρίς να έχεις
δάσκαλο σ’ αυτό το θέμα, θέλεις τώρα να δώσεις και συμβουλές. Άρα, είναι
προφανές πως δεν θεωρούν ότι το πράγμα αυτό είναι κάτι που διδάσκεται.
Θουκιδίδου Επιτάφιος, Ενότητα: 40
Γιατί αγαπούμε το ωραίο με απλότητα, και αγαπούμε τη σοφία χωρίς
μαλθακότητα. Μεταχειριζόμαστε τον πλούτο περισσότερο σαν μια
ευκαιρία έργων παρά σαν αφορμή κομπορρημοσύνης, το να ομολογεί δε
κανείς την φτώχεια του δεν είναι ντροπή, είναι όμως αισχρότερο να μην
προσπαθεί να την αποφύγει με την εργασία. Επιπλέον, οι ίδιοι εμείς
είμαστε σε θέση να φροντίζουμε ταυτόχρονα για τις ιδιωτικές μας
υποθέσεις και για τις υποθέσεις της πόλης μας, και ενώ ασχολούμαστε με
διαφορετικά επαγγέλματα κατέχουμε καλά τα πολιτικά ζητήματα. Γιατί
είμαστε ο μόνος λαός που αυτόν που δε μετέχει στα κοινά δεν τον
θεωρούμε φιλήσυχο αλλά άχρηστο, και οι μόνοι που ή κρίνουμε ή
διαμορφώνουμε σωστές γνώμες για τα πράγματα, γιατί δεν θεωρούμε
τους λόγους εμπόδιο των έργων, αλλά μάλλον θεωρούμε εμπόδιο να μην
έχουμε κατατοπισθεί προφορικά σε όσα έχουμε να κάνουμε, πριν
[40]
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καταπιαστούμε με αυτά. Γιατί υπερέχουμε από τους άλλους και ως προς
αυτό, ότι δηλαδή εμείς οι ίδιοι τολμούμε να υπολογίσουμε για όσα
πρόκειται να επιχειρήσουμε. Σχετικά μ΄ αυτό στους άλλους η αμάθεια
φέρνει θράσος, ενώ η σκέψη τους κάνει να διστάζουν. Πιο γενναιόψυχοι
όμως πρέπει να θεωρούνται όσοι γνωρίζουν με σαφήνεια τις συμφορές
και τα ευχάριστα, και όμως η γνώση αυτή δεν τους κάνει να αποφεύγουν
τους κινδύνους. Αλλά και στα ζητήματα της αρετής διαφέρουμε από τους
πολλούς.
(Μονάδες 10)
5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ):
α. Ο Σωκράτης καταδικάστηκε για ασέβεια.
Σ
Λ
β. Ο Αλκιβιάδης, αν και δημοκρατικός, αυτομόλησε στη Σπάρτη.
Σ
Λ
γ. Το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα στην Κ. Ιταλία έγινε το 397 π.Χ.
Σ
Λ
δ. Οι σοφιστές πίστευαν ότι δεν υπάρχει μία καθολική αλήθεια.
Σ
Λ
ε. Η διάλεξη αποτελεί σωκρατική μέθοδο.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
6. Να γράψετε δυο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) στα νέα ελληνικά για κάθε
λέξη: θνητά, χρόνος, πυρί, νείματος, δύναμιν.
(Μονάδες 10)
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.
α. Γένεση θεών, χωρίς να αναφέρεται ρητά το πότε και από ποια ανώτερη
αρχή δόθηκε η εντολή.
β. Δημιουργία θνητών πλασμάτων στο εσωτερικό της γης και συγκεκριμένα
των ζώων. Όταν έφτασε η καθορισμένη απ’ τη μοίρα μέρα, οι θεοί ανέμειξαν
τα τέσσερα στοιχεία του σύμπαντος και πλάθουν στο εσωτερικό της της τα
ζώα, καθώς εκεί βρίσκονταν αντίστοιχα «καλούπια». Ακολούθως, Προμηθέας
και Επιμηθέας αναλαμβάνουν τη διανομή των δυνάμεων σε κάθε είδος.
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2. Δεν είναι αντιφατικός ο αγνωστικισμός του Πρωταγόρα:
▪ Μύθος – όχι προσωπικές απόψεις.
▪ Θεοί: Σύμβολα
▪ Εύνοια ακροατηρίου
▪ Ανάγκη γενέσεως του θρησκευτικού συναισθήματος.
▪ «Και τούτοις»: Θεοί: όχι αιώνιοι και άναρχοι.
3. Ισορροπία οικοσύστηματος  Νόμος αναπλήρωσης  Εξισορρόπηση των
δυνάμεων στα ζώα ώστε να:
▪ Προστατευθούν απ’ τα άλλα ζώα και τις καιρικές συνθήκες
▪ Έχουν «στρωμνή οἰκεία»
▪ Διασφαλίζουν την τροφή και την αναπαραγωγή τους.
▪ Προνόησε ο Επιμηθέας τόσο για τα μικρά, ευάλωτα ζώα, όσο και για
τα μεγαλόσωμα, σαρκοφάγα ζώα.
4. Κοινά σημεία Αθηναίων:
▪ Αγάπη προς τη σοφία
▪ Καταμερισμός εργασιών
▪ Ενασχόληση με τα κοινά
▪ Συμμετοχή στα δημοκρατικά όργανα
▪ Συνύφανση λόγων και έργων
5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ):
στ. Λάθος
ζ. Σωστό
η. Λάθος
θ. Σωστό
ι. Λάθος
6.
▪
▪
▪
▪
▪

θνητά
χρόνος
πυρί
νείματος
δύναμιν







θνησιμότητα, αθάνατος
χρόνιος, διαχρονικός
πυρσός, πυρκαγιά
νομή, διανομέας
δυνατός, ενδυνάμωση
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Πλάτωνος, «Πρωταγόρας», Ενότητα 4 [322Α]
Επειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ
θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε
ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ
διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ
στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ”
ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ
τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ
τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων
πόλεμον ἐνδεής –πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική–
ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις· ὅτ” οὖν
ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε
πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ
ἀπόλοιτο πᾶν, Ερμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν”
εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν ῾Ερμῆς
Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· «Πότερον ὡς αἱ τέχναι
νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν
πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ
οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;» «᾿Επὶ πάντας,» ἔφη ὁ
Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν
μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ
δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.” Οὕτω δή,
ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς
τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι
συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὢν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται,
ὡς σὺ φῄς —εἰκότως, ὡς ἐγώ φημι— ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς
ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως
ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς
ἀρετῆς ἢ μὴ εἶναι πόλεις. Αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τι αναφέρει ο Πρωταγόρας στο επιμύθιο;
(Μονάδες 10)
2. Να ορίσετε τις έννοιες της «αιδούς» και της «δίκης».
(Μονάδες 10)
3. Να καταδείξετε την λειτουργικότητα του νόμου του Δία.
(Μονάδες 10)
4. Ποιες απόψεις εκφράζει ο Πρωταγόρας σχετικά με τους λόγους
συγκρότησης μιας πόλης και ποιους σκοπούς υπηρετεί αυτή; Να συγκρίνετε
τη θέση του σοφιστή με τις απόψεις του Αριστοτέλη, όπως παρουσιάζονται
στο παρακάτω κείμενο: «Πολιτικά» 12 ενότητα (Α2, 5-6): «Η κοινωνική
οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσότερων χωριών είναι η
πόλη, μια κοινωνική οντότητα τέλεια, που μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε
τελικά την ύψιστη αυτάρκεια. Συγκροτήθηκε για να διασφαλίζει τη ζωή, στην
πραγματικότητα όμως υπάρχει για να διασφαλίζει την καλή ζωή. Η πόλη,
επομένως, είναι κάτι που ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως, όπως ακριβώς και
οι πρώτες κοινωνικές οντότητες, αφού αυτή είναι το τέλος εκείνων και αφού
αυτό που λέμε φύση ενός πράγματος δεν είναι παρά η μορφή που αυτό έχει
κατά τη στιγμή της τελείωσης, της ολοκλήρωσής του: αυτό δε λέμε,
πράγματι, πως είναι τελικά η φύση του κάθε πράγματος, π.χ του ανθρώπου,
του αλόγου ή του σπιτιού, η μορφή δηλαδή που το κάθε πράγμα έχει. όταν
ολοκληρωθεί η εξελικτική του πορεία; Επίσης: Ο τελικός λόγος για τον οποίο
υπάρχει ένα πράγμα είναι κάτι το έξοχο, και η αυτάρκεια είναι τελικός στόχος
και, άρα, κάτι το έξοχο. Όλα αυτά κάνουν φανερό ότι η πόλη ανήκει στην
κατηγορία των πραγμάτων που υπάρχουν εκ φύσεως και ότι ο άνθρωπος
είναι ένα ον προορισμένο από τη φύση να ζει σε πόλη. Ο δίχως πόλη
άνθρωπος (θέλω να πω: ο εκ φύσεως δίχως πόλη άνθρωπος, όχι ο δίχως
πόλη από κάποια τυχαία συγκυρία) ή είναι άνθρωπος κατώτερης ποιότητας
ή είναι ένα ον ανώτερο από τον άνθρωπο.
(Μονάδες 10)
5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ):
α. Τα τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα στην Κ. Ιταλία έγινε το 366 π.Χ.
Σ
Λ
β. Ο Σωκράτης αναζητούσε την μία, απόλυτη, καθολική αλήθεια.
Σ
Λ
γ. Ο Ιππίας ήταν μανιακός με τους ορισμούς των εννοιών.
Σ
Λ
δ. 301 Ηλιαστές καταδίκασαν το Σωκράτη σε θάνατο.
Σ
Λ
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ε. Ο Πρωταγόρας, ο Σπεύσιππος και ο Αισχύλος καταδικάστηκαν για
ασέβεια.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
6. Να βρείτε από το πρωτότυπο κείμενο μία λέξη ετυμολογικά συγγενική
προς τις ακόλουθες:
βάδην, κρατικός, άξονας, ικετευτικός, εργοτάξιο, αλλοτρίωση, εισιτήριο,
έντοκος.
(Μονάδες 10)
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επιμύθιο: Οι Αθηναίοι επιτρέπουν μόνο στους ειδικούς να μιλούν για τα
τεχνικά θέματα, ενώ για τα πολιτικά θέματα όλοι μπορούσαν να εκφράσουν
την άποψή τους, γιατί είχαν διδαχθεί την πολιτική αρετή.
2.
α. «Αιδώς»:
▪ Ντροπή – Ηθική συστολή
▪ Αυτοσεβασμός – Αλληλοσεβασμός
▪ Αυτοκυριαρχία – Αυτοέλεγχος
▪ Σεμνότητα – Κοσμιότητα – Φιλοτιμία
▪ Σεβασμός εθιμικού δικαίου και κοινωνικών επιταγών, κ.ά.
β. «Δίκη»:
▪ Αίσθημα δικαίου – Δικαιοσύνη
▪ Έννομη τάξη
▪ Ισότητα – Ισοτιμία
▪ Τήρηση γραπτών και άγραφων νόμων
▪ Σεβασμός δικαιωμάτων
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3. Λειτουργικότητα του νόμου του Δία:
▪ Αναγκαιότητα και καθολικότητα πολιτικής αρετής.
▪ Έμμεση απόδειξη του διδακτού της αρετής.
▪ Σπουδαιότητα

Οργάνωση πόλης

Επιβίωση
Κοινωνικός ρόλος ποινής 
Παραδειγματικός και αποτρεπτικός
χαρακτήρας ποινής
4.
ΠΟΛΗ
Αιτίες
Σκοποί
Πρωταγόρας Εξωτερική πίεση
Άμυνα, ασφάλεια
Φόβος αφανισμού απ’ τα θηρία και  επιβίωση
τις φυσικές αντιξοότητες
Αριστοτέλης Έμφυτη κοινωνικότητα
Ζῆν
 εὖ ζήν
Ανθρωπος: Φύσει ζῷον πολιτικόν
Αυτάρκεια
 Ανώτερη ποιοτικά ζωή
5.
στ.
ζ.
η.
θ.
ι.

Λάθος
Σωστό
Λάθος
Λάθος
Λάθος

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

βάδην
κρατικός
άξονας
ικετευτικός
εργοτάξιο
αλλοτρίωση
εισιτήριο
έντοκος

6.









βωμούς
Σώκρατες
ἂγοντα/ συναγωγοί
ἱκανή
δημιουργοί/ δημιουργική
ἂλλων
ἲωσι
τεκτονικῆς/ τεχνῶν
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Πλάτωνος, «Πρωταγόρας», Ενότητα 6 [324Α-C]
«Η παιοδευτική σημασία της τιμωρίας ως απόδειξη
του διδακτού της αρετής»
Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας
καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ
Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε
ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. Οὐδεὶς γὰρ κολάζει
τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι
ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται˙ ὁ δὲ μετὰ λόγου
ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται –
οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη– ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα
μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν
κολασθέντα. Καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι
ἀρετήν˙ ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. Ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες
ἔχουσιν ὅσοιπερ τιμωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. Τιμωροῦνται δὲ καὶ
κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα
Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται˙ ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι
τῶν ἡγουμένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. Ὡς μὲν οὖν
εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόμου
συμβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν
ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι
φαίνεται.

1.

2.

3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Που αποσκοπεί η τελευταία περίοδος του κειμένου («Ὡς μὲν…
φαίνεται») ;
(Μονάδες 10)
Να εκθέσετε τις απόψεις του Πρωταγόρα σχετικά με το σκοπό της
ποινής. Ποιες απόψεις των Αθηναίων ανατρέπει;
(Μονάδες 10)
Σε ποια σημεία ο Πρωταγόρας φέρνει σε δύσκολη θέση το Σωκράτη και
γιατί;
(Μονάδες 10)
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4.

Να εντοπίσετε μία ομοιότητα και μία διαφορά μεταξύ της §7 του
«Πρωταγόρα» και της §20 των «Πολιτικών» του Αριστοτέλη.
«Πρωταγόρας» Πλάτωνος (§7)
Στην πραγματικότητα, αρχίζουν από την παιδική ηλικία να διδάσκουν
και να νουθετούν, συνεχίζοντας για όλη τη ζωή. Αμέσως μόλις αρχίσει
να καταλαβαίνει ένα παιδί τι του λένε, και η παραμάνα του και η μητέρα
του και ο παιδαγωγός του και ο ίδιος ο πατέρας του αγωνίζονται γι'
αυτό το πράγμα, για το πώς δηλαδή θα βελτιωθεί το αγόρι,
διδάσκοντάς το για κάθε του πράξη και για κάθε του λόγο και
εξηγώντας του ότι αυτό είναι δίκαιο και το άλλο άδικο, και ότι αυτό
είναι καλό και το άλλο αισχρό, και αυτό όσιο και εκείνο ανόσιο, και ότι
αυτά πρέπει να τα κάνεις και αυτά να μην τα κάνεις. Κι όταν ακούει με
τη θέλησή του, πάει καλά. Εάν όμως δεν υπακούει, τότε, με τις απειλές
και τα χτυπήματα το "ισιώνουν", σαν δέντρο που λυγίζει και γέρνει. Κι
ύστερα, όταν το στέλνουν στους δασκάλους, δίνουν εντολή να
επιμεληθεί ο δάσκαλος περισσότερο την εὐκοσμία των παιδιών, παρά
τα γράμματα και τη μουσική. Και οι δάσκαλοι άλλωστε γι' αυτό
φροντίζουν κυρίως. Και μόλις τα αγόρια μάθουν τα γράμματα και είναι
σε θέση στο εξής να καταλάβουν ένα γραπτό κείμενο, όπως μέχρι τώρα
καταλάβαιναν τον προφορικό λόγο, τα βάζουν, καθισμένα στα θρανία
τους, να διαβάζουν δυνατά τα ποιήματα των μεγάλων ποιητών και τα
αναγκάζουν να μάθουν απέξω αυτά τα έργα, στα οποία υπάρχουν
πολλές συμβουλές, αλλά και αναλύσεις για τα πράγματα,
και ἔπαινοι και ἐγκώμια για τους αρχαίους ήρωες, προκειμένου το αγόρι
να θελήσει να τους μιμηθεί και να έχει διάθεση να γίνει παρόμοιος. [...]
Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρες] από τους δασκάλους,
η πόλη, με τη σειρά της, τους αναγκάζει να μάθουν τους νόμους και να
ζουν σύμφωνα με αυτούς, ώστε να μην ενεργούν από μόνοι τους και
όπως νομίζουν οι ίδιοι [...]. Έτσι, και η πόλη, υπογραμμίζοντας τους
νόμους, αυτά τα επινοήματα των καλών, παλαιῶν νομοθετῶν,
αναγκάζει και όσους ασκούν ένα αξίωμα και όσους άρχονται να
συμμορφώνονται με αυτούς. Εκείνος δε ο οποίος τους παραβαίνει,
υφίσταται κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές ονομάζονται, και σε σας εδώ
[δηλ. στην Αθήνα] και σε πολλά άλλα μέρη, εὐθύνες, λες και η
δικαιοσύνη ξαναβάζει [τον παραβάτη] στην ευθεία. Ενώ λοπόν είναι
τόσο μεγάλη η προσπάθεια που καταβάλλεται για την αρετή και στο
ιδιωτικό και στο δημόσιο επίπεδο, εσύ Σωκράτη εκπλήττεσαι και
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απορείς αν η αρετή είναι διδακτή; Το εκπληκτικό όμως θα ήταν μάλλον
το να μην μπορεί να διδαχθεί η αρετή.

5.

«Πολιτικά» Αριστοτέλους (§20)
Ότι πρέπει, λοιπόν, να θεσπίσουμε νόμους για την παιδεία και ότι
αυτήν πρέπει να την κάνουμε ίδια για όλους, είναι φανερό· ποιος λοιπόν
θα πρέπει να είναι ο χαρακτήρας αυτής της παιδείας και με ποιον τρόπο
πρέπει αυτή να παρέχεται, είναι ανάγκη να μη διαφύγουν της προσοχής
μας. Γιατί σήμερα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πράγματι, δεν έχουν όλοι τη γνώμη ότι πρέπει
να μαθαίνουν οι νέοι τα ίδια, ούτε με στόχο την αρετή ούτε με στόχο
την άριστη ζωή ούτε είναι φανερό αν η παιδεία πρέπει να έχει στόχο
της περισσότερο την άσκηση και την καλλιέργεια του νου ή τη
διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα· αν ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση
που παρέχεται σήμερα, η έρευνά μας θα βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη
σύγχυση και δεν είναι καθόλου φανερό αν η παιδεία οφείλει να
επιδιώκει αυτά που είναι χρήσιμα για τη ζωή ή αυτά που οδηγούν στην
αρετή ή αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση (γιατί όλες αυτές οι
απόψεις έχουν βρει κάποιους υποστηρικτές)· και σχετικά με αυτά που
οδηγούν στην αρετή δεν υπάρχει καμιά απολύτως συμφωνία (εξάλλου
καταρχάς δεν έχουν όλοι την ίδια ιδέα για την αρετή που τιμούν, ώστε
είναι φυσικό να υποστηρίζουν διαφορετικές γνώμες και ως προς την
άσκησή της). Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι νέοι πρέπει να διδάσκονται
από τα χρήσιμα τα πιο απαραίτητα· όμως είναι φανερό ότι όχι όλα,
δεδομένου ότι οι ασχολίες διακρίνονται σε αυτές που ταιριάζουν σε
ελεύθερους ανθρώπους και σε αυτές που δεν ταιριάζουν σε
ελεύθερους ανθρώπους και ότι από τα χρήσιμα πράγματα πρέπει να
μαθαίνουν όσα δεν θα κάνουν αυτόν που τα μαθαίνει βάναυσο. Και
πρέπει να θεωρούμε ότι είναι βάναυση αυτή η ασχολία και αυτή η τέχνη
και η μάθηση, που κάνει το σώμα ή το μυαλό των ελεύθερων ανθρώπων
ακατάλληλο για την άσκηση και τα έργα της αρετής.
(Μονάδες 10)
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή
λανθασμένες (Λ):
α. Ο Πλάτων γεννήθηκε το 427 π.Χ.
Σ
Λ
β. Το τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα στην Κ. Ιταλία έγινε το 361 π.Χ.
Σ
Λ
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6.

γ. Οι σοφιστές είχαν μια χρησιμοθηρική αντίληψη για τον τρόπο ζωής
και δράσης των ανθρώπων.
Σ
Λ
δ. Ο Πρωταγόρας και ο Σωκράτης τελικά συμφωνούν για το
«διδακτόν της πολιτικής αρετής».
Σ
Λ
ε. Ο «Πρωταγόρας» είναι ένας νεανικός, επιτυχημένος διάλογος του
Πλάτωνα.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
Με ποιους τύπους του αποσπάσματος συγγενεύουν ετυμολογικά οι
λέξεις:
είδωλο, έκθεση, σχέση, κλάσμα, προσέλευση, χρησιμοθηρικός,
κατάτμηση, ωριμότητα.
(Μονάδες 10)
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.
▪
▪
▪

2.

Ειρωνεία: χαλκέως και σκυτοτόμου
Θριαμβευτικός τόνος – Υπεροπτική διάθεση – Αποστομωτικό
επιχείρημα: «ἀποδέδεικται …»  Αυταρέσκεια
ὡς γε μοι φαίνεται: προσπαθεί να μετριάσει την παραπάνω
συμπεριφορά.

Σκοπός ποινής κατά τον Πρωταγόρα: παιδαγωγικό μέσο
▪ Σωφρονισμός δράστη – Παραδειγματισμός υπολοίπων
▪ Αποτρεπτικός χαρακτήρας ποινής
▪ Λογικές ποινές ≠ Θηριώδης διάθεση
▪ Κοινωνικός ρόλος ποινής
▪ Όχι ποινή για αδίκημα που πέρασε.
Απόψεις Αθηναίων:
▪ Δίκαιο ἀντιπεπονθότος  Εξόντωση
▪ Αντεκδίκηση
▪ Ηθική ικανοποίηση παθόντος και συγγενών του
▪ Θεάρεστο έργο  Αποκατάσταση τάξης
▪ Ανταπόδοση στην ύβρη
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3.
α. Μετά λόγου ≠ ἀλογίστως
 Προσπάθεια απόδειξης της υπεροχής του Πρωταγόρα.
β. Αναφορά στους Αθηναίους
 Αντίκρουση πρώτου επιχειρήματος Σωκράτη.
4.
▪

▪

Ομοιότητα:
Σκοπός εκπαίδευσης
 Σύμμετρη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (ηθικά,
σωματικά, πνευματικά).
Διαφορά:
Πρωταγόρας: Ιδιωτική εκπαίδευση  Δίδασκε άλλωστε τους
πλούσιους της Αθήνας.
≠ Αριστοτέλης: Αναγκαιότητα δημόσιας εκπαίδευσης – Θεωρητική
σύλληψη για το πώς θα έπρεπε να είναι το εκπαιδευτικό σύστημα.

5.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Λάθος
Σωστό
Σωστό
Λάθος
Λάθος

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

είδωλο
έκθεση
σχέση
κλάσμα
προσέλευση
χρησιμοθηρικός
κατάτμηση
ωριμότητα

6.









ἰδών
θείη
ἒχουσιν
κολάζει
παρεληλυθότος
θηρίον
σκυτοτάμου
τιμωρεῖται
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Πλάτωνος, «Πρωταγόρας», Ενότητα 6 [324Α-C]
«Η παιδευτική σημασία της τιμωρίας ως απόδειξη του διδακτού της
αρετής»
Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν
παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. Ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ
οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ
μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ
σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν μόνον
ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ
αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ
τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον
παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων
πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν.
Ὁρῶ, ἔφη.
Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους σκεύη τε
παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε
καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, οἷον εἰκὸς τοὺς μὲν φθεγγομένους, τοὺς
δὲ σιγῶντας τῶν παραφερόντων.
Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους.
Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να σχολιάσετε το χωρίο: «Ἄτοπον … ἦν δ’ ἐγώ».
(Μονάδες 10)
2. Τι συμβολίζουν οι σκιές, η φωτιά, το φως του ήλιου και ο ίδιος ο ήλιος και
με ποιους αναβαθμούς της γνώσης συνδέονται;
(Μονάδες 10)
3. Ποιες επιδράσεις δέχθηκε ο Πλάτων στη διαμόρφωση της εικόνας του
σπηλαίου;
(Μονάδες 10)
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4. Να συγκρίνετε τη δοθείσα ενότητα από την «Πολιτεία» του Πλάτωνα με το
ακόλουθο ποίημα του Καβάφη με τίτλο «Τα Παράθυρα».
ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Σ’ αυτές τες σκοτεινές κάμαρες, που περνώ
μέρες βαρυές, επάνω κάτω τριγυρνώ
για νάβρω τα παράθυρα. — Όταν ανοίξει
ένα παράθυρο θάναι παρηγορία—
Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται, ή δεν μπορώ
να τάβρω. Και καλλίτερα ίσως να μην τα βρω.
Ίσως το φως θάναι μια νέα τυραννία.
Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.
(Μονάδες 10)

5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ):
α. Η καλλιέργεια της εικαστικής ευαισθησίας εντασσόταν στην πρώτη
φάση της αγωγής των φυλάκων.
Σ
Λ
β. Η «Πολιτεία» ολοκληρώθηκε το 374 π.Χ.
Σ
Λ
γ. Ο τύραννος έπαιρνε την εξουσία με τη βία.
Σ
Λ
δ. Ο ολιγαρχικός άνθρωπος είναι παραδομένος στο θυμοειδές.
Σ
Λ
ε. Η πολιτεία που οραματίζεται ο Πλάτωνας είναι δίκαιη και γι’ αυτό
κανείς δεν πρέπει να πολυπραγμονεί.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
6. Να εντοπίσετε στην ενότητα τρεις λέξεις που σήμερα χρησιμοποιούνται και
με κάποια άλλη, διαφορετική σημασία απ’ αυτή του κειμένου και ακολούθως
να τις χρησιμοποιήσετε σε προτάσεις.
(Μονάδες 10)
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.
▪
▪

Γλαύκων:
Σχήμα κύκλου: Έκπληξη – Επιφυλακτικότητα
Σωκράτης:
Επεξηγηματικό σχόλιο: Παραλληλισμός δεσμωτών με τον μικρόκοσμο
των Αθηναίων και τους φαύλους πολιτικούς.

2.
▪
▪
▪
▪

Σκιές:
Απεικάσματα ιδεών  Εἰκασία
Φωτιά:
Αβέβαιη, προεπιστημονική γνώση  Πίστις
Φως ήλιου:
Γνώση – παιδεία – αλήθεια  Διάνοια
Ήλιος:
Ἀγαθόν  Υπέρτατη ιδέα  Νόησις / Ἐπιστήμη

3.
▪
▪
▪

Ορφικοί και Εμπεδοκλής
«Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου
Σπήλαιο στη Βάρη της Αττικής

▪
▪

Εγκλωβισμός – Απομόνωση  Έλλειψη φωτός
Έντονα αλληγορικός λόγος – Χρήση συμβόλων σ’ ένα νέο κόσμο.

4.

Πλάτων
• Υπόγεια σπηλιά
• Κόσμος των ιδεών

Καβάφης
=
=

Σκοτεινές κάμαρες
Παράθυρα: Διέξοδος

• Καταλυτικός ρόλος του φωτός και στα δύο χωρία
• Πολλοί δεσμώτες
≠ Ένας ήρωας
• Καθηλωμένοι

≠

Αρχικά: Συνειδητοποιημένος – εκφράζει
τις ανησυχίες του ο ποιητής
Στο τέλος: ο ποιητής παραιτείται
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5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ):
α. Σωστό
β. Σωστό
γ. Λάθος
δ. Λάθος
ε. Σωστό
6.
▪
▪
▪

πάθει:
Τα πάθη του τον κατέστρεψαν.
θαύματα:
Ανέκαμψε πλήρως ο ασθενής, γι’ αυτό όλοι μιλούν για θαύμα.
ζῷα:
Μαγεύτηκε απ’ τα πολλά και διαφορετικά είδη ζώων που είδε στο
αττικό ζωολογικό πάρκο.
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Πλάτωνος, «Πολιτεία», Ενότητα 12, 13
Τί δε; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ' ἐγώ, καί ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε
τους ἀπαιδεύτους καί ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἂν ποτε πόλιν
ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τούς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διά τέλους, τούς
μέν ὅτι σκοπόν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἑνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα
πράττειν ἅ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καί δημοσίᾳ, τούς δέ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ
πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι;
Ἀληθῆ, ἔφη.
Ἡμέτερον δή ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις
ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρός τό μάθημα ὅ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι
μέγιστον, ἰδεῖν τε τό ἀγαθον καί ἀναβῆναι ἐκείνην τήν ἀνάβασιν, καί ἐπειδάν
ἀναβάντες ἱκανῶς ἲδωσι, μή ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὅ νῦν ἐπιτρέπεται.
Τό ποῖον δή;
Τό αὐτοῦ, ἦν δ' ἐγώ, καταμένειν καί μη ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’
ἐκείνους τούς δεσμώτας μηδέ μετέχειν τῶν παρ' ἐκείνοις πόνων τε καί τιμῶν,
εἲτε φαυλότεραι εἲτε 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.
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1.

2.
3.
4.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να εντοπίσετε στο κείμενο και να προσδιορίσετε τον οικονομικό ρόλο
του νόμου.
(Μονάδες 10)
Να προσδιορίσετε το «Ἀγαθόν».
(Μονάδες 10)
Να εξηγήσετε γιατί θεωρείται δίκαιος ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων.
(Μονάδες 10)
Να εντοπίσετε στα δοθέντα κείμενα δύο κοινά σημεία.
§4 «Πρωταγόρας» Πλάτωνος
Ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις. ὅτ’ οὖν
ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην,
ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει
ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε
καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί.
Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις.
«Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται
δὲ ὧδε. εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι
δημιουργοί. καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ
πάντας νείμω;» « Ἐπὶ πάντας», ἔφη ὁ Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων. οὐ
γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων
τεχνῶν. καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης
μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.»
Μετάφραση:
Επεδίωκαν, λοιπόν, να συγκεντρώνονται και να σώζονται χτίζοντας
πόλεις˙ όμως, όποτε συγκεντρώνονταν αδικούσαν ο ένας τον άλλο,
επειδή πραγματικά δεν είχαν την πολιτική τέχνη, ώστε ξανά, καθώς
διασκορπίζονταν, καταστρέφονταν. Ο Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε
για το γένος μας, μήπως χαθεί ολοκληρωτικά στέλνει τον Ερμή στους
ανθρώπους για να φέρει το σεβασμό και τη δικαιοσύνη, για να υπάρχει
τάξη στις πόλεις και δεσμοί που να (τις) συνδέουν με φιλία. Ρωτάει,
λοιπόν, ο Ερμής το Δία με ποιο τρόπο τέλος πάντων να δώσει τη
δικαιοσύνη και το σεβασμό στους ανθρώπους: «με ποιόν απ’ τους δύο
τρόπους, όπως έχουν μοιραστεί οι τέχνες, έτσι να μοιράσω κι αυτές; Κι
έχουν μοιραστεί ως εξής: ένας που γνωρίζει την ιατρική είναι αρκετός
για πολλούς αμαθείς πολίτες, το ίδιο και οι άλλοι τεχνίτες˙ με τον ίδιο
τρόπο, λοιπόν, να βάλω μέσα στους ανθρώπους και τη δικαιοσύνη και
το σεβασμό ή να τις μοιράσω σε όλους;». «Σε όλους», είπε ο Δίας, «και
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όλοι να έχουν μερίδιο (σ’ αυτές)˙ γιατί δεν θα ήταν δυνατό να υπάρχουν
πόλεις, αν λίγοι έχουν συμμετοχή σ’ αυτές, όπως ακριβώς στις άλλες
τέχνες και μάλιστα θέσπισε ένα νόμο εκ μέρους μου να σκοτώνουν
αυτόν που δε μπορεί να μετέχει στο σεβασμό και τη δικαιοσύνη, σαν
ασθένεια της πόλης».
(Μονάδες 10)
Να συμπληρωθούν τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις:
Ο Κέφαλος ισχυρίζεται ότι η δικαιοσύνη είναι _____________________
_________________________________________________________ ,
ενώ ο γιος του ο Πολέμαρχος ισχυρίζεται ότι δικαιοσύνη είναι
___________ ______________________________________________ .
Ο Γλαύκων, που ήταν φερέφωνο της αριστοκρατικής ηθικής, θεωρεί τη
δικαιοσύνη ________________________________________________ .
(Μονάδες 10)
Να γράψετε πέντε σύνθετα επίθετα με α΄ συνθετικό καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις: φίλε, ὃλῃ. (Συνολικά 10 επίθετα).
(Μονάδες 10)

5.

6.

Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.
▪ «ποιῶν … ὠφελεῖν»: Οικειοπραγία – Καταμερισμός εργασιών βάσει
δυνατοτήτων
▪ Αυτάρκεια  Ευδαιμονία
▪ Όχι πολυπραγμοσύνη – Μέτρο – Αλληλεγγύη

(Βλέπε και το σχόλιο του σχολικού βιβλίου §13 )
2.

Βλέπε το σχόλιο του σχολικού βιβλίου §12.

3.

Ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων είναι δίκαιος, αφού η πόλη τους
έδωσε την καλύτερη αγωγή και παιδεία. Έτσι τώρα οφείλουν να της το
ανταποδώσουν, αλλιώς ενδέχεται να πάρουν την εξουσία φαύλοι
πολιτικοί. Μόνο αυτοί ως «βέλτιστες φύσεις» μπορούν να διασφαλίσουν
την ευδαιμονία της πόλης.
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4.
Ομοιότητες:
▪ Αυστηρότητα του νόμου και της δικαιοσύνης  Έννοιες καθολικά
αναγκαίες.
▪ Η σημασία του νόμου και του δικαίου στη σφυρηλάτηση ισχυρών
συνεκτικών δεσμών μεταξύ των ανθρώπων.
▪ Καταμερισμός εργασιών.
5.

Ο Κέφαλος ισχυρίζεται ότι η δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις
συναλλαγές. Έτσι, ο πλούσιος έχει τη δυνατότητα να είναι δίκαιος,
επειδή μπορεί να εξοφλεί τα χρέη του, ενώ ο γιος του ο Πολέμαρχος
ισχυρίζεται ότι δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα ίσα, καλό στον φίλο,
κακό στον εχθρό. Παραβλέπει όμως το γεγονός ότι ο φίλος ενδέχεται
να είναι άδικος και ο εχθρός δίκαιος. Ο Γλαύκων, που ήταν φερέφωνο
της αριστοκρατικής ηθικής, θεωρεί τη δικαιοσύνη ως μια υποκριτική
κοινωνική σύμβαση που επιβάλλεται από τους πολλούς και αδύνατους
για την αυτοπροστασία τους.

6.
φίλε

ὃλῃ

φιλοσοφικός

ολοήμερο

φιλολογικός

ολόκληρος

φιλοζωικός

ολοσχερής

φιλειρηνικός

ολόπλευρος

φιλαρμονική

ολομόναχος

Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Αριστοτέλης, «Ηθικά Νικομάχεια», Ενότητα 3, 7
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η (Β1, 5-7)
Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης
Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν. οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς
πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς
νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ
διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ
διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη.
ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί.
Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες. ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ
οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. Εἰ γὰρ μὴ
οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο
ἀγαθοὶ ἢ κακοί.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7η (Β6, 4-8)
Η αρετή βρίσκεται στη μεσότητα. Προσδιορισμός της έννοιας
«μεσότητα»
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ ἔλαττον
τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς… Λέγω δὲ τοῦ
μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ
ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει.
τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο
ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα. ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ
ὑπερέχεται. τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ
πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω ληπτέον. οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο
δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλείπτης ἓξ μνᾶς προστάξει. ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ
τῷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον. Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν
γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων
τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’
αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή
λανθασμένες (Λ):
α. Ο διδάσκαλος είναι αναγκαίος στην κατάκτηση των τεχνών.
Σ
Λ
β. Ο άνθρωπος από μόνος του προσδιορίζει το υποκειμενικό μέσο για
τον εαυτό του.
Σ
Λ
γ. Στη φράση «και διαφέρει … φαύλης» υπάρχει υπερβατό σχήμα.
Σ
Λ
δ. Ο μαθηματικός εντάσσεται στους «ἐπιστήμονες» σύμφωνα με το
φιλόσοφο.
Σ
Λ
ε. Ο Αριστοτέλης εκφράζει μία σχετικιστική αντίληψη για τη μεσότητα.
Σ
Λ
Μονάδες 10
2. Να εντοπίσετε και να αναλύσετε δύο παράγοντες (έναν από κάθε
ενότητα) που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση της
ηθικής αρετής.
Μονάδες 10
3. Να εντοπίσετε δύο χαρακτηριστικά (ένα από κάθε ενότητα) που να
αποδεικνύουν την ορθολογιστική και επιστημονική σκέψη του
Αριστοτέλη.
Μονάδες 10
4. Να εντοπίσετε τις ομοιότητες μεταξύ §7 (ενότητας) των «Ηθικών
Νικομαχείων» και του δοθέντος παράλληλου κειμένου.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
«Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρατήρηση ότι τα πράγματα αυτά έχουν
από τη φύση τους την ιδιότητα να φθείρονται από την έλλειψη και την
υπερβολή, όπως ακριβώς βλέπουμε ότι γίνεται στην περίπτωση της
σωματικής ρώμης και της υγείας ― το θεωρείτε, φαντάζομαι, φυσικό,
για τα όχι φανερά πράγματα να χρησιμοποιούμε τις αποδείξεις που μας
προσφέρουν τα φανερά. Έτσι: οι υπερβολικές γυμναστικές ασκήσεις
αλλά και οι λειψές φθείρουν τη σωματική δύναμη· επίσης: τα ποτά και
τα τρόφιμα, όταν γίνονται περισσότερα ή λιγότερα από κάποια
συγκεκριμένη ποσότητα, φθείρουν την υγεία, ενώ τα σύμφωνα με το
μέτρο τη γεννούν, την αυξάνουν και τη διασφαλίζουν. Το ίδιο λοιπόν
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συμβαίνει και στην περίπτωση της σωφροσύνης, της ανδρείας και των
άλλων αρετών».
Ηθικά Νικομάχεια 1104α (Μετ. Δ. Λυπουρλή)
Μονάδες 10
5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή
λανθασμένες (Λ):
α. Το επιθυμητικόν μετέχει του λόγον έχοντος και του αλόγου μέρους
της ψυχής.
Σ
Λ
β. Ο Αριστοτέλης κατέβηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 367 π.Χ.
Σ
Λ
γ. Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος επανήλθε στην Αθήνα το 353 π.Χ.
Σ
Λ
δ. Ο Αριστοτέλης κατέγραψε 156 διαφορετικές μορφές πολιτευμάτων
/ συνταγμάτων ελληνικών πόλεων κρατών.
Σ
Λ
ε. Όταν ο Πλάτωνας έλειπε στο δεύτερο ταξίδι του στην Κ. Ιταλία
διευθυντής της Ακαδημίας ήταν ο Εύδοξος από τη Λίνδο. Σ
Λ
Μονάδες 10
6. α) Να γραφούν συνώνυμα των λέξεων στον ίδιο τύπο:
▪ ἁμαρτάνουσιν _____________________________________
▪ ἀγαθούς
_____________________________________
▪ κακοί
_____________________________________
▪ ἐπιστήμων
_____________________________________
▪ προστάξει
_____________________________________
β) Να γραφούν 5 σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό το «μέσον».
Μονάδες 10
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή
λανθασμένες (Λ):
α. Σωστό
β. Λάθος
γ. Σωστό
δ. Λάθος
ε. Λάθος
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2.
▪

§3 Νομοθέτης:
«ὀρθῶς κείμενοι νόμοι»
 Εθισμός στην πρέπουσα συμπεριφορά.

▪

§7 Επιστήμων:
«Μέσον πρός ἡμᾶς» : Αποφυγή έλλειψης και υπερβολής
 Κατάκτηση του «γνῶθι σαυτόν».

3. Ορθολογιστική και επιστημονική σκέψη Αριστοτέλη:
▪ §3: Χρήση παραδειγμάτων και επαγωγικιύ συλλογισμού.
▪ §7: Χρήση ειδικού λεξιλογίου – αριστοτελικών όρων: «μέσον κατά
τό πρᾶγμα καί μέσον προς ἡμᾶς».
4.
Ομοιότητες:
▪ Χρήση απτών τεκμηρίων.
▪ Αναφορά στην έλλειψη και την υπερβολή και το μέτρο.
▪ Αναφορά παραδειγμάτων απ’ την αθλητική ζωή και τον τρόπο
διατροφής.
5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή
λανθασμένες (Λ):
α. Σωστό
β. Σωστό
γ. Λάθος
δ. Λάθος
ε. Λάθος
6. α) Να γραφούν συνώνυμα των λέξεων στον ίδιο τύπο:
▪ ἁμαρτάνουσιν 
σφάλλουσι
▪ ἀγαθούς

χρηστούς
▪ κακοί

φαῦλοι
▪ ἐπιστήμων

εἰδήμων
▪ προστάξει

κελεύσει
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β)
μέσον
μεσόγειος
μεσοπόλεμος
μεσοκάθετος
μεσήλικας
μεσαίωνας
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Αριστοτέλους, «Ηθικά Νικομάχεια», Ενότητα 4η – 5η
Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει · πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς
συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ
ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν
οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ
τὰ περὶ τὰς ὀργάς · οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαστοι
καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ
οὑτωσί. Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. Διὸ
δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι · κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς
ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.
Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς
ἔργοις. ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ
χαίρων σώφρων, ὁ δ’ ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ
καὶ χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός. Περὶ
ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή · διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ
φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. Διὸ δεῖ ἦχθαί
πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς
δεῖ · ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ):
α. Στον Αριστοτέλη η σωφροσύνη ταυτίζεται με τη φρόνηση. Σ
Λ
β. Οι «ἕξεις» και το «ἒθος» έχουν ετυμολογική και σημασιολογική
συγγένεια.
Σ
Λ
γ. Οι ηδονές είναι πάντα κακές και πρέπει να αποφεύγονται.
Σ
Λ
δ. Ο Αριστοτέλης θεωρείται θεμελιωτής της ψυχολογίας.
Σ
Λ
ε. Στη φράση «Οὐ μικρὸν… δὲ τὸ πᾶν» ο Αροστοτέλης εγκαταλείπει την
πάγια λιτότητα του λόγου του.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
2. Πώς σχετίζεται η ενέργεια με την «ἕξιν»;
(Μονάδες 10)
3. Να παραθέσετε τις απόψεις του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και του
Σωκράτη όσον αφορά στο ρόλο των συναισθημάτων στην απόκτηση της
ηθικής αρετής.
(Μονάδες 10)
4. Να βρείτε μία ομοιότητα και μία διαφορά μεταξύ των ενοτήτων των
«Ηθικών Νικομαχείων» και του αποσπάσματος απ’ τους «Νόμους» του
Πλάτωνα.
«ΝΟΜΟΙ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
«Αθηναίος: Λέγω, λοιπόν, ότι η πρώτη αίσθηση των παιδιών είναι η ηδονή
και η λύπη και μαζί με αυτά μπαίνει για πρώτη φορά στην ψυχή τους η αρετή
και η κακία. Η φρόνηση όμως κι οι αληθινές και σταθερές γνώμες αποτελούν
ευτύχημα, αν μπουν στην ψυχή κάποιου, έστω στα γεράματα. Είναι τέλειος,
εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος που θα αποκτήσει αυτά τα αγαθά και
οτιδήποτε περιέχεται σ’ αυτά. Θεωρώ επομένως εκπαίδευση («παιδείαν») την
πρώτη αρετή που μπαίνει στις ψυχές των παιδιών. Η ηδονή, η φιλία, η λύπη
και το μίσος, αν μπουν σωστά στις ψυχές εκείνων που δεν έχει αφυπνιστεί
ακόμη μέσα τους ο ορθός λόγος, και όταν, αφού συνειδητοποιήσουν την
ύπαρξή του, συμφωνήσουν με αυτόν στο ότι έχουν εξασκηθεί σωστά στις
ανάλογες συνήθειες, αυτή η συμφωνία είναι η αρετή στο σύνολό της. Το
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κομμάτι της όμως που ανατράφηκε σωστά σχετικά με τις ηδονές και τις
λύπες, ώστε να μισεί αμέσως όσα πρέπει να μισεί, από την αρχή ως το τέλος,
και να αγαπά όσα πρέπει ν’ αγαπά, αυτό ακριβώς αν αποκόψεις από το λόγο
και το ονομάσεις εκπαίδευση, θα κάμεις σωστά σύμφωνα με τη δική μου
τουλάχιστον γνώμη.
Κλεινίας: Κι αυτά που είπες προηγουμένως, καλέ μου φίλε, για την παιδεία
(«παιδείας»), κι αυτά που λές τώρα, μου φαίνονται σωστά.»
(Μετάφραση: Β. Μοσκόβης)
(Μονάδες 10)

5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ):
α. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι το επιθυμητικόν συνδέεται με τις βιοτικές
ανάγκες των ανθρώπων.
Σ
Λ
β. Ο φιλόσοφος, όταν επέστρεψε στην Αθήνα, δίδαξε στον «Περίπατο».
Σ
Λ
γ. Ο Αριστοτέλης ήταν εγκατεστημένος στη Μακεδονία το 334 π.Χ.
Σ
Λ
δ. Ο Σπεύσιππος ήταν διευθυντής της Ακαδημίας, όταν ο Αριστοτέλης
επέστρεψε για τελευταία φορά στην Αθήνα.
Σ
Λ
ε. Ο Ηράκλειτος είπε: «Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων».
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
6. Να βρεθούν από το πρωτότυπο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με
τους παρακάτω τύπους: εξαγώγιμος, επαχθής, φωνητική, φαρέτρα,
εθιμοτυπικός, διαδικασία, πληθυντικός, γνήσιος.
(Μονάδες 10)
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ):
α. Λάθος
β. Λάθος
γ. Λάθος
δ. Σωστό
ε. Σωστό
2. Ἐνέργεια  «ἕξις»  «ἐνέργεια»
:
Σχήμα κύκλου
 Γίνονται πιο εύκολα
 Είναι ανώτερες ποιοτικά
▪

Ποιότητα στις «πράξεις»
 Ποιοτικές «ἕξεις».

▪
▪

Τρία κριτήρια κατά την επιτέλεση της πράξης.
Επανάληψη σε ενεστώτα
 πράττοντες, ἐθίζεσθαι, γίνονται  βαθμιαία απόκτηση αρετής

▪

Πλάτων και Αριστοτέλης:
Το συναίσθημα της ηδονής ή της λύπης που συνοδεύει τις πράξεις
αποτελεί κριτήριο για την κατάκτηση της ηθικής αρετής.
Πλάτων:
Θεωρεί ότι η ηδονή ή η λύπη παίζει καταλυτικό ρόλο στη ζωή των
ανθρώπων  ήταν πιο αυστηρός στο θέμα αυτό από τον Αριστοτέλη.
≠
Σωκράτης:
Νοησιαρχική αντίληψη:
Γνώση  Αρετή
Άγνοια  Κακία

3.

▪

▪
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4. Να βρείτε μία ομοιότητα και μία διαφορά μεταξύ των ενοτήτων των
«Ηθικών
Ομοιότητα:
▪ Συσχετισμός των συναισθημάτων με την κατάκτηση της ηθικής
αρετής.
Διαφορά:
▪ Αριστοτέλης:
Αγωγή απ’ την πιο μικρή ηλικία.
▪ Νόμοι Πλάτωνα:
Θεωρείται ευτύχημα η κατάκτηση κάποιων αρετών έστω και στα
γεράματα.
5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ):
α. Λάθος
β. Λάθος
γ. Λάθος
δ. Λάθος
ε. Σωστό
6.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

εξαγώγιμος
επαχθής
φωνητική
φαρέτρα
εθιμοτυπικός
διαδικασία
πληθυντικός
γνήσιος










ἦχθαι
ἀχθόμενος
φησί
διαφέρει
ἐθιζόμενος
δίκαιοι
πάμπολυ
γινόμεθα
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο Κείμενο: Αριστοτέλης «Πολιτικά» Ενότητα 15, 16
Ο πολίτης είναι το συστατικό στοιχείο της πόλης
Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία τις, σχεδὸν πρώτη
σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γὰρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ
μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ
τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον. τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ νομοθέτου πᾶσαν
ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ πόλιν, ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν
οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις. Ἐπεὶ δ’ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο
τι τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων δ’ ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ
πολίτης ζητητέος. ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν. Ὥστε τίνα χρὴ
καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης
ἀμφισβητεῖται πολλάκις. οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι
πολίτην. ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις
οὐκ ἔστι πολίτης.
«Πολιτικά», Αριστοτέλους, ΕΝΟΤΗΤΑ 16η (Γ1, 3-4 / 6 / 12)
Ο πολίτης ορίζεται από τη συμμετοχή στην πολιτική και δικαστική εξουσία
Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ μέτοικοι καὶ δοῦλοι
κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως), οὐδ’ οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε καὶ
δίκην ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων
κοινωνοῦσιν). … πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ
μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς… Τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων
φανερόν. ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς, πολίτην
ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος
ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν.

1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να εντοπίσετε στο κείμενο (§15-16):
α. Που τίθεται το θέμα της νομιμότητας της εξουσίας και της πολιτικής
ευθύνης.
β. Που συσχετίζει ο Αριστοτέλης το πολίτευμα με την πόλη.
γ. Που δίνει ο φιλόσοφος την ειδοποιό διαφορά του πολίτη.
δ. Ένα χωρίο που να αναδεικνύεται η δικαιοσύνη ως η «κρατίστη» των
αρετών.
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Μονάδες 10
2. Ποιο ιστορικό παράδειγμα φαίνεται να γνωρίζει ο Αριστοτέλης σχετικά
με το θέμα της νομιμότητας της εξουσίας και της πολιτικής ευθύνης;
Μονάδες 10
3. Να αναλύσετε το ποιοτικό κριτήριο στον ορισμό της πόλης.
Μονάδες 10
4. Ποιοι αποκλείονται από την ιδιότητα του πολίτη, σύμφωνα με το
εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα, και σε ποιες περιπτώσεις αίρονται
οι αποκλεισμοί, σύμφωνα με το μεταφρασμένο απόσπασμα που
ακολουθεί;
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
Αριστοτέλους, «Πολιτικά» 1278a 26-35
«Πολλά πολιτεύματα αποδίδουν την ιδιότητα του πολίτη και σε κάποιους
ξένους· σε μερικές δημοκρατίες είναι πολίτης και αυτός που κατάγεται
από μάνα που είναι μέλος της πολιτείας, με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζονται
σε πολλές περιπτώσεις και τα ζητήματα των παιδιών από μεικτούς
γάμους. Αλλά, επειδή δέχονται ως πολίτες τέτοια πρόσωπα εξαιτίας της
έλλειψης γνήσιων πολιτών (η έλλειψη πληθυσμού είναι αιτία που
εφαρμόζονται έτσι οι νόμοι), όταν αυξηθεί ο πληθυσμός διαγράφουν
πρώτα όσους κατάγονται από δούλο ή δούλη, έπειτα όσους έχουν
μητέρα ξένη και, τέλος, δέχονται ως πολίτες μόνον όσους και οι δύο
γονείς τους είναι ντόπιοι κάτοικοι της πόλης».
Μονάδες 10
5. Να συμπληρωθούν τα κενά στο ακόλουθο χωρίο:
Ο Αριστοτέλης ολοκληρώνει τα Ηθικά Νικομάχεια γράφοντας:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Έτσι κάνει το πέρασμα στα «Πολιτικά», όπου θα παρακολουθήσουμε
τη διδασκαλία του Αριστοτέλη σχετικά με:
α. _______________________________________________________
β. _______________________________________________________
γ. _______________________________________________________
δ. _______________________________________________________
ε. _______________________________________________________
στ. _______________________________________________________
Μονάδες 10
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6. Να βρείτε από το πρωτότυπο κείμενο (§15-16) μία λέξη ετυμολογικά
συγγενή προς τις ακόλουθες:
▪ φασματικός:
_____________________________________
▪ άφιξη:
_____________________________________
▪ βλήμα:
_____________________________________
▪ καθοριστικός:
_____________________________________
▪ κραταιός:
_____________________________________
▪ κάτοπτρο:
_____________________________________
▪ κοίτη:
_____________________________________
▪ εγκληματίας:
_____________________________________
Μονάδες 10
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική

1.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Να εντοπίσετε στο κείμενο (§15-16):
α. «Νῦν γάρ … τύραννον».
β. «ἡ δέ πολιτεία … τις».
γ. «τῷ μετέχειν κρίσεως καί ἀρχῆς» και «ᾧ γάρ … πόλεως».
δ. «τῷ μετέχειν κρίσεως»

2. Βλέπε σχόλιο βιβλίου: Γ΄ Βιβλίο Ιστοριών Θουκυδίδη:
Αναφορά στους Θηβαίους και τους Πλαταιείς.
3. Ανάλυση της λέξης «τοιούτων»  Αναφορά στα δύο ασφαλή κριτήρια
του πολίτη: Συμμετοχή στην πολιτική / νομοθετική και δικαστική εξουσία.
4.
▪

Αποκλείονται όσοι τηρούν μόνο τα επισφαλή κριτήρια:
α) τον τόπο διαμονής.
β) την εμφάνιση κάποιου στο δικαστήριο ως ενάγοντος ή ως
εναγομένου.
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▪

Παράλληλο κείμενο:
Η μείωση του πληθυσμού κάνει κάποιους νόμους πιο ελαστικούς και
έτσι δέχονταν σε κάποιες πόλεις ως πολίτες:
α) τους ξένους / μετοίκους.
β) ανθρώπους που είχαν μόνο τον έναν γονιό τους γνήσιο πολίτη.
γ) ακόμη κι αυτούς που κατάγονταν από δούλο / δούλη. Όταν όμως
αυξανόταν ο πληθυσμός καταργούνταν κάποιες από τις
προαναφερθείσες περιπτώσεις πολιτών.

5. Να συμπληρωθούν τα κενά στο ακόλουθο χωρίο:
Ο Αριστοτέλης ολοκληρώνει τα Ηθικά Νικομάχεια γράφοντας:
«Τώρα που μιλήσαμε για όλα αυτά είναι η ώρα να μιλήσουμε και για
νόμους και για πολιτεύματα. Τότε θα έχουμε ολοκληρώσει την περί τα
ανθρώπινα φιλοσοφία μας. Ας αρίχουμε, λοιπόν, το λόγο μας».
Έτσι κάνει το πέρασμα στα «Πολιτικά», όπου θα παρακολουθήσουμε
τη διδασκαλία του Αριστοτέλη σχετικά με:
ζ. Γένεση πόλης.
η. Περιεχόμενο της έννοιας «πολίτης».
θ. Περιεχόμενο της έννοιας «πολίτευμα».
ι. Είδη πολιτευμάτων.
ια. Θέματα σχετικά με τη διακυβέρνηση της πόλης.
ιβ. Θέματα παιδείας και εκπαίδευσης.
6. Να βρείτε από το πρωτότυπο
συγγενή προς τις ακόλουθες:
▪ φασματικός

▪ άφιξη

▪ βλήμα

▪ καθοριστικός

▪ κραταιός

▪ κάτοπτρο

▪ κοίτη

▪ εγκληματίας


κείμενο (§15-16) μία λέξη ετυμολογικά
φανερόν
ἱκανόν
συμβόλων
ὁρίζεται
δημοκρατίᾳ
ὁρῶμεν
συγκειμένων
καλεῖν
Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική
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ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio
quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam
domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasica
fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua
quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius
indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» inquit «Ego non
cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasica responderit? «Homo es
impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse;
tu mihi ipsi non credis?»
Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam
ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar, victor
imperator». Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus
sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum
doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat;
quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et
operam perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus
pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis
salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini
sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque
avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.

1.
2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το δεύτερο απόσπασμα.
(Μονάδες 40)
α. Να γράψετε τούς τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις :
ostio : την κλητική του ενικού,
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diebus : τη γενική του πληθυντικού,
corvum: την ονομαστική του πληθυντικού,
mentem : την αιτιατική του πληθυντικού,
avem : την αφαιρετική του ενικού.

3.

(Μονάδες 5)
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις :
impudens : την αφαιρετική του ενικού στο ίδιο γένος στους τρεις
βαθμούς και τη γενική του πληθυντικού του συγκριτικού βαθμού στο
ουδέτερο γένος,
multum : τη γενική του πληθυντικού του επιθέτου στο θηλυκό γένος στο
συγκριτικό βαθμό,
quid, quidam, haec, talium, tanti : την αιτιατική του άλλου αριθμού στο
ουδέτερο γένος.
(Μονάδες 10)
α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
mentiebatur : το β΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα και της
υποτακτικής παρατατικού και μέλλοντα (στο μέλλοντα να διατηρηθεί το
γένος του υποκειμένου),
indignatus : τα απαρέμφατα της μέσης φωνής (στα περιφραστικά
απαρέμφατα να διατηρηθεί το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου).
(Μονάδες 7)
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
rediret : το γ΄ πληθυντικό της οριστικής μέλλοντα, της υποτακτικής
ενεστώτα και της προστακτικής μέλλοντα,
quaerenti : το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή,
vis : το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού,
instituerat : το γ΄πληθυντικό της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια
φωνή,
doceret : την αφαιρετική του σουπίνου.
(Μονάδες 8)
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4.

5.

α. Να αναλύσετε την παρακάτω μετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα
πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό σύνδεσμο cum: audita salutatione
(Μονάδες 4)
β. Να μετατρέψετε τις παρακάτω ενεργητικές συντάξεις σε παθητικές :
quid postea Nasica fecerit, sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari
attulit, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse (του απαρεμφάτου)
(Μονάδες 5)
γ. quid … responderit, Cum … rediret: Να μετασχηματίσετε τα ρήματα
των παραπάνω δευτερευουσών προτάσεων έτσι ώστε να δηλώνουν τις
άλλες χρονικές βαθμίδες διατηρώντας την εξάρτηση που υπάρχει.
(Μονάδες 6)
δ. domi : Να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου έτσι ώστε να
δηλώνεται η κατεύθυνση και η απομάκρυνση.
(Μονάδες 2)
α. iussu, diebus, Romam, Caesaris, tanti : Να αναγνωρίσετε συντακτικά
τις παραπάνω λέξεις.
(Μονάδες 5)
β. ut…salutationem: Να δώσετε κάθε δυνατό στοιχείο για τη συντακτική
αναγνώριση της δευτερεύουσας πρότασης (είδος, εισαγωγή, έγκλιση,
χρόνος, εξάρτηση, συντακτική θέση) .
(Μονάδες 4)
γ. quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat : Να
μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή.
(Μονάδες 2)
δ. cum…venisset, etsi…erat : Να αντικαταστήσετε τον ιστορικό
σύνδεσμο cum με το σύνδεσμο cum primum και το σύνδεσμο etsi με
τον εναντιωματικό σύνδεσμο cum και να κάνετε τις απαραίτητες
αλλαγές.
(Μονάδες 2)
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν ο Οκταβιανός επέστρεφε στη Ρώμη μετά τη νίκη στο Άκτιο, τον
προϋπάντησε κάποιος άνθρωπος που κρατούσε (κρατώντας) κοράκι· το
είχε διδάξει να λέει αυτά: «Χαίρε, Καίσαρα, νικητή στρατηγέ». Ο
Καίσαρας ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει το κοράκι· το αγόρασε
λοιπόν για είκοσι χιλιάδες σηστερτίους. Αυτό το παράδειγμα παρακίνησε
κάποιον παπουτσή να διδάξει σε ένα κοράκι όμοιο (ίδιο) χαιρετισμό. Για
πολύ καιρό μάταια κόπιαζε (ματαιοπονούσε)· κάθε φορά που το πουλί
δεν απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει: «Το λάδι και τον κόπο
μου έχασα (κρίμα στον κόπο μου)». Επιτέλους το κοράκι έμαθε το
χαιρετισμό και ο παπουτσής, επιθυμώντας χρήματα, το έφερε στον
Καίσαρα. Όταν άκουσε το χαιρετισμό ο Καίσαρας είπε: «Σπίτι ακούω
αρκετούς τέτοιους (σαν κι αυτόν) χαιρετισμούς». Τότε ήλθαν στο νου
του κορακιού τα λόγια του κυρίου του: «Το λάδι και τον κόπο μου έχασα
(κρίμα στον κόπο μου)». Στα λόγια αυτά ο Αύγουστος γέλασε και
αγόρασε το πουλί τόσο, όσο δεν είχε αγοράσει κανένα μέχρι τότε.
2. α. ostium, dierum, corvi, mentes/-is, avi/-e
β. impudenti, impudentiore, impudentissimo, impudentiorum, plurium,
quae, quaedam, hoc, tale, tanta
3. α. mentiris/-re, mentieris/-re, mentireris/-re, mentiturus sis, indignari,
indignatum esse, indignatum fore
β. redibunt, redeant, redeunto, quaesitum iri, velis, velles, instituunto,
doctu
4. α. cum Caesar audivisset salutationem
β. quid postea a Nasica factum sit, a sutore cupido pecuniae is Caesari
allatus est, Nasica sensit ab illa domini iussu id dictum esse
γ. respondeat, responsurus sit , redisset
δ. domum, domo
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5. α.
iussu : αφαιρετική του εσωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο dixisse,
diebus : αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post,
Romam : απρόθετη αιτιατική της κατεύθυνσης επειδή είναι όνομα πόλης
στο rediret,
Caesaris : γενική του ενδιαφερομένου προσώπου στο interfuit,
tanti : γενική της αξίας (αφηρημένη) στο emit
β. ut … salutationem :
Δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ονοματική, ουσιαστική, ως έμμεσο
αντικείμενο στο incitavit.
Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut γιατί είναι καταφατική.
Εκφέρεται με υποτακτική γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς
επιθυμητό, χρόνου παρατατικού (doceret) επειδή εξαρτάται από
ιστορικό χρόνο (incitavit: παρακείμενος), υπάρχει ιδιομορφία ως προς
την ακολουθία των χρόνων, η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που
εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη
δευτερεύουσα πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής
της.
γ. avi/-e non respondente sutor dicere solebat
δ. cum primum…venit, cum… esset
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine
ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum
decerptam esse putetis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent,
«Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam
prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini
patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est,
deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi
patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine
quondam fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo
Carthago deleta est.
Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum
praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna
abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et
a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: «Congrediamur, ut
singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute
antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi
permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum
transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed
consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati
erant, morte multavit.

1.
2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το πρώτο απόσπασμα.
(Μονάδες 40)
Να γράψετε τούς τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις :
die : τη δοτική του πληθυντικού,
ficum : τη γενική του ενικού,
patribus : την αιτιατική του πληθυντικού,
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opibus : την αφαιρετική του ενικού,
discrimine : την αιτιατική του ενικού,
genere: την αιτιατική του πληθυντικού,
singularis proelii : την αιτιατική του ενικού,
viribus : την αιτιατική του ενικού,
quodam : την αιτιατική και αφαιρετική του ενικού του θηλυκού γένους,
ostendens : την αφαιρετική του ενικού,
praecocem, recentem : τα επιρρήματα των επιθέτων στο θετικό βαθμό,
neminem : τη γενική του ενικού,
extremo : τους άλλους βαθμούς του επιθέτου στο ίδιο γένος, αριθμό και
πτώση,
his : τη δοτική και αφαιρετική του ενικού και την αιτιατική πληθυντικού
του ίδιου γένους,
quanto : την ονομαστική του ενικού του ίδιου γένους,
suis, cuius : την αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού στο ίδιο γένος ή
πρόσωπο,
fortior : το επίρρημα του επιθέτου στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό.
(Μονάδες 12,5)
3.

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
attulit : το β΄πληθυντικό της οριστικής και προστακτικής ενεστώτα και
μέλλοντα ενεργητικής φωνής, το β΄ενικό της υποτακτικής παρατατικού
μέσης φωνής και το απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής,
nolite : το γ΄ενικό της οριστικής ενεστώτα και της υποτακτικής ενεστώτα
και παρατατικού,
congrediamur : το β΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα και της υποτακτικής
όλων των χρόνων (στους περιφραστικούς χρόνους να διατηρηθεί το
γένος του υποκειμένου),
ostendens : την αφαιρετική ενικού του γερουνδίου,
decerptam esse : το α΄ ενικό της οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
και της υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής,
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tutamini : το α΄ ενικό της υποτακτικής ενεστώτα και το απαρέμφατο
μέλλοντα (στο απαρέμφατο να διατηρηθεί το γένος και ο αριθμός του
υποκειμένου),
confidere : τις μετοχές στην ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου,
sumptum est : το β΄ πληθυντικό της προστακτικής ενεστώτα μέσης
φωνής,
praefuit : την υποτακτική παρατατικού και μέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο
(στο μέλλοντα να διατηρηθεί το γένος του υποκειμένου),
edixit : το β΄ ενικό της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή,
abstinerent : την υποτακτική ενεστώτα και μέλλοντα στην ίδια φωνή και
πρόσωπο (στο μέλλοντα να διατηρηθεί το γένος του υποκειμένου),
cernatur : την υποτακτική υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή και πρόσωπο
(να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) και το απαρέμφατο μέλλοντα στην
ίδια φωνή,
permotus : το β΄πληθυντικό της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια
φωνή,
revertisset : την υποτακτική παρατατικού και παρακειμένου στο ίδιο
πρόσωπο (στον περιφραστικό παρακείμενο να διατηρηθεί το γένος του
υποκειμένου),
fugati erant : το γ΄πληθυντικό της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια
φωνή.
(Μονάδες 17,5)
4.

α. hoste, cuius opera : Να εκφράσετε τις ίδιες έννοιες με άλλο τρόπο.
(Μονάδες 4)
β. ut…cernatur : Να δώσετε κάθε δυνατό στοιχείο για τη συντακτική αναγνώριση της δευτερεύουσας πρότασης (είδος, εισαγωγή, έγκλιση,
χρόνος, εξάρτηση, συντακτική θέση).
(Μονάδες 6)
γ. cum…abiret : Να δώσετε κάθε δυνατό στοιχείο για τη συντακτική αναγνώριση της δευτερεύουσας πρότασης (είδος, εισαγωγή, έγκλιση,
χρόνος, εξάρτηση, συντακτική θέση) και να μετασχηματίσετε το χρόνο
του ρήματός της έτσι ώστε να δηλώνει το προτερόχρονο.
(Μονάδες 6)
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5.

α. Να μετατρέψετε τις παρακάτω ενεργητικές συντάξεις σε παθητικές
και να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο: Hostes fuga salutem petere
debebunt, Adulescens in certamen ruere debebat, Adulescens fortior
hoste hasta eum transfixit et armis spoliavit
(Μονάδες 7)
β. Να αναλύσετε τις παρακάτω μετοχές σε αντίστοιχες δευτερεύουσες
προτάσεις : natus, permotus (εισαγωγή : αιτιολογικός cum)
(Μονάδες 4)
γ. Να μετατρέψετε την πρώτη πρόταση της παρακάτω περιόδου σε
δευτερεύουσα χρονική εισαγόμενη με τον ιστορικό cum και στη συνέχεια
να την μετατρέψετε σε μετοχή : Adulescens fortior hoste hasta eum
transfixit et armis spoliavit
(Μονάδες 3)
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Kάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο Βουλευτήριο πρώιμο σύκο από την
Καρχηδόνα και δείχνοντάς (το) στους Συγκλητικούς είπε: «Σας ρωτώ
πότε νομίζετε ότι κόπηκε αυτό το σύκο από το δέντρο». Όταν όλοι
απάντησαν ότι ήταν φρέσκο, είπε: «Κι όμως μάθετε (να ξέρετε) ότι
κόπηκε στην Καρχηδόνα πριν τρεις μέρες. Τόσο κοντά στα τείχη έχουμε
τον εχθρό! Φυλαχτείτε λοιπόν από τον κίνδυνο προστατεύστε την
πατρίδα. Μην έχετε εμπιστοσύνη (μη στηρίζεστε) στις δυνάμεις της
πόλης. Να αποβάλετε την αυτοπεποίθηση που είναι υπερβολική σε σας.
Μην πιστέψετε ότι θα φροντίσει κανείς για την πατρίδα, αν δε
φροντίσετε εσείς οι ίδιοι για την πατρίδα. Να θυμάστε (θυμηθείτε) ότι
κάποτε η πολιτεία βρέθηκε στον έσχατο κίνδυνο!» Κι αμέσως άρχισε ο
τρίτος Καρχηδονιακός πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου
καταστράφηκε η Καρχηδόνα.
2. diebus, fici/ficus, patres, ope, discrimen, genera, singulare proelium,
vim, quandam, quadam, ostendente, praecociter, recenter, nullius,
extero, exteriore, (extremo/extimo), huic, hoc, haec, quantum, sua,
quorum, fortius, fortissime
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3. affertis(adfertis),
afferte(adferte),
afferetis(adferetis),
affertote(adfertote), afferreris/-re (adferreris/-re), afferre(adferre),
non
vult,
nolit,
nollet,
congrederis/-re,
congrediaris/-re,
congredereris/-re, congressurus sis, congressus sis, congressus esses,
ostendendo, decerpsero, decerpserim, tuter, tutaturos esse,
confidentia, confisura, confisa, sumimini, praeesset, praefuturus sit,
edic, abstineant, abstenturi sint, conspectum esset, cretum iri,
permovemini, reverteretur, reverterit (reversus sit), fugantor
4. α. quam hostis, per quem
β. ut…cernatur : Δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση, ως
επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο congrediamur.
Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ut γιατί είναι καταφατική.
Εκφέρεται με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα λατινικά θεωρείται
υποκειμενική κατάσταση, χρόνου ενεστώτα (cernatur) επειδή εξαρτάται
από αρκτικό χρόνο (congrediamur: ενεστώτας), υπάρχει ιδιομορφία ως
προς την ακολουθία των χρόνων, ο σκοπός είναι ιδωμένος τη στιγμή
που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη
δευτερεύουσα πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής
του.
γ. cum … abiret : Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, ως
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο edixit.
Eισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο cum που
χρησιμοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος και εξαρτάται πάντα
από ιστορικό χρόνο(edixit: παρακείμενος).
Εκφέρεται με υποτακτική γιατί ο ιστορικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει
τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια πρόταση,
δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά τους. Είναι φανερός
ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου που υπάρχει στην υποτακτική,
χρόνου παρατατικού (abiret) και δηλώνει το σύγχρονο (στο παρελθόν).
Μετασχηματισμός : abisset (προτερόχρονο στο παρελθόν)
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5. α. Hostibus fuga salus petenda erit, Adulescenti in certamen ruendum
erat, Ab adulescente fortiore hoste hasta is transfixus est et armis
spoliatus est
β. qui natus erat nobili genere , cum cupiditate pugnandi permotus
esset
γ. Cum adulescens fortior hoste hasta eum transfixisset armis
spoliavit/ Adulescens fortior hoste hasta eum transfixum armis
spoliavit
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte
salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos
existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut
praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et
clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius
admiratum se venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is
fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam
sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt.
Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus
consecrare solent, domum reverterunt.
Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis,
ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat
expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem
puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco
cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi mea sede cedo». Hoc
dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam
Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium
duxit.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
2.

3.

Να μεταφράσετε το πρώτο απόσπασμα.
(Μονάδες 40)
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις :
praesidium : την κλητική του ενικού,
fores : τη γενική του πληθυντικού,
postes : την αιτιατική του πληθυντικού,
deis immortalibus : την κλητική του ενικού,
omen nuptiale : την αφαιρετική του ενικού,
loco: την κλητική του ενικού και την αιτιατική του πληθυντικού,
sanctum, multum : τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς,
aliqua : την αιτιατική του πληθυντικού του ουδετέρου γένους,
libenter : την κλητική του ενικού του ουδετέρου του επιθέτου του
θετικού βαθμού,
mea sede : τη γενική του πληθυντικού στα τρία πρόσωπα για έναν και
για πολλούς κτήτορες,
complures : την αιτιατική του πληθυντικού του ουδετέρου γένους.
(Μονάδες 11,5)
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
posuissent : το γ΄ πληθυντικό της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή,
fecit : το γ΄ενικό της υποτακτικής παρατατικού ενεργητικής και μέσης
φωνής και το β΄ενικό της προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής και μέσης
φωνής,
mortua est : το β΄ ενικό της οριστικής μέλλοντα και υποτακτικής όλων
των χρόνων (στους περιφραστικούς χρόνους να διατηρηθεί το γένος του
υποκειμένου),
admiratum : το απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου στα τρία γένη
στους δυο αριθμούς,
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rettulerunt : το γ΄ενικό της οριστικής ενεστώτα και της προστακτικής
μέλλοντα στην άλλη φωνή, το β΄ ενικό της υποτακτικής παρατατικού
στην άλλη φωνή και το απαρέμφατο ενεστώτα στην άλλη φωνή,
solent : τα παθητικά απαρέμφατα (να διατηρηθεί το γένος και ο αριθμός
του υποκειμένου),
reverterunt : την υποτακτική παρατατικού και υπερσυντελίκου στο ίδιο
πρόσωπο (στον περιφραστικό υπερσυντέλικο να διατηρηθεί το γένος
του υποκειμένου),
persedebat : την αφαιρετική του ενικού του σουπίνου,
standi : το α΄ενικό της υποτακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή,
cederet : το απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής και
μέλλοντα μέσης φωνής,
duxit : το β΄ενικό της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή.
(Μονάδες 18,5)
4.

α. Να μετατρέψετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων σε
απαρέμφατα εξαρτώμενα από το ρήμα debeo στον κατάλληλο τύπο και
στη συνέχεια να μετατρέψετε τις ενεργητικές συντάξεις σε παθητικές και
να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο: abiectis armis praedones ianuae
appropinquaverunt, postea is puellam in matrimonium duxit
(Μονάδες 4)
β. Να αναλύσετε την παρακάτω μετοχή με όλους τους δυνατούς
τρόπους : abiectis armis
(Μονάδες 2)
γ. Να μετατρέψετε την υπογραμμισμένη πρόταση κάθε περιόδου σε
μετοχή: Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae
appropinquaverunt, Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum
vixit, multum amavit
(Μονάδες 4)
δ. Να μετατρέψετε την παρακάτω ενεργητική σύνταξη σε παθητική :
Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae
sororis, ipsa fecit omen
(Μονάδες 2)
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5.

α. «nuntiaverunt admiratum se venisse» : Να αποδώσετε τον
προσδιορισμό του σκοπού με τους άλλους τρόπους.
(Μονάδες 4)
β. dum…sororis, ut…cederet : Να δώσετε κάθε δυνατό στοιχείο για τη
συντακτική αναγνώριση των δευτερευουσών προτάσεων (είδος,
εισαγωγή, έγκλιση, χρόνος, εξάρτηση, συντακτική θέση).
(Μονάδες 12)
γ. in tecto : Να αντικαταστήσετε τον εμπρόθετο προσδιορισμό με τις
λέξεις Liternum, domus, Athenae, Carthago στον κατάλληλο τύπο έτσι
ώστε να δηλώνεται η ίδια συντακτική έννοια.
(Μονάδες 2)
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν ο Αφρικανός ήταν στο Λίτερνο, πολλοί αρχηγοί ληστών ήλθαν
τυχαία σ' αυτόν για να τον χαιρετίσουν επίσημα. Τότε ο Σκιπίωνας,
επειδή νόμισε ότι αυτοί είχαν έλθει για να συλλάβουν τον ίδιο,
εγκατέστησε φρουρά από δούλους στο σπίτι του. Όταν οι ληστές
παρατήρησαν αυτό αφού πέταξαν τα όπλα πλησίασαν την πόρτα και με
δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον Σκιπίωνα (απίστευτο στο άκουσμα!) ότι
είχαν έλθει αυτοί για να θαυμάσουν την παλικαριά του. Όταν οι δούλοι
του σπιτιού μετέφεραν αυτά στον Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοιχθούν
οι πόρτες και αυτοί να μπουν μέσα. Οι ληστές προσκύνησαν τις
παραστάδες της πόρτας σαν ιερό ναό και φίλησαν με πάθος το δεξί
(χέρι) του Σκιπίωνα. Αφού τοποθέτησαν μπροστά στην είσοδο δώρα, τα
οποία συνηθίζουν οι άνθρωποι να προσφέρουν στους αθάνατους θεούς,
γύρισαν στον τόπο τους (στα σπίτια τους, στα λημέρια τους).
2. praesidium, forium, postes/-is, deus/dive/dee immortalis, omine
nuptiali, loce, loca(locos), (sanctum), sanctius, sanctissimum, (multum),
plus, plurimum, aliqua(e), libens, sedum mearum, tuarum, suarum,
nostratum, vestrarum, suarum, complur(i)a
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3. ponunt, faceret, fieret, fac, fi, morieris/-re, moriaris/-re, morereris/
-re, moritura sis, mortua sis, mortua esses, admiraturum, -am, -um,
-os, -as, -a esse, admiratum, -am, -um, -os, -as, -a esse, refertur,
refertor, referreris/-re, referri, solitos esse, solitos fore, reverterentur,
revertissent (reversi essent), persessu, ster, cessisse, cessum iri, duc
4. α. abiectis armis praedones ianuae debuerunt/-ere appropinquare,
abiectis armis praedonibus ianuae appropinquandum fuit, postea is
puellam in matrimonium debuit ducere,
postea ei puella in
matrimonium ducenda fuit
β. ut, ubi, simul, postquam, cum primum praedones abiecerunt/-ere
arma, cum praedones abiecissent arma
γ. Quo animadverso praedones abiectis armis ianuae appropinquaverunt, Nam mortua est Caecilia quam Metellus viventem multum
amavit
δ. A Caecilia, uxore Metelli, dum more prisco omen nuptiale petitur
filiae sororis, ipsa omen factum est
5. α. nuntiaverunt ut admirarentur se venisse/ nuntiaverunt qui
admirarentur se venisse/ nuntiaverunt ad,in admirandum se venisse/
nuntiaverunt admirandi causa, gratia se venisse
β. dum…sororis :
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός
προσδιορισμός του χρόνου στο fecit.
Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο dum .
Εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνει μόνο χρόνο και τίποτα άλλο,
χρόνου ενεστώτα (petit) ιστορικού αντί παρατατικού – λατινισμός –
οποιοσδήποτε κι αν είναι ο χρόνος της κύριας πρότασης (για γεγονότα
του παρελθόντος στην κύρια πρόταση υπάρχει παρακείμενος όπως εδώ
fecit ή ιστορικός ενεστώτας).
Δηλώνει το σύγχρονο, συνεχιζόμενη πράξη (χρονική πρόταση) στη
διάρκεια της οποίας συμβαίνει μια άλλη πράξη (κύρια πρόταση),
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ut … cederet :
Δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ονοματική, ουσιαστική, ως έμμεσο
αντικείμενο στο rogavit.
Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut γιατί είναι καταφατική.
Εκφέρεται με υποτακτική γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς
επιθυμητό, χρόνου παρατατικού (cederet) επειδή εξαρτάται από
ιστορικό χρόνο (rogavit : παρακείμενος), υπάρχει ιδιομορφία ως προς
την ακολουθία των χρόνων, η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που
εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη
δευτερεύουσα πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής
της.
γ. Literni, domi, Athenis, Carthagine
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius
divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum
venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo
cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et
Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum
pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit
et protinus dixit: «Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri,
narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam
ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia
corrumpi posse».
Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita
et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem?
Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi
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ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo
perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: «intra illa
moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique»? Ergo ego
nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in
libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima
futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus
manet.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
2.

Να μεταφράσετε το δεύτερο απόσπασμα.
(Μονάδες 40)
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις :
die : τη γενική του πληθυντικού,
pondus : την κλητική του πληθυντικού,
vultum : την κλητική του ενικού,
ministri : την κλητική του ενικού,
Manius: την κλητική του ενικού,
ille : τη δοτική του ενικού στο ίδιο γένος,
quodam : την αιτιατική του πληθυντικού στο ίδιο γένος,
scamno : την κλητική του πληθυντικού,
acie : τη γενική του ενικού,
exsulem : την αφαιρετική του ενικού,
moenia : τη γενική του πληθυντικού,
domus : την αιτιατική του πληθυντικού,
mater : τη γενική του πληθυντικού,
coniunx : τη γενική του πληθυντικού,
mei : τη γενική του ίδιου αριθμού στο ίδιο γένος,
nihil : τη γενική του ενικού,
servitus : την αιτιατική του ενικού,
facilius, primum, libera (το πρώτο στη σειρά): τον ίδιο τύπο στους
άλλους βαθμούς,
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magnum: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς και το επίρρημα στο
θετικό και συγκριτικό βαθμό.
(Μονάδες 13,5)
3.

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
assidentem : το α΄ενικό της υποτακτικής ενεστώτα και μέλλοντα στην
ίδια φωνή (στο μέλλοντα να διατηρήσετε το γένος του υποκειμένου),
malle : το γ΄ενικό και πληθυντικό της οριστικής ενεστώτα και το
β΄πληθυντικό της υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού,
fieri : το α΄πληθυντικό της υποτακτικής παρατατικού και στις δυο φωνές
και την αφαιρετική ενικού του ουδετέρου του γερουνδιακού,
vinci : το απαρέμφατο παρακειμένου στην άλλη φωνή,
solvit : το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή,
mirati sunt : το β΄ενικό της οριστικής μέλλοντα και της υποτακτικής
ενεστώτα, παρατατικού, παρακειμένου και υπερσυντελίκου (στους
περιφραστικούς χρόνους να διατηρήσετε το γένος του υποκειμένου),
corrumpi : το β΄ενικό της προστακτικής ενεστώτα και το γ΄πληθυντικό
της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή,
potuisti : το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
και το γ΄πληθυντικό της οριστικής μέλλοντα και υπερσυντελίκου,
populari : το β΄ενικό της προστακτικής ενεστώτα και το γ΄πληθυντικό
της προστακτικής μέλλοντα,
aluit : το β΄ενικό της προστακτικής ενεστώτα και το γ΄πληθυντικό της
προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή,
cecidit : την αιτιατική ενικού του γερουνδίου,
perveneras : το γ΄ενικό της υποτακτικής ενεστώτα, παρατατικού και
υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή,
peperissem : το α΄ενικό της υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή,
την αφαιρετική ενικού του σουπίνου και την αιτιατική πληθυντικού του
θηλυκού της μετοχής μέλλοντα.
(Μονάδες 16,5)
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4.

α. missum : Να αναλύσετε τη μετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα
πρόταση.
(Μονάδες 2)
β. si pergis…manet : Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο έτσι ώστε να
δηλώνει ανοικτή υπόθεση για το παρελθόν και για το μέλλον, υπόθεση
αντίθετη προς την πραγματικότητα για το παρόν και για το παρελθόν και
υπόθεση δυνατή ή πιθανή .
(Μονάδες 5)
γ. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo
cenantem eis spectandum praebuit : Να μετατρέψετε την ενεργητική
σύνταξη σε παθητική.
(Μονάδες 5)
δ. cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent,
vultum risu solvit : Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε
μετοχή.
(Μονάδες 5)

5.

α. ut…uteretur : Να αποδώσετε τον παραπάνω προσδιορισμό του
σκοπού με τους τρόπους που ζητούνται στην παρένθεση (σουπίνο,
ad/in + γερούνδιο, γερούνδιο + causa/gratia).
(Μονάδες 3)
β. assidentem, cenantem : Να αντικαταστήσετε τις κατηγορηματικές
μετοχές με ειδικά απαρέμφατα.
(Μονάδα 1)
γ. Να γράψετε τα ζητούμενα των παρενθέσεων για τις παρακάτω
προτάσεις:
quo facilius divitias contemnere posset (την αιτιολόγηση της
εισαγωγής και του χρόνου εκφοράς)
nisi peperissem – oppugnaretur (τον υποθετικό λόγο)
Num ad hostem veni (το είδος και την εισαγωγή)
cum…fuit (την εισαγωγή, την αιτιολόγηση της έγκλισης και τη χρονική
βαθμίδα)
(Μονάδες 8)
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δ. longa servitus : Να αντικαταστήσετε τον επιθετικό προσδιορισμό με
δευτερεύουσα πρόταση.
(Μονάδα 1)
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μήπως ήρθα σε εχθρό και είμαι αιχμάλωτη στο στρατόπεδό σου; Σε
τέτοιο σημείο με έσυρε(με κατάντησε)η μακρόχρονη ζωή(μακροζωία)και
τα δυστυχισμένα (έρμα) γερατειά, ώστε πρώτα εξόριστο και ύστερα
εχθρό να σε δω; Πώς μπόρεσες να λεηλατήσεις(ερημώσεις)αυτή τη
χώρα, που σε γέννησε και σε ανάθρεψε; Δεν σου πέρασε η οργή, τη
στιγμή που(όταν) πατούσες τα σύνορα της πατρίδας; Παρόλο που είχες
φτάσει με εχθρική και απειλητική διάθεση, γιατί, όταν είδες τη Ρώμη, δε
σου πέρασε αυτή η ιδέα από το μυαλό σου(δε σου ήρθε στο μυαλό αυτή
η σκέψη): «μέσα σε εκείνα τα τείχη είναι το σπίτι και οι θεοί του σπιτιού
μου, η μητέρα, η σύζυγος και τα παιδιά μου»;Αν λοιπόν εγώ δε σε είχα
γεννήσει, η Ρώμη δε θα βρισκόταν πολιορκημένη· αν δεν είχα γιο, θα
πέθαινα λεύτερη σε λεύτερη πατρίδα. Εγώ τίποτα πια δεν μπορώ να
πάθω κι ούτε θα είμαι για πολύ τόσο δυστυχισμένη· αντίθετα όμως
αυτούς, αν συνεχίσεις, περιμένει ή πρόωρος θάνατος ή μακρόχρονη
σκλαβιά.
2. dierum, pondera, vultus, minister, Mani, illi, quosdam, scamna, aciei,
ex(s)ule, moenium, domos, matrum, coniugum, meorum, nullius rei,
servitutem, facile, [facilius], facillime, (prae), prius, [primum, primo],
[libera], liberior,
liberrima, [magnum], maius, maximum,
magnopere(magno opere), magis
3. assideam, assessurus sim, mavult, malunt, malitis, malletis,
faceremus, fieremus, faciendo, vicisse, solutum iri, miraberis/-re,
mireris/-re, mirareris/-re, miratus sis, miratus esses, corrumpere,
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corrumpuntor, possis, posses, poterunt, potuerant, populare,
populantor, ale, alunto, cadendum, perveniat, perveniret, pervenisset,
pepererim, partu, parituras
4. α. quod missum erat publice
β. si perrexisti… mansit, si perges(perrexeris)… manebit, si pergeres…
maneret, si perrexisses… mansisset, si pergas… maneat
γ. Ille in scamno assidens apud focum et ex ligneo catillo cenans eis
spectandus praebitus est
δ. ... magnο pondere auri publice misso allato a Samnitibus vultum risu
solvit
5. α. usum / ad, in utendum / utendi causa, gratia
β. assidere, cenare
γ. quo facilius divitias contemnere posset :
Δευτερεύουσα τελική επιρρηματική πρόταση που εισάγεται με τον
τελικό σύνδεσμο quo γιατί ακολουθεί συγκριτικός βαθμός επιρρήματος
facilius, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (posset) γιατί εξαρτάται
από ιστορικό χρόνο (utebatur:παρατατικός), υπάρχει ιδιομορφία ως
προς την ακολουθία των χρόνων, συγχρονισμός ανάμεσα στην κύρια και
στη δευτερεύουσα πρόταση(ο σκοπός είναι ιδωμένος τη στιγμή που
εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής
πραγματοποίησής του),
nisi peperissem - oppugnaretur :
υπόθεση : nisi peperissem(υποτακτική υπερσυντελίκου για το παρελθόν –
απόδοση : oppugnaretur(υποτακτική παρατατικού για το παρόν), β΄
είδος, υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα με συνδυασμό
χρόνων,
Num ad hostem veni :
Κύρια πρόταση, ευθεία ερώτηση, εισάγεται με το ερωτηματικό μόριο
num επειδή περιμένουμε αρνητική απάντηση (ρητορική ερώτηση),
εκφράζει ολική άγνοια και είναι απλή,
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cum…fuit:
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, εισάγεται με τον καθαρά
χρονικό σύνδεσμο cum, εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνει μόνο χρόνο
και τίποτα άλλο και δηλώνει το σύγχρονο.
δ. quae est longa
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus omnes gentes
Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae
Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud
Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit
et delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro
Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV
annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt.
ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus
fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum
lunaeque statu ac motibus disputavit eoque modo exercitum alacrem in
pugnam misit. Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam
victoriam dederunt. Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator
adversarios vincere potuit.
Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam
praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam
abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic
appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum
pensatum est.

1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το πρώτο και το δεύτερο απόσπασμα.
(Μονάδες 40)
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2.

3.

Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις :
monstrum : την κλητική του πληθυντικού,
motibus : τη γενική του πληθυντικού,
caeli : την ονομαστική του ενικού και του πληθυντικού,
elephantis : την αιτιατική του πληθυντικού,
cladem : τη γενική του πληθυντικού,
Carthaginienses : την αφαιρετική του ενικού,
alacrem : την αφαιρετική του ενικού στο ίδιο γένος,
iure : την κλητική του ενικού,
quae : τη γενική και δοτική του ενικού στο ίδιο γένος,
postea, diu : τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς.
(Μονάδες 15)
Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
transiit : το α΄πληθυντικό της οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή,
το γ΄ πληθυντικό της οριστικής ενεστώτα και προστακτικής μέλλοντα
στην άλλη φωνή, τη μετοχή ενεστώτα της ενεργητικής φωνής στην
ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου και το γερουνδιακό της μέσης
φωνής στη γενική πληθυντικού του αρσενικού,
seiungunt : το β΄ ενικό της υποτακτικής υπερσυντελίκου ενεργητικής
φωνής,
est factus : το β΄ πληθυντικό της οριστικής παρακειμένου ενεργητικής
φωνής και το α΄ενικό της υποτακτικής ενεστώτα μέσης φωνής,
divisam : το γ΄ πληθυντικό της οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
ενεργητικής φωνής,
interemptis : το γ΄πληθυντικό της προστακτικής μέλλοντα ενεργητικής
φωνής,
appensum : το α΄ πληθυντικό της οριστικής υπερσυντελίκου
ενεργητικής φωνής,
absens : το α΄ενικό της υποτακτικής παρακειμένου,
natus : το β΄πληθυντικό της υποτακτικής παρατατικού και τη μετοχή
μέλλοντα στη γενική πληθυντικού του θηλυκού,
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invaserat : το γ΄ενικό της υποτακτικής παρακειμένου μέσης φωνής (να
διατηρήσετε το γένος του υποκειμένου).
(Μονάδες 15)
4.

α. Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus omnes gentes
Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes,
quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit : Να
μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη των παραπάνω προτάσεων σε
παθητική.
(Μονάδες 10)
β. Ubi in Italia fuit, Quia…vicerat : Να αντικαταστήσετε το χρονικό
σύνδεσμο ubi με τον ιστορικό σύνδεσμο cum και το σύνδεσμο quia με
τον αιτιολογικό σύνδεσμο cum και να επιφέρετε τις απαραίτητες
αλλαγές.
(Μονάδα 1)
γ. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis
transiit, Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum
in Africam revocaverunt : Να μετατρέψετε τις παραπάνω
δευτερεύουσες προτάσεις σε μετοχές.
(Μονάδες 4)

5.

α. annos (το πρώτο στη σειρά του πρώτου αποσπάσματος), vi, apud
Ticinum, in Italia (το δεύτερο στη σειρά του πρώτου αποσπάσματος), ob
monstrum, de ratione, stellarum: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις
παραπάνω λέξεις.
(Μονάδες 8)
β. in pugnam : Να αποδώσετε τον προσδιορισμό του σκοπού με τελική
πρόταση, αναφορική τελική, σουπίνο, ad/in + γερούνδιο και γερούνδιο
+ causa/gratia (pugno1).
(Μονάδες 5)
γ. de statu : Να αποδώσετε την ίδια συντακτική έννοια με τους
κατάλληλους τύπους του γερουνδίου (sto1).
(Μονάδες 2)
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αννίβας ο Καρχηδόνιος στρατηγός σε ηλικία 26 χρόνων νίκησε στον
πόλεμο όλα τα έθνη της Ισπανίας και κυρίευσε το Σάγουντο με βία.
Έπειτα τις Άλπεις, οι οποίες χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία, με
ελέφαντες πέρασε. Όταν βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε και
κατέστρεψε τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρωμαίων κοντά στον ποταμό
Τίκινο, στον ποταμό Τρεβία, στη λίμνη Τρασιμένη και στις Κάννες. Ο
Ρωμαϊκός λαός πληροφορήθηκε έντρομος την καταστροφή στις Κάννες.
Στο Φαλερνό αγρό ο Αννίβας ξέφυγε από την ενέδρα του Φάβιου
Μάξιμου. Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον
ανακάλεσαν στην Αφρική.
Από το ξαφνικό φοβερό και παράξενο θέαμα τρόμος είχε καταλάβει τις
ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε χάσει την αυτοπεποίθησή του.
Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος πραγματεύτηκε (σε ομιλία του) τη φύση του
ουρανού και τη θέση (στάση) και τις κινήσεις των άστρων και της
σελήνης και με αυτό τον τρόπο έστειλε το στρατό πρόθυμο στη μάχη.
Έτσι τα ελευθέρια μαθήματα του Γάλλου άνοιξαν το δρόμο για τη
λαμπρή εκείνη νίκη του Παύλου. Επειδή εκείνος είχε νικήσει το φόβο
του ρωμαϊκού στρατού μπόρεσε ο στρατηγός να νικήσει τους
αντιπάλους.
2. monstra, motuum, caelum, caeli, elephantos/ elephantes/-is, cladium,
Carthaginiensi/-e, alacri, ius, cuius, cui, (postea), posterius,
postremo/postremum, (diu), diutius, diutissime
3. transiimus, transeuntur, transeuntor, transeuntia, transeundorum,
seiunxisses,
fecistis, fiam, diviserint, interimunto, appenderamus,
afuerim, nasceremini, nasciturarum, invasus sit
4. α. Ab Hannibale, duce Carthaginiensi, VI et XX annos nato omnes
gentes Hispaniae bello superatae sunt et Saguntum vi expugnatum
est, Postea Alpes, quibus Italia ab Gallia seiungitur, cum elephantis
transitae sunt
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β. cum in Italia fuisset, cum …vicisset
γ. Postea Alpes Italiam ab Gallia seiungentes cum elephantis transiit,
XIV annis in Italia completis Carthaginienses eum (Hannibalem) in
Africam revocaverunt
5. α. annos : αιτιατική του χρόνου επειδή δηλώνει χρονική διάρκεια στο
natus,
vi : αφαιρετική του τρόπου στο expugnavit,
apud Ticinum : εμπρόθετος προσδιορισμός (apud + αιτιατική) του
πλησίον στο profligavit,
in Italia : εμπρόθετος προσδιορισμός (in + αφαιρετική) της στάσης σε
τόπο στο complevit,
ob monstrum : εμπρόθετος προσδιορισμός (ob + αιτιατική) του
εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο invaserat,
de ratione : εμπρόθετος προσδιορισμός (de +αφαιρετική) της
αναφοράς στο disputavit,
stellarum : γενική υποκειμενική στα statu και motibus
β. ut pugnaret, qui pugnaret, pugnatum, ad/in pugnandum,
pugnandi causa/gratia
γ. de/e(x)/a(b)/in stando, ad/in standum
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque
speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit.
Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit.
Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur:
ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se
importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines
atque effeminantur.
Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili
quodam casu. Exclusus ab insidiatoribus Caligulae, recesserat in diaetam,
cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit
ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit.
Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit;
extractum imperatorem eum salutavit. Hinc ad commilitones suos eum
adduxit. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba
quasi moriturum eum miseratur. Postero die Claudius imperator factus
est.

1.
2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το τρίτο απόσπασμα.
(Μονάδες 40)
Να γράψετε τούς τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις :
capitis : την κλητική του ενικού,
usus : την αφαιρετική του ενικού,
aetatis : τη γενική του πληθυντικού,
caedis : την αιτιατική του πληθυντικού,
foribus : τη δοτική του ενικού,
pedes : την ονομαστική του ενικού,
neminem : τη δοτική του ενικού στο ίδιο γένος,
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eandem : την αιτιατική του ενικού του ουδετέρου γένους,
iners: τη γενική και την αιτιατική του πληθυντικού του ουδετέρου γένους
στο θετικό βαθμό και την αφαιρετική του ενικού του αρσενικού γένους
στον υπερθετικό βαθμό,
discurrens : την αφαιρετική του ενικού στο ίδιο γένος,
postero : τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς.
(Μονάδες 15)
3.

4.

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
dedit : το α΄πληθυντικό της υποτακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή,
exclusus : το απαρέμφατο παρακειμένου στην άλλη φωνή,
exterritus : το β΄ενικό της υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή,
prorepsit : το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή,
praetenta : τη μετοχή ενεστώτα της ενεργητικής φωνής στην
ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου και το γερουνδιακό της μέσης
φωνής στη γενική πληθυντικού του θηλυκού,
delatus est : το β΄ενικό της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και το
απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή,
moriturum : το β΄ενικό της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα και το
σουπίνο στην αφαιρετική ενικού,
miseratur : το β΄ενικό της οριστικής μέλλοντα και το γ΄πληθυντικό της
οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα (στο συντελεσμένο μέλλοντα να
διατηρήσετε το γένος του υποκειμένου),
factus est : το γ΄πληθυντικό της οριστικής ενεστώτα στην ενεργητική
και μέση φωνή.
(Μονάδες 15)
α. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, Postero die
Claudius imperator factus est ab his : Να μετατρέψετε την παθητική
σύνταξη σε ενεργητική στις παραπάνω περιόδους.
(Μονάδες 5)
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β. Claudius inter vela praetenta foribus se abdidit, Miles extractum
imperatorem eum salutavit : Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη
σε παθητική στις παραπάνω περιόδους.
(Μονάδες 6)
γ. Claudius imperium cepit : Να μετατρέψετε το ρήμα της παραπάνω
πρότασης σε απαρέμφατο με το υποκείμενό του με έναρξη Milites
dicunt και Claudius dicit.
(Μονάδες 4)
δ. eum latentem adgnovit : Να αντικαταστήσετε τη μετοχή με
απαρέμφατο στον κατάλληλο τύπο.
(Μονάδα 1)
5.

α. aetatis suae, pedes eius : Να αντικαταστήσετε την αντωνυμία suae
με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας is, ea, id και την αντωνυμία eius
με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας suus, sua, suum.
(Μονάδες 2)
β. praetenta, discurrens : Να αναλύσετε τις μετοχές σε αντίστοιχες
δευτερεύουσες προτάσεις.
(Μονάδες 3)
γ. equestribus proeliis : Να αντικαταστήσετε τον επιθετικό
προσδιορισμό με δευτερεύουσα πρόταση.
(Μονάδες 3)
δ. Illi neminem viderant : Να μετατρέψετε την πρόταση έτσι ώστε να
δηλώνεται απαγόρευση με όλους τους τρόπους.
(Μονάδες 6)
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Κλαύδιος στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας του πήρε την εξουσία χάρη
σε κάποιο παράδοξο και τυχαίο γεγονός. Όταν διώχθηκε από τους
δολοφόνους του Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί στη (θερινή) κατοικία, που
ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα επειδή τρομοκρατήθηκε από τις
διαδόσεις της σφαγής σύρθηκε στο πολύ κοντινό λιακωτό και κρύφθηκε
ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρεμόντουσαν στην πόρτα. Ένας
στρατιώτης (που) καθώς έτρεχε εδώ και εκεί πρόσεξε (παρατήρησε) τα
πόδια του· αναγνώρισε αυτόν να κρύβεται· αφού τον έσυρε έξω, τον
προσαγόρευσε αυτοκράτορα. Από εκεί τον οδήγησε στους συντρόφους
(συστρατιώτες) του. Από αυτούς μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο
περίλυπος και έντρομος, ενώ το πλήθος που τον συναντούσε τον
λυπόταν σαν να επρόκειτο να πεθάνει (σαν να πήγαινε στο θάνατο, σαν
να ήταν μελλοθάνατος). Την επόμενη μέρα ο Κλαύδιος έγινε
αυτοκράτορας.
2. caput, usu, aetat(i)um, caedes/-is, fori, pes, nemini, idem, inertium,
inertia, inertissimo, discurrenti (επιθετική)/ dicurrente (χρονική),
(postero), posteriore, postremo/postumo
3. demur, exclusisse, exterrereris/-re, proreptum iri, praetendentia,
praetendendarum, deferris/-re, deferri, moreris/-re, morieris/-re,
mortuu, miseraberis/-re, miseratae erunt, faciunt, fiunt
4. α. Vinum mercatores ad se importare non sinunt, Postero die hi
Claudium imperatorem fecerunt/-ere
β. Claudius inter vela praetenta foribus abditus est, A milite extractus
imperator is salutatus est
γ. Milites dicunt Claudium imperium cepisse, Claudius dicit se
imperium cepisse
δ. latere
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5. α. eius, suos
β. quae praetenta erant foribus, cum discurreret, dum discurrit, qui
discurrebat
γ. quae equestria sunt
δ. Nolite videre quemquam, Ne videritis quemquam, Neminem
videritis
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut
ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis
aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt;
quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti,
si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent.
Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem
tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam
improbum, qui non fateatur.
Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita
et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui
potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi
ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo
perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: «intra illa
moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique»? Ergo ego
nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in
libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima
futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus
manet.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
2.

3.

Να μεταφράσετε το πρώτο απόσπασμα.
(Μονάδες 40)
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις :
hoc (το πρώτο στη σειρά) : την αιτιατική του ενικού και πληθυντικού στο
ίδιο γένος,
neminem : την ονομαστική και αφαιρετική του ενικού στο ίδιο γένος,
sententiis : την αφαιρετική του ενικού,
iste : τη γενική του ενικού στο ίδιο γένος και την αιτιατική του ενικού
του ουδετέρου,
domus : τη γενική του πληθυντικού,
fines : τη γενική του πληθυντικού,
mei : τον αντίστοιχο τύπο για πολλούς κτήτορες,
nihil : τη δοτική του ενικού,
servitus : την αφαιρετική του ενικού,
mollibus, multi, diu : τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς.
(Μονάδες 15)
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
imminent : το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή,
fore : το γ΄πληθυντικό της προστακτικής μέλλοντα και το α΄ πληθυντικό
της υποτακτικής μέλλοντα (να διατηρήσετε το γένος του υποκειμένου),
genuit : το β΄πληθυντικό της οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή,
dissimulent : το γ΄πληθυντικό της υποτακτικής παρατατικού στην ίδια
φωνή,
factam esse : την αιτιατική του πληθυντικού του γερουνδιακού στο
ουδέτερο γένος,
intendit : τη μετοχή ενεστώτα στη γενική πληθυντικού του ουδετέρου
γένους,
ingredienti : το β΄ ενικό της προστακτικής ενεστώτα,
fateatur : τα απαρέμφατα (στα περιφραστικά απαρέμφατα να
διατηρήσετε το γένος και τον αριθμό του υποκειμένου),
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pati : το β΄ενικό της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα,
futura sum : τον αντίστοιχο τύπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου.
(Μονάδες 15)
4.

α. crudeliter et regie id factum esse ab imperatore dicerent , In hoc
me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde
hostem te viderem: Να μετατρέψετε τη σύνταξη της πρώτης περιόδου
σε ενεργητική και της δεύτερης σε παθητική.
(Μονάδες 12)
β. nisi peperissem…oppugnaretur : Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο
έτσι ώστε να δηλώνει ανοικτή υπόθεση για το παρελθόν και το μέλλον
και υπόθεση δυνατή ή πιθανή.
(Μονάδες 3)
γ. Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant,
qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque
nascentem non credendo confirmaverunt : Να μετατρέψετε τις υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχές.
(Μονάδες 3)
δ. ut…viderem : Να μετατρέψετε το ρήμα της δευτερεύουσας πρότασης
έτσι ώστε να θεωρείται ότι το περιεχόμενό της έχει ήδη
πραγματοποιηθεί.
(Μονάδα 1)

5.

α. qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt: Να αντικαταστήσετε
το ρήμα της παραπάνω πρότασης με το ρήμα debuerunt + απαρέμφατο
και στη συνέχεια να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική
και να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο.
(Μονάδες 2)
β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά την παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση
(είδος, εισαγωγή, έγκλιση, χρόνος, εξάρτηση, συντακτική θέση) : qui aut
ea non videant
(Μονάδες 2)
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γ. nascentem (dum, ιστορικός cum, αναφορική αντωνυμία), secuti
(quia, αιτιολογικός cum): Να αναλύσετε τις μετοχές σε αντίστοιχες
δευτερεύουσες προτάσεις με τις εισαγωγές των παρενθέσεων.
(Μονάδες 5)
δ. Num ad hostem veni? : Να ξαναγράψετε την πρόταση με τους άλλους
τρόπους εισαγωγής.
(Μονάδες 2)
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Υπάρχουν μερικοί σε αυτή τη Σύγκλητο, οι οποίοι ή δε βλέπουν αυτά,
που πλησιάζουν απειλητικά, ή προσποιούνται ότι δε βλέπουν αυτά που
βλέπουν: αυτοί εξέθρεψαν την ελπίδα του Κατιλίνα με τις επιεικείς
αποφάσεις τους και ενίσχυσαν τη συνωμοσία που γεννιόταν με το να
μην πιστεύουν στην ύπαρξη της (με το να μην πιστεύουν ότι γεννιέται)·
πολλοί όχι μόνο φαύλοι (αχρείοι) αλλά και άπειροι, ενεργώντας κάτω
από την επιρροή αυτών, εάν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν ότι αυτό
έγινε σκληρά και τυραννικά. Τώρα καταλαβαίνω ότι, αν αυτός φτάσει
στο στρατόπεδο του Μάνλιου, όπου κατευθύνεται, κανείς δε θα είναι
τόσο ανόητος, που (ώστε) να μη βλέπει ότι έγινε συνωμοσία, (ότι δε θα
είναι) κανείς τόσο αχρείος, που (ώστε) να μην ομολογεί (ότι έγινε
συνωμοσία).
2. hunc, hos, nemo, nullo, sententia, istius, istud, domorum/domuum,
finium, nostri, nulli rei, servitute, [mollibus], mollioribus, mollissimis,
(multi), plures, plurimi, [diu], diutius, diutissime
3. immineant, sunto, futuri simus, gignemini, dissimularent, facienda,
intendentium, ingredere, fateri, fassurum esse, fassum esse, fassum
fore, pateris/-re, patieris/-re, futura fuissem
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4. α. crudeliter et regie id fecisse imperatorem dicerent , In hoc ego longa
vita et infelici senecta tracta sum, ut primum exsul deinde hostis tu
videreris/-re (a me)
β. nisi peperi/ pariam(peperero)/ pariam…oppugnata est/ oppugnabitur/
oppugnetur
γ. Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea imminentia non videant, qui
spe Catilinae mollibus sententiis al(i)ta coniurationem nascentem non
credendo confirmaverunt
δ. ut…viderim
5. α. qui spem Catilinae mollibus sententiis debuerunt/-ere alere/
quibus spes Catilinae mollibus sententiis alenda fuit
β. qui…non videant :
Δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική συμπερασματική πρόταση, ως
επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος στο sunt, εισάγεται
με το qui non επειδή είναι αρνητική, εκφέρεται με υποτακτική γιατί το
αποτέλεσμα στα λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση, χρόνου
ενεστώτα (videant, παρόν - μέλλον) γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο
(sunt: ενεστώτας) – υπάρχει ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των
χρόνων, συγχρονισμός ανάμεσα στην κύρια και στη δευτερεύουσα
πρόταση (το αποτέλεσμα είναι ιδωμένο τη στιγμή που εμφανίζεται στο
μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής του),
στην κύρια πρόταση η εννοούμενη αντωνυμία tales ειδοποιεί για την
αναφορική συμπερασματική πρόταση.
γ. cum nasceretur, dum nascitur, quae nascebatur, quia secuti erant
eorum auctoritatem, cum secuti essent eorum auctoritatem
δ. Venine ad hostem?, Nonne ad hostem veni?, Ad hostem veni?
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Haec est tyrannorum vita, in qua nulla fides, nulla caritas, nulla fiducia
benevolentiae stabilis esse potest: tyrannis omnia semper suspecta atque
sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit
diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur tamen
simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque,
ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod
Tarquinium dixisse ferunt exulantem: «Tum intellexi, quos fidos amicos
habuissem, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre poteram».
Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque
in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad
Ciceronem epistulam deferat. Curat et providet ne, intercepta epistula,
nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam
conscriptam Graecis litteris mittit. Legatum monet ut, si adire non possit,
epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris
scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus,
constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post
die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam
perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.

1.
2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το πρώτο απόσπασμα.
(Μονάδες 40)
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις :
litteris : τη γενική του πληθυντικού,
cuidam : τη γενική του ενικού στο ίδιο γένος και την αιτιατική του ενικού
του ουδετέρου,
locus : την αιτιατική του πληθυντικού,
turrim : την αφαιρετική του ενικού,
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inopes : τη γενική του πληθυντικού στο ίδιο γένος,
tempus : την αιτιατική του πληθυντικού,
casu : τη γενική του πληθυντικού,
nulla : τη γενική του ίδιου αριθμού και γένους,
quos : την ονομαστική του ενικού στο ίδιο γένος,
amentum : την κλητική του ενικού,
stabilis, celeriter : τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς.
(Μονάδες 15)
3.

4.

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
potest : το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού,
ceciderunt : το β΄ενικό της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και
το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή,
constituit : το γ΄πληθυντικό της οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή,
scribit : το γ΄πληθυντικό της οριστικής παρατατικού στην άλλη φωνή,
adhaesit : την αιτιατική ενικού του γερουνδίου,
persuadet : το γ΄ενικό της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή,
metuat : το α΄ενικό της υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή,
cognoscit : την αφαιρετική ενικού του σουπίνου,
veritus : το β΄ ενικό της προστακτικής ενεστώτα,
nescio : το γ΄πληθυντικό της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή,
sunt : το β΄πληθυντικό της υποτακτικής μέλλοντα (να διατηρηθεί το
γένος του υποκειμένου),
adhortatur : το ενεργητικό απαρέμφατο (να διατηρηθεί το γένος και ο
αριθμός του υποκειμένου),
abiciat : το β΄ενικό της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα στην άλλη
φωνή.
(Μονάδες 15)
α. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore, militesque
adhortatur ut salutem sperent : Να αντικαταστήσετε το ειδικό
απαρέμφατο και τη βουλητική πρόταση με αντίστοιχες προτάσεις.
(Μονάδες 4)
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β. a quo se metui putet : Να αναγνωρίσετε συντακτικά το απαρέμφατο,
να γράψετε το υποκείμενό του και να αιτιολογήσετε την πτώση του
υποκειμένου του.
(Μονάδες 5)
γ. a quo se metui putet, quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: Να
μετατρέψετε τη σύνταξη του απαρεμφάτου της πρώτης περιόδου σε
ενεργητική και της δεύτερης περιόδου σε παθητική.
(Μονάδες 5)
δ. quod….exulantem : Να αναδιατυπώσετε την πρόταση
αντικαθιστώντας το ρήμα της με το ρήμα fertur και να επιφέρετε τις
απαραίτητες αλλαγές.
(Μονάδες 2)
5.

α. ex equitibus Gallis, tertio post die: Να αποδώσετε τις ίδιες έννοιες
με άλλο τρόπο.
(Μονάδες 4)
β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά την παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση
(είδος, εισαγωγή, έγκλιση, χρόνος, εξάρτηση, συντακτική θέση) :
ut… mitteret
(Μονάδες 4)
γ. conscriptam, veritus : Να αναλύσετε τις μετοχές σε αντίστοιχες
δευτερεύουσες προτάσεις.
(Μονάδες 6)
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Η ζωή των τυράννων είναι αυτή, στην οποία δεν μπορεί να υπάρξει
καμιά εμπιστοσύνη, καμιά αγάπη, καμιά πίστη σε σταθερή φιλία· οι
τύραννοι πάντοτε υποπτεύονται κι ανησυχούν για όλα (για τους
τυράννους πάντοτε όλα είναι ύποπτα και ταραγμένα)· (δεν έχει θέση η
φιλία σε αυτούς) καμιά θέση για φιλία δεν υπάρχει σε αυτούς. Γιατί δεν
ξέρω ποιος μπορεί να αγαπά αυτόν, που φοβάται, ή αυτόν που νομίζει
ότι τον φοβάται. Οι τύραννοι γίνονται εντούτοις σεβαστοί υποκριτικά
τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν όμως ίσως, όπως
συμβαίνει συνήθως, πέσουν, τότε γίνεται κατανοητό πόσο στερημένοι
από φίλους ήταν. Αυτό είναι που λένε ότι είπε ο Ταρκύνιος όταν ήταν
εξόριστος: «Τότε κατάλαβα ποιους είχα πιστούς φίλους, ποιους
ψεύτικους, όταν πια δεν μπορούσα να ανταποδώσω τη χάρη ούτε σε
εκείνους ούτε σε αυτούς».
2. litterarum, cuiusdam, quiddam, loca (locos), turri, inopum, tempora,
casuum, nullius, quis, amentum, (stabilis) stabilioris, stabilissimae,
(celeriter), celerius, celerrime
3. posset, cade, casum iri, constituuntur, scribebantur, adhaerescendum,
persuadeat, metuerim, cognitu, verere, nesciunto, futura sitis,
adhortaturum esse, abiceris/-re, abicieris/-re
4. α. ego cum legionibus celeriter adero, (milites), salutem sperate
(speretis)
β. metui :αντικείμενο στο putet και ειδικό απαρέμφατο με υποκείμενο
το se, σε αιτιατική, ταυτοπροσωπία (αν και ταυτοπροσωπία το
υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου επαναλαμβάνεται με την
αιτιατική se της προσωπικής αντωνυμίας, άμεση αυτοπάθεια –
λατινισμός του ειδικού απαρεμφάτου)
γ.quem se metuere putet, quod aTarquinio dictum esse ferunt
exulante
δ.quod Tarquinius dixisse fertur exulans
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5. α. equitum Gallorum, post tertium diem
β. ut … mitteret :
Δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ονοματική, ουσιαστική, ως
αντικείμενο στο constituit. Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut
επειδή είναι καταφατική. Εκφέρεται με υποτακτική γιατί το περιεχόμενό
της είναι απλώς επιθυμητό, χρόνου παρατατικού (mitteret) γιατί
εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (constituit: παρακείμενος) – υπάρχει
ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων, συγχρονισμός ανάμεσα
στην κύρια και στη δευτερεύουσα πρόταση (η βούληση είναι ιδωμένη τη
στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της
πιθανής πραγματοποίησής της).
γ. quae conscripta est Graecis litteris, cum veritus esset periculum,
quod, quia, quoniam veritus erat periculum
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum
praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna
abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et
a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: «Congrediamur, ut
singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute
antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi
permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum
transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed
consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati
erant, morte multavit.
Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte
salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos
existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut
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praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et
clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius
admiratum se venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is
fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam
sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt.
Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus
consecrare solent, domum reverterunt.
(Μονάδες 40)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε το πρώτο απόσπασμα.
(Μονάδες 40)
2. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
viribus : την αφαιρετική του ενικού και τη γενική του πληθυντικού,
genere : την αιτιατική του ενικού,
exercitui : την αφαιρετική του ενικού,
proelio : την κλητική του ενικού,
postes : τη γενική του πληθυντικού,
deis immortalibus : τη γενική του πληθυντικού.
(Μονάδες 8)
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις :
nobili : τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς και το επίρρημα του
επιθέτου στο θετικό βαθμό,
his, quanto : την αιτιατική του πληθυντικού στο ίδιο γένος,
complures : τη γενική του πληθυντικού στο ίδιο γένος,
sanctum : τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθμό.
(Μονάδες 7)
3. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
praefuit : το β΄ενικό της προστακτικής μέλλοντα,
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edixit : το β΄πληθυντικό της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή,
abstinerent : το απαρέμφατο μέλλοντα μέσης φωνής,
cernatur : το σουπίνο της ενεργητικής φωνής στην αφαιρετική του
ενικού,
pugnandi : το β΄ενικό της οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή,
ruit : το γ΄πληθυντικό της υποτακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή (να
διατηρηθεί το γένος του υποκειμένου),
transfixit : το γ΄πληθυντικό της οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
στην άλλη φωνή (να διατηρηθεί το γένος του υποκειμένου),
posuissent : το β΄ πληθυντικό της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια
φωνή.
(Μονάδες 8)
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
rettulerunt : το γ΄ενικό της οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή, το β΄
πληθυντικό της υποτακτικής παρατατικού στην άλλη φωνή και το
απαρέμφατο ενεστώτα στην άλλη φωνή,
solent : τις μετοχές στην αφαιρετική του ενικού στο ουδέτερο γένος,
reverterunt : την υποτακτική ενεστώτα στο ίδιο πρόσωπο.
(Μονάδες 7)
4. α. Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση της παρακάτω περιόδου
σε μετοχή : Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores
reserari eosque intromitti iussit
(Μονάδες 4)
β. Να μετατρέψετε την παρακάτω παθητική σύνταξη των απαρεμφάτων
σε ενεργητική : is fores reserari eosque intromitti a domesticis iussit
(Μονάδες 3)
γ. morte : Να αντικαταστήσετε τον παραπάνω τύπο με τη λέξη caput,
capitis στην κατάλληλη πτώση έτσι ώστε να δηλώνεται η ίδια
συντακτική έννοια.
(Μονάδα 1)
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5. α. complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt: Να
αποδώσετε τον προσδιορισμό του σκοπού με τελική πρόταση, με
ad/in + γερούνδιο και με γερούνδιο + causa/gratia .
(Μονάδες 6)
β. cum… existimasset : Να δώσετε κάθε δυνατό στοιχείο για τη
συντακτική αναγνώριση της δευτερεύουσας πρότασης (είδος, εισαγωγή,
έγκλιση, χρόνος, εξάρτηση, συντακτική θέση).
(Μονάδες 6)
γ. Bello, paulo, virtute, viribus, abiectis armis : Να αναγνωρίσετε
συντακτικά τους παραπάνω τύπους.
(Μονάδες 10)
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Στο Λατινικό πόλεμο ο Τίτος Μάνλιος, ύπατος καταγόμενος από
αριστοκρατική γενιά, είχε την αρχηγία του στρατού των Ρωμαίων. Αυτός,
όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε να απέχουν όλοι από
τη μάχη (να μην εμπλακεί κανείς σε μάχη). Όμως λίγο αργότερα ο γιος
του πέρασε έφιππος μπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και με
αυτά τα λόγια προκλήθηκε σε μάχη από τον αρχηγό των εχθρών: «Ας
μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την έκβαση της μονομαχίας, πόσο ο
Λατίνος στρατιώτης σε ανδρεία ξεπερνάει τον Ρωμαίο». Τότε ο νεαρός
έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και παρακινημένος από την
επιθυμία να πολεμήσει όρμησε στον αγώνα παρά τη διαταγή του
υπάτου· και (όντας) δυνατότερος από τον εχθρό τον διαπέρασε με το
δόρυ και (τον) απογύμνωσε από τα όπλα. Αμέσως οι εχθροί ζήτησαν τη
σωτηρία με τη φυγή. Αλλά ο ύπατος όταν γύρισε στο στρατόπεδο το
νεαρό τιμώρησε με θάνατο με τις ενέργειες του οποίου οι εχθροί είχαν
τραπεί σε φυγή.
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2. α. vi, virium, genus, exercitu, proelium, postium, deorum/deum
immortalium
β. (nobili) nobiliore, nobilissimo, nobiliter, haec, quanta, complurium,
sanctius
3. α. praeesto, edicite, abstentum iri, cretu, pugnaberis/-re, ruituri sint,
transfixi erunt, ponitote
β. refertur, referremini, referri, solenti/-e, solituro, solito, revertantur
4. α. His a domesticis Scipioni relatis is fores reserari eosque intromitti
iussit
β. is fores reserare eosque intromittere domesticos iussit
γ. capitis
5. α. ut salutarent, ad/in salutandum, salutandi causa/gratia
β. cum…existimasset :
Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση, ως επιρρηματικός
προσδιορισμός της αιτίας στο conlocavit.
Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο cum.
Εκφέρεται με υποτακτική γιατί η αιτιολογία είναι αποτέλεσμα εσωτερικής
λογικής διεργασίας, χρόνου υπερσυντελίκου (existimasset) επειδή
εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (conlocavit : παρακείμενος) και σύμφωνα
με τους κανόνες ακολουθίας χρόνων δηλώνει το προτερόχρονο στο
παρελθόν.
γ. Bello : απρόθετη αφαιρετική του χρόνου (αφαιρετική επειδή δηλώνει
χρονική στιγμή και απρόθετη λόγω του επιθετικού προσδιορισμού
Latino) στο praefuit,
paulo : αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post,
virtute : αφαιρετική της αναφοράς στο antecellat,
viribus : αφαιρετική του μέσου στο confisus,
abiectis armis : αφαιρετική απόλυτη,
abiectis : χρονική μετοχή, δηλώνει το προτερόχρονο,
armis : υποκείμενο της μετοχής
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine
ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum
decerptam esse putetis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent,
«Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam
prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini
patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est,
deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi
patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine
quondam fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo
Carthago deleta est.
Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam
aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat,
tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum
Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri
tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque
id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam
quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba
nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et
mollia, non matura mox fiunt sed putria».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
2.

Να μεταφράσετε το δεύτερο απόσπασμα.
(Μονάδες 40)
α. Να γράψετε τoυς τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις :
die : τη γενική του πληθυντικού,
ficum : την αφαιρετική του ενικού,
patribus : τη γενική του πληθυντικού,
hostem : τη δοτική του ενικού,
[142]

opibus : τη γενική του πληθυντικού,
discrimine : την κλητική του πληθυντικού,
urbe : την αιτιατική του πληθυντικού,
aetate : τη γενική του πληθυντικού,
pomis : την κλητική του πληθυντικού.
(Μονάδες 4,5)
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις :
quodam : την αιτιατική και αφαιρετική του ενικού του ουδετέρου γένους,
desideranti : την αφαιρετική του ενικού και τη γενική του πληθυντικού
στο ίδιο γένος,
neminem : τη δοτική του ενικού,
prope, grandia, meliora : τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς,
idem : την ονομαστική του ενικού του αρσενικού και του ουδετέρου και
την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος,
minor : τον υπερθετικό βαθμό στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση και το
επίρρημα του επιθέτου στο θετικό βαθμό.
(Μονάδες 8)
3. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
attulit : το β΄ενικό της οριστικής και προστακτικής ενεστώτα και
μέλλοντα μέσης φωνής, το γ΄πληθυντικό της υποτακτικής παρατατικού
μέσης φωνής και το απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής,
fiunt : το γ΄πληθυντικό της υποτακτικής ενεστώτα και της οριστικής
συντελεσμένου μέλλοντα της ίδιας φωνής (για το συντελεσμένο
μέλλοντα να διατηρηθεί το γένος του υποκειμένου), το β΄πληθυντικό
της υποτακτικής παρατατικού ενεργητικής και μέσης φωνής και το
β΄ενικό της προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής και μέσης φωνής,
nolite : το β΄ενικό της οριστικής ενεστώτα και της υποτακτικής ενεστώτα
και παρατατικού.
(Μονάδες 7,5)
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β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους :
decerptam esse : το γ΄ ενικό της υποτακτικής παρατατικού και
υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής,
tutamini : το α΄ενικό της υποτακτικής μέλλοντα και παρακειμένου (να
διατηρήσετε το γένος του υποκειμένου),
confidere : τις μετοχές στη γενική πληθυντικού του θηλυκού,
sumptum est : το β΄πληθυντικό της οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής,
ostendens : την αφαιρετική πληθυντικού του αρσενικού του
γερουνδιακού της μέσης φωνής,
scribam : το α΄ενικό της οριστικής παρατατικού της ίδιας φωνής.
(Μονάδες 10)
4. α. Να αιτιολογήσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους : die, Carthagine,
opibus, Tarentum.
(Μονάδες 4)
β. Accius tragoediam suam ei legit : Να ξαναγράψετε την πρόταση
βάζοντας το ρήμα στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο στον ίδιο χρόνο, έγκλιση
και φωνή και κάνοντας τις απαραίτητες μετατροπές στο υποκείμενο και
στην αντωνυμία suam έτσι ώστε να δηλώνεται αυτοπάθεια.
(Μονάδες 3)
γ. ostendens (σύνδεσμος: ο ιστορικός cum), desideranti (σύνδεσμοι: οι
cum και quod) : Να αναλύσετε τις μετοχές σε αντίστοιχες δευτερεύουσες
προτάσεις εισαγόμενες με τους συνδέσμους των παρενθέσεων.
(Μονάδες 3)
δ. quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda : Να
μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή.
(Μονάδα 1)
5. α. ante tertium diem, nolite confidere : Να εκφράσετε τις ίδιες έννοιες
με άλλο τρόπο.
(Μονάδες 3)
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β. quando…arbore : Να δώσετε κάθε δυνατό στοιχείο για τη συντακτική
αναγνώριση της δευτερεύουσας πρότασης (είδος, εισαγωγή, έγκλιση,
χρόνος, εξάρτηση, συντακτική θέση) και να μετασχηματίσετε το χρόνο
του ρήματός της έτσι ώστε να δηλώνει το σύγχρονο, προτερόχρονο και
υστερόχρονο με εξάρτηση Interrogabam.
(Μονάδες 7)
γ. cum … venisset : Να δώσετε κάθε δυνατό στοιχείο για τη συντακτική
αναγνώριση της δευτερεύουσας πρότασης (είδος, εισαγωγή, έγκλιση,
χρόνος, εξάρτηση, συντακτική θέση) και να μετασχηματίσετε το χρόνο
του ρήματός της έτσι ώστε να δηλώνει το σύγχρονο.
(Μονάδες 4)
δ. Cato attulit ficum praecocem : Να αντικαταστήσετε το ρήμα της
παραπάνω πρότασης με το ρήμα debeo (στον κατάλληλο τύπο) +
απαρέμφατο και στη συνέχεια να μετατρέψετε τη σύνταξη σε παθητική
και να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο.
(Μονάδες 4)
ε. in curiam, ex urbe : Να αντικαταστήσετε τους εμπρόθετους
προσδιορισμούς με τη λέξη Carthago στον κατάλληλο τύπο έτσι ώστε
να δηλώνεται κάθε φορά η ίδια συντακτική έννοια.
(Μονάδα 1)
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν ο Άκκιος πήγε από την πόλη Ρώμη στον Τάραντα, όπου ο
Πακούβιος είχε αποσυρθεί σε μεγάλη πια ηλικία, κατέλυσε σ' αυτόν
(έμεινε στο σπίτι του). Ο Άκκιος, που ήταν πολύ μικρότερος στην ηλικία,
διάβασε σ' αυτόν που (επειδή) το επιθυμούσε (μετά από επιθυμία του)
την τραγωδία του, που ονομάζεται «Ατρέας». Τότε ο Πακούβιος είπε ότι
όσα είχε γράψει ήταν βέβαια ηχηρά και μεγαλόπρεπα, αλλά όμως αυτά
του φαίνονταν (φαινόταν ότι ήταν) κάπως τραχιά και στυφά. «Έτσι είναι»
είπε ο Άκκιος «όπως λες»· ούτε βέβαια μετανιώνω γι' αυτό· γιατί ελπίζω
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ότι θα είναι καλύτερα, αυτά που θα γράψω στη συνέχεια. Λένε, αλήθεια,
ότι με το πνεύμα συμβαίνει το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με τους
καρπούς· όσοι (καρποί) γεννιούνται σκληροί και πικροί, αργότερα
γίνονται γλυκοί και ευχάριστοι· αλλά όσοι γεννιούνται από την αρχή
μαραμένοι και μαλακοί, αργότερα γίνονται όχι ώριμοι αλλά σάπιοι.
2. α. dierum, fico/ficu, patrum, hosti, opum, discrimina, urbes/urbis,
aetat(i)um,
poma
β. quoddam, quodam, desideranti(επιθετική) / desiderante(αιτιολογική),
desiderantium, nemini, (prope), propius, proxime, (grandia), grandiora,
grandissima, bona, (meliora), optima, idem, idem, eadem, minimus,
non multum/paulum
3. α. afferris/-re(adferris/-re), afferre(adferre), affereris/-re(adfereris/
-re), affertor(adfertor), afferrentur(adferrentur), afferri(adferri), fiant,
facta erunt, faceretis, fieretis, fac, fi, non vis, nolis, nolles
β. decerperet, decerpsisset, tutaturus sim, tutatus sim, confidentium,
confisurarum, confisarum, sumimini, ostendendis, scribebam
4. α.
die : απρόθετη αφαιρετική του χρόνου (αφαιρετική επειδή δηλώνει
χρονική στιγμή και απρόθετη επειδή είναι χρονική λέξη ) στο attulit,
Carthagine : απρόθετη αφαιρετική της στάσης σε τόπο (επειδή είναι
όνομα πόλης τρίτης κλίσης) στο decerptam esse,
opibus : αφαιρετική του μέσου στο confidere,
Tarentum : απρόθετη αιτιατική της κατεύθυνσης (επειδή είναι όνομα
πόλης) στο venisset
β. Vos tragoediam vestram ei legistis
γ. cum ostenderet, cum desideraret, quod desiderabat
δ. quae = ea dura et acerba nascentia post fiunt mitia et iucunda
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5. α. tertio ante die, ne confisi sitis
β. quando…arbore :
Δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, ονοματική, ουσιαστική, ως
έμμεσο αντικείμενο στο interrogo.
Εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα του χρόνου quando, μερικής
αγνοίας.
Εκφέρεται με υποτακτική γιατί η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο
περιεχόμενό της, χρόνου ενεστώτα (putetis) επειδή εξαρτάται από
αρκτικό χρόνο (interrogo: ενεστώτας) και σύμφωνα με τους κανόνες
ακολουθίας των χρόνων δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.
Μετασχηματισμός : putaretis (σύγχρονο στο παρελθόν), putavissetis
(προτερόχρονο στο παρελθόν), putaturi essetis (υστερόχρονο στο
παρελθόν)
γ. cum … venisset :
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός
προσδιορισμός του χρόνου στο devertit.
Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο cum που
χρησιμοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος και εξαρτάται πάντα
από ιστορικό χρόνο( devertit : παρακείμενος).
Εκφέρεται με υποτακτική γιατί ο ιστορικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει
τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια πρόταση,
δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά τους. Είναι φανερός
ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου που υπάρχει στην υποτακτική,
χρόνου υπερσυντελίκου (venisset) και δηλώνει το προτερόχρονο (στο
παρελθόν).
Μετασχηματισμός : veniret (σύγχρονο στο παρελθόν)
δ. Cato debuit afferre (adferre) ficum praecocem, Catoni afferenda
(adferenda) fuit ficus praecox
ε. Carthaginem, Carthagine
Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.

Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς της Στήλης Α (γεγονότα)
αντιστοιχίζοντας τους με τις χρονολογίες της Στήλης Β (περισσεύουν
2 χρονολογίες)
ΣΤΗΛΗ Α
α. Ολοκλήρωση αγροτικής μεταρρύθμισης από
τον Ελ. Βενιζέλο.
β. Εμφάνιση της κοινοβουλευτικής ομάδας των
Ιαπώνων.
γ. Ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ. Κόμμα των Φιλελευθέρων.
ε. Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Α2.

ΣΤΗΛΗ Β
1927
1923
1920
1917
1918
1906
1910
(Μονάδες 10)

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Μεγάλη Ιδέα
β. Κόμμα Γ. Θεοτόκη
γ. Ανόρθωση

(Μονάδες 15)
Β1. Τι γνωρίζετε για το δάνειο που έλαβε ο Ελευθέριος Βενιζέλος από
τους Συμμάχους και ποιες πολεμικές επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν
από αυτό;
(Μονάδες 10)
Β2. Τι γνωρίζετε:
α. για την «Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας».
(μονάδες 8)
β. για το «Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος
και Βουλγαρίας».
(μονάδες 7)
(Μονάδες 15)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού
του τρικουπικού κόμματος, τον τρόπο υλοποίησης του και να
παρουσιάσετε τα θετικά και αρνητικά του στοιχεία.
(Μονάδες 25)
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
«Ο Τρικούπης επεδίωκε την απομάκρυνση της εξωτερικής πολιτικής από
τη στείρα και φθοροποιό προσήλωση στη Μεγάλη Ιδέα. Πίστευε ότι η
Ελλάδα έπρεπε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση του
αλύτρωτου ελληνισμού, αλλά και ότι για να καταστεί δυνατή η επιτυχής
διεκδίκηση νέων εδαφών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έπρεπε να
προηγηθεί ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού κράτους, και η οικονομική
πρόοδός του. Έπρεπε να αναδιοργανωθεί η διοίκηση και κυρίως να
αποκτηθεί πρώτα ο ισχυρός στρατός και στόλος. Τότε και μόνον τότε θα
μπορούσε η Ελλάδα να διαπραγματευτεί με την Τουρκία και τις Μεγάλες
Δυνάμεις.
[…] Για την ανάπτυξη της οικονομίας και την άνοδο του βιοτικού
επιπέδου επεδίωξε την προσέλκυση κεφαλαίων, την προστασία της
ελληνικής βιομηχανίας και κυρίως την κατασκευή δημοσίων έργων.
Προσέβλεπε στο ιδιωτικό κεφάλαιο για την επέκταση των επενδύσεων και
στην επιχειρηματική πρωτοβουλία για την αναθέρμανση της οικονομίας.
Επεδίωκε να προσελκύσει κεφάλαια Ελλήνων του εξωτερικού για να
επιτύχει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Θεωρώντας ότι μια
οικονομικά εύρωστη Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει πρωτεύοντα ρόλο
στην Ανατολική Μεσόγειο, διακήρυττε ότι σκοπός του ήταν να μετατρέψει
την Ελλάδα εις Χρηματιστήριον της Ανατολής.
[…] Ο εκσυγχρονισμός μιας χώρας απαιτεί βέβαια μεγάλα κεφάλαια και
ο Τρικούπης για να τα βρει στράφηκε προς τον εσωτερικό και εξωτερικό
δανεισμό και την αύξηση της φορολογίας. Στην εικοσαετία της
διακυβέρνησής του η φορολογία διπλασιάστηκε, ενώ κατά την περίοδο
1879 – 1890 η Ελλάδα συνήψε δάνεια ονομαστικής αξίας 630.000.000
δραχμών, ποσό υπέρογκο για την εποχή.
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Υπεραισιόδοξος στις εκτιμήσεις του για την κάλυψη των δανείων,
θεώρησε, ότι παρά το μεγάλο ύψος τους θα μπορούσαν να καλυφθούν από
την γρήγορη ανάπτυξή της οικονομίας και της χώρας γενικότερα. Δεν
υπολόγισε σωστά όμως, το όριο της αντοχής του μέσου Έλληνα στη
φορολογία, στην ακρίβεια και στις οικονομικές δυσκολίες και υπερεκτίμησε
τις δυνατότητες της χώρας και του λαού. Η μεταρρυθμιστική πολιτική του,
που έθιγε συνήθειες και συμφέροντα διαμορφωμένα από καιρό, και η
συνεχής επιβολή νέων φόρων, που αποτελεί πάντα πηγή δυσαρέσκειας του
κόσμου, επέφεραν κάθε φορά, μετά από μερικά χρόνια διακυβέρνησης,
κάθετη πτώση της δημοτικότητάς του και ως επακόλουθο πτώση και των
κυβερνήσεών του.»
Λύντια Τρίχα, «Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ» στο «Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή
του.», επιμ.Καίτη Αρώνη – Τσίχλη, Λύντια Τρίχα,
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2000, σσ.17-19.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
«…Ενδιαφέρον, εν προκειμένω, παρουσιάζουν τα πολιτικά οράματα του
Τρικούπη, ο οποίος, πέρα από την πεποίθησή του για το ρόλο της λαϊκής
αντιπροσωπείας στον μετασχηματισμό των κομμάτων, απέβλεπε στην
αποδυνάμωση του παγιωθέντος «πελατειακού συστήματος» με στόχο την
αποσύνδεση του κρατικού μηχανισμού από τους πολιτικούς προστάτες του
και την αποδιάρθρωση των φατριών μεταξύ των βουλευτών και των
δημοσίων υπαλλήλων.
Με την προσάρτηση των νέων εδαφών, πάντως, η Ελλάδα, έχοντας
επιτύχει στο μεταξύ την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών δικτύων της και
τον εκχρηματισμό της οικονομίας, έθεσε την υποδομή για τη δημιουργία
ενιαίας και μεγάλης αγοράς που αποτελούσε προϋπόθεση για την
ανάπτυξη της γεωργίας και της εγχώριας βιομηχανίας. Στη συγκυρία αυτή,
η χώρα, όπως και στο παρελθόν κατέφυγε με σπασμωδικότητα στον
εξωτερικό δανεισμό. Υπό τις αντίξοες συνθήκες που κυριάρχησαν στη
συνέχεια, δεν άργησε η οικονομική χρεωκοπία»
«…Όμως το έργο της ανασυγκρότησης στο εσωτερικό, λόγω των
δανείων, είχε ως επακόλουθο την αδυναμία της χώρας να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της έναντι των ξένων δανειστών. Υπό τις συνθήκες αυτές ο
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Τρικούπης υποχρεώθηκε να κηρύξει, στις 10 Δεκεμβρίου 1893 την
πτώχευση της Ελλάδας με νόμο. Με στωικότητα αντιμετώπισε την
επακολουθήσασα πολεμική των ενδιαφερομένων οικονομικών κύκλων και
τη συνακόλουθη υπονομευτική τακτική της αντιπολίτευσης.
Έτσι το αποτέλεσμα των εκλογών της 16ης Απριλίου 1895 υπήρξε
αναμενόμενο. Το «Τρικουπικό» κόμμα συνετρίβη σε όλες τις εκλογικές
περιφέρειες και από τους 207 υποψήφιους του διασώθηκαν μόνο οι 15».
«Σε ζητήματα που άπτονταν της εσωτερικής πολιτικής, παρά τη
λυσσαλέα πολεμική του Δηλιγιάννη, η κυβερνητική θητεία του Χαρίλαου
Τρικούπη απεδείχθη ουσιαστική. Πέραν των πρωτοβουλιών του για τον
εκσυγχρονισμό του πολιτεύματος ο Τρικούπης αναδιοργάνωσε τις ένοπλες
δυνάμεις, βελτίωσε τις συγκοινωνίες, χρηματοδότησε μεγάλα δημόσια
έργα και υιοθέτησε αυστηρή φορολογική πολιτική.»
Παύλος Π. Πετρίδης, Ελλάς – Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία,
Τόμος Β΄ 1862 – 1917, σελ.137,138, εκδ. Γκοβόστη.
Δ1. Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε τις απόψεις του Βενιζέλου και
του Κωνσταντίνου ως προς τη σκοπιμότητα ή μη της συμμετοχής της
Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο του εθνικού
διχασμού.
(Μονάδες 25)
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
«…Με την Τουρκία στο στρατόπεδο των αντιπάλων της Συνεννόησης
(Αντάντ) και τη Βουλγαρία ωθούμενη, από τη θέση της, προς το ίδιο
στρατόπεδο, η ουδετερότητα της Ελλάδας έθετε σε κίνδυνο πλέον την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας, οποιαδήποτε και αν ήταν η έκβαση του
πολέμου. Η ουδετερότητα της Ελλάδας έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη για τη
χώρα όταν το Φεβρουάριο του 1915 η αγγλική κυβέρνηση, εν όψει της
επιχείρησης κατά των Στενών που προετοίμαζε, πρότεινε στην Ελλάδα να
συμμετάσχει με αντάλλαγμα «σπουδαίες» εδαφικές παραχωρήσεις στα
παράλια της Μικράς Ασίας».
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
«…Δύο ακόμη εξελίξεις κατέστησαν τη θέση του Γούναρη και του
Κωνσταντίνου εξόχως επισφαλή – οι εκλογές του Μαΐου του 1915, οι
οποίες έδωσαν και πάλι τη νίκη στον Βενιζέλο και ανανέωσαν την λαϊκή
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εντολή να χειριστεί τις τύχες της χώρας, και η έξοδος της Βουλγαρίας στον
πόλεμο, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, στο πλευρό της Γερμανίας και της
Αυστρίας. Η ανανέωση της λαϊκής εντολής, αν και με μειωμένη πλειοψηφία
σε σχέση με αυτήν των προηγούμενων εκλογών, σήμαινε ότι η πλειοψηφία
του λαού, ενέκρινε την πολιτική του Βενιζέλου στο ζήτημα της
ουδετερότητας της Ελλάδας, αφού με αυτή την πολιτική εμφανίστηκε ο
Βενιζέλος ενώπιον του λαού και ζήτησε τη ψήφο του. Η άρνηση πλέον του
Κωνσταντίνου να επιτρέψει στον εκλεγμένο πρωθυπουργό να εφαρμόσει
την πολιτική του αποτελούσε συνταγματική εκτροπή.»
[Θάνος Βερέμης – Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς – Η σύγχρονη συνέχεια
(από το 1821 μέχρι σήμερα), σελ. 336, 341.
Εκδόσεις Καστανιώτη
Επιμέλεια: Σκάνια Αθηνά
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.
Α)
Β)
Γ)
Δ)
Ε)

1917
1906
1927
1910
1918

Α.2
α) Μεγάλη Ιδέα: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 15 – 16: «Στο μεταξύ…
συνόρων».
β) Κόμμα Γ. Θεοτόκη: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 92 – 93: «Το κόμμα… των
Αντιβενιζελικών».
γ) Ανόρθωση: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 89: «Πριν από τις εκλογές…
ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές».
Β1. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 50: «Όταν, με την επέμβαση… στη Μικρά
Ασία».
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Β2.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 140: «Παράλληλα με την άφιξη προσφύγων…
επανεγκατάστασή τους»
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 140: «Το Νοέμβριο του 1919… υπογραφή της
συνθήκης».
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 80: «Το τρικουπικό κόμμα ήδη… Χαρίλαος
Τρικούπης».
& Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 81: «Ο Τρικούπης θεωρούσε… κάθε κόστος»,
«Στα εδάφη της Θεσσαλίας μεγαλογαιοκτήμονες.»
& Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 84: «Κατά την περίοδο… πτώχευση.»
Δ1.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 94-96: «Με αφορμή τον Α΄ Παγκόσμιο… Ίωνος
Δραγούμη, το 1920»
→ Ο σχολιασμός των πηγών εναπόκειται στην κρίση των μαθητών.
Ο μαθητής, αφού μελετήσει με προσοχή την εκφώνηση στη οποία υπάρχει
το ζητούμενο θέμα (ιστορικές γνώσεις), πρέπει να επιλέξει εκείνα τα στοιχεία
των πηγών που αναφέρονται σε αυτό ακριβώς, ενισχύοντας ή
αποδυναμώνοντας την άποψη του σχολικού εγχειριδίου.
Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα:
α) να συνδυάσει αποσπάσματα του κειμένου του βιβλίου και του
παραθέματος (σύνθεση) ή
β) να γράψει πρώτα τις ιστορικές γνώσεις από το βιβλίο και στη συνέχεια να
ακολουθήσει η ανάλυση των πηγών (παράθεση).
Επιμέλεια: Σκάνια Αθηνά
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Α1.

Α2.

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων:
α. Ορεινοί
β. Λαϊκό Κόμμα
γ. «Ροπαλοφόροι»
(Μονάδες 15)
Να αντιστοιχίσετε τους πολιτικούς άνδρες (Στήλη Α) με την πολιτική
τους θέση (Στήλη Β):
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

Α.

Ι. Κωλλέτης

1. Υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης.

Β

Χ. Τρικούπης

2. Επιζητούσε για όλα τα μέλη της κοινωνίας
ισότητα ευκαιριών.

Γ.

Δ. Βούλγαρης

3. Επεδίωκε τη συγκρότηση κράτους δικαίου.

Δ. Ε.Δεληγιώργης

4. Η κυβέρνησή του ψήφισε τον διορισμό των
δημοσίων υπαλλήλων με δημόσιους διαγωνισμούς.

Ε.

5. Χρησιμοποιούσε βία και νοθεία για τρομοκρατεί
τους εκλογείς.

Α.Παπαναστασίου

6. Ήταν ηγέτης των Πεδινών.
7. Υποστήριζε την πολιτισμική εξάπλωση στην Οθ.
Αυτοκρατορία.
(Μονάδες 10)
Β1. Τι γνωρίζετε για την περίοδο δημιουργίας της πρώτης κυβέρνησης της
Κρητικής Πολιτείας;
(Μονάδες 13)
Β2. Τι γνωρίζετε για τη μεταλλευτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στο
Λαύριο από το 1866;
(Μονάδες 12)
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1. Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε:
α) στο κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου.
(μονάδες 10)
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β) στο μεταρρυθμιστικό έργο του Ελ. Βενιζέλου. Να κρίνετε αν δέχτηκε
επίδραση από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο και τα αιτήματά του.
(μονάδες15)
(Μονάδες 25)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Προκήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσμου την ημέρα του κινήματος.
«Προς την A.M. τον Βασιλέα, την Κυβέρνησιν και τον Ελληνικόν Λαόν. Η
πατρίς μας ευρίσκεται υπό δυσχερεστάτας περιστάσεις, το δε επίσημον
κράτος υβρισθέν και ταπεινωθέν, αδυνατεί να κινηθή προς άμυναν των
δικαίων του... Ο Σύνδεσμος των αξιωματικών του Εθνικού Στρατού της
Ξηράς και του Ναυτικού... προβαίνει εις την υποβολήν ιεράς παρακλήσεως
προς τον Βασιλέα... και προς την Κυβέρνησίν του, όπως ολοψύχως
επιδοθώσιν εις την άμεσον και ταχείαν ανόρθωσιν των κακώς εν γένει
εχόντων, ιδία δε των του Στρατού και του Ναυτικού... πρέπει, χάριν αυτού
του συμφέροντος της Δυναστείας, όπως ο τε Διάδοχος και οι
Βασιλόπαιδες, απόσχωσι της ενεργού και διοικητικής εν τω στρατώ και τω
ναυτικώ υπηρεσίας, διατηρούντες τους ους κέκτηνται βαθ- μούς και
προαγόμενοι, όταν προς τούτο ευδοκή ο Βασιλεύς... Ο Στρατιωτικός
Σύνδεσμος υποβάλλει την παράκλησιν όπως εν τω μέλλοντι ο Βασιλεύς,
όστις εν τω δικαιώματί του κατά το Σύνταγμα διορίζει τους υπουργούς,
απαιτεί ίνα οι υπουργοί των Στρατιωτικών και των Ναυτικών προέρχωνται
εξ ανωτέρων εν ενεργεία ή διαθεσιμότητι αξιωματικών του στρατού και
του ναυτικού... Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ποθεί όπως η Θρησκεία μας
υψωθή εις τον εμπρέποντα ιερόν προορισμόν της, όπως η Διοίκησις της
Χώρας καταστή χρηστή και έντιμος, όπως η Δικαιοσύνη απονέμηται ταχέως
μετ’ αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντας εν γένει τους πολίτας
αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσις του Λαού καταστή λυσιτελής δια
τον πρακτικόν βίον και τας στρατιωτικάς ανάγκας της Χώρας, όπως η ζωή,
η τιμή και η περιουσία των πολιτών εξασφαλισθώσιν, και τέλος όπως τα
οικονομικά ανορθωθώσι... «Ο Λαός των Αθηνών και του Πειραιώς εις
πάνδημον συνελθών συλλαλητήριον, ίνα σκεφθή περί των Κοινών, ήτοι
περί γενικής των κακώς εχόντων ανορθώσεως, πολιτικής τε και
στρατιωτικής, ην από μακρού ήδη χρόνου επόθησε και εζήτησε και την
οποίαν το κίνημα της 15 Αυγούστου ανέλαβε να πραγματοποιήση
αποβλέπων εις το ότι τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματά του
ουσιωδώς εθυσιάσθη-σαν υπό το ευπρόσωπον κάλυμμα ελευθέρου
πολιτεύματος, των αντιπροσώ-πων αυτού μεταβληθέντων εις ιδιοτελή
ολιγαρχίαν, αντικαταστήσασαν τον Νόμον δια της θελήσεώς της,
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συνεταιρισθείσαν δε μετ’ αφορολογήτου πλουτοκρατίας, ενώ αυτός
στενάζει υπό το βάρος των αδικοτάτων φόρων, ήτοι των επί της
καταναλώσεως, χωρίς ν’ απολαμβάνη ως αντάλλαγμα την ασφάλειαν της
ζωής, τιμής και ιδιοκτησίας του... Αξιοί να ίδη την Κυβέρνησιν
υποβάλλουσαν το ταχύτερον εις την Βουλήν και ταύτην ψηφίζουσαν
άρτιον σύστημα νομοθεσίας, υπό το πνεύμα πολέμου κατά της συναλλαγής,
ανορθώσεως όλων των κλάδων της διοικήσεως και προστασίας της
παραγωγής, ιδία δε... Να ληφθή πρόνοια περί βελτιώσεως της τύχης του
εργάτου, δουλεύοντος ήδη την χειρίστην των δουλειών προς το κεφάλαιον
δι’ έλλειψιν παντός προστατευτικού αυτού νόμου...»
Γιάνης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας,
Ε΄, σ. 114-117
Δ1. Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις:
α. να επισημάνετε τις αντικειμενικές συνθήκες που έλαβε υπόψη της η
ΕΑΠ για την αποκατάσταση των προσφύγων.
(Μονάδες 15)
β. να παρουσιάσετε την κινητικότητα των προσφύγων κατά τα πρώτα
χρόνια της άφιξής τους.
(Μονάδες 10)
(Μονάδες 25)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατανομή των προσφύγων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα
(1928)
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων
για την άφιξή τους στην Ελλάδα.
Όταν ήρθαμε στη Χίο ήμαστε περισσότεροι από τους ντόπιους.
Υποφέραμε εμείς, αλλά υπόφερε κι η Χίος πολύ. Ούτε αγκάθια δεν
είχαν μείνει. Άλλος πήγαινε για ξύλα, άλλος για κουκουνάρες … Μας
κυνηγούσαν πολύ οι αγροφύλακες κι όλο ο κόσμος. Άλλος ζητιάνευε,
άλλος πήγαινε στα περιβόλια. Ό,τι έβρισκε ο καθένας, έπαιρνε για να ζήσει.
Στη Χίο έμεινα ένα χρόνο. Μετά πήγα Πάτρα, Κόρινθο και τελικά στο
Βέλο. Εκεί έκανα μετρικά χρόνια, έχω και σπίτι. Από του Βέλο ήρθα στην
Αθήνα και μετά πήγα στην Αλεξανδρούπολη, στην αδελφή μου, κι άνοιξα
εστιατόριο. Σε λίγο μου κάηκε το μαγαζί κι άνοια άλλο εξοχικό. Εντωμεταξύ
αρρώστησα και ξαναγύρισα στο Βέλο. Εκεί καλλιεργούσα περιβόλια.
Έφυγα όμως πάλι κι ήρθα στην Αθήνα για καλύτερα
(Μαρτυρία Νικολάου Παπανικολάου από το χωριό
Σαζάκι που βρίσκεται στη χερσόνησο της Ερυθραίας,
απέναντι από τη Χίο).
Επιμέλεια: Σκάνια Αθηνά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.
α. Ορεινοί: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 77
β. Λαϊκό Κόμμα: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 93
γ. «Ροπαλοφόροι»: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 213
Α2.
Α)
Β)
Γ)
Δ)
Ε)

5
3
6
7
2
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Β1.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 208.
Β2.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 26: «Η πιο γνωστή… δραχμών».
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 86 – 87: «Το 1909 συντελείται… μέσω της
Βουλής».
& Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 88 «Στις 15 Μαρτίου 1910… επιδιώξεις του».
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 90 – 91: «Το πρώτο εξάμηνο… συζητήσεις
κ.λπ.»
Δ1.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 154.
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 154–155: «Βέβαια, η εγκατάσταση…
ανταλλάξιμους».
→ Ο σχολιασμός των πηγών εναπόκειται στην κρίση των μαθητών.
Ο μαθητής, αφού μελετήσει με προσοχή την εκφώνηση στη οποία υπάρχει
το ζητούμενο θέμα (ιστορικές γνώσεις), πρέπει να επιλέξει εκείνα τα στοιχεία
των πηγών που αναφέρονται σε αυτό ακριβώς, ενισχύοντας ή
αποδυναμώνοντας την άποψη του σχολικού εγχειριδίου.
Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα:
α) να συνδυάσει αποσπάσματα του κειμένου του βιβλίου και του
παραθέματος (σύνθεση) ή
β) να γράψει πρώτα τις ιστορικές γνώσεις από το βιβλίο και στη συνέχεια να
ακολουθήσει η ανάλυση των πηγών (παράθεση).

Επιμέλεια: Σκάνια Αθηνά
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.

Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς της Στήλης Α (γεγονότα)
αντιστοιχίζοντας τους με τις χρονολογίες της Στήλης Β (περισσεύουν
2 χρονολογίες)
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

α.

Απόβαση ελληνικού στρατού στη Σμύρνη.

1841

β.

Ομιλία Ελ.Βενιζέλου στην πλατεία Συντάγματος.

1923

γ.

Ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας.

1875

δ.

Επανάσταση κατά του Όθωνα.

1919

ε.

Σύμβαση της Λοζάνης.

1908
1862
1910
(Μονάδες 10)

Α2.

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος.
β. Κλήριγκ
γ. Πολιτοφυλακή της Κρήτης.
(Μονάδες 15)

Β1. Να αναφερθείτε:
α) στις πολιτικές απόψεις του Θ. Δηλιγιάννη
(μονάδες 10)
β) στην επιλογή των υποψήφιων βουλευτών κατά το τελευταίο
τέταρτο του 19ου αιώνα.
(μονάδες 5)
(Μονάδες 15)
Β2. Ποιες καταπιέσεις υπέστησαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια του
διωγμού του 1914.
(Μονάδες 10)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τον
πίνακα και το κείμενο που ακολουθεί να περιγράψετε:
α) το στόχο της αγροτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Ελ.
Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.
(μονάδες 10)
β) την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων.
(μονάδες 15)
(Μονάδες 25)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Απαλλοτριώσεις μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
1917 – 1920

64

1921 – 1922

12

1923 – 1925

1.203

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Το «Αγροτικό Θαύμα» του Μεσοπολέμου
Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου ο ελληνικός αγροτικός χώρος
γνώρισε ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές. Η ριζοσπαστική αγροτική
μεταρρύθμιση και η αγροτική εγκατάσταση των προσφύγων, η ίδρυση του
υπουργείου Γεωργίας το 1917 και των αυτόνομων οργανισμών
συγκέντρωσης και διαχείρισης εγχώριων προϊόντων στη συνέχεια, η
ψήφιση του ν. 602/1914 για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς και η
επέκτασητων χορηγήσεων της Εθνικής Τράπεζας στον αγροτικό πληθυσμό
μετά το 1915, η ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας το 1929, τα μεγάλα
εγγειοβελτιωτικά έργα στην ελληνική ύπαιθρο, η προώθηση της πολιτικής
της «αυτάρκειας» και η επέκταση των εξαγωγικών φυτειών σε βάρος των
«παραδοσιακών» καλλιεργειών, συνθέτουν τα βασικά χαρακτηριστικά
αυτής της περιόδου, της πρώτης στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους
κατά την οποία ο κρατικός μηχανισμός, μέσω θεσμικών παρεμβάσεων,
επιδοτήσεων και ελαφρύνσεων μεταφέρει πόρους προς το τομέα της
γεωργίας.
Η έγγειος ιδιοκτησία πήρε πλέον σε όλη τη χώρα τη μορφή της
ελεύθερης απεριόριστης ατομικής ιδιοκτησίας, ενώ σημαντικές αλλαγές
μεταμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της ελληνικής υπαίθρου:
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Κατ' αρχήν επιτεύχθηκε η αγροτική εγκατάσταση ενός σημαντικού
μέρους του προσφυγικού πληθυσμού. Δεύτερον, καταγράφηκε
διπλασιασμός των καλλιεργούμενων εκτάσεων και μια εξίσου εντυπωσιακή
αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής, ενώ δημιουργήθηκαν και οι
προϋποθέσεις για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της αγροτικής
παραγωγής, μέσω της ανανέωσης και του αναπροσανατολισμού των
καλλιεργειών.»
Το Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα
Του Βασίλη Πατρώνη - Επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών
http://www.kathimerini.gr/383037/article/epikairothta/politikh/t
o-agrotiko-zhthma-sthn-ellada
Δ1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από
τα κείμενα που ακολουθούν να αναφερθείτε:
α) στο δάνειο που έλαβε η χώρα υπό τον Βενιζέλο το 1917 για να
αντιμετωπίσει το κόστος συμμετοχής στον πόλεμο και τις επιχειρήσεις
στις οποίες έλαβε μέρος.
(Μονάδες 12)
β) στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920, στις πολιτικές εξελίξεις
που ακολούθησαν και στη διχοτόμηση του χαρτονομίσματος.
(Μονάδες 13)
(Μονάδες 25)
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
«Ο στόχος δεν ήταν καθόλου εύκολος διότι οι οπαδοί του Κωνσταντίνου
στην «Παλαιά Ελλάδα» εξακολουθούσαν να αποτελούν ένα πολύ ισχυρό
πλειοψηφικό ρεύμα, αλλά παρ’ όλα αυτά ο Βενιζέλος κατόρθωσε, μέχρι την
άνοιξη του 1918, να παρατάξει στη Μακεδονία σχεδόν 200.000 άνδρες,
το ένα τρίτο της συνολικής δυνάμεως της Entente στην περιοχή. Ήδη,
πάντως ο μικρός αλλά αξιόμαχος στρατός της Άμυνας είχε συμβάλει
ουσιαστικά στις τοπικές επιθετικές επιχειρήσεις, που άρχισαν τον
Σεπτέμβριο του 1916, και είχε παίξει καθοριστικό στη μάχη του Ραβινέ
(Μάιος 1917) .
Με πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις πλέον, μετά την απομάκρυνση του
Κωνσταντίνου, και με ανανεωμένη εμπιστοσύνη στις νέες προοπτικές της
χώρας, ο ελληνικός στρατός διακρίθηκε τόσο στις πρώτες μεγάλες
συγκρούσεις σε όλο το μήκος της γραμμής αντιπαράθεσης με τις
γερμανοβουλγαρικές μονάδες –με αποκορύφωμα τη μάχη του Σκρά ντι
Λέγκεν(Μάιος 1918) –όσο και στην γενική επίθεση που οδήγησε στη
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συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας (Σεπτέμβριος). Η σειρά της Τουρκίας θα
φθάσει μερικές εβδομάδες αργότερα (ανακωχή του Μούδρου/Οκτώβριος)
και η λήξη του πολέμου, με την ήττα της Γερμανίας, τον ερχόμενο μήνα
(Νοέμβριος 1918). Όλα αυτά έδειχναν ότι το μεγάλο στοίχημα που έβαλε
ο Βενιζέλος για λογαριασμό της Ελλάδας επρόκειτο να αποφέρει εξ ίσου
μεγάλα κέρδη.»
(Γιάννης Ν. Γιαννουλόπουλος, «Η ευγενής μας τύφλωσις…»
Αθήνα 1999, εκδ. Βιβλιόραμα, σσ. 246 – 248)
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Χαρακτηριστικό
είναι τα ο επεισόδιο που ακολουθεί και που
αποκαλύπτει με απόλυτη σαφήνεια τη διάθεση των αγγλογάλλων . «…Στο
μεθύσι της αποθέωσης ίσως να πίστευε ο Κωνσταντίνος ό,τι έλεγε.
Μεθούσε δίχως άλλο από τα ίδια του τα λόγια. Τόσο πολύ δεν έχει
συνειδητοποιήσει την κατάσταση στην οποία έχει οδηγήσει την Ελλάδα
έναντι των Προστατίδων Δυνάμεων, που του πέρασε η ιδέα να
παρασημοφορήσει επιδεικτικά τον Άγγλο ναύαρχο που ήταν αρχηγός της
Ναυτικής Αποστολής στην Ελλάδα. Έπρεπε ωστόσο να του είχαν μηνύσει
πως οι αντιπροσωπείες της Αντάντ είχαν πάρει διαταγή να τονφανταζόταν
πως αυτό δε σήμαινε τίποτα και πως μ’ ένα χτυπηματάκι συμπάθειας στον
ώμο του λόρδου Granville θα επιτύ-γχανε τη συμφιλίωση. Ο Άγγλος
ναύαρχος έστειλε πίσω το μεγάλο κυανόλευ-κο κορδόνι. Ο Κωνσταντίνος
είχε την πρόθεση να παρασημοφορήσει τον Γάλλο ναύαρχο Gramma. Η
Γαλλική Αντιπροσωπεία προειδοποίησε το Ράλλη ότι θα ήταν καλύτερο να
μην επιχειρήσει ο Κωνσταντίνος κάτι τέτοιο, ώστε να αποφύγει να
αντιμετωπίσει μια ακόμη άρνηση.»
Δεν ξεχνούσαν λοιπόν οι σύμμαχοι τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του
Διχασμού ούτε τη στάση του βασιλιά. Ο ίδιος φαίνεται αφελής όπως και οι
σύμβουλοί του οι οποίοι δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι «αυτή η κρίση είχε
εξελιχθεί σε ένα παιχνίδι τεραστίων διαστάσεων που το έπαιζαν οι
ξένοιαστοι νότιοι, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα για τις διεθνείς ευθύνες των
περιστάσεων και πίστευαν αγνοήσουν, προσβολή άνευ προηγουμένου.
Εκείνος, καλό παιδί, χαμογελαστός, ευτυχής, ότι μπορούν να τα κανονίσουν
όλα με τα λόγια, με χορούς και πανηγύρια.»
(RenePuaux: Έτσι έφυγε ο Βενιζέλος…,
εκδ. Ιστορητής, Αθήνα 1994)
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ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
«Το Κράτος έχει ανάγκην ενός και ημίσεος δισεκατομμυρίου. Ανάγκην
επιτακτικήν, άμεσον, ταχυτάτην. Ο στρατός μας πρέπει να υπάρξει και να
συντηρηθή, ο υπαλληλικός κόσμος να ζήση, η κοινωνική ζωή να μη
μαρανθή, το Κράτος να είνεόρθιον. […] Αντί του κινδύνου τούτου του
αναποφεύκτου το Νομοσχέδιονκαθιεροί τρόπον απλούστατον και
πρακτικότατον: διχοτομεί τα υπάρχοντα χαρτονομίσματα των 1000, 500,
100, 25 και 5 δραχμών εις δύο. Το έντεμάχιον τούτου έχει το ήμισυ της
αξίας, το δε έτερον μεταβάλλεται εις ομολογίαντοκοφόρον, αξίας όσης και
το ήμισυ αυτών, το δε έτερον ήμισυ το αντικαθιστά δια τοκοφόρων
ομολογιών, αίτινεςομολογίαι εξασφαλίζονται υπό του Κράτους δια των
εγγυήσεων τα οποίας αναφέρει τον Νομοσχέδιον.»
(«ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΩΝ 1.500 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ»,
εφ. ΣΚΡΙΠ, 22ας Μαρτίου 1922, σελ. 1)
Επιμέλεια: Σκάνια Αθηνά
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.
Α)
Β)
Γ)
Δ)
Ε)

1919
1910
1841
1862
1923

Α2.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 37 – 38: «Τα οικονομικά… 30.000.000
δραχμές».
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 54: «Στο εξωτερικό εμπόριο… θετικά στοιχεία».
γ) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 215: «Το οριστικό κείμενο… γαλήνης στην
Κρήτη» & βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 216: «Το πιο σημαντικό… 1912 –
1913».
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Β1.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 81: «Οι αντίθετοι με την πολιτική… παραγωγικές
δραστηριότητες».
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 82: «Για την επιλογή… εξυπηρετήσεις».
Β2.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 139: «Οι καταπιέσεις που… εκτελέστηκαν».
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 43 – 44: «Το 1917 η κυβέρνηση =… στον
αγροτικό χώρο.» Προαιρετικά: μέχρι «… κρατικού ενδιαφέροντος».
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 156 – 157: «Η αγροτική αποκατάσταση».
Ενδεικτικά προτείνεται ο συνδυασμός των στοιχείων που παρέχονται από το
πίνακα και το κείμενο.
Δ1.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 50: «Όταν, μετά την επέμβαση… να φανούν».
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 50-51: «Το Νοέμβριο του 1920… συνέπειές
της».
→ Ο σχολιασμός των πηγών εναπόκειται στην κρίση των μαθητών.
Ο μαθητής, αφού μελετήσει με προσοχή την εκφώνηση στη οποία υπάρχει
το ζητούμενο θέμα (ιστορικές γνώσεις), πρέπει να επιλέξει εκείνα τα στοιχεία
των πηγών που αναφέρονται σε αυτό ακριβώς, ενισχύοντας ή
αποδυναμώνοντας την άποψη του σχολικού εγχειριδίου.
Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα:
α) να συνδυάσει αποσπάσματα του κειμένου του βιβλίου και του
παραθέματος (σύνθεση) ή
β) να γράψει πρώτα τις ιστορικές γνώσεις από το βιβλίο και στη συνέχεια να
ακολουθήσει η ανάλυση των πηγών (παράθεση).
Επιμέλεια: Σκάνια Αθηνά
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.

Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων:
α. Μεταρρυθμίσεις Τανζιμάτ
β. Οργανισμός (Ιούλιος 1914)
γ. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων

(Μονάδες 15)
Α2. Να κυκλώσετε το Σ για το σωστό και το Λ για το λάθος στις παρακάτω
προτάσεις:
α. Το 1917 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη αποφάσισε την ολοκλήρωση της (αγροτικής) Σ
Λ
μεταρρύθμισης.
β. Οι ναπαίοι προέβαλλαν σε κάθε περίπτωση τον κίνδυνο
για την ορθοδοξία.

Σ

Λ

γ. Ο Τρικούπης δεν αποδεχόταν τον χωρισμό των εξουσιών
και στόχευε στη συγκέντρωση και τον έλεγχό τους από το
κόμμα.

Σ

Λ

δ. Το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων συστάθηκε το 1924
για να βοηθήσει το έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας, στη
Μικτή Επιτροπή.

Σ

Λ

ε. Με τον Οργανικό Νόμο του 1900 δόθηκε λύση σε
ακανθώδη εκκλησιαστικά ζητήματα, όπως ήταν η η σχέση Σ
Λ
της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
(Μονάδες 10)
Β1. Τι γνωρίζετε για την επανάσταση του Θερίσου με την οποία
αιφνιδίασαν οι επαναστάτες τον Ηγεμόνα στις 10 Μαρτίου 1905;
(Μονάδες 13)
Β2. α) Τι γνωρίζετε για την οργάνωση των κομμάτων σε επίπεδο βάσης
κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.
(μονάδες 6)
β) Τι γνωρίζετε για την οργάνωση των κομμάτων σε επίπεδο ηγεσίας
κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.
(μονάδες 6)
(Μονάδες 12)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από
τα κείμενα που σας δίνονται να αναφερθείτε:
α) στο σύνταγμα του 1864 και τις αλλαγές που εισήγαγε
(μονάδες 10)
β) στην αρχή της δεδηλωμένης και τη μεταβολή του πολιτικού τοπίου
στην οποία οδήγησε.
(μονάδες 15)
(Μονάδες 25)
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Από το σύνταγμα του 1864:
Άρθρον 10. Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ησύχως και
αόπλως: μόνον εις τας δημοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η
Αστυνομία. Αι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύνανται να απαγορευθώσιν, αν
ως εκ τούτων επίκηται κίνδυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν.
Άρθρον 14. Έκαστος δύναται να δημοσιεύει προφορικώς, εγγράφως και
δια του τύπου στοχασμούς του, τηρών τους νόμους του Κράτους. Ο τύπος
είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία ως και παν άλλο προληπτικόν μέτρον
απαγορεύονται…
Άρθρον 21. Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται
δε καθ’ ον τρόπον ορίζει το Σύνταγμα.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Βασιλικός λόγος στη Βουλή, 11 Αυγούστου 1875.
«Όπως πλήρης υπήρξεν ο προς τα δικαιώματα του λαού περί την
εκλογήν των βουλευτών σεβασμός της κυβερνήσεώς μου, ούτως
ενδελεχής θέλει είσθαι η παρ’ εμού αναγνώρισις των από του γράμματος
και πνεύματος του συντάγματος στηριζομένων προνομίων των εκλεκτών
του Έθνους. Αι προνομίαι αύται της Βουλής ανταποκρίνονται προς
καθήκοντα επιβαλλόμενα εις αυτήν. Απαιτών ως απαραίτητον προσόν των
καλουμένων παρ’ εμού εις την κυβέρνησιν του τόπου την δεδηλωμένην
προς αυτούς εμπιστοσύνην της πλειονοψηφίας των αντιπροσώπων του
Έθνους, απεκδέχομαι ίνα η βουλή καθιστά εφικτήν την ύπαρξιν του
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προσόντος τούτου, ου άνευ αποβαίνει αδύνατος η εναρμόνιος λειτουργία
του πολιτεύματος».
Δ1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα
κείμενα που ακολουθούν να περιγράψετε την ελληνοτουρκική Σύμβαση
ανταλλαγής πληθυσμών (30/1/1923), τις αντιδράσεις των προσφύγων
και τις συνέπειες για τις δύο χώρες.
(Μονάδες 25)
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ψήφισμα που εγκρίθηκε από τους πρόσφυγες της Αθήνας
στην Ομόνοια, στο πάνδημο συλλαλητήριο της 21-1-1923 που οργανώθηκε
για να εκφραστεί η αντίθεσή τους στην υποχρεωτική ανταλλαγή
«Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του
Εύξεινου Πόντου […] θεωρούν ότι η Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσμών
της Τουρκίας που ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες
απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες μουσουλμάνους της Ελλάδας […] πλήττει
καίρια την παγκόσμια συνείδηση και την παγκόσμια ηθική […] ότι είναι
αντίθετη προς τα ιερότερα δικαιώματα του ανθρώπου, της ελευθερίας και
ιδιοκτησίας· ότι το σύστημα της Ανταλλαγής αποτελεί νέα και κεκαλυμμένη
μορφή αναγκαστικού εκπατρισμού και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που
κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει σε εφαρμογή παρά τη θέληση
των πληθυσμών. Ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρασίας, αυτόχθονες
από πανάρχαιους χρόνους στη γη που κατοικούσαν και πάνω στην οποία
τα δικαιώματά τους είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν
μετανάστευσαν με τη θέλησή τους αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους
αντιμετωπίζοντας το φάσμα της σφαγής […] Οι αλύτρωτοι Έλληνες
συναγμένοι εδώ και σε άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας αποφασίζουν
και ψηφίζουν ομόφωνα να αξιώσουν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν
στις πατρίδες τους κάτω από ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης που θα
καταστήσουν αυτήν την παλιννόστηση πραγματοποιήσιμη […] Σε αντίθετη
περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που τους γίνεται, σαν μια προσβολή
δίχως προηγούμενο κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισμού».
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β
«Η ριζική λύση της Ανταλλαγής λοιπόν, παρ' όλο που προκρίθηκε με
στόχο να επιλύσει ένα μακροχρόνιο ζήτημα και να προλάβει νέες εθνικές
συγκρούσεις, δημιούργησε ταυτόχρονα δύο νέα ζητήματα: το μειονοτικό
και το προσφυγικό. Η επαχθέστερη κληρονομιά της Συνθήκης της
Λωζάννης υπήρξε πράγματι η ανάγκη εγκατάστασης και ενσωμάτωσης των
ανταλλαχθέντων προσφύγων στο ελληνικό κράτος. Επρόκειτο για μια
τεράστια επιχείρηση, για την οποία ιδρύθηκαν ειδικοί θεσμοί και ζητήθηκε
διεθνής στήριξη. Η άφιξη των προσφύγων αναδιαμόρφωσε τις κοινωνικές
και πολιτικές συγκρούσεις στην Ελλάδα, ενώ η εγκατάστασή τους
προσέκρουσε συχνά στην εχθρότητα των ντόπιων πληθυσμών. Παρ' όλο
που η Ανταλλαγή έγινε με στόχο την εθνική ομοιογένεια, ούτε οι
πρόσφυγες αποτελούσαν ομοιογενή ομάδα ούτε οι Ελλαδίτες τούς
υποδέχθηκαν ως ομοεθνείς. Η εγκατάστασή τους κυρίως στη Βόρεια
Ελλάδα βάθυνε τον διχασμό ανάμεσα στην Παλαιά και στη Νέα Ελλάδα,
ενώ η αφομοίωσή τους υπήρξε δύσκολη και μακροχρόνια. Ωστόσο, το έργο
της αποκατάστασης εκτιμήθηκε ως «επίτευγμα» του ελληνικού κράτους,
μέσα στις δύσκολες συνθήκες του Μεσοπολέμου.
Η Συνθήκη της Λωζάννης μπορεί να θεωρηθεί η συνθήκη με την οποία
οριστικοποιήθηκαν τα σύνορα του ελληνικού έθνους-κράτους ύστερα από
έναν αιώνα αλυτρωτικής πολιτικής. Με την εξαίρεση της προσάρτησης των
Δωδεκανήσων, τα σύνορα του 1923 έμειναν ίδια έως σήμερα. Η
οριστικοποίηση όμως των συνόρων, που στην πραγματικότητα σήμαινε τον
διπλασιασμό του εθνικού εδάφους, δεν βιώθηκε ως επιτυχία αλλά ως
καταστροφή - όπως και ήταν. Η Ελλάδα, λόγω της μικρασιατικής
εκστρατείας, είχε υποστεί τεράστιες απώλειες σε όλα τα επίπεδα, για να
καταλήξει, με εξαίρεση τη Δυτική Θράκη, στα ίδια σύνορα που είχε επιτύχει
με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου.»
Χριστίνα Κουλούρη, «Συνθήκη της Λωζάννης:
Ξεριζωμός στο όνομα της ειρήνης»
Επιμέλεια: Σκάνια Αθηνά
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.
α) Μεταρρυθμίσεις Τανζιμάτ: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 39: «Όμως, την
ίδια… να προσφέρει».
β) Οργανισμός (Ιούλιος 1914): Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 140 -141: «Τον
Ιούλιο του 1914… γεωργικό κλήρο».
γ) Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 153:
«Η ελληνική κυβέρνηση…» & Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 156:

«Η ΕΑΠ

λειτούργησε … στους πρόσφυγες».
Α2.
α) → Σωστό
β) → Σωστό
γ) → Λάθος
δ) → Λάθος
ε) → Σωστό

Β1.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 211: «Οι επαναστάτες αιφνιδίασαν… σκοπούς της
επανάστασης».

Β2.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 82: « Η βάση των κομμάτων… κοινωνικής
ομάδας».
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β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 84: «Η οργάνωση των κομμάτων… εκλογικής
τους περιφέρειας».

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.78: «Μέσα σε συνθήκες… βιαιοπραγίας».
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 78 – 79: «Παρά την έντονη αντίδραση…
πολιτικού τοπίου».

Δ1.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.149 – 152: «Στις 24 Ιουλίου 1923… συμφερόντων
του ελληνικού κράτους».
→ Ο σχολιασμός των πηγών εναπόκειται στην κρίση των μαθητών.
Ο μαθητής, αφού μελετήσει με προσοχή την εκφώνηση στη οποία υπάρχει
το ζητούμενο θέμα (ιστορικές γνώσεις), πρέπει να επιλέξει εκείνα τα στοιχεία
των πηγών που αναφέρονται σε αυτό ακριβώς, ενισχύοντας ή
αποδυναμώνοντας την άποψη του σχολικού εγχειριδίου.
Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα:
α) να συνδυάσει

αποσπάσματα του κειμένου του

βιβλίου και του

παραθέματος (σύνθεση) ή
β) να γράψει πρώτα τις ιστορικές γνώσεις από το βιβλίο και στη συνέχεια να
ακολουθήσει η ανάλυση των πηγών (παράθεση).

Επιμέλεια: Σκάνια Αθηνά
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Α1.

Α2.

α.

β.

γ.

δ.

ε.

Β1.

Β2.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων:
α) Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (Δ.Ο.Ε)
β) Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών
γ) Ροπαλοφόροι
(Μονάδες 15)
Να κυκλώσετε το Σ για το σωστό και το Λ για το λάθος στις παρακάτω
προτάσεις:
Γαλλική τεχνική εταιρεία ασχολήθηκε με το έργο της
διάνοιξης
της
διώρυγας
της
Κορίνθου
που Σ
Λ
ολοκληρώθηκε το 1881.
Η εξέλιξη τόσο του εργατικού όσο και του αγροτικού
ζητήματος στην Ελλάδα οφείλονται στις ιστορικές Σ
Λ
ιδιομορφίες της ελληνικής ανάπτυξης.
Οι αρχηγοί των ξενικών κομμάτων είχαν διαμορφώσει
τις αντιλήψεις τους κατά την προεπαναστατική Σ
Λ
περίοδο.
Πριν την καταστροφή της Σμύρνης είχαν καταφύγει
στο ελληνικό κράτος ελληνικοί πληθυσμοί από τα Σ
Λ
Βουρλά, το Αϊβαλί και τα Μοσχονήσια.
Η ελληνική κυβέρνηση του Γ. Θεοτόκη υπό την πίεση
του βασιλικού περιβάλλοντος στην Αθήνα καταδίκασε Σ
Λ
το κίνημα του Θερίσου.
(Μονάδες 10)
Ποιες ήταν οι συνέπειες της ήττας του Βενιζέλου στις εκλογές του
Νοεμβρίου του 1920:
α) για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως τη μικρασιατική
καταστροφή.
(μονάδες 7)
β) για την πολιτική κατάσταση και το διεθνές επίπεδο της χώρας κατά
τη μικρασιατική εκστρατεία.
(μονάδες 6)
(Μονάδες 13)
Να καταγράψετε το σημαντικό έργο που απέδωσε σε σύντομο χρονικό
διάστημα η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας.
(Μονάδες 12)
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Γ1.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα και στηριζόμενοι στις
ιστορικές σας γνώσεις:
α) να αναφερθείτε στις μορφές των επενδύσεων των ελλήνων
ομογενών στο ελληνικό κράτος το 19ο αιώνα.
β) να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους οι επενδύσεις των
ελλήνων ομογενών είχαν κατά κανόνα ευκαιριακό χαρακτήρα.

ΠΗΓΗ 1
Όλες σχεδόν οι επενδύσεις ομογενών κεφαλαίων στην Ελλάδα είχαν
ορισμένα πολύ διαφωτιστικά κοινά χαρακτηριστικά. Μερικές από αυτές
ήταν κατάλληλες για εύκολη, ασφαλή ρευστοποίηση και μεταφορά του
κεφαλαίου έξω από την Ελλάδα σε περίπτωση κινδύνου. Μερικές σήκωναν
ασυνήθιστα μεγάλους συντελεστές απόσβεσης, που μείωναν στο ελάχιστο
τη χρονική διάρκεια της διακινδύνευσης κεφαλαίου. Αυτές πάλι που είχαν
στοιχεία κινδύνου ήταν επικερδέστερες, είχαν δηλαδή την τυπική μορφή
της κερδοσκοπίας. Υπήρχαν έτσι οι μεγάλες εμπορικές δουλειές σε μια
χώρα ελεύθερου εμπορίου, μια δραστηριότητα που σήμαινε μικρές
εγχώριες υποχρεώσεις, εύκολα εξαγόμενα κεφάλαια και μεγάλα ποσοστά
κέρδους. Υπήρχαν μεταλλευτικές παραχωρήσεις με εξαιρετικούς όρους.
Υπήρχαν τραπεζιτικές και χρηματιστικές επιχειρήσεις σε μια παρθένα αγορά
που διψούσε για κεφάλαια και όπου επιτόκια ύψους 30-60% ήταν
συνηθισμένο φαινόμενο σε εποχές που τα διεθνή επιτόκια περιορίζονταν
σε 2.5-4.5%. Υπήρχε η ναυτιλία, όπου η αλλαγή της σημαίας είναι
ασφαλιστική δικλείδα σ’ εποχές εγχώριας κρίσης και μέσο εκβιασμού σ’
εποχές παγκόσμιας ευφορίας. Υπήρχαν τα αστικά ακίνητα σε μια
πρωτεύουσα με εκπληκτική πληθυσμιακή ανάπτυξη, όπως και οι τεράστιες
αγροτικές εκτάσεις, οι αγορασμένες σε ευνοϊκές τιμές … Είναι, λοιπόν,
πραγματικά εύστοχη η μαρτυρία του «Ραμπαγά», το 1882, για τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες των ομογενών: «Ούτε εις ανάπτυξιν
βιομηχανίας, ούτε εις επιχειρήσεις, εξ’ ων θα ζωογονηθώσιν αι εργατικαί
τάξεις χρησιμοποιούσι τα χρηματικά κεφάλαιά των. Η κυβεία, αι συμβάσεις,
αι μετοχικαί ταχυδρακτυλουργίαι, είναι τα προσφιλή αυτών αντικείμενα».
Γ. Δερτιλή, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση,
(1880-1909) σσ. 59-65
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ΠΗΓΗ 2
«... Η μαζική εμφάνιση στην ελλαδική κοινωνία των ανθρώπων του
παροικιακού ελληνισμού αποτέλεσε ένα νεωτερισμό πρώτου μεγέθους. Και
αυτός ακόμη ο τόσο «ευρωπαιοστρεφής» Εμμανουήλ Ροΐδης,
προσχωρώντας στο γενικό συναίσθημα της λαϊκής προπαγάνδας,
χαρακτήρισε τους επαναπατριζόμενους ομογενείς σαν «σπείρα
μεγαροκτιστών», οι οποίοι «ως νέοι Ηρακλειδείς, επέδραμον εις την Αθήνα
εκ του Χαβσαροχάνου» (εννοεί την αγορά της Κων/πόλεως). Ακόμα πιο
αναλυτικά, ο Ροΐδης έδινε την εξής γραφική περιγραφή στην επιθεώρηση
«Ασμοδαίος»:
«... Επέδραμεν εκ των παραλίων του θρακικού Βοσπόρου εις την Αττικην
φυλή ανθρώπων, οίτινες καυχώνται επί ελληνική καταγωγή και
πατριωτισμώ. Ψωμάρπαγες, σαρκοβόροι και μάλιστα τρεφόμενοι εκ
κρέατος αυτοχθόνων... Τρώγουν εις τα γεύματά των πλακούντια εκ
κρέατος ιθαγενούς... Στρατηλάτης των Μέγας είναι ο Ανδρέας Τσιγκρός».
Η παρουσία στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, τόσων Ελλήνων κεφαλαιούχων
και τόσων κεφαλαίων δημιούργησε ένα κλίμα κερδοσκοπίας σε έκταση
πρωτοφανή. Στις δημοτικές εκλογές του 1883 ο Στέφανος Ξένος απένειμε
στους πλούσιους ομογενείς το χαρακτηρισμό «χρυσοκάνθαροι», ο οποίος
και ευτύχησε να υιοθετηθεί από τη σχετική φιλολογία της εποχής. Ο όρος
αυτός φαίνεται ότι εξέφραζε όλη την αμηχανία, την ανασφάλεια και τη
δυσφορία του εγχώριου μικροαστισμού απέναντι στην εισβολή των
μεγιστάνων του κεφαλαίου».
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΔ΄, σ. 57
(Μονάδες 25)
Δ1. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και στοιχεία των
παραθεμάτων, να εντοπίσετε τα εμπόδια που συνάντησε η Πατριαρχική
επιτροπή στην προσπάθειά της για την αποκατάσταση των
παλιννοστούντων στην Αν. Θράκη και τα παράλια της Μικράς Ασίας.
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Οι πρόσφυγες φυσικά και οικονομικά ήταν εξαντλημένοι. Επιπλέον,
στους τόπους τους θα συναντούσαν πολλά προβλήματα. Τα σπίτια τους,
στην Αν. Θράκη και στα Μικρασιατικά παράλια της Προποντίδας, είχαν
πολλές ζημιές. Η Μάδυτος, η Κριθιά, η Καλλίπολη και η περιφέρεια των
Δαρδανελλίων είχαν καταστραφεί εντελώς, γιατί είχαν βομβαρδιστεί από
τους Συμμάχους. Οι παλιννοστήσαντες εγκαταστάθηκαν προσωρινά στο
Αγά Δερέ, το Κιλίτ Μπάχρ και στα εγκαταλελειμμένα κατασκηνώματα και
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υπόστεγα του στρατού. Όσα χωριά δεν είχαν καταστραφεί ήταν
κατειλημμένα από Μουσουλμάνους μεταξύ των οποίων ήταν και Αλβανοί
και Βόσνιοι Μουσουλμάνοι, που ήρθαν από τα μέρη που είχαν χάσει οι
Τούρκοι τελευταία. Μπρος σ’ αυτή την κατάσταση, η Πατριαρχική Κεντρική
Επιτροπή συνέστησε την αναβολή της παλιννόστησης. Η λαχτάρα όμως
των προσφύγων για τις πατρίδες τους ήταν τόσο μεγάλη που παρά τις
άσχημες συνθήκες η παλιννόστηση συνεχίστηκε.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Μπρος σ’ αυτήν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, επιβάλλετο η
Επιτροπή αναγκαστικά να σπεύσει να παράσχει την περίθαλψη που έπρεπε
στους εν κινήσει πρόσφυγες που παλιννοστούσαν. Η περίθαλψη συνίστατο
στην παροχή των αναγκαίων μεταφορικών μέσων, την τροφοδοσία, την
πρόχειρη στέγαση και την ιατρική επίβλεψη. Και στους μεν μικρούς
σταθμούς, η περίθαλψη αναγκαστικά ήταν στοιχειώδης, αφού
πραγματοποιείτο από τα μέλη τους. Στα μεγάλα, όμως, κέντρα, όπου η
κίνηση ήταν σημαντική, υπήρχε ειδική υπηρεσία με την εποπτεία των
υποεπιτροπών, οι οποίες παρείχαν πιο συστηματική και πιο πλήρη
περίθαλψη. Έτσι, στο Βατούμ, την Τραπεζούντα, την Κερασούντα, την
Πάνορμο, τη Νικομήδεια και την Κων/πολη, κοινοτικά ιδρύματα και διάφορα
άλλα οικήματα χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση των παλιννοστούντων.
Συγκροτήθηκαν, δε, συσσίτια, που παρείχαν τροφή σ’ αυτούς, ενώ γιατροί,
μέλη των επιτροπών, ακόμη και εμμίσθως, χορηγούσαν τις πρώτες βοήθειες
στους αρρώστους. (Π.Κ.Ε. Αιλιανός, σελ. 366) (Έγγραφο 14 Ιανουαρίου/9
Μαρτίου 1919)
Απόσπασμα από την ομιλία του συγγραφέα Άρη Κυριαζή στην
παρουσίαση του βιβλίου του «Παλιννόστηση στις Γλυκές Πατρίδες
1918-1922» που έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2007.
(Μονάδες 25)
Επιμέλεια: Τσιαντόπουλος Άρης

[174]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.
α) Δ.Ο.Ε: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 37-38: «Τα οικονομικά... 30.000.000
δραχμές».
β) Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.
160: «Η Σύμβαση ανταλλαγής… Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών».
γ) Ροπαλοφόροι: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 212-213: «Η Κρητική Βουλή…
ροπαλοφόρους».
Α2.
α) Λάθος
β) Σωστό
γ) Σωστό
δ) Λάθος
ε) Λάθος
Β1.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 50-51: «Το Νοέμβριο του 1920… συνέπειές
της».
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 96-97: «Οι Φιλελεύθεροι… το σύνταγμα» &
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 144 «Το Νοέμβριο… απέναντι στην Ελλάδα».
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.
Απαιτείται συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και συνθετική αξιοποίηση όλων
των στοιχείων των παραθεμάτων.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 40 «Οι τοποθετήσεις σε ακίνητα… στο δανεισμό
του δημοσίου» & αξιοποίηση στοιχείων 1ης πηγής
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 39-40 «Οι πρώτες δειλές… και την Ελλάδα» &
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 40 «Βασικό χαρακτηριστικό… με λίγα λόγια» &
αξιοποίηση στοιχείων 1ης και 2ης πηγής.
Δ1.
Απαιτείται συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και συνθετική αξιοποίηση όλων
των στοιχείων των παραθεμάτων.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 142-143: «Η επιστροφή των προσφύγων… της
προσφυγιάς» και αξιοποίηση των στοιχείων και των δύο παραθεμάτων.
Επιμέλεια: Τσιαντόπουλος Άρης
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Α1.

Α2.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων:
α) Σκωρίες
β) Λαϊκό κόμμα
γ) Οργανισμός (1914)
(Μονάδες 12)
Να αντιστοιχήσετε τα δεδομένα των στηλών Α΄ και Β΄. Κάθε
στοιχείο της στήλης Β΄ περιλαμβάνει περισσότερα του ενός δεδομένα
της Α΄ στήλης:
Α΄
Β΄

1. σταδιακή αναμόρφωση οικονομίας
2. αναλογικό εκλογικό σύστημα
3. μεγαλοαστική τάξη
4. πάση θυσία αύξηση εξοπλισμών
5. ισότητα ευκαιριών
6. μεσαία και κατώτερα στρώματα
7. κοινωνική γαλήνη
8. αναμόρφωση πολιτικού συστήματος
9. συνταγματική μεταβολή
10. αύξηση των θέσεων εργασίας
11. αρχή αυτοδιάθεσης των λαών
12. «Ανόρθωση»
13. επιβολή αρχών κοινωνικής
δικαιοσύνης

α. Κόμμα Φιλελευθέρων
β. Ραλλικό κόμμα
γ. Εθνικό κόμμα
δ. Θεοτοκικό κόμμα
ε. Κοινωνιολογική Εταιρεία
στ. Λαϊκό κόμμα
ζ. Σ.Ε.Κ.Ε

(Μονάδες 13)
Β1. Να αναφερθείτε στα προσφυγικά ρεύματα που κατέφθασαν στο
ελληνικό κράτος από περιοχές της Βουλγαρίας κατά την περίοδο
1906 - 1919.
(Μονάδες 13)
Β2. Να καταγράψετε τους στόχους, τις ρυθμίσεις και τα αποτελέσματα των
νομοθετικών ρυθμίσεων της περιόδου 1870-1871 για τη διανομή των
«εθνικών γαιών».
(Μονάδες 12)
[176]

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1. Αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα και στηριζόμενοι στις
ιστορικές σας γνώσεις:
α) να παρουσιάσετε το περιεχόμενο των ελληνοτουρκικών συμφωνιών
του 1930.
β) να αποτιμήσετε τα θετικά και αρνητικά σημεία της ελληνοτουρκικής
προσέγγισης του 1930 από τη σκοπιά του Έλληνα πρωθυπουργού και
των προσφύγων.
ΠΗΓΗ 1
Ο Έλλην πρωθυπουργός, συνοδευόμενος υπό του υπουργού των
Εξωτερικών Ανδρ. Μιχαλακοπούλου, ανεχώρησεν εξ Ελλάδος, επιβαίνων
ελληνικού πολεμικού, την 25ην Οκτωβρίου 1930. Η υποδοχή που του
έγινεν από επισήμου πλευράς υπήρξεν εξαίρετος τόσον εις
Κωνσταντινούπολιν, όσον και εις την τουρκικήν πρωτεύουσαν. Η εις
Άγκυραν επίσκεψις του Βενιζέλου ετερματίσθη με την υπογραφήν, την
30ην Οκτωβρίου, τριών ελληνοτουρκικών συμφωνιών.
Η πρώτη ήτο «σύμφωνον φιλίας, ουδετερότητος και διαιτησίας». Η αξία
του συμφώνου τούτου ευρίσκετο κυρίως εις την διάταξιν, δια της οποίας
τα δύο κράτη ανελάμβανον αμοιβαίως την υποχρέωσιν να μη μετάσχουν
οιασδήποτε οικονομικής ή πολιτικής συνεννοήσεως, στρεφομένης εναντίον
του ετέρου εξ αυτών.
Η δευτέρα, το ναυτικόν πρωτόκολλον, ανεφέρετο εις τους ναυτικούς
εξοπλισμούς Ελλάδος και Τουρκίας. Δια του πρωτοκόλλου ωρίζετο ότι τα
δύο κράτη ανελάμβανον την υποχρέωσιν όπως «εις ουδεμίαν παραγγελίαν
προσκτήσεως ή ναυπηγήσεως πολεμικών μονάδων ή εξοπλισμών
προβαίνωσιν, άνευ προηγουμένης ειδοποιήσεως του ετέρου
συμβαλλομένου μέρους, εξ μήνας πρότερον, επί τω σκοπώ όπως παρέχεται
εις τας δύο κυβερνήσεις η ευκαιρία να προλαμβάνουν ενδεχόμενην
άμιλλαν ναυτικών εξοπλισμών, δια της φιλικής ανταλλαγής απόψεων και
της παροχής εξηγήσεων υπό του ενός και του ετέρου μέρους εν πνεύματι
πλήρους ειλικρινείας».
Η Τρίτη συμφωνία περιελάμβανεν εμπορικήν σύμβασιν, σύμβασιν
εγκαταστάσεως και προξενικήν σύμβασιν. Αι συμβάσεις αυταί είχον ως
αποτέλεσμα την τόνωσιν των μεταξύ των δύο χωρών εμπορικών σχέσεων
και την κατοχύρωσιν των εις την Τουρκίαν εγκατεστημένων Ελλήνων.
Ηνοίγοντο δε προοπτικαί δια την εγκατάστασιν νέων.
Γρ. Δαφνή, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940,
ό.π., σσ. 68-70
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ΠΗΓΗ 2
«Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι περιουσίες που είχαν αφήσει οι
Έλληνες στη Μικρά Ασία περιήλθαν, σύμφωνα με την ελληνοτουρκική
συμφωνία του 1930, αυτόματα στο τουρκικό κράτος και συμψηφίστηκαν
με τα αντίστοιχα δικαιώματα των Οθωμανών ανταλλαξίμων και του
ελληνικού κράτους. Με βάση τα στοιχεία της εποχής η συνολική αξία των
ελληνικών περιουσιών στην Τουρκία έφθανε τα 100 δισεκατομμύρια
δραχμές ή 268 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Παρόλα αυτά, ο Βενιζέλος,
στα πλαίσια της συμφιλιωτικής πολιτικής του με την Τουρκία, δέχθηκε ότι
οι περιουσίες των Τούρκων στην Ελλάδα ήταν ανώτερες (!) από εκείνες
των Ελλήνων στην Τουρκία κατά 125 χιλιάδες λίρες Αγγλίας. Η εξήγηση
που δόθηκε επίσημα ήταν ότι οι περιουσίες των Ελλήνων ήταν κυρίως
κινητά κεφάλαια και ότι, συνεπώς, το μέγιστο μέρος από αυτά το είχαν
συναποκομίσει μαζί τους οι πρόσφυγες, ενώ οι περιουσίες των Τούρκων
ήταν κατά το μέγιστο μέρος αγροτικά κτήματα και ακίνητα. Παρά τη γενική
κατακραυγή στην Ελλάδα, το συμφιλιωτικό πνεύμα με την Τουρκία
επικράτησε και εγκρίθηκε από τη Βουλή η σχετική Σύμβαση».
Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σελ. 331
ΠΗΓΗ 3
Ο Ελ. Βενιζέλος δεν ανήκεν εις την κατηγορίαν των ανθρώπων που
εδίσταζον να αναλάβουν ευθύνας. Άλλωστε, όταν η Ελλάς είχε βαστάσει
το βάρος της Μικρασιατικής καταστροφής, όταν είχεν υποστή τόσας θυσίας
εις άψυχον και έμψυχον υλικόν, ποίαν αξίαν ημπορούσαν να έχουν μερικαί
εκατοντάδες χιλιάδων λιρών, όταν δια της θυσίας αυτής επετυγχάνετο
ένας ευρύτερος διακανονισμός των ελληνοτουρκικών σχέσεων,
εγεφυρούτο το από αιώνων χάσμα μεταξύ των δύο λαών και το Αιγαίον
πέλαγος μετετρέπετο από χωριστικόν όριον εις συνδέουσαν γέφυραν;
Εάν ο Βενιζέλος δεν ανελάμβανε την ευθύνην της οριστικής
εκκαθαρίσεως του κυκεώνος των οικονομικών διαμφισβητήσεων μεταξύ
των δύο χωρών, εάν άφηνε τα πράγματα να κυλούν όπως προέβλεπαν αι
μέχρι τότε συμβάσεις, αι ελληνοτουρκικαί σχέσεις καθημερινώς θα
εδηλητηριάζοντο, η καχυποψία αμοιβαίως θα εγένετο εντονωτέρα, η
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προσφυγή εις τους εξοπλισμούς θα καθίστατο αναπόφευκτος, με
αποτέλεσμα την επιβάρυνσιν της Ελλάδος δια ποσών θετικώς
μεγαλύτερων από την αρνητικήν ζημίαν που υπέστη δια της παραιτήσεως
από μιας αξιώσεως αμφιβόλου βασιμότητας. Το θέμα ήτο: Εσύμφερεν ή
όχι την Ελλάδα να λησμονήση το παρελθόν και να επιδίωξη ειλικρινώς την
αποκατάστασιν φιλικών σχέσεων με την Τουρκίαν; Εσύμφερεν ή όχι να
μεταβληθή ο προαιώνιος εχθρός εις φίλον; Εφ’ όσον η απάντησις εις το
ερώτημα τούτο θα ήτο καταφατική, η συμφωνία της 10ης Ιουνίου
παρουσιάζετο ως το καλύτερον δυνατόν πρώτον βήμα δια την συμφιλίωσιν
με την Τουρκίαν. Οι επικριταί, άλλωστε, του Βενιζέλου, όπως απέδειξεν η
μετά ταύτα πολιτική των, επίστευον ότι η συμφωνία εκείνη ήτο κατά βάσιν
ορθή.
Γρ. Δάφνη, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων (1923-1940), τόμ. Β’,
εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1997, σσ. 66-68
(Μονάδες 25)
Δ1. Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις και στα στοιχεία των
παραθεμάτων να αναφερθείτε στη στάση που κράτησαν οι Μεγάλες

Δυνάμεις απέναντι στη επανάσταση του Θερίσου
Νοέμβριος 1905).

(Μάρτιος –

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Από τις 10 Μαρτίου 1905, ημερομηνία που η Κρήτη ρίχτηκε στην
περιπέτεια του Θερίσου υπό την αρχηγία του Βενιζέλου, έγινε φανερό πως
ο πληθυσμός του νησιού θα στρεφόταν κατά του ύπατου αρμοστή, τον
οποίο υποστήριζαν οι ξένοι και μόνο (…) Η αρμοστεία εξάλλου στράφηκε
αποφασιστικά εναντίον του κινήματος, το κατήγγειλε ως προδοσία της
εθνικής υπόθεσης και σε πολλές περιπτώσεις μεταχειρίστηκε εναντίον του
και τις ξενικές λόγχες – ιδιαίτερα των ρωσικών δυνάμεων κατοχής της
νήσου. Τέλος, η αρμοστεία πέτυχε διακοίνωση των προξένων των
Δυνάμεων, με την οποία ζητούνταν η κατάθεση των όπλων των ανταρτών
του Θερίσου. Οι εξεγερμένοι πέτυχαν τη γενική αμνηστία και τη σύγκληση
συνέλευσης και έτσι η έκρυθμη κατάσταση τερματίστηκε.
Τάσος Βουρνάς, ο.π., σελ.593
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Η οργάνωση του ένοπλου κινήματος του Θερίσου βασίστηκε στη
δυναμική
προσαρμογή στην πραγματική
κατάσταση και στην
παρακόλουθη κατάλληλη αξιοποίηση των ειδικών τοπικών και των
γενικότερων διεθνών συνθηκών. Ο Βενιζέλος είχε σταθμίσει με ακρίβεια
τη σύμπτωση των εσωτερικών και των εξωτερικών παραγόντων που
καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολη τη βίαιη καταστολή του κινήματος. […]
Οι διπλωματικοί εκπρόσωποι των προστάτιδων Δυνάμεων, παρά την
κοινή επιθυμία τους να αντιδράσουν άμεσα στην επαναστατική πρόκληση,
ήταν φυσικό τελικά να εμπλακούν σε εγγενείς δυσχέρειες, σε διαφωνίες
και σε αντιφατικές πιέσεις. Η αντιγνωμία γύρω από τον καθορισμό των
μέσων και των μεθόδων για την καταστολή του κινήματος, η ανεπάρκεια
των διεθνών στρατευμάτων σε αριθμό ανδρών – 1.800 αρχικά, 3.000
αργότερα, μετά την άφιξη των ενισχύσεων – και σε πολεμικά μέσα,
αλλά και η διστακτικότητα των δημοκρατικών κυβερνήσεων του Λονδίνου,
της Ρώμης και των Παρισίων να λάβουν μέτρα ικανά να προκαλέσουν
αιματοχυσία και να εξεγείρουν την κοινή γνώμη, αποτέλεσαν βασικούς
ανασταλτικούς
παράγοντες
στην
ανάληψη
αποτελε-σματικών
στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των επαναστατών. […] Έτσι, η
αδυναμία να λάβουν τα απαραίτητα κατασταλτικά μέτρα ήταν μοιραίο να
τις τρέψει προς την ιδέα ενός συμβιβαστικού διακανονισμού, ικανού
οπωσδήποτε να περισώσει το βασικό πλαίσιο της ισχύουσας πολιτικής
νομιμότητας.
Ι.Ε.Ε. , τόμος ΙΔ΄ σελ. 211
(Μονάδες 25)
Επιμέλεια: Τσιαντόπουλος Άρης
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.
α) Σκωρίες: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 26 «Η πιο γνωστή… εκατομμυρίων
δραχμών».
β) Λαϊκό κόμμα: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 93 «Στα μέσα του 1910… στους
Φιλελευθέρους».
γ) Οργανισμός(1914): Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 140-141 «Τον Ιούλιο του
1914… γεωργικό κλήρο».
Α2.
1→ε
6→β
11→ζ ,

2→ζ
7→α ,
12→γ

3→α
8→στ ,
13→στ

4→δ
9→ε ,

5→ε
10→β ,

Β1.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 137: «Οι πρώτοι Έλληνες… Μακεδονικός Αγώνας»
& Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 137: «Μετά την υπογραφή… έφθασαν στην
Ελλάδα» & Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.140: «Το Νοέμβριο του 1919… της
συνθήκης».
Β2.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 25: «Η οριστική αντιμετώπιση… της εθνικής αυτής
ιδιοκτησίας».
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.
Απαιτείται συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και συνθετική αξιοποίηση όλων
των στοιχείων των παραθεμάτων.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 161: «Στις 10 Ιουνίου 1930… του άλλου
κράτους» & αξιοποίηση των στοιχείων του 1ου παραθέματος.
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 161-162: «Οι μεταγενέστερες εξελίξεις…
εκλογές του 1932 και του 1933» & αξιοποίηση των στοιχείων του 2ου & του
3ου παραθέματος
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Δ1.
Απαιτείται συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και συνθετική αξιοποίηση όλων
των στοιχείων των παραθεμάτων.
Στάση Μεγάλων Δυνάμεων στην επανάσταση του Θερίσου:
▪ Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 212: «Η επανάσταση του Θερίσου
καταθορύβησε τις Προστάτιδες Δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν τη
συγκατάθεσή τους στον Πρίγκιπα Γεώργιο να κηρύξει το στρατιωτικό
νόμο σε όλη την Κρήτη» & από το 1ο κείμενο «Από τις 10 Μαρτίου
1905... οι ξένοι και μόνο…».
▪ Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 213: «Οι Μεγάλες Δυνάμεις… προς τους
επαναστάτες» & από το 1ο κείμενο «Η αρμοστεία εξάλλου… της νήσου»
& από το 2ο κείμενο « Ο Βενιζέλος είχε σταθμίσει… εναντίον των
επαναστατών».
▪ Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 214-215: «Η κρίση μετατοπίστηκε…
σουλτανική επικυριαρχία» & από το 2ο κείμενο «Έτσι η αδυναμία…
πολιτικής νομιμότητας».
▪ Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 215: «Η επιμονή των επαναστατών… της
Κρήτης με την Ελλάδα» & από το 1ο κείμενο «Τέλος η αρμοστεία…
τερματίστηκε».
Επιμέλεια: Τσιαντόπουλος Άρης

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.

Α2.

Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων:
α) Αντιπολιτευτικοί όμιλοι
β) Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας
γ) «Περί συγκροτήσεως της Κρητικής Συνελεύσεως»
(Μονάδες 15)
Να αντιστοιχήσετε τα δεδομένα των στηλών Α΄ και Β΄:
Α΄
Β΄

α) Μάρτιος 1910

1. αφαίρεση συμβόλων Τουρκίας και Δυνάμεων

β) 17 Μαίου 1910

2. βενιζελική κυβέρνηση στην Κρήτη
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γ) Σεπτέμβριος 1910

3. εκλογές στην Κρήτη

δ) τέλη 1911

4. Συνθήκη του Λονδίνου

ε) 3 Ιανουαρίου 1912

5. η Κρήτη αναπόσπαστο τμήμα της Ελλάδας

στ) 12 Οκτωβρίου 1912

6. μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα

ζ) 18 Οκτωβρίου 1912

7. επαναστατική συνέλευση στην Κρήτη

η) 14 Φεβρουαρίου 1913

8. οι Κρήτες βουλευτές στην ελληνική βουλή

θ) 30 Μαΐου 1913

9. αναταραχή στην Κρήτη

ι) 14 Νοεμβρίου 1913

10. αποστολή Στ. Δραγούμη στο νησί

(Μονάδες 10)
Β1. Να καταγράψετε τις επενδύσεις που έγιναν στο ελληνικό κράτος:
α) στα ορυχεία του Λαυρίου το 19ο αιώνα.
(μονάδες 8)
β) στους τομείς του ηλεκτρικού και συγκοινωνιακού δικτύου στην
Αθήνα τον 20ο αιώνα.
(μονάδες 7)
(Μονάδες 15)
Β2. Ποια προβλήματα είχε λύσει η Ελλάδα την περίοδο του μεσοπολέμου
που εξακολουθούσαν να ταλανίζουν τα υπόλοιπα Βαλκανικά κράτη;
(Μονάδες 10)

Γ1.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του βιβλίου σας και το περιεχόμενο
των πηγών:
α) να παρουσιάσετε τη λειτουργία και τους στόχους του καθεστώτος
Δ.Ο.Ε για την ελληνική οικονομία.
β) να επισημάνετε τις συνέπειες της επιβολής του Διεθνούς
Οικονομικού Ελέγχου στην εθνική οικονομία.

ΠΗΓΗ 1
Αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 υπήρξε και η
επιβολή στην Ελλάδα Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου ...
Η Ελληνική κυβέρνηση μετά την ήττα, τον Ιούλιο του 1897, κατέβαλε
ύστατες προσπάθειες να συμβιβαστεί με τους δανειστές και να αποτρέψει
τον έλεγχο. Πρώτα ο διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Στ. Στρέιτ και στη
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συνέχεια ο Α. Συγγρός ανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις με τους
εκπροσώπους των ομολογιούχων, αλλά χωρίς επιτυχία ... Η επίσημη
ονομασία του οργανισμού, που ουσιαστικά ανέλαβε τη διαχείριση της
Ελληνικής οικονομίας ήταν αρχικά Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου. Ο όρος
αυτός «όζων δουλείας» αντικαταστάθηκε ύστερα από ένα χρόνο με τον όρο
Διεθνής Οικονομική Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) αλλά στη συνείδηση όλων και στην
ιστορία έμεινε η λέξη Έλεγχος, γιατί αυτό ήταν στην πραγματικότητα. ...
Ο οικονομικός έλεγχος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα
βαρύς, αλλά αποβλέποντας πάντα στο συμφέρον των ομολογιούχων, είχε
και ορισμένες ευνοϊκές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Ο νόμος
ΒΦΙΘ΄ (σημ: σχετικός νόμος που ψηφίστηκε από την ελληνική στις 21
Φεβρουαρίου 1898 και αφορά στην ίδρυση του Δ.Ο.Ε.) περιείχε διατάξεις
που περιόριζαν την αναγκαστική κυκλοφορία και έτσι βοηθούσαν τη
νομισματική σταθερότητα και τη βελτίωση της εσωτερικής αξίας της
δραχμής. Επίσης με τον έλεγχο εμπεδώθηκε η ελληνική πίστη, ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα συνάψεως νέων δανείων, που τα χρειάστηκε η
Ελλάδα στα χρόνια που ακολούθησαν.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄, σσ. 164-165
ΠΗΓΗ 2
Η πτώχευση της Ελλάδας ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας τέτοιας
δανειακής επιβάρυνσης εξανάγκασε το ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τη
μέγιστη των ταπεινώσεων, την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού
Ελέγχου. Η διεθνής οικονομική επιτροπή, η οποία συστάθηκε με υπόδειξη
των Μεγάλων Δυνάμεων, αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων
τραπεζών και έδρευε στο ελληνικό έδαφος, ενώ ο ρόλος της δε
σταματούσε στον έλεγχο και τη διαχείριση των εσόδων του κράτους, αλλά
προχωρούσε και στη βαρύνουσα γνωμάτευση για την έκδοση χρήματος,
για τη σύναψη νέων δανείων και γενικά για όλα σχεδόν τα δημοσιονομικά
θέματα.
Οι υπερεξουσίες αυτές της διεθνούς οικονομικής επιτροπής ουσιαστικά
αναιρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις εξουσίες της ελληνικής
κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, καθώς οι αποφάσεις του κράτους για
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σχεδιασμούς οικονομικής ανάπτυξης ελέγχονταν από εξωελλαδικά κέντρα,
ερήμην του ελληνικού λαού. Με το τρόπο αυτό το ξένο κεφάλαιο, το οποίο
την αμέσως προηγούμενη περίοδο (1850-1875) είχε εξουδετερώσει τις
σποραδικές και ελάχιστα οργανωμένες προσπάθειες του εγχώριου
κεφαλαίου να μπει στη σφαίρα της παραγωγής και να προχωρήσει σε
βιομηχανικές επενδύσεις, αυτή την περίοδο (1875-1900) αναλαμβάνει να
διεκπεραιώσει το ίδιο κάποιες λειτουργίες με προϋποθέσεις και όρους
τέτοιους που θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την κυριαρχία του.
Σ. Τζόκα, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα
στα τέλη του 19ου αιώνα, σσ. 188-189
(Μονάδες 25)
Δ1. Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τα στοιχεία του
παραθέματος να αναφερθείτε:
α) στο έργο που συντελέστηκε στον τομέα της αγροτικής
αποκατάστασης.
(μονάδες 15)
β) στις επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων στην εθνολογική
σύσταση του ελληνικού κράτους.
(μονάδες 10)
ΠΗΓΗ
Οι ελληνικές κυβερνήσεις εγκαθιστούν τους πρόσφυγες κυρίως στις πιο
εύφορες ελληνικές χώρες, στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, είτε
αγροτικά είτε αστικά. Επιδιώχθηκε πρώτα ν’ αποκατασταθούν στις
περιουσίες που είχαν εγκαταλείψει οι Τούρκοι, αλλά, επειδή οι οικισμοί
ήταν συγκριτικά λίγοι, κτίστηκαν εκατοντάδες νέοι συνοικισμοί, ορισμένοι
από τους οποίους αργότερα εξελίχθηκαν σε αξιόλογα οικονομικά κέντρα.
Οι κυβερνήσεις τους δίνουν γαίες και τα πρώτα μέσα και ζώα για την
καλλιέργεια της γης.
Στις χώρες αυτές ιδίως προβαίνουν ακόμη στην εκτέλεση μεγάλων
έργων πολιτισμού, ανοίγουν δρόμους, κατασκευάζουν γέφυρες, εκτελούν
μεγάλα λιμενικά έργα· επίσης εκτελούν μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και
αρδευτικά έργα, κυρίως σε τρεις περιοχές, στις πεδιάδες των Σερρών, της
Δράμας και της Θεσσαλονίκης: διευθετούν προς όφελος της γεωργίας
κοίτες χειμάρρων και μεγάλων ποταμών, όπως του Αξιού, του Στρυμόνα
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κλπ., που με τις πλημμύρες τους νέκρωναν τις παρόχθιες γαίες σε μεγάλο
βάθος, αποξηραίνουν λίμνες, όπως του Αχινού, Γενιτσών, Αρτζάν,
Αματόβου και τις γαίες τις παραδίδουν σε ακτήμονες πρόσφυγες και
γηγενείς.
Έπρεπε ακόμη να γίνουν αρτεσιανά φρέατα, υδραγωγεία, εξυγιαντικά
έργα, για να καταπολεμηθούν οι ελώδεις πυρετοί, ο τύφος, η φυματίωση,
να ιδρυθούν ιατρικοί σταθμοί, φαρμακεία κλπ. Τα μεγάλα αρδευτικά έργα
μεταβάλλουν την ανάγλυφη όψη της Μακεδονίας και προκαλούν το
θαυμασμό των πολιτισμένων λαών. Ο Γερμανός Stephan Ronhart στο
έργο του Griechenland von heute γράφει τα εξής χαρακτηριστικά: «Μια
σωστή εποπτική εικόνα αυτών των αληθινά γιγαντιαίων έργων επάνω σ’
αυτά τα πλατιά εδάφη μπορεί κανείς να τη σχηματίσει, μόνον όταν πετάξει
πάνω απ’ αυτά… Όποιος πετώντας με το αεροπλάνο επάνω από την Ιταλία,
από τη Ρώμη ή το Βρινδήσι… κατεβαίνει σιγά-σιγά από τα 4.000 μέτρα
επάνω από τη Μακεδονία προς τη Θεσσαλονίκη, βλέπει να παρουσιάζεται
εμπρός του βαθμιαία σαν ένα χαλί αυτή η πεδιάδα: μεγάλα, εύφορα,
καλλιεργημένα εδάφη, όπου πρώτα υπήρχαν ελώδεις εκτάσεις, καθαρά
χαραγμένα χωράφια από το σκοτεινό καστανό ως το ανοιχτό πράσινο,
σπαρμένα με τις ασπρουδερές κωμοπόλεις και χωριά, που τις διασχίζουν οι
φωτερές ταινίες των δρόμων, που κι αυτές τις κόβουν κατ’ ευθείαν ως τη
θάλασσα τα σκοτεινά αποξηραντικά κανάλια, και όλ’ αυτά συνορεύουν με
το
πλατύ
βαθυ γάλανο τόξο του Θερμαϊκού κόλπου - ένα θαυμαστό έργο
ανθρώπινης ενέργειας και προσπάθειας». Το έργο αυτό ήταν πραγματικά
ένα ειρηνικό έπος.
Παρόμοια έργα πολιτισμού στη Νότια Ελλάδα εδραιώνουν τη φήμη των
Ελλήνων ως φορέων προόδου στη ΝΑ Ευρώπη και στην Ανατολική
Μεσόγειο. Ο ίδιος ο Ronart γράφει: «Σήμερα η Ελλάδα, αφότου δέχθηκε
στο έδαφός της τα πλήθη των προσφύγων, περικλείει στα σύνορά της ένα
σχεδόν απόλυτα ομογενή από άποψη γλώσσας και θρησκείας λαό
6.550.000 ψυχών». Και σε άλλο σημείο: «Ο ελληνισμός σώζοντας τους
πρόσφυγές του από την καταστροφή και την εξουθένωση έσωσε ο ίδιος
τον εαυτό του και ανορθώθηκε πάλιν ηθικά, ενώ σύγχρονα συναρμολόγησε
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σφικτά ολόκληρο τον εθνικό του κορμό. Το μακεδονικό ζήτημα, το
περίπλοκο, μακροχρόνιο πρόβλημα της ευρωπαϊκής διπλωματίας, λύθηκε
δυναμικά για πάντα με την εγκατάσταση των 2/3 των 300.000 ελληνικών
οικογενειών που συνέρρευσαν: τα 9/10 των χωρικών και ένα μεγάλο μέρος
των αστών βρήκαν τη νέα τους πατρίδα στη Μακεδονία, απ’ όπου
Μωαμεθανοί και Βούλγαροι είχαν μεταναστεύσει με την ανταλλαγή των
πληθυσμών».
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, ό.π., σσ. 383-385
(Μονάδες 25)
Επιμέλεια: Τσιαντόπουλος Άρης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.
α) Αντιπολιτευτικοί όμιλοι: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 76: «Περί τα τέλη της
δεκαετίας του 1850… ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος».
β) Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας: Βλέπε σχολικό
βιβλίο σελ. 140 : «Παράλληλα με την άφιξη … επανεγκατάστασή τους».
γ) Περί συγκροτήσεως της Κρητικής Συνελεύσεως: Βλέπε σχολικό βιβλίο
σελ. 207: «Έναν ακριβώς μήνα… 8 Φεβρουαρίου 1899».
Α2.
α→3,
γ→6,
ε→7,
ζ→8,
θ→4,

β→2,
δ→9,
στ→10,
η→1,
ι→5

Β1.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 26: «Η πιο γνωστή περιοχή… εκατομμυρίων
δραχμών».
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 53: «Την ίδια περίπου εποχή… και λεωφορεία».
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Β2.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 52: «Η Ελλάδα του μεσοπολέμου… βαλκανικά
κράτη».
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.
Απαιτείται συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και συνθετική αξιοποίηση όλων
των στοιχείων των παραθεμάτων.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 37-38: «Κατά το έτος 1893… της ελληνικής
οικονομίας» & αξιοποίηση της πρώτης παραγράφου της 1 ης πηγής & της
πρώτης παραγράφου της 2ης πηγής.
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 38: «Τα αποτελέσματα… του παρελθόντος» &
αξιοποίηση της δεύτερης παραγράφου της 1ης πηγής & της δεύτερης
παραγράφου της 2ης πηγής.
Δ1.
Απαιτείται συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και συνθετική αξιοποίηση όλων
των στοιχείων των παραθεμάτων.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 154: «Τις αντικειμενικές συνθήκες…
παραμεθόριες περιοχές» & Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 156-157: «Η αγροτική
αποκατάσταση… η Αγροτική Τράπεζα» & αξιοποίηση των τριών πρώτων
παραγράφων του παραθέματος.
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 167: «Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις… στον
εθνικό κορμό» & αξιοποίηση της τέταρτης παραγράφου του παραθέματος.
Επιμέλεια: Τσιαντόπουλος Άρης
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.

Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων:
α) Αγροτική μεταρρύθμιση
β) Εθνικόν Κομιτάτον
γ) Οργανικός Νόμος (1900)

(Μονάδες 15)
Α2. Να κυκλώσετε το Σ για το σωστό και το Λ για το λάθος στις παρακάτω
προτάσεις:
α. Κατά τον πρώτο διωγμό οι διώξεις του ελληνισμού της
Τουρκίας συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση μέχρι τη λήξη Σ
Λ
του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.
β. Η μετανάστευση από τα νησιά του Αιγαίου το 19ο αιώνα
ήταν απόρροια της αποτυχίας των απελευθερωτικών
κινημάτων στις περιοχές αυτές.
γ.

Κατά τη δεκαετία του 1880 τα κόμματα συνέχιζαν να
επιβιώνουν και μετά το θάνατο του ηγέτη τους, όπως
άλλωστε συνέβαινε και κατά την Οθωνική περίοδο.

δ. Μετά τη διάλυση της Ε.Α.Π το 1930, τα χρέη των αγροτών
προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Αγροτική Τράπεζα.
ε.

Με τελεσίγραφό τους οι Προστάτιδες Δυνάμεις στις 2
Ιουνίου 1905 προς τους επαναστάτες του Θερίσου
ζητούσαν αφοπλισμό εντός 15 ημερών.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

(Μονάδες 10)
Β1. Να καταγράψετε τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την ελληνική
οικονομία από την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος.
(Μονάδες 10)
Β2. Να αναφερθείτε στη διάσταση απόψεων Πρίγκιπα Γεωργίου και
Βενιζέλου ως προς το ενωτικό ζήτημα ως και το 1901.
(Μονάδες 15)
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Γ1.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Αντλώντας στοιχεία των παραθεμάτων και με βάση τις ιστορικές σας
γνώσεις, να καταγράψετε:
α) ποια ήταν η δομή και η οργάνωση του κόμματος των Φιλελευθέρων;
β) γιατί ήταν κάτι το ανέφικτο αυτό που οι βενιζελικοί είχαν πλάσει
στο νου τους;

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Το νέο κόμμα νίκησε πάλι στις εκλογές του 1912 με συντριπτική
πλειψηφία και αφού πήραν μέρος όλες οι πολιτικές δυνάμεις… Σε μεγάλο
βαθμό το λεγόμενο κὀμμα των Φιλελευθέρων το αποτελούσαν οι
προσωπικοί οπαδοί του Βενιζέλου, ή μάλλον ένα συνονθύλευμα από τους
προσωπικούς οπαδούς των λιγότερο σπουδαίων ηγετών, που είτε ανήκαν
στο στενό του περιβάλλον, είτε προτίμησαν να προωθηθούν πολιτικά
υποστηρίζοντάς τον. Εκείνο που επιδίωξε ο Βενιζέλος δεν ήταν τόσο ένα
φιλελεύθερο κόμμα όσο μια κοινοβουλευτική δικτατορία. Παρόλο που
ίδρυσε συνδέσμους Φιλελευθέρων στις εκλογικές περιφέρειες, δεν
δημιουργήθηκε μια οργάνωση που να ασκεί έλεγχο στο κεντρικό γραφείο
του κόμματος. Απεναντίας καθοδηγούνταν από τα ανώτερα όργανα.
Τελικά, δε διέφεραν και τόσο από τις τοπικές ομάδες φίλων που
σχημάτιζαν τα άλλα κόμματα. Ίσως πρόσθεταν μια επίφαση δύναμης και
ενότητας στο κόμμα, αλλά κάτω από την επιφάνεια εξακολουθούσαν να
βασιλεύουν οι διαιρέσεις και οι αντιζηλίες. Ο Βενιζέλος κρατούσε, όπως και
ο Τρικούπης πριν απ’ αυτόν, τα πράγματα υπό τον έλεγχό του, γιατί είχε τη
δύναμη που πήγαζε από την ισχυρή θέση του στο κοινοβούλιο. Το κύρος
του μάλιστα εμφανιζόταν αδιαμφισβήτητο. Βέβαια, η έλλειψη ισχυρής
κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης μπορούσε να προκαλέσει συνομωσίες
στο εσωτερικό … Οπωσδήποτε, ο Βενιζέλος δεν εκπροσωπούσε το σύνολο
του ελληνικού λαού και υπήρχε πληθώρα αντιβενιζελικών σ’ όλη τη χώρα.
Douglas Dakin, ο.π , σελ. 279-280
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Το κόμμα των φιλελευθέρων θα είναι το πρώτο σύγχρονο κόμμα στην
Ελλάδα, αν και η συνοχή του στηριζόταν στη χαρισματική προσωπικότητα
του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος προσπάθησε να φτιάξει ένα «εθνικό» κόμμα
απέναντι στα προσωπικά κόμματα των πελατειών που υπήρχαν ως τότε.
Στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο από φιλελεύθερες λέσχες,
που θα λειτουργούν και μετά το τέλος της εκλογικής περιόδου και θα
συμμετέχουν στον ορισμό των υποψηφίων. Πρόκειται για μια νέα αντίληψη
και το κόμμα του θα είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα με οργανώσεις
βάσης και κομματικό μηχανισμό. Ο Βενιζέλος επιθυμούσε ένα σύγχρονο
αστικό κόμμα. Όμως, παρά την επιθυμία του, οι αντιδράσεις θα είναι τόσο
μεγάλες, ώστε να διατηρηθούν κατά βάση οι οργανωτικές δομές της
ολιγαρχικής περιόδου. Απέναντι στην αντίσταση των «τζακιών» θα έπρεπε
να αντιπαραθέσει μια λαϊκή κινητοποίηση. Δεν το ήθελε όμως αυτό.
Αναγκάστηκε λοιπόν να βρει ένα modus vivendi (= τρόπο συνύπαρξης) με
τα τζάκια.
Μ. Κοππά, Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19ος αιώνας).
Τρεις και μία περιπέτειες, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2002, σελ. 286-287
(Μονάδες 25)
Δ1. Αφού μελετήσετε τις παρακάτω πηγές και με βάση τις ιστορικές σας
γνώσεις να αναφερθείτε στη διάσταση γηγενών και προσφύγων ως
προς τη νοοτροπία, την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή.
ΠΗΓΗ 1
«Οι Κυδωνιάτες ήταν ικανοί για Τέχνες και Γράμματα και όχι για
μεγαλοβιομήχανοι και εισαγωγείς. Την πολιτισμική προσφορά μετρούσαν
κι όχι την πολιτική των οικονομικών διεκδικήσεων. Να φανταστείτε ότι
μόλις οι συντοπίτες μας πήραν την αποζημίωση - το ένα τρίτο από εκείνη
που έπρεπε - πήγαν και αγόρασαν έπιπλα και πίνακες και βιβλιοθήκη και
ηλεκτρικά είδη για να φτιάξουν το περιβάλλον τους. Θα έλεγα ότι σε
σύγκριση με τους ντόπιους αυτός ήταν πολιτισμός. Κι ήταν πολύ πικρό να
βλέπουμε στη σκηνή των αθηναϊκών επιθεωρήσεων ότι γινόμαστε στόχος
τραγικής σάτιρας για το ήθος των Μικρασιατισσών ή για τις συνήθειές μας»
(μαρτυρία Π. Βαλσαμάκη).
Άννα Παναγιωταρέα, ό.π., σ. 176
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ΠΗΓΗ 2
«Όταν πήραμε τα ψυχία της αποζημιώσεως αντί να τα χρησιμοποιήσουμε
προς βελτίωσιν της τροφής μας, τα εδαπανήσαμε σε λούσα και έπιπλα,
όπερ προδίδει τον αυτοσεβασμόν μας. Έτσι όμως εφθάρη ακόμη
περισσότερον ο ήδη εξαντλημένος οργανισμός μας που είχε ανάγκη από
καλή τροφή και ξεκούραση. Αλλά δεν θεωρώ τυχαίον ότι με τις
αποζημιώσεις στολίστηκαν τα σπίτια μας. Διότι επιστεύομεν ότι η πενία μας
καθιστούσε πρόσφυγας εις τα όμματα των εντοπίων» (μαρτυρία Α.
Κερεστεντζή).
Άννα Παναγιωταρέα, ό.π., σ. 176
ΠΗΓΗ 3
«Είμαστε Έλληνες όσο κι εδώ. Αλλά με το «πρόσφυγες» μας ξεχώρισαν,
μας τοποθέτησαν στο περιθώριο της κοινωνίας και κοντέψαμε να
ξεχάσουμε τις ήμαστε. Ήταν τίτλος ανυποληψίας το «πρόσφυγας», πώς να
σας το πω. Μόνο όταν πιάσαμε στα χέρια μας τον κόπο μας και κάναμε δικό
μας σπίτι, όταν έγιναν γνωστοί οι Κόντογλου, Βαλσαμάκης, Βενέζης, οι
επιστήμονές μας κι έτρεχαν σ’ αυτούς οι ντόπιοι να τους συμβουλευτούν,
τότε το «πρόσφυγας», δεν μας ένοιαζε. Τιμή μας, που αν και μας ήθελαν
πρόσφυγες, εμείς τα είχαμε καταφέρει» (μαρτυρία Π. Καλαϊτζή).
Άννα Παναγιωταρέα, ό.π., σ. 177
ΠΗΓΗ 4
Σχέσεις προσφύγων και ντόπιων
Με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω θέλησα να δείξω ότι η ελληνική κοινωνία
βρέθηκε μπροστά σε ζητήματα δυσεπίλυτα, σε ζητήματα που, ενώ δεν
ανατρέπουν δομές, ενώ υποτάσσονται στο κοινωνικό status quo,
δημιουργούν ωστόσο παρενέργειες στην καθημερινή ζωή των γηγενών,
πολύ περισσότερες από αυτές που δημιουργούν οι άλλες μέθοδοι της
στεγαστικής πολιτικής. Επιτάξεις και συγκατοίκηση, όταν θεωρούνται στο
επίπεδο της καθημερινότητας, όπου οι σχέσεις των ανθρώπων
μεταλλάσσονται σε σχέσεις φόβων, καχυποψίας, προκαταλήψεων και
επιρροής στερεοτύπων, αντεγκλίσεων και εντάσεων, φαίνεται ότι δεν
τεκμηριώνουν αυτές τις στάσεις κοινωνικής ευαισθησίας και σύμπνοιας
που θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπήρξαν και ότι οδήγησαν στην αμοιβαία
αφομοίωση των δύο κοινωνικών μορφωμάτων, προσφύγων και ντόπιων.
Όταν όμως θεωρούνται στο επίπεδο μιας γενικεύουσας προοπτικής του
ευρύτερου φαινομένου, αποδεικνύουν περίτρανα την ύπαρξη μιας
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κοινωνίας με ανεκτικότητα, αντοχή και βαθύ αίσθημα κοινωνικής
αλληλεγγύης, μιας κοινωνίας που στάθηκε εντέλει ικανή να αφομοιώσει
1,5 σχεδόν εκατομμύριο πληθυσμού, πραγματοποιώντας ένα τεράστιο
έργο αποκατάστασης και παραχωρώντας, ως ένα βαθμό, ακόμα και τα
σχολεία της, ακόμα και τα ενδότερα της οικογενειακής της ζωής. Μένει να
διερευνηθεί αν η διαφορά της κοινωνικής συμπεριφοράς στα δύο αυτά
επίπεδα ανάλυσης εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του φυσιολογικού και του
αναμενόμενου, ή μήπως υποδηλώνει ίδιες της κοινωνίας μας εσωτερικές
αντιφάσεις.
Βίκα Δ. Γκιζελή, «Επίταξις ακινήτων κατοικουμένων ή οπωσδήποτε
χρησιμοποιουμένων», στο συλλογικό τόμο
Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα, ό.π., σσ. 84-85
(Μονάδες 25)
Επιμέλεια: Τσιαντόπουλος Άρης
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.
α) Αγροτική μεταρρύθμιση: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 42: «Το 19ο αιώνα
καθώς η κατοχή γης … συνθήκες».
β) Εθνικόν Κομιτάτον: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 77: «Το Εθνικόν
Κομιτάτον… Οθωμανική αυτοκρατορία».
γ) Οργανικός Νόμος: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 208: «Ένα σοβαρό ζήτημα…
εγκατάστασής του».
Α2.
α) Λάθος
β) Σωστό
γ) Λάθος
δ) Σωστό
ε) Λάθος
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Β1.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 53: «Παρά τις αντιδράσεις… από τη Νέα Υόρκη το
1929»
Β2 .
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 208-210: «Αλλά το πιο σημαντικό… της κρητικής
αντιπολίτευσης».
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.
Απαιτείται συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και συνθετική αξιοποίηση όλων
των στοιχείων των παραθεμάτων.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 91: «Το ρεύμα που είχε… άλλες εκλογικές
περιφέρειες» & αξιοποίηση στοιχείων και των δύο πηγών.
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 91-92: «Οι βενιζελικοί … και σε κάθε άλλο
κόμμα» & αξιοποίηση στοιχείων και των δύο πηγών.
Δ1.
Απαιτείται συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και συνθετική αξιοποίηση όλων
των στοιχείων των παραθεμάτων.
▪ Ως προς τη νοοτροπία: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.165: «Σε γενικές
γραμμές… αμφισβητούσαν» & αξιοποίηση στοιχείων των δύο πρώτων
παραθεμάτων.
▪ Ως προς την οικονομική και πολιτική ζωή: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.165:
«Η διάσταση προσφύγων… το μίσος εναντίον τους».
▪ Ως προς την κοινωνική ζωή: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 165-166: «Οι
πρόσφυγες… νέα πατρίδα τους» & αξιοποίηση στοιχείων του τρίτου &
τέταρτου παραθέματος.
Επιμέλεια: Τσιαντόπουλος Άρης
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.

Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων:
α) Εθνικές γαίες
β) «Ανόρθωση»
γ) Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων

(Μονάδες 15)
Α2. Να τοποθετήσετε τα κάτωθι γεγονότα της περιόδου 1910 -1922 με
ορθή χρονολογική σειρά:
α) Άσκοπη και δαπανηρή επιστράτευση
β) Πλεονασματικός προϋπολογισμός
γ) Διχοτόμηση του χαρτονομίσματος
δ) Αγροτική εξέγερση στο Κιλελέρ
ε) Ήττα Βενιζέλου στις εκλογές
στ) Αναθεωρητική εθνοσυνέλευση που μετατράπηκε σε Συντακτική
ζ) Έναρξη Α΄ Παγκοσμίου πολέμου
η) Εξαγγελία αγροτικής μεταρρύθμισης Βενιζέλου
θ) Το κόμμα των Φιλελευθέρων κερδίζει 146 έδρες στο κοινοβούλιο
ι) Συνθήκη των Σεβρών
(Μονάδες 10)
Β1. Να αναφερθείτε στη δράση των ευπόρων προσφύγων της
μικρασιατικής καταστροφής στους τομείς:
α) της στέγασης
(μονάδες 7)
β) της βιομηχανίας
(μονάδες 8)
(Μονάδες 15)
Β2. Να καταγράψετε τα προβλήματα από τα οποία υπέφερε η ελληνική
βιομηχανία το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, που εμπόδιζαν την
ανάδειξή της σε κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας.
(Μονάδες 10)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Αφού λάβετε υπόψη σας τα παραθέματα που ακολουθούν και
στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσις:
α) να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο υποκινήθηκε και μεθοδεύτηκε
ο πρώτος διωγμός του 1914.
(μονάδες 13)
β) να καταγράψετε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την
εξομάλυνση της κατάστασης και τα αποτελέσματά τους.
(μονάδες 12)
ΠΗΓΗ 1
Έλληνες των μικρασιατικών ακτών της αυτοκρατορίας μετακινούνται
στο εσωτερικό της Ανατολίας κατά το 1915. Μια άλλη μετακίνηση
ελληνικού πληθυσμού έγινε στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μαχόταν στο πλευρό της Γερμανίας και η
Ελλάδα, αν και ουδέτερη, πιεζόταν από της βενιζελικούς να μπει στον
πόλεμο στο αντίθετο στρατόπεδο. Εφόσον τα νησιά στ’ ανοιχτά της
μικρασιατικής ακτής βρίσκονταν πλέον στα χέρια των Ελλήνων, η
γεωγραφική θέση των νήσων αυτών που ήταν τόσο κοντά στα οθωμανικά
παράλια, κατοικημένα και αυτά κατά μεγάλο μέρος από Έλληνες,
δημιουργούσε κατά τη γνώμη των Γερμανών συμβούλων του οθωμανικού
στρατού ένα στρατιωτικό κίνδυνο, στην περίπτωση που η Ελλάδα θα
έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό των Άγγλων και των Γάλλων κατά της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο ελληνικός πληθυσμός της δυτικής
Ανατολίας θα μπορούσε σ’ αυτή την περίπτωση να χρησιμοποιηθεί κατά της
κυβέρνησης της Πόλης. Η ίδια κατάσταση υπήρχε και στην ανατολική
Μικρά Ασία όπου η Ρωσία στον πόλεμο κατά της Αυτοκρατορίας είχε
χρησιμοποιήσει εναντίον της Κωνσταντινούπολης τον αρμενικό πληθυσμό.
[…]
[…] Πάντως το 1915, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες των μικρασιατικών
ακτών της αυτοκρατορίας και ειδικά της περιοχής του Αιγαίου, των Στενών
και του Ευξείνου Πόντου, μετακινήθηκαν στο εσωτερικό της Ανατολίας,
μακριά από την πιθανή ζώνη ενδεχομένων αγγλογαλλικών και ελληνικών
στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και μακριά από τη δράση του ρωσικού
στρατού, στον οποίο οι Έλληνες θα μπορούσαν να προσφέρουν υπηρεσίες
ως ομόθρησκοι. Ο εμπειρογνώμων Α. Α. Πάλλης υπολογίζει σε 500.000
τους Έλληνες που μετακινήθηκαν το 1915, από της ακτές στο εσωτερικό,
ειδικά δε στη Σεβάστεια (Sivas), Αργυρούπολη (Gümüshane), Ικόνιο
(Konya) και Ντιγιάρμπακιρ (Diyarbakir).
Δ. Κιτσίκη, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1280-1924),
ό.π., σσ. 188-189
Γ1.
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ΠΗΓΗ 2
Εις τα διαβήματα των Πατριαρχείων και της Ελληνικής Κυβερνήσεως
εδίδετο η στερεότυπος απάντησις ότι εδόθησαν αυστηραί διαταγαί της
κατάπαυσης της μεταναστεύσεως. Πράγματι, μετά τας απειλάς της
ελληνικής κυβερνήσεως περί αντιποίνων εφαρμογής εδόθησαν διαταγαί
απαγορεύουσαι, άνευ ετέρου, την αναχώρησιν των χριστιανών, αλλά ουχί
και περί καταπαύσε ως των λόγων οίτινες προκάλεσαν την μετανάστευσιν·
εκείνοι δε οι οποίοι μη δυνάμενοι να ανθέξωσιν εις τα καταπιέσεις ήθελον
ν’ αναχωρήσωσιν ηναγκάζοντο να υπογράψωσι δηλώσεις ότι φεύγουσι
οικειοθελώς ουδόλως εξαναγκαζόμενοι εις τούτο. Μετά τινα καιρόν
συνεκινήθη τέλος και η ξένη διπλωματία και απεστάλησαν οι Α΄ Διερμηνείς
των ενταύθα πρεσβειών των μεγάλων Δυνάμεων, ίνα επί τόπου και εκ του
πλησίον ίδωσι τα αποτελέσματα του εναντίον των Ελλήνων διωγμού και
της τρομοκρατίας. Ούτοι δε είδον ότι, πλην εν Κυδωνίαις και νέα Εφέσω,
ουδείς Έλλην υπήρχε πλέον εις τα παράλια. Ταυτοχρόνως ήρχισαν και αι
μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας διαπραγματεύσεις δια την ανταλλαγήν των
κτημάτων και των ελλήνων κατοίκων της Θράκης (…)
Αι εργασίαι της επί τούτω συσταθείσης Μικτής Επιτροπής
εξηκολούθησαν επί τινα χρόνον, οπότε επελθόντος του πολέμου (Α΄
Παγκοσμίου) διεκόπησαν χωρίς να καταλήξωσιν εις αποτέλεσμά τι. Η
μετανάστευσις έπαυσεν αλλά η κατάστασις του εν Τουρκία ελληνισμού δεν
εβελτιώθη, τουναντίον μάλιστα. Την κήρυξιν του πολέμου (Α΄ Παγκοσμίου)
επηκολούθησεν η μονομερής υπό της τουρκίας κατάργησις των
διομολογήσεων, συμπλήρωμα δε ταύτης θεωρούσιν οι τούρκοι και την
κατάργησιν των προνομίων του ημετέρου γένους εν Τουρκία, διότι ούτω
μόνον φρονούσιν ότι θα δυνηθώσι να επιτύχωσι τον εκτουρκισμόν
ολοκλήρου της χώρας αυτών.
Ανέκδοτη επιστολή από το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικων
(Μονάδες 25)
Δ1. Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις και στα στοιχεία των
παραθεμάτων να στηρίξετε τη φράση του σχολικού βιβλίου «η πολιτική
του Βενιζέλου είχε θριαμβεύσει», μετά τη συμφωνία των Μουρνιών (2
Νοεμβρίου 1905), καταγράφοντας ταυτόχρονα τις θετικές για το
Κρητικό ζήτημα εξελίξεις που δημιούργησε η επανάσταση του
Θερίσου.
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ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[…] Οι εκλογές ορίστηκαν για τις 7 Μαρτίου 1906, υπό την εποπτεία
διεθνούς επιτροπής και ευθύς μετά τη διεξαγωγή τους οι Δυνάμεις
αποδέχτηκαν το αίτημα των επαναστατών για αποχώρηση της διεθνούς
δυνάμεως και το σχηματισμό πολιτοφυλακής από ντόπιους Κρητικούς, υπό
τη διοίκηση Ελλήνων αξιωματικών. Η τροπή αυτή των πραγμάτων έθεσε
τέρμα στη θητεία του Γεωργίου και νέος αρμοστής ανέλαβε ο Αλέξανδρος
Ζαίμης.
Τάσος Βουρνάς, ο.π., σελ.593
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Οι νέες ευρωπαϊκές αποφάσεις στην τελική επίσημη διατύπωσή τους
κοινοποιήθηκαν στον Ύπατο Αρμοστή στις 23 Ιουλίου 1906:
αναδιάρθρωση της χωροφυλακής και δημιουργία πολιτοφυλακής κάτω
από την εποπτεία Ελλήνων αξιωματικών, αφού θα διαγράφονταν από
τις τάξεις του ελληνικού στρατού·
αποχώρηση
των
διεθνών
στρατευμάτων μετά την αποκατάσταση της τάξεως· χορήγηση νέου
δανείου 9.300.000 γαλλικών φράγκων και αναστολή, ως το 1911, της
πληρωμής των τόκων του αρχικού δανείου· επέκταση στην Κρήτη των
αρμοδιοτήτων της επιτροπής ελέγχου των οικονομικών της Ελλάδος·
αναθεώρηση του κρητικού Συντάγματος […]
Στις 14 Αυγούστου
κοινοποιήθηκε εμπιστευτικά στον Έλληνα βασιλιά η ευρωπαϊκή απόφαση
για την εκχώρηση του δικαιώματος να διορίζει αυτός τον ύπατο αρμοστή,
μετά από σχετική έγκριση των προστάτιδων Δυνάμεων. Η επίσημη
κοινοποίηση της εμπιστευτικής αυτής διακοίνωσης έγινε ένα μήνα
αργότερα. […] Ο βασιλιάς Γεώργιος έσπευσε αυθημερόν να υποδείξει ως
αντικαταστάτη του γιού του τον Αλ. Ζαΐμη, πολιτικό ηγέτη έμπειρο και
μετριοπαθή.
Ι.Ε.Ε , τόμος ΙΔ΄ σελ. 213
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Είναι αλήθεια πως οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων θέλησαν να
αντιδράσουν - απείλησαν, φοβέρισαν, μα τελικά υποχώρησαν στις αξιώσεις
του Βενιζέλου. Κι ο Γεώργιος υποχρεώθηκε να παραιτηθεί. Ήταν Ιούλιος
του 1906. Ως την τελευταία στιγμή ο πρίγκηπας αγωνίσθηκε να κρατήσει
το μικρό του βασίλειο. Ακόμη και την στιγμή που ένα αμάξι με φώτα σβηστά
τον πήγαινε στο λιμάνι για να φύγει αθόρυβα, ο Γεώργιος έλπιζε. Βλέπει
κόσμο, πολύν κόσμο, να έχει συγκεντρωθεί στο δρόμο για το Ακρωτήρι.
Πιστεύει πως έμαθαν την αναχώρησή του και θέλουν να τον εμποδίσουν.
Φωτiζεται το πρόσωπό του.
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- «Ησυχάστε Υψηλότατε», του λέει ο αμαξάς. «Δεν είναι για εσάς. Τον
Βενιζέλο περιμένουν, το Βενιζέλο και τα παλληκάρια του από το Θέρισο».
Αυτό ήταν το τέλος της αρμοστείας του πρίγκηπα.
Πηγή : http://users.otenet.gr/~markonst/armosty.html
(Μονάδες 25)
Επιμέλεια: Τσιαντόπουλος Άρης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.
α) Εθνικές γαίες: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 23: «Από τα πολλά προβλήματα…
επαναστατικώ δικαίω».
β) Ανόρθωση: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 89: «Πριν από τις εκλογές… στους
ακτήμονες» & Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 92: «Την υποστήριζαν οι
εκπρόσωποι του Εθνικού κόμματος του Κ. Μαυρομιχάλη, που κατά τη γνώμη
τους δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί».
γ) Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 148: «Με
την άφιξη των προσφύγων… στέγαση των προσφύγων».
Α2.
1. δ
2. β
3. θ
4. ζ
5. α
6. η
7. ι
8. ε
9. στ
10. γ
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Β1.
α) στέγαση ευπόρων: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 159: «Υπήρχαν βέβαια…
στον Πειραιά».
β) βιομηχανία: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 168-169: «Η συμμετοχή των
προσφύγων… ή γηγενών».
Β2.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 31: «Η βιομηχανία υπέφερε … ενισχυτικά μέτρα».
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.
Απαιτείται συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και συνθετική αξιοποίηση όλων
των στοιχείων των παραθεμάτων.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 138: «Τους πρώτους μήνες του 1914… σε
βάρος των Ελλήνων» & αξιοποίηση των στοιχείων του 1ου παραθέματος.
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 138-139: «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο…
Οκτώβριο του 1914» & αξιοποίηση των στοιχείων του 2ου παραθέματος.
Δ1.
Απαιτείται συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και συνθετική αξιοποίηση όλων
των στοιχείων των παραθεμάτων.
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 215-216: «Το κίνημα του Θερίσου… της οριστικής
του επίλυσης» & αξιοποίηση των στοιχείων & των δύο παραθεμάτων.
Επιμέλεια: Τσιαντόπουλος Άρης
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων:
α. «Τανζιμάτ»
β. Αντιπολιτευτικοί όμιλοι
γ. «Ροπαλοφόροι»
(Μονάδες 15)
Α2. Να αντιστοιχήσετε τα γεγονότα με τις ημερομηνίες τους.
1. εκθρόνιση του Όθωνα
α. 1844
2. διάλυση ομάδας Ιαπώνων
β. 1847
3. εκλογές εδραίωσης δικοματισμού
γ. 1862
4. ίδρυση του Λαϊκού κόμματος
δ. 1875
5. θάνατος Ιωάννη Κωλέττη
ε. 1884
6. ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος
στ. 1897
7. διπλή παραίτηση Βενιζέλου
ζ. 1908
8. ψήφιση αρχής της δεδηλωμένης
η. 1910
9. ο Κωνσταντίνος γίνεται βασιλιάς
θ. 1913
10. Α΄ Σύνταγμα ελληνικού κράτους
ι. 1915
(Μονάδες 10)
Β1. Ποιες ήταν οι συνέπειες της ήττας του Βενιζέλου στις εκλογές του
Νοεμβρίου του 1920:
α. για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως τη μικρασιατική
καταστροφή (μονάδες 7)
β. για την πολιτική κατάσταση και το διεθνές επίπεδο της χώρας κατά τη
μικρασιατική εκστρατεία. (μονάδες 6)
(Μονάδες 13)
Β2. Να καταγράψετε το σημαντικό έργο που απέδωσε η πρώτη κυβέρνηση
της Κρητικής Πολιτείας.
(Μονάδες 12)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1. Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και τον πίνακα και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε:
α. τους παράγοντες που εμπόδισαν την εκβιομηχάνιση της Ελλάδας κατά
τον 19ο αιώνα.
(Μονάδες 12)
β. τους τομείς στους οποίους παρατηρήθηκε ανάπτυξη της ελληνικής
βιομηχανίας από το 1870 ως τις αρχές του 20ου αιώνα.
(Μονάδες 13)
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
«Την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας τη σημάδεψε το γεγονός
ότι δεν αναπτύχθηκε βαριά βιομηχανία και ότι κανείς από τους
επαγγελματικούς κλάδους που αναφέραμε δεν μπόρεσε να γίνει ηγετικός
παράγοντας της εκβιομηχάνισης. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους
ήταν η έλλειψη κάρβουνου. Επίσης, με εξαίρεση την ακτοπλοΐα, δεν υπήρχε
σύγχρονο δίκτυο δρόμων και συγκοινωνιών στην ενδοχώρα, έλειπαν τα
κεφάλαια, η εσωτερική αγορά ήταν πολύ μικρή, πολλές πόλεις ήταν
επαρχιακές πόλεις με αγροτικό χαρακτήρα. Τους αλλοδαπούς επενδυτές
ίσως τους απέτρεπε και η ληστεία, η κακοδιοίκηση, το ασαφές ιδιοκτησιακό
καθεστώς της γης και ο διαφαινόμενος - από το 1850 – κίνδυνος πολέμου.
Η ίδρυση βιομηχανικών μονάδων απέμεινε υπόθεση μεμονωμένων ατόμων,
τα οποία αποτόλμησαν το ρίσκο ή κερδοσκοπούσαν. Μέχρι τον 20 ο αιώνα
δεν υπήρξε κάποια ώθηση για εκβιομηχάνιση».
«Τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας 1821-1936, τόμ. Α΄, σελ. 294»
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Μεταξύ 1875 και 1889 παρατηρείται μια αύξηση από 95 σε 145 εργοστάσια.
Αλλά από τις 50 νέες μονάδες, οι 44 ήταν αλευρόμυλοι και οι 4 ελαιοτριβεία.
Επιπλέον, οι περισσότερες εξυπηρετούσαν τη σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας
και της Άρτας και πολλές «προσαρτήθηκαν» στην Ελλάδα, μαζί με τις
επαρχίες αυτές, το 1881. Επομένως, η αύξηση δε δείχνει εκβιομηχάνιση:
απλώς κατοπτρίζει την εδαφική επέκταση της χώρας και την αντίστοιχη
αύξηση του πληθυσμού. Παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας της εξέλιξης της
βιομηχανίας μέχρι το 1890.
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ΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

1867
1874
1889

168
199
145

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
22
95

ΙΣΧΥΣ

291 ατμόιπποι
1967 ατμόιπποι
5588 ατμόιπποι
Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός Μετασχηματισμός και
Στρατιωτική Επέμβαση, σελ. 89-90 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
«Οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, που πέτυχε η Επανάσταση του 1862 και
η κάποια σχετική σταθερότητα της πολιτικής ζωής, κυρίως απ’ το 1875,
έδωσαν νέα ώθηση στην οικονομική άνοδο, που σημειώθηκε, την
προηγούμενη περίοδο. […] Ως τις αρχές του 20ου αι. ο ρυθμός ανάπτυξης
της βιομηχανίας μένει πολύ αργός. Το 1875 τα λίγα υφαντουργικά
εργοστάσια ή εργοστάσια τροφίμων δεν ξεπερνούν τα όρια της απλής
βιοτεχνίας. Οι πρώτες προσπάθειες για πραγματική βιομηχανία αρχίζουν με
την ίδρυση μερικών εταιρειών, κατά πλειοψηφία ξένων, προς εκμετάλλευση
των ορυχείων (Λαύριο), οι οποίες πολλαπλασιάζονται απ’ το 1904.
Ν. Γ. Σβορώνου, Επισκόπηση της νεοελληνικής Ιστορίας, σ. 101
Δ1. Αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα και με βάση τις ιστορικές σας
γνώσεις, να αναφέρετε:
α. τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου κατά την
τελευταία του πρωθυπουργία για την επίλυση των εκκρεμών
ελληνοτουρκικών ζητημάτων
(Μονάδες 8)
β. το περιεχόμενο του ελληνοτουρκικού συμφώνου του 1930.
(Μονάδες 7)
γ. τη σημασία των ελληνοτουρκικών συμφωνιών για τη χώρα και τα
δικαιώματα των προσφύγων.
(Μονάδες 10)
Κείμενο 1
Ο Ελ. Βενιζέλος δεν ανήκεν εις την κατηγορίαν των ανθρώπων που
εδίσταζον να αναλάβουν ευθύνας. Άλλωστε, όταν η Ελλάς είχε βαστάσει το
βάρος της Μικρασιατικής καταστροφής, όταν είχεν υποστή τόσας θυσίας εις
άψυχον και έμψυχον υλικόν, ποίαν αξίαν ημπορούσαν να έχουν μερικαί
εκατοντάδες χιλιάδων λιρών, όταν δια της θυσίας αυτής επετυγχάνετο ένας
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ευρύτερος διακανονισμός των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εγεφυρούτο το
από αιώνων χάσμα μεταξύ των δύο λαών και το Αιγαίον πέλαγος
μετετρέπετο από χωριστικόν όριον εις συνδέουσαν γέφυραν;
Εάν ο Βενιζέλος δεν ανελάμβανε την ευθύνην της οριστικής εκκαθαρίσεως
του κυκεώνος των οικονομικών διαμφισβητήσεων μεταξύ των δύο χωρών,
εάν άφηνε τα πράγματα να κυλούν όπως προέβλεπαν αι μέχρι τότε
συμβάσεις, αι ελληνοτουρκικαί σχέσεις καθημερινώς θα εδηλητηριάζοντο, η
καχυποψία αμοιβαίως θα εγένετο εντονωτέρα, η προσφυγή εις τους
εξοπλισμούς θα καθίστατο αναπόφευκτος, με αποτέλεσμα την επιβάρυνσιν
της Ελλάδος δια ποσών θετικώς μεγαλύτερων από την αρνητικήν ζημίαν που
υπέστη δια της παραιτήσεως από μιας αξιώσεως αμφιβόλου βασιμότητας.
Το θέμα ήτο: Εσύμφερεν ή όχι την Ελλάδα να λησμονήση το παρελθόν και
να επιδίωξη ειλικρινώς την αποκατάστασιν φιλικών σχέσεων με την
Τουρκίαν; Εσύμφερεν ή όχι να μεταβληθή ο προαιώνιος εχθρός εις φίλον;
Εφ’ όσον η απάντησις εις το ερώτημα τούτο θα ήτο καταφατική, η συμφωνία
της 10ης Ιουνίου παρουσιάζετο ως το καλύτερον δυνατόν πρώτον βήμα δια
την συμφιλίωσιν με την Τουρκίαν. Οι επικριταί, άλλωστε, του Βενιζέλου,
όπως απέδειξεν η μετά ταύτα πολιτική των, επίστευον ότι η συμφωνία εκείνη
ήτο κατά βάσιν ορθή..
Γρ. Δάφνη, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων (1923-1940), τόμ. Β’, εκδ.
Κάκτος, Αθήνα 1997, σσ. 66-68
Κείμενο 2
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι περιουσίες που είχαν αφήσει
οι Έλληνες στη Μικρά Ασία περιήλθαν, σύμφωνα με την ελληνοτουρκική
συμφωνία του 1930, αυτόματα στο τουρκικό κράτος και συμψηφίστηκαν
με τα αντίστοιχα δικαιώματα των Οθωμανών ανταλλαξίμων και του
ελληνικού κράτους. Με βάση τα στοιχεία της εποχής η συνολική αξία
των ελληνικών περιουσιών στην Τουρκία έφθανε τα 100 δισεκατομμύρια
δραχμές ή 268 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Παρόλα αυτά, ο Βενιζέλος,
στα πλαίσια της συμφιλιωτικής πολιτικής του με την Τουρκία, δέχθηκε
ότι οι περιουσίες των Τούρκων στην Ελλάδα ήταν ανώτερες (!) από εκείνες
των Ελλήνων στην Τουρκία κατά 125 χιλιάδες λίρες Αγγλίας. Η εξήγηση
που δόθηκε επίσημα ήταν ότι οι περιουσίες των Ελλήνων ήταν κυρίως
κινητά κεφάλαια και ότι, συνεπώς, το μέγιστο μέρος από αυτά το είχαν
συναποκομίσει μαζί τους οι πρόσφυγες, ενώ οι περιουσίες των Τούρκων
ήταν κατά το μέγιστο μέρος αγροτικά κτήματα και ακίνητα. Παρά τη γενική
κατακραυγή στην Ελλάδα, το συμφιλιωτικό πνεύμα με την Τουρκία
επικράτησε και εγκρίθηκε από τη Βουλή η σχετική Σύμβαση.
Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σελ. 331
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Κείμενο 3
Η συζήτηση στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν ἐπικύρωση τοῦ οἰκονομικοῦ συμφώνου τῆς
10ης Ἰουνίου γρήγορα θὰ στραφεῖ γύρω ἀπὸ τὴν ἀδικία ποὺ γινόταν σὲ
βάρος τοῦ προσφυγικοῦ κόσμου καὶ τὶς ἀποζημιώσεις ποὺ θὰ ἔπρεπε ἤ ὄχι
νὰ τοῦ δοθοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλλὰδα μετὰ τὸν ἀποσβεστικὸ συμψηφισμὸ τῶν
λογαριασμῶν μὲ τὴν Τουρκία. Η συζήτηση δὲν κρατήθηκε πάντα σὲ ἐπίπεδα
ἀξιοπρέπειας [...]. Ἡ ἀτμόσφαιρα παρέμεινε ἠλεκτρισμένη ὄχι μόνο ἐξαιτίας
τῆς παρουσίας ἀλλὰ καὶ τῆς ἀσταμάτητης παρέμβασης τῶν προσφύγων
βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχοντας ἀφήσει καὶ οἱ ἴδιοι μεγάλες περιουσίες στὴ Μ.
Ἀσία εἶχαν κάθε συμφέρον νὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἄποψη ὅτι τὸ ἑλληνικὸ
κράτος ἔπρεπε νὰ ὑποκαταστήσει τὸ τουρκικὸ στὶς ὑποχρεώσεις ποὺ
δημιούργησε ἡ σύμβαση ἀνταλλαγῆς ὣς πρὸς τὴν ἀνταλλάξιμη περιουσία.
[...]
Οἱ πρόσφυγες βουλευτὲς τῆς Ἕνωσης Φιλελευθέρων, ἀνεξάρτητα ἢ κατὰ
ὁμάδες, θὰ ὑψώσουν βέβαια φωνὴ διαμαρτυρίας ἐναντίον τῆς θυσίας ποὺ
θὰ ὑποστοῦν οἱ συμπατριῶτες τους. Θὰ δοῦν στὶς συμφωνίες αὐτὲς τὴν
ἐπισφράγιση τῆς ἐθνικῆς συμφορᾶς.[...] Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι γενικὰ
ἐπικράτησαν τρεῖς τάσεις: 1) Ἡ ἀδιάλλακτη, ποὺ τὴν ἐκπροσωποῦσαν οἱ
ὀργανωτὲς τοῦ προσφυγικοῦ συλλαλητηρίου. Γι’ αὐτοὺς τὸ ἑλληνικὸ
δημόσιο ἦταν ὑποχρεωμένο νὰ καταβάλει στοὺς πρόσφυγες ὁλοκληρωτικὴ
ἀποζημίωση. 2) Ἡ διαλλακτική τάση, ποὺ ἀναγνώριζε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος
δὲν ἦταν ὑποχρεωμένο νὰ ἀποζημιώσει ὁλοκληρωτικά τοὺς πρόσφυγες
ἀλλὰ ὅτι εἶχε τὴν ἠθικὴ ὑποχρέωση νὰ ἀποπερατώσει τὴν προσφυγικὴ
ἀποκατάσταση, πράγμα ποὺ δὲν ἀπεῖχε πολὺ απὸ τὶς θέσεις καὶ τὶς
ὑποσχέσεις τοῦ Βενιζέλου. 3) Ὁ μέσος ὅρος, ποὺ θέλησε νὰ κατοχυρώσει
τὴν ἐπιφύλαξη τῶν δικαιωμάτων ποὺ εἶχαν οἱ πρόσφυγες.
Ιφ. Αναστασιάδου, Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας
1930, στο: Μελετήματα γύρω ἀπὸ τὸν Βενιζέλο καὶ τὴν ἐποχή του,
ἐποπτεία Θ. Βερέμη καὶ Οδ. Δημητρακόπουλου, Ἀθήνα: Φιλιππότης, 1980,
σσ. 326-328.
(Μονάδες 25)
Επιμέλεια: Τσιαντόπουλος Άρης
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1.
α) «Τανζιμάτ»
Στην Οθωμανική αυτοκρατορία εφαρμόστηκαν οι συνταγματικές
μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ (1856)
που έδιναν διευρυμένα
δικαιώματα
στους χριστιανούς της αυτοκρατορίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, που
έγιναν κάτω από την πίεση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων την επαύριο του
Κριμαϊκού πολέμου, εξασφάλιζαν την ισότητα ανάμεσα στις
θρησκευτικές ομάδες της αυτοκρατορίας και, κατά συνέπεια, ενίσχυαν
την οικονομική, κοινωνική και πολιτική θέση των χριστιανών, ιδιαίτερα
των Ελλήνων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις νέες
οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν σε πολλές περιοχές της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, έδιναν σαφώς μεγαλύτερες ευκαιρίες
στους ομογενείς από εκείνες που η Ελλάδα μπορούσε να προσφέρει.
β) Αντιπολιτευτικοί όμιλοι
Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 έγινε φανερή μια συνολική
δυσαρέσκεια μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού λόγω της οικονομικής
δυσπραγίας και της δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήματος και
συγκροτήθηκαν αντιπολιτευτικοί όμιλοι με εκσυγχρονιστικά κατά κύριο
λόγο αιτήματα: ελεύθερες εκλογές, φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο
την ελάφρυνση των αγροτών, κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής,
ίδρυση αγροτικών τραπεζών, απλούστερη διοίκηση. Τα αιτήματα αυτά
εξέφρασε σε μεγάλο βαθμό με την πολιτική του δράση ο Αλέξανδρος
Κουμουνδούρος.
γ) «Ροπαλοφόροι»
Ένα από τα μέτρα αντίδρασης του πρίγκιπα Γεωργίου απέναντι στην
επανάσταση του Θερίσου. Η Κρητική Βουλή, που ενεργούσε κατά τις
εντολές του αρμοστειακού περιβάλλοντος, αφού δεν υπήρχε
αντιπολίτευση, ψήφισε το νόμο «Περί ιδρύσεως σώματος
δημοφρουρών», οι οποίοι θα στήριζαν την έννομη τάξη. Αυτούς τους
αποκαλούσαν οι επαναστάτες «ροπαλοφόρους».
Α2. 1γ, 2ζ, 3ε, 4η, 5β, 6στ, 7ι, 8δ, 9θ, 10α
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Β1.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 50-51: «Το Νοέμβριο του 1920 … συνέπειές
της».
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 96-97: «Οι Φιλελεύθεροι … το σύνταγμα» και
σελ. 144 «Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου … στην Ελλάδα».
Β2. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 208: «Η πρώτη κυβέρνηση … εγκατάστασής
του».
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 31: «Η βιομηχανία υπέφερε … εξέλιξης» +
αξιοποίηση των στοιχείων του κειμένου Α.
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 30-31: «Χρειάστηκε να περάσουν … του νέου
αιώνα» + αξιοποίηση των στοιχείων των κειμένων Β και Γ και του πίνακα
Ν. Γ. Σβορώνου, Επισκόπηση της νεοελληνικής Ιστορίας, σ. 101

Δ1.
α) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 161: «Τον Αύγουστο του 1928 … των
προσφύγων» + αξιοποίηση των στοιχείων του κειμένου 1.
β) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 161: «Στις 10 Ιουνίου 1930 … των δύο χωρών»
+ αξιοποίηση των στοιχείων του κειμένου 2.
γ) Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 161-162: «Οι μεταγενέστερες εξελίξεις … 1932
και του 1933» + αξιοποίηση των στοιχείων του κειμένου 3.

Επιμέλεια: Άρης Τσιαντόπουλος
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

«ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ»
«Η συζήτηση για το ρόλο της διαφήμισης στις σύγχρονες κοινωνίες, για
τη χρησιμότητά της ή για τη βλαβερότητά της, άναψε με πάθος που
κινδυνεύει να παραμερίσει την ψύχραιμη στάθμιση, ακόμη και την
ψύχραιμη κατανόηση. Ίσως, τη συζήτηση την προκάλεσαν οι ολοένα
μεγαλύτερες διαστάσεις που τείνει να πάρει η λειτουργία της διαφήμισης.
Έτσι και οι αμείλικτες καταδίκες(το «μίασμα» της διαφήμισης) και οι πιο
ήπιες αντιδράσεις βρίσκουν κάποια απήχηση: ο καταναλωτής, δηλαδή ο
καθένας μας, στέκεται δύσπιστος μπροστά σ’ έναν τεράστιο τζίρο χρημάτων
που ξέρει πως τελικά δεν μπορεί παρά να προέρχονται απ’ αυτόν, ενώ δε
βλέπει να του παρέχεται κανένα χειροπιαστό αντάλλαγμα γι’ αυτή τη
δαπάνη. Πεταμένα λεφτά, και μάλιστα δικά μας…
Η χρησιμότητα που πρέπει να αναγνωρίσει κανείς στη διαφήμιση είναι
συνάρτηση της χρησιμότητας που αναγνωρίζει στην «οικονομία της
αγοράς». Έτσι ονομάζεται το οικουμενικό σύστημα όπου ο καταναλωτής,
έχοντας να διαλέξει ανάμεσα σε πολλές δυνατότητες, αποφασίζει αυτός τι
θα καταναλώσει κι έτσι αυτός κατευθύνει την παραγωγή στο τι θα παράγει.
Για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό, πρέπει οι πολλές δυνατότητες να
παρουσιάζονται στον καταναλωτή -κι αυτό ακριβώς το ρόλο επιτελεί η
διαφήμιση. Ας προστεθεί μάλιστα, ότι θεωρητικά η οικονομία της αγοράς
δε συμπίπτει με τον ιδιωτικό καπιταλισμό ακόμα και με κοινωνικοποιημένα
μέσα παραγωγής μπορεί η αγορά- δηλαδή ο καταναλωτής-να έχει μια
τέτοια ρυθμιστική πρωτοβουλία.
Κατάργηση της διαφήμισης σημαίνει αναγκαστικά αντικατάσταση της
οικονομίας της αγοράς με κάποιο άλλο σύστημα, όπου το κράτος ή άλλες
οργανωμένες κοινωνικές ομάδες θα καθόριζαν, ύστερα από δική τους
ιεράρχηση των αναγκών του καταναλωτή, τι θα παραχθεί. Ο καταναλωτής
δε θα είχε παρά να προσαρμοσθεί σ’ αυτές τις κρατικές επιλογές. Αυτό το
σύστημα ακολουθούν οι γνωστές μορφές συλλογικού καπιταλισμού που
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εμφανίζονται μεταμφιεσμένες σε σοσιαλισμό θυσιάζοντας μια σοβαρή
ανθρώπινη ελευθερία, τη ελευθερία των προτιμήσεων στην κατανάλωση.
Η πιο σίγουρη -ίσως και η πιο άκακη- συνέπεια είναι η εξάλειψη κάθε
ποικιλίας: φτάνει να το αποφασίσει κάποια αρμόδια κρατική αρχή
οικονομικού προγραμματισμού, για να φορέσει ένας ολόκληρος λαός το
ίδιο ύφασμα στο ίδιο κόψιμο…
Αυτή κιόλας η αντιπαράθεση των δύο συστημάτων και η αναγκαστική
σύνδεση της διαφήμισης με την οικονομία της αγοράς είναι αρκετή, για να
δικαιώσει τη διαφημιστική λειτουργία. Σε όσο μέτρο δεν καταργείται η
οικονομία της αγοράς δεν μπορεί να καταργηθεί και η αποτελεσματική
πληροφόρηση για τα εμπορεύματα που εναλλακτικά προσφέρονται στην
επιλογή του καταναλωτή-δηλαδή η διαφήμιση. Κι όσοι ζητούν την
κατάργηση της διαφήμισης πρέπει να ξέρουν, ως πού φτάνουν οι συνέπειες
αυτής της κατάργησης…
(…) Η διαφήμιση χρειάζεται κάποια ρυθμιστική παρέμβαση από το
κράτος, σαν έκφραση του οργανωμένου κοινωνικού συνόλου. Προπάντων
για την καθιέρωση κάποιων ορίων στην έκταση και κάποιων υποχρεώσεων
για σεβασμό της αλήθειας προς χάρη του καταναλωτή.
Παρά ταύτα, αν η ρύθμιση δε φτάνει σε περιορισμούς που θα
ματαιώνουν τη λειτουργία της διαφήμισης, η διαφήμιση θα διατηρήσει
μερικές επικίνδυνες όψεις της. Αλλά οι κίνδυνοι από τη διαφήμιση είναι το
τίμημα για τη διατήρηση μιας οικονομίας της αγοράς - κάθε ελευθερία είναι
δεμένη με κινδύνους. Και η εμμονή στην ελευθερία σημαίνει αποδοχή των
κινδύνων της.

Γ. Α. Κουμάντος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο του κειμένου σε περίπου 80-100 λέξεις.
(Μονάδες 25)
Β1. α) Σε ποιο είδος δοκιμίου ανήκει το συγκεκριμένο απόσπασμα; Ποια τα
βασικά χαρακτηριστικά του είδους αυτού;
(Μονάδες 10)
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β) Να γίνει η δομική ανάλυση της δεύτερης παραγράφου. Ποιος ο
βασικός τρόπος ανάπτυξής της;
(Μονάδες 5)
γ) Να αποκρυσταλλώσετε το συλλογισμό που περικλείει η τέταρτη
παράγραφος με τη μορφή τυπικού συλλογισμού της λογικής
(προκείμενες - συμπέρασμα) και να τον χαρακτηρίσετε.
(Μονάδες 5)
Β2. Να γραφεί ένα συνώνυμο για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις (να
ληφθούν υπόψη τα συμφραζόμενα).
πάθος

κατάργηση

αμείλικτες

συνέπεια

καταδίκες

ορίων

ήπιες

περιορισμούς

χειροπιαστό

όψεις

(Μονάδες 5)
Β3. Τι εννοεί ο συγγραφέας όταν λέει ότι κάθε ελευθερία είναι δεμένη με
κινδύνους; Αναπτύξτε την άποψή σας σε μια μεστή παράγραφο 100
περίπου λέξεων.
(Μονάδες 10)
Γ. Με ποιες τεχνικές η διαφήμιση ωθεί στην υπερκατανάλωση και τη
μαζοποίηση; Τι συνέπειες επιφέρει το παραπάνω γεγονός σε άτομα και
σύνολα; (400-600 λέξεις)
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Ηλιόχαρη
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Στα σύγχρονα σύνολα ο ρόλος της διαφήμισης εντείνεται και αυτό την
καθιστά, ακόμα περισσότερο, ένα αμφιλεγόμενο σημείο αναφοράς. Ο
καταναλωτής μέσω των επιλογών του καθοδηγεί την00 παραγωγική
διαδικασία και η διαφήμιση δεν κάνει τίποτε άλλο από το να του παρουσιάζει
τις εναλλακτικές του δυνατότητες και την πολυποικιλία στην αγορά. Αν δεν
υπήρχε η «οικονομία της αγοράς» ο καταναλωτής θα αναγκαζόταν να
ακολουθήσει κρατικές επιλογές περιστέλλοντας την ατομική του ελευθερία.
Συνεπώς «οικονομία της αγοράς» και διαφήμιση αποτελούν μια αρραγή
ενότητα. Το σίγουρο είναι ότι απαιτούνται κανόνες και φραγμοί για μια υγιή
διαφήμιση που, όμως, δε θα πλήττουν το βασικό ρόλο της : την ενημέρωση.
Β1. α) Το δοθέν απόσπασμα ανήκει σε αποδεικτικό ή δοκίμιο πειθούς. Τα
δοκίμια αυτά έχουν αντικειμενικό, κυρίως, χαρακτήρα και απευθύνονται
περισσότερο στους ανθρώπους της μάθησης. Η αφετηρία της έμπνευσης
βρίσκεται κυρίως στην επιστήμη και γι’ αυτό κυριαρχεί μάλλον η λογική
ακολουθία και η αιτιοκρατική σύνδεση των μερών. Η δομή είναι πιο τυπική
και αυστηρή. Το αποδεικτικό υλικό που είναι οργανωμένο συλλογιστικά,
περιέχει στοιχεία είτε θεωρητικά (επιχειρήματα, σχόλια, αξιολογικές κρίσεις)
είτε πρακτικά (τεκμήρια). Η σκοπιά είναι αντικειμενική και η γλώσσα
αναφορική.
Β1. β)
▪ Θεματική περίοδος: « Η χρησιμότητα που…οικονομία της αγοράς».
▪ Λεπτομέρειες/ανάπτυξη/σχόλια: «Έτσι ονομάζεται…πρωτοβουλία».
▪ Η παράγραφος αυτή δεν έχει κατακλείδα.
Η παράγραφος αυτή αναπτύσσεται με ορισμό («Έτσι ονομάζεται…») και
αιτιολόγηση («Για να λειτουργήσει…»).
Β1. γ)
▪ Μείζονα προκείμενη: Δεν υφίσταται «οικονομία της αγοράς» χωρίς
διαφήμιση.
▪ Ελάσσονα προκείμενη: Η «οικονομία της αγοράς» δεν καταργείται.
▪ Συμπέρασμα: Δεν μπορεί να καταργηθεί τότε ούτε η διαφήμιση.
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Ο συγκεκριμένος συλλογισμός είναι:
I. Έμμεσος, γιατί έχει δύο προκείμενες,
II. Κατηγορικός, γιατί στις προκείμενες δεν υπάρχει ούτε υπόθεση ούτε
διάζευξη,
III. Παραγωγικός, γιατί έχει πορεία από το ευρύτερο (οικονομία της αγοράς)
στο πιο συγκεκριμένο (διαφήμιση),
IV. Είναι αληθής, γιατί οι προκείμενες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,
V. Είναι έγκυρος, γιατί το συμπέρασμα απορρέει λογικά και αβίαστα από τις
προκείμενες,
VI. Ορθός ή Απόδειξη, γιατί είναι ταυτόχρονα και αληθής και έγκυρος.
Β2.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

πάθος
αμείλικτες
καταδίκες
ήπιες
χειροπιαστό
κατάργηση
συνέπεια
ορίων
περιορισμούς
όψεις












ζέση, ζήλος
αδυσώπητες, άτεγκτες, σκληρές
στιγματισμοί, επικρίσεις, κατακρίσεις
πράες, μετριοπαθείς
απτό
άρση
απόρροια, απότοκος, επίπτωση, επακόλουθο
φραγμών
περιστολές
εκφάνσεις, πτυχές, πλευρές

Β3. Ελευθερία είναι η δυνατότητα του ατόμου να σκέφτεται, να επιλέγει και
να δρα, ανεξάρτητα από εσωτερικές ή εξωτερικές πιέσεις, χωρίς, όμως, αυτό
να αποτελεί παραβίαση της ελευθερίας των άλλων ή υπονόμευση της
ομαλής λειτουργίας του κοινωνικού συνόλου. Από τα παραπάνω πηγάζει ότι
το «ζην ως βούλεται τις» έχει σχετική και όχι απόλυτη σημασία. Γι’ αυτό κάθε
ελευθερία είναι δεμένη με κινδύνους γιατί πάντοτε τα όριά της είναι ρευστά
και γιατί πάντοτε είναι εύκολη η υπέρβασή τους. Ελευθερία, όμως, χωρίς
όρια είναι ελευθεριότητα, ασυδοσία· δεν είναι πραγματική ελευθερία. Η
αίσθηση ελευθερίας αποκτάται όταν το άτομο μπορεί να δεχθεί τις συνθήκες
εκείνες που υποχρεώνουν τη δέσμευση-ως ένα βαθμό-της δράσης του και
δεν τις εκλαμβάνει ως περιορισμούς που πλήττουν τα δικαιώματά του.
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Γ1. Η επανάληψη είναι το κυριότερο «όπλο» της προπαγάνδας˙ και η
διαφήμιση είναι μια εμπορική προπαγάνδα. Το δόγμα «λέγε, λέγε, στο τέλος
κάτι θα μείνει» βρήκε πολλούς υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο. Με την, κατά
στερεότυπο τρόπο, επανάληψη απλών ισχυρισμών ασκείται πλύση
εγκεφάλου στις μάζες που, έτσι χειραγωγούνται εύκολα. Δεν μπορεί, βέβαια,
να υφίσταται επανάληψη χωρίς αφαιρετικό λόγο, σύνθημα. Η διαφημιστική
«ρεκλάμα» εισβάλλει στο υποσυνείδητο και δημιουργεί έντεχνα πλαστές
ανάγκες. Η εικόνα, επίσης, παίζει καίριο ρόλο στη διαφήμιση τόσο στην
τηλεόραση και τον τύπο όσο και στο ραδιόφωνο (ακουστική εικόνα), αφού
«μιλά» από μόνη της και προωθεί επιθετικά τα προϊόντα. Ο καταναλωτής
ταυτίζει τις ανάγκες του με τις εικόνες του προβαλλόμενου προϊόντος. Ο
γλωσσικός πληθωρισμός είναι κοινό χαρακτηριστικό και της πολιτικής και
της διαφήμισης. Η τελευταία, πιο συγκεκριμένα, μετέρχεται λέξεις σπουδαίες
και εντυπωσιακές που συνοδεύουν επιτηδευμένα και εξεζητημένα1 - λ.χ.
«επανάσταση στις οδοντόκρεμες» - με αποτέλεσμα οι λέξεις να
παραφθείρονται και να χάνουν το νόημά τους. Τέλος, το διαφημιστικό
μήνυμα, είναι πολυσήμαντο και γεμάτο συμβολισμούς που λειτουργούν
δεσμευτικά, για το δέκτη.
Με το σύνθημα - λ.χ. «Οι έξυπνοι οδηγούν Renault» - ο υποψήφιος
αγοραστής υποσυνείδητα αισθάνεται ότι, αποκτώντας το συγκεκριμένο
αγαθό, θα αποκτήσει μαζί μ’ αυτό και την ιδιότητα που συμβολίζει - εν
προκειμένω την εξυπνάδα.
Η διαφήμιση με τις παραπάνω μεθόδους προβάλλει ένα συγκεκριμένο
«μοντέλο» ζωής που βασίζεται στην υπερκατανάλωση. Το άτομο αισθάνεται
πως αποκτά οντότητα και αξία καταναλώνοντας ολοένα, δίνοντας έμφαση
στο «φαίνεσθαι» και το «έχειν» και όχι στο «είναι». Τα πρότυπα κατανάλωσης
καθίστανται και πρότυπα ζωής, αφού ο δέκτης δεν καταναλώνει πλέον για
να ζει, αλλά ζει για να καταναλώνει.
Κυριαρχεί ο υλικός ευδαιμονισμός που δεν είναι παρά η εντύπωση ότι η
ευτυχία και η ουσία των διαπροσωπικών σχέσεων εξαρτάται από τα υλικά
αγαθά. Ο εξανδραποδισμός στα τελευταία και η απώλεια της
ηθικοπνευματικής ελευθερίας είναι έτσι, για τους περισσότερους
μονόδρομος.
[213]

Τραγική είναι η αυταπάτη ελευθερίας του ατόμου -λόγω της πολυποικιλίας
των επιλογών που διανοίγονται μπροστά του- αφού θεωρεί ως δική του
επιλογή κάτι που του έχει υποβληθεί αλλοιώνοντας τις πραγματικές του
προτιμήσεις. Οι δευτερεύουσες ανάγκες ανάγονται σε βασικές και
διογκώνονται οι ατομικές εις βάρος των κοινωνικών αναγκών.
Από την άλλη, η καταιγιστική διαφήμιση ακρωτηριάζει το πνεύμα και
ευνουχίζει την κριτική ικανότητα. Το άτομο παθητικοποιείται και
μετατρέπεται σε άβουλο ενεργούμενο ζώντας «ληπτικά». Η ανθρώπινη
συμπεριφορά τυποποιείται και κλονίζεται η υποκειμενική ετερότητα των
ατόμων με αποτέλεσμα να επέρχεται η ομοιογενοποίηση, η ισοπεδωτική
ομοιομορφία κα να αίρεται η πρωτοτυπία.
Η μάζα υφίσταται πολυποίκιλη προπαγάνδα και πλύση εγκεφάλου και έτσι
ο εθισμός στην παθητική αποδοχή δεν αφορά μόνο εμπορικά μηνύματα,
αλλά και πολιτικά. Εύκολα προβάλλονται και επιβάλλονται πρόσωπα και
ιδεολογίες διαιωνίζοντας το κατεστημένο. Τα παραπάνω εγκυμονούν, όμως,
κίνδυνο για το δημοκρατικό πολίτευμα που καθίσταται επισφαλές, αφού δε
στηρίζεται σε «εν εγρηγόρσει» πολίτες. Διαφήμιση είναι τελικά ο έλεγχος
«κατ’ όνομα ελεύθερων ανθρώπων».
Απαιτείται παιδεία και οξυμμένη κριτική ικανότητα, ώστε το άτομο να κρίνει,
να συγκρίνει, να διυλίζει τις πληροφορίες και να ιεραρχεί τις ανάγκες.
Μόνο ολοκληρωμένες προσωπικότητες με «αντισώματα» μπορούν να
στραφούν απ’ την έκλυση στην εγκράτεια, από τη μέγιστη στην κάλλιστη
κατανάλωση, από τις ατομικές ανάγκες στις συλλογικές. Το κράτος, τέλος,
οφείλει να αναπτύξει μηχανισμούς προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου
εφαρμογής του διαφημιστικού κώδικα δεοντολογίας.
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
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2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ»
Σκοπός της ποινής, γράφει ο Μπεκαρία, δεν είναι η εκδίκηση, αλλά ο
σωφρονισμός αυτού που διέπραξε το αδίκημα και ο παραδειγματισμός των
άλλων. Άρα, ο σκοπός της ποινής είναι η πρόληψη υπό δύο έννοιες: γενική
πρόληψη του κακού, δηλαδή να αποτρέψει πολλούς άλλους από το να
θελήσουν να αδικήσουν (σωφρονισμός) και ειδική πρόληψη, να αποτρέψει,
δηλαδή, το συγκεκριμένο άτομο από το να διαπράξει πάλι έγκλημα.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι, οποιαδήποτε κι αν είναι τα
ελατήρια που ώθησαν το άτομο που διέπραξε το αδίκημα-έστω κι αν αυτά
δεν φαίνονται άμεσα-η ποινή που θα του επιβληθεί είναι αναγκαίο να έχει
έναν εξαγνιστικό, καθαρτικό χαρακτήρα, με άλλα λόγια να παίξει ένα ρόλο
νουθέτησης κι όχι να φορτίζεται με το στοιχείο της εκδίκησης, γιατί τότε
πια η τιμωρία παύει να είναι ποινή. Τιμωρία στ’ αρχαία ελληνικά σημαίνει,
σε πρώτη σημασία, βοήθεια, αρωγή, συνδρομή. Κατά μία έννοια, συνδρομή
παραμένει και με την έννοια της ποινής, εφόσον συμβάλλει στον
«επανανθρωπισμό» του εγκληματία. Αντίθετα, μια πράξη βίας, αν
αντιμετωπιστεί πάλι με βία, θα επιφέρει στην ψυχή του δράστη
περισσότερο μίσος τόσο για τη δικαιοσύνη, όσο και για την κοινωνία, με
αποτέλεσμα το έγκλημα να επαναληφθεί περισσότερο βίαιο και
αποτρόπαιο, αλλά ίσως πιο τεχνικά σχεδιασμένο. Έτσι, είναι φανερό ότι θα
έχουμε μία ακολουθία εγκλημάτων, συνοδευόμενη ταυτόχρονα από μια
αντίστοιχη ακολουθία ποινών. Το κακό, λοιπόν, θα αναπαράγεται και το
αποτέλεσμα είναι να «πείσουμε» τον εγκληματία να παραμείνει παντοτινός
«πελάτης» των δικαστηρίων και των φυλακών.
Με το σωφρονισμό του καταδικαζομένου πετυχαίνουμε το
σημαντικότερο αποτέλεσμα, που έγκειται στο να πεισθεί αυτός για το
έγκλημά του, ώστε όχι μόνο να μην το επαναλάβει, αλλά ούτε -στο μέτρο
που μπορεί- να αφήσει και άλλους να το διαπράξουν. Έτσι, ο χτεσινός
εγκληματίας γίνεται σήμερα ανασχετικός παράγοντας στην επέκταση του
εγκλήματος. Αυτό συνιστά την ουσία του πραγματικού σωφρονισμού. Γιατί
είναι βέβαια επιτυχία το να εμποδίσει η ποινή έναν εγκληματία να μην
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επαναλάβει την πράξη του, όμως το να μπορέσει να τον σωφρονίσει σε
βάθος, με αποτέλεσμα να γίνει ο ίδιος εμπόδιο στην εγκληματική ενέργεια
κάποιου άλλου, αποτελεί πολλαπλή επιτυχία και μόνο σε αυτήν την βάση
μπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη στην πιο άρτια μορφή της.
Εάν, λοιπόν, η οικογένεια δεν κατόρθωσε να δώσει στο άτομο μια σωστή
αγωγή, εάν το σχολείο ή το ευρύτερο περιβάλλον του το επηρέασαν
αρνητικά στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς κι αν, τέλος, κάποια
δυσλειτουργία ορισμένων θεσμών ή κάποια δυσμενής συγκυρία σε
συνάρτηση με κάποιους υποκειμενικούς παράγοντες στον τομέα των
διαπροσωπικών σχέσεων, το οδήγησαν στο έγκλημα, οφείλει η πολιτεία,
χρησιμοποιώντας τον θεσμό της δικαιοσύνης, να επαναφέρει τον
εγκληματία στην ευθεία και να τον προσανατολίσει σε κάποιες αξίες και να
του εμπεδώσει κάποιες αρχές, πείθοντάς τον έτσι να αποφύγει νέες
παρεκτροπές.
Για πολλούς ευαισθητοποιημένους ανθρώπους η ποινή, στη μορφή
τουλάχιστον που την ξέρουμε, είναι απαράδεκτη. Πιστεύεται ότι ο
εγκληματίας είναι ψυχικά ασθενής και δεν χρειάζεται τιμωρία αλλά
θεραπεία. Συνεπώς, η πολιτεία είναι προτιμότερο να κτίζει όχι φυλακές
αλλά ειδικού τύπου θεραπευτήρια, που να λειτουργούν ως εκπαιδευτήρια.
Όσο κι αν μοιάζει χιμαιρική η φράση του Αδαμάντιου Κοραή πως «και η
πλέον θηριώδης ψυχή, ακούουσα τα αθάνατα παραγγέλματα των αρχαίων
συγγραφέων της ελληνικής γλώσσης, θα μεταβληθή εις ενάρετον», εν
τούτοις είναι πλέον ρεαλιστική. Μόνο μορφώνοντας το κεφάλι των
ανθρώπων, δεν θα χρειαστεί ποτέ η πολιτεία να το κόψει, έλεγε ο Ουγκώ.
Η ποινή παίζει διπλό ρόλο. Πέρα από τον σωφρονισμό αυτού που
διέπραξε το αδίκημα, πρέπει να συντελεί και στον παραδειγματισμό των
άλλων. Όταν ο εγκληματίας τιμωρηθεί με πνεύμα σωφρονιστικό και τελικά
πεισθεί για την ενοχή του, είναι φυσικό να παραδειγματισθούν και πολλοί,
όταν διαπιστώσουν ότι ο δράστης αποστρέφεται την πράξη του.
Βλέποντας, δηλαδή, τον εγκληματία τιμωρημένο, μετανιωμένο και
σωφρονισμένο, είναι δύσκολο να μην παραδειγματιστεί από αυτόν κάποιος
που είχε ροπή προς την αδικία και να μην κρατηθεί μακριά από αυτήν. Γιατί
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σε τελευταία ανάλυση δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη παραδείγματος
από αυτήν που προσφέρει ο σωφρονισμός του ίδιου του ενόχου.
Φυσικά μια κοινωνία πρέπει να είναι δημοκρατική, αλλά δεν πρέπει να
είναι αφελής. Δεν επιτρέπεται στο όνομα καμιάς δήθεν σωφρονιστικής
σκοπιμότητας η επίδειξη ανοχής. Η τιμωρία -έστω και μικρή- πρέπει να είναι
βέβαιο πως θα επιβληθεί. Η ατιμωρησία γεννά την ηθική παραλυσία κι
εκτρέφει κάλε λογής αντικοινωνικές συμπεριφορές.

Σ. Καργάκος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A1. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100 λέξεις).
(Μονάδες 25)
Β1. α) Μεταξύ άλλων, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς και
την επίκληση στην αυθεντία. Να εντοπίσετε δύο περιπτώσεις επίκλησης
στην αυθεντία.
β) Ποια η δομή και οι τρόποι ανάπτυξης της προτελευταίας
παραγράφου;
(Μονάδες 10)
Β2. Να δοθούν συνώνυμα στις παρακάτω λέξεις:
ελατήρια

συνιστά

εξαγνιστικό

άρτια

συμβάλλει

εμπεδώσει

αποτέλεσμα

θεραπεία

αποτρόπαιο

χιμαιρική

(Μονάδες 10)
Β3. Σε μια παράγραφο 70-90 λέξεων να συγκεντρώσετε τα βασικότερα
επιχειρήματα ενάντια στην επιβολή της θανατικής ποινής.
(Μονάδες 15)
Γ. Ως συντάκτης μιας σχολικής εφημερίδας, δημοσιεύετε ένα άρθρο στο
οποίο καταθέτετε τις απόψεις σας για την παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (400-600 λέξεις).
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Ηλιόχαρη
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Κατά το συγγραφέα, ο στόχος της ποινής είναι διττός: η πρόληψη του
αδικήματος μέσω του παραδειγματισμού και ο σωφρονισμός του δράστη.
Έτσι, αν η ποινή έχει βίαιο, εκδικητικό χαρακτήρα διαιωνίζει τη βία και
παράγει ένα φαύλο κύκλο, γιατί υποδαυλίζει στο δράστη το μίσος για το
θεσμό της δικαιοσύνης και για το κοινωνικό σύνολο. Ανεξαρτήτως, λοιπόν,
της αιτίας του εγκλήματος, το δίκαιο με «εργαλείο» την ποινή είναι ανάγκη
να εξανθρωπίσει το δράστη και να τον καταστήσει φορέα αξιών και αρχών
που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη και ανθρώπινη λειτουργία της
κοινωνίας. Για πολλούς, περισσότερο λυσιτελής είναι η θεραπεία του ψυχικά
κλονισμένου δράστη παρά η τιμωρία του. Η δίκαιη και σωφρονιστική ποινή
είναι η μεσότητα ανάμεσα στην αφελή επιείκεια της ατιμωρησίας και στην
εκδίκηση.
Β1.
α) Στην τέταρτη παράγραφο έχουμε δύο επικλήσεις στην αυθεντία:
i) Αδαμάντιος Κοραής: «και η πλέον θηριώδης… ενάρετον».
ii) Β.Ουγκώ: «Μόνο μορφώνοντας… κόψει».
▪ Τη θεματική περίοδο συναποτελούν οι δύο πρώτες περίοδοι της
παραγράφου: «Η ποινή παίζει… των άλλων».
▪ Λεπτομέρειες/Ανάπτυξη/Σχόλια: «Όταν…από αυτήν».
▪ Κατακλείδα: «Γιατί σε τελευταία…του ενόχου».
Β1.
β) Οι τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου είναι με:
i) διαίρεση αφού αναλύεται ο διττός ρόλος της ποινής και
ii) με αιτιολόγηση αφού ο συγγραφέας με επιχειρήματα στα σχόλια της
παραγράφου υποστηρίζει την παραπάνω θέση.
Β2.
▪
▪
▪
▪

ελατήρια
εξαγνιστικό
συμβάλλει
αποτέλεσμα






κίνητρα
εξιλεωτικό, καθαρτικό
συντελεί, συνδράμει, συνεισφέρει
απότοκο, απόρροια, συνέπεια, κατάληξη
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

αποτρόπαιο
συνιστά
άρτια
εμπεδώσει
θεραπεία
χιμαιρική








απεχθές
αποτελεί, είναι
ακέραιη, ολοκληρωμένη
εδραιώσει, εγκαθιδρύσει
ίαση
ουτοπική

Β3. Η θανατική ποινή αμαυρώνει τον πολιτισμό μας και δοκιμάζει την
ανθρωπιά μας. Πρωτίστως, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των
αναπαλλοτρίωτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα του ύψιστου, του
δικαιώματος, δηλαδή, όλων στη ζωή.
Η εκτέλεση της θανατικής ποινής αποκτηνώνει όσους εμπλέκονται στη
διαδικασία της: από το νομοθέτη που την θεσπίζει και το δικαστή που την
επιβάλλει ως και το σωφρονιστικό υπάλληλο που την εκτελεί.
Δεν έχει στην πράξη αποδειχτεί ότι η θανατική ποινή καταστέλλει το
έγκλημα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις ιδεολογικών εγκλημάτων, πολλοί
-ιδιαίτερα νέοι- έλκονται από την ιδέα ότι θα καταστούν μάρτυρες που
θυσιάστηκαν για τις ιδέες τους. Είναι η μόνη αμετάκλητη ποινή, χωρίς
δυνατότητα επανόρθωσης σε περίπτωση δικαστικής πλάνης.
Πρόκειται για τη μέγιστη ηθική και φυσική βλάβη που μπορεί να
προκαλέσει η πολιτεία στα μέλη της, καταργώντας έτσι η ίδια το λόγο
ύπαρξής της, που δεν είναι άλλος από την έμπρακτη κατοχύρωση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Κανείς δεν αξίζει το θάνατο και πίσω από μία τέτοια θέση κρύβεται στην
ουσία η τάση εκδίκησης που απανθρωποποιεί τον έλλογο άνθρωπο.
Γ1.
« Η διακύβευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο κεφαλαιώδης ηθικός κανόνας σεβασμού
της ανθρώπινης ζωής και προσωπικότητας. Έχουν οικουμενική ισχύ, είναι
αναπαλλοτρίωτα και αδιαπραγμάτευτα. Κάθε άτομο, με βάση αυτά, βιώνει
την ύπαρξή του ελεύθερα και αυτοπροσδιορίζεται, αμυνόμενο στην πιθανή
αυθαίρετη επέμβαση εις βάρος του της κρατικής εξουσίας.
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Παρά τα παραπάνω, πολλά είναι τα κράτη στα οποία οι νόμοι ισχύουν μόνο
τυπικά αλλά όχι στην πράξη ουσιαστικά. Όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν
διασφαλίζονται έμπρακτα, το κράτος αυτό ή δεν είχε ποτέ ή απώλεσε το
δημοκρατικό του χαρακτήρα.
Πρωτίστως, βέβαια, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι
ζήτημα που άπτεται άμεσα της παιδείας δε σημαίνει παρά άτομα που δεν
σέβονται τη διαφορετικότητα, ανθρώπους, ανθρώπους-απάνθρωπους και
όχι συνάνθρωπους, που αντιμετωπίζουν το διπλανό τους ως «μέσο» και
«αντικείμενο» και όχι ως «πρόσωπο» και «σκοπό».
Συμφέροντα κάθε είδους-κυρίως οικονομικά-οδηγούν άτομα, κοινωνικές
ομάδες ή και ισχυρά κράτη στην εκμετάλλευση των ασθενέστερων. Η
θεοποίηση της ύλης, ο υλικός ευδαιμονισμός απανθρωποποιούν τον
άνθρωπο και διευρύνουν την απόσταση ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα,
οξύνοντας τις κοινωνικές διαφορές και εμπορευματοποιώντας τις
διαπροσωπικές σχέσεις. Τα αγαθά δεν κατανέμονται δίκαια σε όλους, δεν
έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες, δεν ξεκινούν όλοι από την ίδια «αφετηρία».
Στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός κάθε είδους περιθωριοποιούν τον
άνθρωπο και εδραιώνουν τις διακρίσεις, τη δυσμενή αντιμετώπιση του
άλλου για λόγους αυθαίρετους. Η βία, σωματική, ψυχική ή άλλη,
εκδηλώνεται σε κάθε έκφανση της ζωής με αποκορύφωμά της τους
πολέμους «θερμούς» ή «ψυχρούς», που επιβεβαιώνουν την αποθηριοποίηση
των ανθρώπων και την έκπτωση του πολιτισμού μας.
Η παγίωση της Ειρήνης και της Δημοκρατίας είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για έμπρακτη κατοχύρωση των αναφαίρετων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Μόνο η ανθρωποκεντρικού προσανατολισμού παιδεία θα
εμφυσήσει, στη συνέχεια, στον καθένα το ανθρωπιστικό πνεύμα και θα
σφυρηλατήσει ανθρώπους που σέβονται τη διαφορετικότητα έχοντας οδηγό
την αλληλεγγύη, την φιλαλληλία, την ανθρωπιά.
Το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου είναι ανάγκη να ενεργοποιηθεί
παράλληλα με τη δράση κάθε πολίτη, τη συσπείρωση των λαών και την
κινητοποίηση αρμόδιων φορέων, κινημάτων, οργανώσεων και οργανισμών
για την υπεράσπιση των αδιαπραγμάτευτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα δε σημαίνει παρά εξανθρωπισμό
του ανθρώπου και οικουμενική ανάπτυξη βασισμένη σε ηθικό έρμα˙ σημαίνει
πολιτισμό με βάθος και όχι μόνο πλάτος, πρόοδο και όχι μόνο εξέλιξη.
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη

3ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
«Εθελοντισμός» και «Κοινωνία Πολιτών»
Στο παρακάτω χωρίο, o μεγάλος Περικλής στον λόγο του προς τους
συμπολίτες του Αθηναίους, υπογραμμίζει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο,
εξαίροντας την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ότι «αν η

πόλη έχει καλώς στο σύνολό της, ωφελεί περισσότερο τους πολίτες, παρά
αν ευτυχεί μεν ο καθένας από τους πολίτες χωριστά, ενώ κλονίζεται στο
σύνολό της. Κι αυτό γιατί ο άνθρωπος, και αν ευτυχεί ατομικά, παρ’ όλ’
αυτά καταστρέφεται μαζί με την πατρίδα του, αν αυτή καταστραφεί· αν δε
στην αντίθετη περίπτωση ο ίδιος δυστυχεί, ενώ η πατρίδα του ευτυχεί, έχει
πολύ περισσότερες πιθανότητες να διασωθεί».
Την σπουδαιότητα της διαλεκτικής σχέσης κράτους-πολίτη πρώτοι
συνέλαβαν οι αρχαίοι Έλληνες. Η ευδαιμονία του ατόμου τελεί σε άμεση
συνάρτηση με την ευδαιμονία της Πολιτείας και εξαρτάται από αυτήν.
Ανάγλυφα καταδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο η σημασία της εθελοντικής
προσφοράς τόσο για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όσο – και προπάντων
– για το ίδιο το άτομο. Η ανιδιοτελής και συνάμα οικειοθελής ατομική
προσφορά, η εθελοντική εργασία, ακολουθεί μια κυκλική διαδρομή με
αφετηρία τον εθελοντή και τελικό αποδέκτη τον ίδιο ως μέλος του
ευεργετηθέντος συνόλου. Συντελεί έτσι μακροπρόθεσμα στην υλική και
ηθική εξύψωση του ατόμου.
Στη σημερινή κοινωνία που χαρακτηρίζεται από έντονη εσωστρέφεια
και στυγνή επιδίωξη ατομικών επαγγελματικών συμφερόντων, αγγίζοντας
τα όρια το αριβισμού, ο εθελοντισμός προσπαθεί να περάσει το μήνυμα
της άμβλυνσης του ατομισμού και της τόνωσης της συλλογικότητας και
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κοινωνικότητας και να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της «Κοινωνίας
των Πολιτών», ενεργά συμμετέχων στη σύγχρονη δημοκρατία με
πλουραλισμό λόγου και δράσης. «Πράξε ώστε η πράξη σου να μπορεί να
γίνει νόμος για όλους», έλεγε ο μεγάλος φιλόσοφος Εμμάνουελ Καντ κατά
τον Διαφωτισμό. Πράγματι, στο κατώφλι του 21ου αιώνα ο
συστηματοποιημένος και καλά οργανωμένος εθελοντισμός παρέχει τη
δυνατότητα στον σύγχρονο πολίτη να έχει νέες ευκαιρίες συμμετοχής στο
κοινωνικό γίγνεσθαι. Με την κοινωνική του δράση μπορεί να συμβάλει
αποφασιστικά στη αναδόμηση των κοινωνικών αξιών, στην ουσιαστική
βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών διαβίωσης και στην
διαμόρφωση ενός πολυμορφικού μηχανισμού πρόνοιας. Το παράδειγμά
του μπορεί να γίνει το προηγούμενο για τη δημιουργία καινούριων
συμπεριφορών.
Είναι όμως ο εθελοντισμός απλή υπόθεση; Όχι! Είναι ηθική αξία, την
οποία οφείλουμε να καλλιεργήσουμε και να μεταβιβάσουμε κυρίως στους
νέους ανθρώπους. Είναι εν ολίγοις τρόπος ζωής. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει
να γίνει «κτήμα» κάθε νέου ανθρώπου. Ο βρετανός ποιητής Τζον Νταν
έγραφε τον 17ο αιώνα: «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί πλήρες και
αύταρκες. Κάθε άνθρωπος είναι ένα τμήμα της ηπείρου, ένα κομμάτι της
στεριάς. Αν ένας σβώλος χώμα παρασυρθεί από τη θάλασσα, η Ευρώπη
μικραίνει σαν να έχει καταβυθιστεί ένα ακρωτήρι, σαν να χανόταν το
αρχοντικό των φίλων σου ή το δικό σου. Ο θάνατος κάθε ανθρώπου με
ελαττώνει γιατί ανήκω στην ανθρωπότητα. Και γι’ αυτό μη στέλνεις να
ρωτήσεις για ποιον χτυπά η καμπάνα- χτυπά για σένα».
Με τον εθελοντισμό μπορούμε να αντιπαραβάλλουμε στη
συγκεντροποιημένη οικονομία μια πολυπολιτισμική και ανθρωποκεντρική
κοινωνία. Μέσα από τις καταβολές των ανθρώπων διαγιγνώσκουμε τα
κύρια αίτια ανάπτυξης του εθελοντικού κινήματος. Η εθελοντική τάση, η
ανάγκη για αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη ενυπάρχει στον στόχο: από την
οικογένεια στην πόλη, στο έθνος και στην πολυπολιτισμική διεθνή
κοινότητα. Από την ανάγκη κάλυψης βιοτικών και πνευματικών αναγκών
μέχρι την εκδήλωση κοινών πολιτιστικών πεποιθήσεων ισχυροποιείται η
βούληση του καθενός για συλλογική συνεργασία. Ο εθελοντισμός είναι
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αξία έμφυτη στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ξεκινώντας, από αγνά και
ελεύθερα από οικονομικές, επαγγελματικές και πολιτικές σκοπιμότητες,
κίνητρα, η διεθνής κοινότητα αποδεικνύει την ευαισθητοποίησή της σε
κρίσιμους βιωματικούς και πολιτιστικούς τομείς. Η διακήρυξη από τον ΟΗΕ
του 2001 ως διεθνούς έτους εθελοντισμού έρχεται ως επιστέγασμα της
προώθησης σε διεθνές επίπεδο του μηνύματος του εθελοντισμού. […]
Σήμερα υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που
προσφέρουν αρωγή και περίθαλψη, υπερασπίζονται τα δικαιωμάτων
μειονοτήτων, συμπαρίστανται στους πολιτικούς κρατουμένους και
αντιμάχονται την καταστροφή του περιβάλλοντος. Πλήθος τέτοιων
εθελοντικών οργανώσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με
ανθρωπιστικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό προσανατολισμό δρουν
στον ελληνικό χώρο όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οι Γιατροί χωρίς
σύνορα, η Διεθνής Αμνηστία, η Greenpeace, το WWF, το Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων, ο Οδηγισμός, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρίες,
το «Χαμόγελο του παιδιού».
Λουκάς Αποστολίδης, Το εθελοντικό κίνημα στη Ελλάδα

και η Κοινωνία των Πολιτών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120
λέξεις)
(Μονάδες 25)
Β1. «Πράξε ώστε η πράξη σου να μπορεί να γίνει νόμος για όλους»: να
σχολιάσετε τη φράση σε μια παράγραφο 80 – 100 λέξεων.
(Μονάδες 10)
α. Να βρείτε τον τρόπο πειθούς που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην
τέταρτη παράγραφο. Τεκμηριώστε την απάντησή σας.
(Μονάδες 3)
β. Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο παραδείγματα αναφορικής
λειτουργίας της γλώσσας και δύο συνυποδηλωτικής.
(Μονάδες 4)
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Β2. α. εξαίροντας, ανιδιοτελής, αριβισμού, πλουραλισμό, αύταρκες, αρωγή:
να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.
(Μονάδες 6)
β. εθελούσια, άμβλυνσης, αλληλεγγύη, έμφυτη: να δώσετε ένα
αντώνυμο για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.
(Μονάδες 4)
γ. Να αιτιολογήσετε τη χρήση:
i) του ερωτηματικού,
ii) του θαυμαστικού,
iii) των εισαγωγικών και
iv) της παύλας που υπάρχουν στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου.
(Μονάδες 5)
δ. Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στην παρακάτω περίοδο και
- ανά περίπτωση - να την μετατρέψετε στο αντίθετο είδος:

Στη σημερινή κοινωνία που χαρακτηρίζεται από έντονη εσωστρέφεια
και στυγνή επιδίωξη ατομικών επαγγελματικών συμφερόντων,
αγγίζοντας τα όρια το αριβισμού, ο εθελοντισμός προσπαθεί να περάσει
το μήνυμα της άμβλυνσης του ατομισμού και της τόνωσης της
συλλογικότητας και κοινωνικότητας.
Γ.

(Μονάδες 3)
Με αφορμή το πλήθος των κοινωνικών προβλημάτων που κλυδωνίζουν
τη χώρα μας, ως εκπρόσωπος του σχολείου σου στη Βουλή των Εφήβων
αναφέρεσαι στην αναγκαιότητα συμμετοχής όλων σε εθελοντικές
δράσεις με σκοπό την παροχή βοήθειας και την ελπίδα ανοικοδόμησης
ενός καλύτερου κόσμου καθώς και στις προσπάθειες που απαιτούνται
από την πλευρά του σχολείου ώστε να γαλουχήσει τους νέους με το
πνεύμα του εθελοντισμού (500-600 λέξεις).
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Μπαλτσαβιά Ρεγγίνα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σημασία του εθελοντισμού και της
αναγκαιότητάς του στο σύγχρονο κόσμο. Μέσω της παράθεσης λόγων
του Περικλή επιτονίζει την άρρηκτη σχέση μεταξύ ευδαιμονίας του
πολίτη και ευημερίας του κράτους. Η ατομική αλτρουιστική προσφορά,
κατά τον Λουκά Αποστολίδη, οδηγεί τον πολίτη σε μελλοντική υλική και
ηθική μεταρσίωση. Επιπλέον, αναφέρει πως στην εποχή μας, στην οποία
κυριαρχεί ο ατομικισμός, η ύπαρξη της «Κοινωνίας των Πολιτών» μπορεί
μέσα από την οργανωμένη δράση ν’ αναδομήσει αξίες της κοινωνίας και
να εξυγιάνει προβλήματα∙ γι’ αυτό, αν και ο εθελοντισμός συνιστά
δύσκολο έργο, είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί στους νέους. Η
σπουδαιότητά του, όπως επισημαίνεται, καθώς και η αναγκαιότητα
δόμησης μιας κοινωνίας με ανθρωπιστικά ιδεώδη διαφαίνεται και από
την αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο αλλά και την ύπαρξη μη
κερδοσκοπικών οργανώσεων στη χώρα μας που προσφέρουν βοήθεια.
Β1. «Ωφέλιμο θα ήταν για την κοινωνία οι πράξεις μας να συνιστούν
παράδειγμα προς μίμηση. Κάθε πολίτης οφείλει να έχει επίγνωση των
πράξεών του και των συνεπειών που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και την
κοινωνία όπου βιώνει, διότι μόνο μέσα από την οργάνωση
ανθρωπιστικών, ανιδιοτελών πράξεων καθώς και την ανάδειξη
καινοτόμων ιδεών μπορεί να ωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο, να
βελτιωθούν θεσμοί της κοινωνίας, να κατασταλούν προβλήματα, ν’
αναδειχθούν αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η συνεργασία. Εάν όλοι
ενστερνίζονταν την ιδέα πως κοινωνική ευημερία σημαίνει και ατομική,
θα προέβαιναν σε απομάκρυνση από την υστεροβουλία που κυριαρχεί
σήμερα.
Β2. α. Ο τρόπος πειθούς που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην τέταρτη
παράγραφο είναι «επίκληση στην αυθεντία». Παρατίθενται τα λεγόμενα
του Βρετανού ποιητή Τζον Νταν «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί
πλήρες… για σένα», προκειμένου να ενισχυθεί η άποψη ότι ο
εθελοντισμός είναι αναγκαία αλλά και δύσκολη υπόθεση.
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β.
▪
▪

▪
▪

Παραδείγματα αναφορικής λειτουργίας της γλώσσας:
«Ο βρετανός ποιητής Τζον Νταν έγραφε τον 17ο αιώνα …»
(δ΄ παράγραφος)
«…βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών διαβίωσης…»:
(γ΄ παράγραφος)
Παραδείγματα συνυποδηλωτικής λειτουργίας της γλώσσας:
«ο εθελοντισμός προσπαθεί… να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο
της «Κοινωνίας των Πολιτών»» (γ΄ παράγραφος).
«Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί πλήρες»: (δ΄ παράγραφος).

Β3. α. εξαίροντας: επαινώντας
ανιδιοτελής: αλτρουιστική
αριβισμού: τυχοδιωκτισμού
πλουραλισμό: πολυφωνία
αύταρκες: αυτόνομο
αρωγή: βοήθεια
β. εθελούσια: ακούσια
άμβλυνσης: όξυνσης
αλληλεγγύη: ιδιοτέλεια
έμφυτη: επίκτητη
γ. Στην τέταρτη παράγραφο τα σημεία στίξης έχουν τις εξής λειτουργίες:
i) ερωτηματικό: πρόθεση του γράφοντος για διέγερση προβληματισμού,
πρόκληση ενδιαφέροντος. Επίσης, ο συγγραφέας εισάγει ένα νέο θέμα
προσδίδοντας έμφαση στη θέση που θ’ ακολουθήσει.
ii) θαυμαστικό: επιτονισμός – υπογράμμιση απάντησης συγγραφέα.
iii) εισαγωγικά: «κτήμα»: μεταφορική χρήση λέξης του κειμένου.
«κανένας άνθρωπος… για σένα»: αυτούσια μεταφορά λόγων του Τζον
Νταν.
iv) παύλα: ένωση δύο νοηματικών στοιχείων. Επί της ουσίας δίνεται
απάντηση στην πλαγιασμένη ερώτηση «για ποιον χτυπά η καμπάνα…».
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δ.
▪ «…που…χαρακτηρίζεται…»: παθητική σύνταξη
▪ «…ο εθελοντισμός προσπαθεί να περάσει…»: ενεργητική σύνταξη
Μετατροπή στο αντίθετο είδος σύνταξης:
Στη σημερινή κοινωνία, την οποία χαρακτηρίζει έντονη εσωστρέφεια και
στυγνή επιδίωξη ατομικών επαγγελματικών συμφερόντων, αγγίζοντας
τα όρια του αριβισμού, γίνεται προσπάθεια από τον εθελοντισμό να
περαστεί το μήνυμα της άμβλυνσης του ατομισμού και της τόνωσης της
συλλογικότητας και κοινωνικότητας.
Γ. Στοιχείο που επιβάλλεται να προσέξει ο μαθητής κατά τη διαδικασία
γραφής της έκθεσης – παραγωγής κειμένου – είναι το επικοινωνιακό
πλαίσιο. Εδώ πρόκειται για ομιλία – εισήγηση. Η γλώσσα είναι αναφορική.
Γίνεται χρήση, κατά βάση, του γ΄ προσώπου στο μεγαλύτερο μέρος της
εισήγησης. Η χρήση α΄ ενικού και β΄ πληθυντικού προσώπου είναι
περιορισμένη.
▪ Ενδεικτική προσφώνηση: «Αγαπητό ακροατήριο».
▪ Στον πρόλογο καλό είναι να φαίνεται η αφορμή εκφώνησης του λόγου
& η ιδιότητα του ομιλητή.
Διαγραμματική ανάπτυξη ζητουμένων τους θέματος:
Α΄ Ζητούμενο: αναγκαιότητα συμμετοχής όλων σε εθελοντικές δράσεις:
▪ Ανθρωπιστικοί – ηθικοί λόγοι: ο άνθρωπος ολοκληρώνεται μέσα από
την εθελοντική προσφορά και την αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο.
Κατακτά την ηθική και ψυχική αρτίωση, νοηματοδοτεί την ύπαρξή του.
▪ Σε κάθε εποχή ανακύπτουν προβλήματα, έκτατες καταστάσεις και
ανάγκες που αδυνατεί το Κράτος να καλύψει και που δοκιμάζουν τα
όρια αντοχής και συνοχής μιας κοινωνίας (θεομηνίες, πόλεμοι,
οικονομική κρίση).
▪ Στη σύγχρονη εποχή εκλείπει η κρατική πρόνοια, μειώνονται οι δαπάνες
για νευραλγικούς τομείς της κοινωνίας (κονδύλια και επιδόματα για την
υγεία, περίθαλψη, στήριξη των ανέργων, των πολύτεκνων οικογενειών,
των απόρων, των ΑΜΕΑ κ.ά.). Το έλλειμμα αυτό έρχεται να
αναπληρώσει η δράση των εθελοντικών οργανώσεων και της Κοινωνίας
των Πολιτών. Επομένως, αναπτύσσονται ο κοινωνικός διάλογος, η
συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, το αίσθημα της ατομικής και
κοινωνικής ευθύνης.
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▪

▪

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση δυσχεραίνει την κατάσταση για
πλήθος πολιτών οξύνοντας προβλήματα φτώχειας, εξαθλίωσης
μεγάλου μέρους του πληθυσμού της χώρας: πληθαίνουν οι τάξεις των
απόρων, αστέγων συμπολι-τών που στερούνται βασικά αγαθά, πρώτης
ανάγκης.
Συνάμα πληθαίνουν και οι τάξεις των εξαθλιωμένων μεταναστών που
συρρέουν σε ολόκληρη την Ευρώπη με συνέπειες:
α) την περαιτέρω εξαθλίωσή τους,
β) την όξυνση αισθημάτων ξενοφοβίας και ρατσισμού.
Σήμερα, λοιπόν, είναι αδήριτη ανάγκη το εθελοντικό κίνημα να
αποτελέσει την υγιή αντίδραση και απάντηση της οργανωμένης
κοινωνίας σε φαινόμενα αδράνειας και αναλγησίας.
Με τη λειτουργία της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών η κοινωνία
γίνεται πιο ισχυρή και η δημοκρατία πιο άμεση και αποτελεσματική. Ο
κοινωνικός έλεγχος από τον ενεργό πολίτη συμβάλλει στη διαφάνεια και
την αποτελεσματικότητα της πολιτικής και κοινωνικής δράσης.
H εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή - μορφωτική λειτουργία.
Ενισχύει
την
απόκτηση
κοινωνικών,
επικοινωνιακών
και
επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες που
βοηθούν μετέπειτα στην επαγγελματική αποκατάσταση. Αποτελεί,
επίσης, κοινωνική δραστηριότητα με την οποία μπορεί κανείς να
αξιοποιήσει δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του.
[ Μεταβατική παράγραφος ]

Β΄ ζητούμενο: Τρόποι γαλούχησης των νέων με το πνεύμα του εθελοντισμού
από την πλευρά του σχολείου:
α) Συνεργασία της σχολικής κοινότητας με δράσεις φιλανθρωπίας,
συνεισφοράς: συμμετοχή μαθητών σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.
β) Περιβαλλοντικά προγράμματα: εκδρομές, εξορμήσεις στη φύση,
οικολογική δράση (συμμετοχή σχολείων σε περιβαλλοντικές δράσεις, όπως
εκστρατείες
δενδροφύτευσης,
αναδάσωσης,
σε
περιβαλλοντικά
προγράμματα του Υπουργείου)  ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα
οικολογικά προβλήματα.
γ) Επιμορφωτικές / πολιτιστικές εκδρομές, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους όπως θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους: οι μαθητές δρουν
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εθελοντικά όσον αφορά τη διάσωση της παράδοσης και την ανάδειξη του
πολιτισμού μας.
δ) Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με θέματα κοινωνικού
περιεχομένου και με συμμετοχή όλων των μαθητών: προβληματισμός και
ευαισθητοποίησή τους.
ε) Θεσμός μαθητικών συμβουλίων και της Βουλής των Εφήβων: η διαδικασία
του «εκλέγειν – εκλέγεσθαι», στην οποία μυούνται οι μαθητές, τους
εξοικειώνει με τις συλλογικές/ δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
συμμετοχής στα κοινά, ανάληψης ευθυνών. Οι μαθητές διαμορφώνουν
πολιτική/ δημοκρατική συνείδηση, ωριμάζουν, γίνονται περισσότερο
υπεύθυνοι, συναποφασίζουν για κοινά προβλήματα, βγαίνουν απ’ τα στενά
όρια της ατομικότητας, αναπτύσσουν συλλογικό πνεύμα.
στ) Δημοσιογραφική δράση - έκδοση έντυπης/ ηλεκτρονικής σχολικής
εφημερίδας: καταγραφή σχολικής επικαιρότητας και παρακολούθηση των
εξελίξεων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας (Δήμου – Κοινότητας). Οι
μαθητευόμενοι δημοσιογράφοι που ασκούνται στην ερμηνευτική
δημοσιογραφία, κάνουν κριτική, εμβαθύνουν στα γεγονότα, διαμορφώνουν
άποψη για αυτά, πολιτική σκέψη και συνείδηση. Έτσι είναι περισσότερο
ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την κοινωνία και πρόθυμοι να
βοηθήσουν.
ζ) Ανάδειξη ανθρωπιστικού ιδεώδους και αξίας εθελοντισμού μέσα από την
εκπαιδευτική διαδικασία (λογοτεχνία, ιστορία, έκθεση, και άλλα μαθήματα).
[ Επίλογος ]
Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας
Επιμέλεια: Μπαλτσαβιά Ρεγγίνα
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4ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ποιο μέλλον ξανοίγεται άραγε για τον Ελληνισμό μέσα στις νέες μορφές
που παίρνει η «εν κινήσει» κοινωνία του βιομηχανικού πολιτισμού; Πολλές
προβλέψεις διατυπώνονται και πολλές ανησυχίες εκφράζονται κάθε τόσο
για τη μοίρα που μας περιμένει, εμάς ή τους απογόνους μας. Εκείνο που
καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κόσμος, τόσο από τη δυτική όσο και από την
ανατολική του πλευρά, μπαίνει ή μάλλον μπήκε ήδη σε μία περίοδο
ευρύτατα κοσμοπολιτική, όπου θα κυκλοφορούν και θα συναντιούνται
ολοένα οι λαοί, οι γλώσσες, οι ιδέες, οι παραδόσεις, οι εθνικοί χαρακτήρες.
Καθώς είπα και άλλοτε, από τα κλειστά Κράτη των πατέρων μας και από
τους εθνικιστικούς πολέμους, πηγαίνουμε τώρα προς ένα είδος
ελληνιστικής κοινωνίας. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, οι Έλληνες θα πρέπει
να ζήσουν, να δράσουν, να προκόψουν. Να μην αφήσουν τη δειλία, και την
αβουλία να τους παραλύσουν, αλλά να προσαρμοστούν με γενναιότητα
στις νέες συνθήκες της ζωής. Αυτό, άλλωστε, προσπαθούν να κάμουν με
την συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τη λεγόμενη
Κοινή Αγορά.
Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο να καταφέρουν να σταθούν στα νέα
διεθνή πλαίσια και να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, αλλά χρωστούν
και να διατηρήσουν και την προσωπικότητά τους, την εθνική τους
ιδιομορφία, την ξεχωριστή και ανεκτίμητη πνευματικότητα που
διαμόρφωσαν οι αιώνες της ελληνικής ιστορίας. Το χρωστούν και στον
εαυτό τους και στους άλλους, γιατί, χωρίς την προσωπικότητά τους, ούτε
αξιοπρέπεια θα μπορέσουν να κρατήσουν ούτε τίποτα το αξιόλογο και το
σεβαστό θα έχουν να προσφέρουν στον αυριανό κόσμο. Θα καταντήσουν
μάζα χωρίς χαρακτήρα και χωρίς ενδιαφέρον, ανθρώπινο υλικό ενός
κόσμου που θα τους αγνοεί και θα κοιτάζει την Ελλάδα μονάχα σαν θέμα
τουριστικό.
Από τη μία μεριά να προσαρμοστούμε στην εξέλιξη της τεχνικής και στις
σύγχρονες οργανωτικές ανάγκες, από την άλλη να διατηρήσουμε και να
αναπτύξουμε την πνευματική μας υπόσταση: μεγάλα και δύσκολα
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ίδια ένταση. Το πρώτο
δεν είναι εδώ ο χώρος για να συζητηθεί και δεν είμαστε και οι αρμόδιοι να
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προτείνουμε τις λύσεις του. Το δεύτερο όμως πρέπει στο εξής, να το έχουμε
συνεχώς στο νου, να μη σταματούμε να το βασανίζουμε και να βοηθούμε
και τους άλλους να το συνειδητοποιήσουν.
Ποια είναι τα βασικά εκείνα στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη εθνική
προσωπικότητά μας, που αν τα στερηθούμε θα παύσουμε να είμαστε αυτό
που είμαστε; Προσπαθούμε από καιρό να προσδιορίσουμε, αφήνοντας κατά
μέρος τα δευτερώτερα και τα φθαρτά, που δεν είναι εκ των ουκ άνευ. Είναι
η Ορθοδοξία και ο ανθρωπισμός των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων,
καθώς ισορροπούν και εναρμονίζονται μέσα στην παράδοσή μας. Είναι η
μνήμη του Είκοσιένα, το αγωνιστικό πνεύμα της ελευθερίας που διαπερνά
ολόκληρη τη νεώτερη ιστορία μας. Είναι τα νέα μας γράμματα στις καλές
τους ώρες. Είναι η γλώσσα μας, σαν κόσμος ζωντανός, σπαρταριστός και
γοητευτικός, που μας πλάθει ολοένα και που τον πλάθουμε. Αυτά όλα
είμαστε εμείς. Η ύπαρξή μας αποτελεί τη συνθετική τους, ενιαία έκφραση.
Αυτά λοιπόν θα πρέπει να διαφυλάξουμε, ως κόρην οφθαλμού, μέσα στα
νέα σχήματα όπου μας οδηγεί η ιστορία, να τα εμβαθύνουμε και να τα
καλλιεργήσουμε όσο είμαστε ικανοί. Αν αυτά είναι μέσα μας ισχυρά, δεν
θα έχουμε λόγους να φοβόμαστε ούτε την τεχνική ούτε τον συγχρωτισμό
μας με τα άλλα έθνη. Τουναντίον, τότε η ύπαρξή μας ανάμεσα στα έθνη θα
έχει βαρύτητα και ο λόγος μας θα λογαριάζεται, θα αποτελούμε και εμείς
μια παρουσία.
[…] Οι πνευματικές και ηθικές ανάγκες της κοινωνίας μας γίνονται
ολοένα πιο μεγάλες, τα προβλήματά μας πιο περίπλοκα, αλλά η
ανταπόκριση δεν είναι ανάλογη. Για λόγους πνευματικούς, αλλά και
εθνικούς επίσης, σύμφωνα με όσα είπαμε, πρέπει να αρχίσει να συντελείται
μία βελτίωση των πραγμάτων, προτού να παρουσιαστεί ένα χάσμα
ανάμεσα στην παράδοση και στην εποχή, ένα χάσμα που τρομάζει κανείς
όταν αναλογίζεται ποιούς αντικτύπους μπορεί να έχει.
Γιώργος Θεοτοκάς. «Ο Ελληνισμός και η εποχή» (διασκευή),
Περιοδικό ΕΥΘΥΝΗ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100 – 120
λέξεις).
(Μονάδες 25)
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Β1. «Θα καταντήσουν μάζα χωρίς χαρακτήρα και χωρίς ενδιαφέρον,
ανθρώπινο υλικό ενός κόσμου που θα τους αγνοεί »: τι εννοεί ο
συγγραφέας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 80 – 100 λέξεων.
(Μονάδες 10)
Β2. α. Σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο που διαβάσατε;
Τεκμηριώστε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο.
(Μονάδες 5)
β. Να εντοπίσετε τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα στην πρώτη
παράγραφο.
(Μονάδες 5)
γ. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία και τους τρόπους ανάπτυξης της
τέταρτης παραγράφου.
(Μονάδες 5)
Β3. προβλέψεις, χρωστούν, ανεκτίμητη, υπόσταση, φθαρτά, εναρμονίζονται,
καλλιεργήσουμε, συγχρωτισμό, αναλογίζεται, αντικτύπους: να δοθεί ένα
συνώνυμο για κάθε λέξη.
(Μονάδες 10)
Γ. Σε ένα άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε Κυριακάτικη εφημερίδα,
αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους το εκπαιδευτικό μας σύστημα
πρέπει να σφυρηλατήσει την ευρωπαϊκή συνείδηση των νέων και πώς
θα επιτύχει, παράλληλα, το σεβασμό απέναντι στην παράδοση, η οποία
συνιστά απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση της εθνικής μας
ταυτότητας στο πλαίσιο ενός υγιούς διεθνισμού (500-600 λέξεις).
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Μπαλτσαβιά Ρεγγίνα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Προβληματισμός δημιουργείται σχετικά με την πορεία του Ελληνισμού
στο πλαίσιο του σύγχρονου διεθνισμού και της τεχνολογικής εξέλιξης
του κόσμου μας. Οι Έλληνες καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα
δεδομένα και μέσα από την ενεργό δράση τους να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους αλλά και να διατηρήσουν την εθνική τους
ιδιαιτερότητα ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μαζοποίησής τους.
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Ωστόσο, η ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού παράλληλα με τη
διάσωση και καλλιέργεια του πνευματικού συνιστά δύσκολο έργο. Γι’
αυτό απαραίτητη κρίνεται η διατήρηση της παράδοσής μας, της
θρησκείας, των γραμμάτων, της ιστορίας, της γλώσσας μας. Τα στοιχεία
αυτά θα οδηγήσουν στην υγιή συνύπαρξή μας με τα άλλα έθνη, στη
βελτίωση των κοινωνικών δομών ώστε ν’ αποφευχθεί το χάσμα
ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη εποχή.
Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο κίνδυνος μαζοποίησης των λαών με
αποτέλεσμα τον εκφυλισμό της ιδιαιτερότητάς τους και την υποτίμησή
τους είναι υπαρκτός. Η στενότητα πνεύματος των ατόμων ενός έθνους,
η αδυναμία αυτοέκφρασής τους σε συνδυασμό με την απουσία κριτικής
ικανότητας τα οδηγούν στην παθητική αντιμετώπιση καταστάσεων
καθώς και στην τυποποίηση της σκέψης τους, της γλώσσας, της
ψυχαγωγίας και γενικά του τρόπου ζωής τους. Αυτή η ομοιομορφία
αλλοιώνει την πολιτιστική ιδιαιτερότητα των λαών και τους καθιστά
αδιάφορους. Επομένως, σε μια κοινωνία αδύναμη να χαράξει νέους
ορίζοντες, η πρόοδος αναστέλλεται και ο πολιτισμός οδηγείται σε
οπισθοδρόμηση.
Β2. α. Το κείμενο του Γιώργου Θεοτοκά ανήκει στο γραμματειακό είδος του
αποδεικτικού δοκιμίου. Ο δοκιμιογράφος επιδιώκει να προβληματίσει
την κοινή γνώμη σχετικά με την πορεία του Ελληνισμού στη σύγχρονη
κοινωνία της τεχνικής ανάπτυξης και συγχρωτισμού με τα άλλα έθνη,
και να την πείσει να διασφαλίσει την παράδοσή της και κατ’ επέκταση
τον πολιτισμό της. Παρατηρούμε, επίσης, λογική οργάνωση των ιδεών
του συγγραφέα, χρήση αναφορικής κυρίως λειτουργίας της γλώσσας,
επίσημου ύφους με κάποια στοιχεία προσωπικού τόνου του Γ. Θεοτοκά
καθώς και αξιοποίηση λογικών – κυρίως - μέσων πειθούς.
β. Η συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη
παράγραφο του κειμένου είναι παραγωγική, καθώς ξεκινά από μια
γενική θεώρηση, «μέλλον ελληνισμού μέσα στις νέες μορφές που
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παίρνει η «εν κινήσει» κοινωνία του βιομηχανικού πολιτισμού», την οποία
επεξηγεί παραθέτοντας ειδικότερες ιδέες: δράση Ελλήνων και
απομάκρυνση από δειλία και αβουλία, συμμετοχή τους στην Κοινή
Αγορά.
γ. Δομικά στοιχεία παραγράφου:
▪ Θεματική Περίοδος: « Ποια είναι τα βασικά … ουκ άνευ »
▪ Σχόλια – Λεπτομέρειες: « Είναι η Ορθοδοξία … ικανοί».
▪ Π. Κατακλείδα: «Αν αυτά είναι μέσα μας...παρουσία».
Η ανάπτυξη της παραγράφου γίνεται με συνδυασμό μεθόδων:
α) με παραδείγματα – επεξήγηση, καθώς αναφέρονται τα βασικά
στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη εθνική προσωπικότητά μας: «η
ορθοδοξία, ο ανθρωπισμός των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων, η
παράδοση, η μνήμη του Εικοσιένα, η γλώσσα» και
β) με αιτιολόγηση, καθώς αιτιολογείται η θέση «… που αν στερηθούμε
θα παύσουμε να είμαστε αυτό που είμαστε».
Β3.
 προβλέψεις: προγνώσεις
 χρωστούν: οφείλουν
 ανεκτίμητη: ανυπολόγιστη
 υπόσταση: ύπαρξη
 φθαρτά: σαθρά
 εναρμονίζονται: ταιριάζουν
 καλλιεργήσουμε: αναπτύξουμε
 συγχρωτισμό: συναναστροφή
 αναλογίζεται: σκέφτεται
 αντικτύπους: αποτελέσματα
Γ. Στοιχείο που επιβάλλεται να προσέξει ο μαθητής κατά τη διαδικασία
γραφής της έκθεσης – παραγωγής κειμένου – είναι το επικοινωνιακό
πλαίσιο. Αφού πρόκειται για άρθρο, σκοπός είναι η πληροφόρηση. Κατά
συνέπεια η κατάλληλη τεχνική πειθούς είναι η επίκληση στη λογική. Η
γλώσσα είναι αναφορική και το ύφος σοβαρό. Ο μαθητής οφείλει να θέσει
τίτλο. Ενδεικτικά προτείνεται: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ».
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Το θέμα δηλώνεται με ευκρίνεια στον πρόλογο και ακολουθεί η ανάλυση
των δύο ζητουμένων. Ειδικότερα παρατίθενται διαγραμματικά τα εξής:
Α΄ Ζητούμενο: λόγοι σφυρηλάτησης ευρωπαϊκής συνείδησης στους νέους

από το εκπαιδευτικό σύστημα:
▪

Η καλύτερη γνωριμία των λαών – η οποία πραγματώνεται μέσω της
εκπαίδευσης στο επίπεδο της γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισμού –
είναι αναγκαία για την αμοιβαία κατανόηση εκείνων των στοιχείων που
τους ενώνουν καθώς και για την παράλληλη άμβλυνση των αντιθέσεων
που τους απομακρύνουν. Έτσι θα επιτευχθεί ο σεβασμός της
ιδιαιτερότητας κάθε λαού και η απομάκρυνση των ατόμων από την
υιοθέτηση ρατσιστικών, εθνικιστικών ιδεολογιών.

▪

Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να είναι σε θέσει να μετουσιώνει τις όποιες
διαφορές των λαών σε γόνιμες διαφοροποιήσεις ώστε να προασπίζεται
η ειρηνική συμβίωσή τους και η αρμονική συνεργασία τους.

▪

Ανάπτυξη πνεύματος οικουμενικής συνείδησης – θεμελίωση της
πανανθρώπινης κοινωνίας: σεβασμός και προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ύφεση του τοπικισμού, των ξενοφοβικών θεωριών. Η
«ιστορία του μίσους» θα εκλείψει χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ιστορική
μνήμη κάθε λαού θα καταλήξει σε «ιστορική λήθη».

▪

Η ύπαρξη προβλημάτων που ταλανίζουν το σύγχρονο κόσμο (οικολογική
καταστροφή, ενεργειακό πρόβλημα, οικονομική κρίση, βίαεγληματικότητα – τρομοκρατία κ.ά) καθιστούν αναγκαία τη
συνειδητοποίησή τους σε καθολικό επίπεδο και την κοινή προσπάθεια
επίλυσής τους. Η σύγχρονη εκπαίδευση, επομένως, οφείλει να κάνει
τους μαθητές ικανούς να δεχτούν τις ευθύνες που έχουν ως Ευρωπαίοι
πολίτες και να αναπτύξουν εποικοδομητική στάση απέναντι σε
επείγοντα, καίρια θέματα της κοινωνίας.

▪

Κατανόηση από τους νέους των συνεπειών του ευρωπαϊκού
πλουραλισμού, όσον αφορά τη δράση οργανισμών και ιδρυμάτων που
συμβάλλουν στην ευρύτερη ενότητα και συνεργασία.

▪

Τόσο στο πλαίσιο του τουρισμού όσο και σε επαγγελματικό, εμπορικό,
πολιτικό επίπεδο πρέπει να σταθούμε ισότιμοι Ευρωπαίοι απέναντι στις
προκλήσεις του μέλλοντος.
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▪

Η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών στα κράτη – μέλη της Ευρώπης
μπορεί να γεννήσει στους νέους την επιθυμία ανάπτυξης της
σταδιοδρομίας τους στο πλαίσιο μιας αυξανόμενα διεθνοποιημένης
αγοράς εργασίας. Συνεπώς, η κατανόηση των διεθνών τάσεων ως προς
τον τρόπο σκέψης και ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας
μπορεί να επηρεάσει το μέλλον – εργασιακό και προσωπικό – των
μαθητών ως αυριανών πολιτών. Πρέπει να έχουν γνώση των αλλαγών
της Ευρωπαϊκής κοινωνίας.

▪

Διάσωση παράδοσης –
πολιτιστικής κληρονομιάς.

πλούσιας

ποικιλομορφίας

ευρωπαϊκής

[ Μεταβατική παράγραφος ]

Β΄ Ζητούμενο: τρόποι επίτευξης σεβασμού απέναντι στην παράδοση στο

πλαίσιο του σχολείου.
▪

Βιωματική επαφή με την παράδοση μέσω εκπαιδευτικών εκδρομών,
εργασιών για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

▪

Το σχολείο οφείλει μέσα από πληθώρα μαθημάτων, όπως η ιστορία, η
λογοτεχνία, η έκθεση κ.ά να επεξηγήσει τις συνιστώσες του πολιτισμού
των προγόνων ώστε οι νεότερες γενιές να συνειδητοποιήσουν την
αναγακαιότητα διάσωσης της παράδοσης.

▪

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης ώστε οι ξενικές επιδράσεις να μην
υιοθετούνται άκριτα.
[ Επίλογος ]
Επιμέλεια: Μπαλτσαβιά Ρεγγίνα
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5ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ: Ένα εθνικό στοίχημα κερδήθηκε
Οι Έλληνες δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο μουσείο. Γυαλί, μπετόν,
διαφάνεια. Οι ξένοι δεν έχουν δει τέτοιους θησαυρούς σε συνάρτηση με
τον ιερό βράχο. Αυτή την υψηλή ποιότητα έργων σε ένα ταξίδι 5.2000
ετών στην ιστορία. Σε τόση μικρή απόσταση από το χώρο που
ανακαλύφθηκαν. Τη γειτονιά της Ακρόπολης. Το αποτέλεσμα τους κέρδισε
όλους, για διαφορετικούς λόγους. Ο διεθνής τύπος – με εξαίρεση κάποια
δηλητηριώδη σχόλια – δέχθηκε με ενθουσιασμό το αποτέλεσμα. Οι δικοί
μας ακόμη περισσότερο. Και η τηλεόραση βρήκε επιτέλους το άλλοθι να
ασχοληθεί με την πολιτιστική κληρονομιά και τις αρχαιότητες. Ό,τι δηλαδή
περιφρονούσε να προβάλει τόσα χρόνια. Μουσείο του φωτός. Σε αυτό το
επίπεδο το στοίχημα το κερδίσαμε. Αριστουργήματα της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς, πολλά που βγήκαν για πρώτη φορά απ’ τις
αποθήκες κι άλλα γνωστά τα οποία μας αποκαλύφθηκαν με άλλο τρόπο.
Όπως οι Καρυάτιδες: ποτέ ως τώρα δεν προσέξαμε τις λεπτομέρειες των
μαλλιών τους. Πόσο ίδιες μοιάζουν οι κοτσίδες τους, αλλά πόσο
διαφορετικές είναι! Όπως άλλωστε οι πτυχώσεις των χιτώνων που
φορούν.
Η ελευθερία με την οποία στήθηκαν τα εκθέματα στο μουσείο και η
άνεση που παρέχεται στο θεατή να τα παρατηρήσει στο ανθρώπινο ύψος,
προβάλλουν ακόμη και τα χρώματα που διασώζουν πολλά από αυτά. Δεν
υπάρχει περίπτωση να μην προσέξεις το αχνό ροδί που διακρίνεται σε
κάποιες Κόρες στην αίθουσα αρχαϊκών ή το αίμα που μοιάζει να κυλάει
αληθινό (βοηθάει βέβαια και η φαντασία) στο αέτωμα του Εκατομπέδου,
όπου τα λιοντάρια σπαράσσουν τον ταύρο. Το Νέο Μουσείο της
Ακρόπολης είναι φτιαγμένο να εντυπωσιάζει το κοινό και να υπηρετεί τον
εθνικό στόχο : την επιστροφή των Μαρμάρων απ’ το Βρετανικό Μουσείο.
Είναι ακριβώς αυτό που αναζητεί η πλειονότητα των Ελλήνων, για να
πιαστεί και να εμπνευστεί, μετά την ευφορία των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004. Τότε, υπήρξε σύμπνοια, ομόνοια και συστράτευση του κόσμου στο
στοίχημα. Ξεπεράσαμε τον εαυτό μας. Τώρα, μετά από αλλεπάλληλα
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πολιτικά και οικονομικά «χτυπήματα» στο ηθικό μας και μετά από τις
ιδεολογικές διαψεύσεις, ο κόσμος διψά να οριοθετήσει ένα νέο στόχο. Το
Νέο Μουσείο έθεσε από την αρχή το πλαίσιο και το ευρύ κοινό είναι έτοιμο
να το υπηρετήσει.
«Πρέπει να δεις από κοντά τα 4.000 εκθέματα» έλεγε ξένος
καλεσμένος «για να καταλάβεις τη διαφορά». Οι πρώτες επιφυλάξεις
φαίνεται να καταρίφθηκαν μετά τις ξεναγήσεις, με τις ιστορίες για τους
πρωταγωνιστές του μουσείου που πάντα συγκινούν, αν μάλιστα ο ξεναγός
έχει την ικανότητα του προέδρου του Μουσείου, Δημήτρη Παντερμαλή, να
διηγείται την ιστορία. Η οικειότητα που προκαλούν οι ένοικοι της αίθουσας
αρχαϊκών στον επισκέπτη, ξεπερνούν τις εντάσεις των περισσότερων για
τη μείωση του αναστήματός τους που μοιραία προκαλεί η 9μ. ύψους
αίθουσα και οι 28 κολώνες της!
Αυτό που για πολλούς ήταν ως τώρα μειονέκτημα φαντάζει σε άλλους
πλεονέκτημα. Κούροι, Κόρες και Ιππείς λουσμένοι από το φυσικό φως,
παρουσιάζονται όπως ήταν ελεύθεροι στην Ακρόπολη. Μοιάζουν να
κατέβηκαν στο ύψος μας. Παρότι έτσι έστεκαν στον Ιερό Βράχο. Εκεί που
πραγματικά άλλαξαν οι αποστάσεις είναι στη αίθουσα του Παρθενώνα. Η
ζωφόρος και τα αετώματα που φτιάχτηκαν για να τα βλέπουν οι θεοί,
πλησίασαν το ανθρώπινο βλέμμα. Αυθεντικοί λίθοι αλλά και τα εκμαγεία
εκείνων που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο (ας μην τα υποτιμούμε,
είναι του 1846) συνυπάρχουν εντυπωσιακά, αποκαλύπτοντας το μέγεθος
της καταστροφής που προκάλεσε ο Έλγιν 209 χρόνια πριν. Ακόμη και τα
ίχνη του λοστού που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποί του (Τούρκοι, γιατί
κανείς Έλληνας δε δέχτηκε τότε να βοηθήσει στο έγκλημα), διακρίνονται
σε ένα λίθο από τον οποίο αφαιρέθηκε η γλυπτή όψη του.
Γ.ΣΎΚΚΑ - Καθημερινή
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90 – 110 λέξεις.
(Μονάδες 25)
Β1. Να σχολιάσετε το νόημα της υπογραμμισμένης φράσης σε μια
παράγραφο 80 -100 λέξεων.
(Μονάδες 12)
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Β2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί η συγγραφέας στην 1η
παράγραφο;
(Μονάδες 5)
Β3. α. «πόσο διαφορετικές είναι!», «(Τούρκοι… έγκλημα)» : Να αιτιολογήσετε
τη χρήση των σημείων στίξης.
(Μονάδες 4)
β. «το κερδίσαμε». «να μην προσέξεις»: Να αιτιολογήσετε τη χρήση των
ρηματικών προσώπων.
(Μονάδες 4)
Β4. Να δοθούν τα συνώνυμα των λέξεων : συνάρτηση, παγκόσμιας, μοιάζει,
πλειονότητα, ικανότητα.
(Μονάδες 5)
Β5. Να δοθούν τα αντώνυμα των λέξεων : αυθεντικοί, σύμπνοια, ευρύ,
μείωση, φυσικό.
(Μονάδες 5)
Γ. Συμμετέχετε σε μια ημερίδα του δήμου της περιοχής σας με θέμα την
πολιτιστική μας κληρονομιά και τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Εσείς
καλείστε να μιλήσετε για τη σημασία διατήρησης και σεβασμού των
μνημείων, προτείνοντας τρόπους για την επιστροφή των Γλυπτών στην
Ελλάδα
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Τσιάκαλου Μαρία
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο Μουσείο της Ακρόπολης, επισημαίνοντας
ότι εντυπωσίασε Έλληνες και ξένους και, ειδικά το διεθνή τύπο, αφού
βρίσκεται κοντά στο αρχαίο μνημείο. Τα εθνικά αριστουργήματα
προβάλλονται έτσι με τον καλύτερο τρόπο. Ο θεατής μπορεί να τα
επεξεργαστεί στο ανθρώπινο ύψος, προσέχοντας τις λεπτομέρειές τους. Οι
Έλληνες χρειαζόταν το μουσείο, ως στοιχείο έμπνευσης και ελπίδας για την
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Οι ξεναγοί
παρουσιάζουν τα εκθέματα προσιτά σε όλους με τον τρόπο έκθεσής τους.
Έτσι, συνδέονται άμεσα με τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, γνήσια αγάλματα
και εκμαγεία όσων βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.
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B1. Οι Έλληνες, μετά την επιτυχή έκβαση των Ολυμπιακών αγώνων,
χρειαζόταν το Μουσείο για να αναπτερωθούν οι ελπίδες τους. Τα διάφορα
προβλήματα που βιώνουν στην καθημερινότητά τους, η οικονομική ύφεση
και η δυστοκία να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έκαναν έντονη την
ανάγκη να βρεθεί ένας νέος εθνικός στόχος, στον οποίο μπορούν να
προσηλωθούν. Έτσι, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης επιτελεί αυτόν το
σκοπό, την ελπίδα να γυρίσουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα και
να συνενωθούν με τα ήδη υπάρχοντα στο Μουσείο. Ένας νέος αγώνας που
θα τους δώσει ελπίδα και στόχους για το μέλλον
Β2. Ο συγγραφέας ακολουθεί παραγωγική συλλογιστική πορεία.
Β3. α.
▪
▪

! θαυμασμός,
() προσθήκη σχολίου του συγγραφέα.

Β3. β.
▪ α΄ πληθυντικό: προσδίδει οικειότητα, αμεσότητα, συμμετοχή του
συγγραφέα
▪ β΄ ενικό: ζωντάνια, παραστατικότητα, διάλογος με τον αναγνώστη
Β4.
▪
▪
▪
▪
▪

συνάρτηση  σχέση
παγκόσμιας  διεθνούς
μοιάζει  φαίνεται
πλειονότητα  πλειοψηφία
ικανότητα  δυνατότητα

▪
▪
▪
▪
▪

αυθεντικοί  κίβδηλοι (πλαστοί)
σύμπνοια  διαφωνία
ευρύ  περιορισμένο
μείωση  αύξηση
φυσικό  τεχνητό

Β5.
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Γ.
Παραγωγή λόγου
Επικοινωνιακό πλαίσιο : ομιλία (προσφώνηση, αποφώνηση)
Ενδεικτικές απαντήσεις
1ο ζητούμενο
▪ Στοιχεία της εθνικής μας κληρονομιάς.
▪ Αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας.
▪ Σύμβολο της δημοκρατίας.
▪ Διδάσκουν αρχές και αξίες.
▪ Προσφέρουν ουσιαστική παιδεία.
▪ Γνωριμία με το παρελθόν και την ιστορία μας.
▪ Ξεφεύγουμε απ’ τον υλικό ευδαιμονισμό που χαρακτηρίζει τη
σύγχρονη εποχή και αναγνωρίζουμε την αξία των πνευματικών
αγαθών.
▪ Σημεία παγκόσμιας έλξης (ενδυνάμωση του τουρισμού).
2ο ζητούμενο
▪ Ενημέρωση απ’ τους φορείς αγωγής και κοινωνικοποίησης
(οικογένεια, σχολείο) για την ιστορία και την αξία των Γλυπτών.
▪ Πρωτοβουλίες στα σχολεία με διοργάνωση ημερίδων, εκθέσεις και
επισκέψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης.
▪ Εκστρατείες ενημέρωσης απ’ τα εγχώρια και διεθνή Μ.Μ.Ε.
▪ Προσπάθεια αφύπνισης και ευαισθητοποίησης των πολιτών απ’ τα
Μ.Μ.Ε.
▪ Δημιουργία ιστοσελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο
τη διεθνή επικοινωνία.
▪ Πρωτοβουλίες απ’ τους ιθύνοντες (πολιτικούς και πνευματικούς
ανθρώπους).
▪ Συνεργασία των φορέων της Ε.Ε.
Επιμέλεια: Τσιάκαλου Μαρία
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6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ: Το μέλλον του τουρισμού
Στη σημερινή κινητικότητα των λαών ο τουρισμός αποκτά για την
Ευρώπη μια νέα διάσταση, πέρα απ’ το συμβατικό περιεχόμενό του ως πηγή
εθνικού εισοδήματος για τις ελκυστικές τουριστικά περιοχές και ως αγαθού
ποιότητας ζωής για τους τουρίστες. Αποτελεί μια ευκαιρία προσέγγισης
των κατοίκων της Ευρώπης, καθώς και των κοινωνιών που αναπτύσσονται
στο πλαίσιο της Ευρώπης αλλά με διαφορετικές πολιτισμικές και
θρησκευτικές διαφορές.
Ο μαζικός συμβατικός τουρισμός στην Ευρώπη ήταν και είναι ως σήμερα,
στο μεγαλύτερο ποσοστό του, τουρισμός επίσκεψης μουσείων, μνημείων,
ιστορικών χώρων, φαγητού και διασκέδασης, χωρίς να δίνεται η ευκαιρία
επικοινωνίας των επισκεπτών με τους κατοίκους της χώρας που
επισκέπτονται.
Σήμερα αρχίζει να γίνεται συνείδηση ότι η ανάπτυξη των ήπιων μορφών
τουρισμού,
ο τουρισμός στον αγροτικό χώρο και, ιδιαίτερα, ο
αγροτουρισμός, που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία του σεβασμού στον
άνθρωπο και στο περιβάλλον, είναι οι πλέον κατάλληλες μορφές
τουρισμού που θα μπορούσαν να συμβάλουν: στην καλύτερη γνωριμία και
επικοινωνία των κατοίκων της Ευρώπης που διευρύνεται και
ανακατατάσσεται, στην καλύτερη γνωριμία και επαφή των κατοίκων της
Ευρώπης με το φυσικό πλούτο της αλλά και στη συνειδητοποίησή τους ότι
οι φυσικοί πόροι αυτής της ηπείρου πρέπει να προστατευτούν, όχι μόνο για
τους σημερινούς κατοίκους αλλά και για τις επόμενες γενιές και στη
διαπαιδαγώγηση όλων των πολιτών της Ευρώπης στην ανεκτικότητα της
διαφοράς, είτε αυτή είναι πολιτισμική, είτε θρησκευτική.
Ο αγροτικός τουρισμός τα τελευταία 20 χρόνια αποτελεί για την Ευρώπη
μια προσπάθεια να συγκρατηθεί και να αναχαιτισθεί η επιθετικότητα του
«βιομηχανοποιημένου τουρισμού», να ενταχθούν οι αγροτικές κοινωνίες σε
έναν αναλογικότερο καταμερισμό του εθνικού τουριστικού εισοδήματος,
να εξασφαλίσουν οι αγρότες συμπληρωματικό εισόδημα, να αναβιώσουν
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οι παραδοσιακοί οικισμοί, να προταχθεί η πολιτιστική κληρονομιά, να
μετατραπεί ο τουρίστας σε περιηγητή, οδοιπόρο και ταξιδιώτη, να
εξανθρωπιστούν οι σχέσεις του επισκέπτη με τους κατοίκους της χώρας και
όλοι μαζί να γίνουν ευαίσθητοι στην αξία της φύσης και των πόρων της.
Βέβαια, ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα δεν έχει παράδοση
συγκρινόμενος με άλλες χώρες της ΕΕ, έχει όμως τη μικρή αλλά
αξιοπρόσεχτη ιστορία που διδάσκει πώς μπορεί να υλοποιηθεί και να
πετύχει ένα πρόγραμμα αγροτουρισμού.
Γ.ΣΎΚΚΑ - Καθημερινή
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(Μονάδες 25)
Β1. Να αναπτύξετε το νόημα της υπογραμμισμένης φράσης σε μια
παράγραφο 80 – 100 λέξεων.
(Μονάδες 12)
η
Β2. Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η 2 παράγραφος του κειμένου;
(Μονάδες 4)
η
Β3. Με ποια συλλογιστική πορεία αναπτύσσεται η 1 παράγραφος του
κειμένου
(Μονάδες 6)
Β4. Σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο; Να τεκμηριωθεί η
απάντησή σας.
(Μονάδες 8)
Β5. Να δώσετε τα συνώνυμα των λέξεων με έντονα γράμματα.
(Μονάδες 5)
Γ. Σ’ ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα να αναλύσετε
τα θετικά στοιχεία που μπορεί να προσφέρει ο τουρισμός στη χώρα μας
και να προτείνετε εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού, με τους οποίους
όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στη διάδοσή του.
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Τσιάκαλου Μαρία
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στον τουρισμό επισημαίνοντας ότι, εκτός από
πηγή εισοδημάτων, αποτελεί και τρόπο γνωριμίας των ευρωπαϊκών λαών
μεταξύ τους και των κοινωνιών με διαφορετικό πολιτισμό. Αυτό δεν
επιτυγχάνεται μέσω του μαζικοί, συμβατικού τουρισμού, αλλά μέσω νέων
μορφών όπως ο αγροτουρισμός. Με τη νέα αυτή μορφή, ο άνθρωπος
σέβεται το περιβάλλον, γνωρίζει καλύτερα τους λαούς της Ευρώπης και το
φυσικό πλούτο τους και διδάσκεται το σεβασμό στην ανεκτικότητα και τη
διαφορετικότητα. Η συμβολή του αγροτικού τουρισμού είναι σημαντική και
ποικίλα σε κάθε χώρα. Στην Ευρώπη έχει ήδη αναπτυχθεί ενώ στην Ελλάδα
είναι μια σχετικά νέα μορφή τουρισμού.
Β1. Μέσω του τουρισμού οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά και αποκτούν
επαφή με κάθε πολιτισμό. Όταν κάποιος ταξιδεύει σε μια άλλη χώρα δε
γνωρίζει μόνο τα αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές της, αλλά και τους
ανθρώπους της, την ιδιαίτερη κουλτούρα τους, τα ήθη και τα έθιμά τους και
την ιστορία τους. Ερχόμενος σε επαφή με όλα αυτά, μαθαίνει να σέβεται το
διαφορετικό, να αναγνωρίζει και να αποδέχεται τυχόν ιδιαιτερότητες.
Αποκτά σφαιρική παιδεία και διευρύνονται οι ορίζοντές του. Έτσι,
επιτυγχάνεται καλύτερη επαφή μεταξύ των ανθρώπων και διευκολύνεται η
ομαλή συμβίωση όλων των λαών.
Β2. Αναπτύσσεται με αίτιο – αποτέλεσμα (…θα μπορούσαν να συμβάλουν…).
Β3. Παραγωγική συλλογιστική πορεία (κινητικότητα των λαών – πολιτισμικές
και θρησκευτικές διαφορές).
Β4. Το κείμενο είναι άρθρο. Αναφέρεται σ’ ένα θέμα της επικαιρότητας, τον
τουρισμό. ‘Έχει απλό και καθημερινό λεξιλόγιο και ο σκοπός του είναι να
πληροφορήσει και να ενημερώσει το κοινό.
Β5.
▪
▪
▪
▪
▪

συμβατικό  συνηθισμένο
διασκέδασης  ψυχαγωγίας
συνείδηση  συναίσθηση
χαρακτηρίζεται  διακρίνεται
υλοποιηθεί  πραγματοποιηθεί
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Γ.
Παραγωγή λόγου
Επικοινωνιακό πλαίσιο : άρθρο (τίτλος)
1ο ζητούμενο
▪ Οικονομική ενίσχυση στη χώρα.
▪ Άνοδος του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
▪ Κατασκευή δημόσιων έργων που διευκολύνουν την προσέλευση
των τουριστών.
▪ Αναβάθμιση διάφορων περιοχών.
▪ Καταπολέμηση της ανεργίας.
▪ Δημιουργία νέων επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό.
▪ Καταπολέμηση ρατσισμού και στερεοτύπων.
▪ Ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων.
▪ Προστασία των αρχαίων μνημείων και των ιστορικών χώρων.
2ο ζητούμενο
▪ Αγροτικός τουρισμός (αξιοποίηση της επαρχίας.
▪ Οικολογικός τουρισμός (προστασία του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων).
▪ Αθλητικός τουρισμός (διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων).
▪ Γαμήλιος τουρισμός (προσέλκυση ξένων για τέλεση γάμων και
γαμήλια ταξίδια).
▪ Κινηματογραφικός τουρισμός (προβολή της Ελλάδας μέσω
διεθνών παραγωγών).
▪ Ιατρικός τουρισμός (αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικοί).
▪ Θρησκευτικός τουρισμός (πληθώρα εκκλησιών και θρησκευτικών
θρύλων).
▪ Μαθητικός τουρισμός (γνωριμία με τα πολιτισμικά μνημεία.
Επιμέλεια: Τσιάκαλου Μαρία
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7ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Στάθμη της Ηθικής

Είναι στα χρόνια μας ηθικά πιο διεφθαρμένος ο άνθρωπος από άλλοτε;
Ή επειδή έχει λυτρωθεί από τις προλήψεις, έγινε λιγότερο υποκριτικός κι
επομένως τιμιότερος.
Είναι διάχυτη η αντίληψη ότι έκλυση των ηθών σαν τη σημερινή
δύσκολα θα μπορούσαμε να συναντήσουμε σ’ άλλη περίοδο της ιστορίας.
Μήπως, όμως, η εντύπωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι άλλοτε οι
άνθρωποι έπρεπε και ήξεραν να κρύβουν τις παρεκτροπές τους, ενώ στην
εποχή μας οι προφυλάξεις του είδους τούτου έγιναν περιττές και όλα
έρχονται στην επιφάνεια; Έλειψε βέβαια η ντροπή, και αυτό είναι η μεγάλη
ζημιά. Αλλά περιορίσθηκε και ο φαρισαϊσμός, και αυτό είναι χωρίς
αμφιβολία το κέρδος. Έπειτα, προσέχομε συνήθως τα σημερινά σκάνδαλα
και τα θεωρούμε πρωτοφανή. Εάν γνωρίζαμε όμως καλύτερα τους
παλαιότερους καιρούς, που από απλοϊκότητα τους φανταζόμαστε
παραδεισιακούς, δεν θα ήταν δύσκολο να πεισθούμε ότι δεν είμαστε ίσως
οι χειρότεροι από τους μακρινούς μας προγόνους.
Ο τελευταίος πόλεμος μας έδωσε την ευκαιρία να φρίξουμε με την
έκταση που πήραν μερικά χαρακτηριστικά για τη διαφθορά του ανθρώπου
φαινόμενα. Όπως η εγκληματική κερδοσκοπία της «μαύρης αγοράς», τα
βασανιστήρια μέσα σε στρατόπεδα αιχμαλώτων και ομήρων, η αγριότητα
του εμφυλίου, του αδελφικού σπαραγμού. Αν διαβάσουμε όμως τον
κώδικα του Χαμουραμπή και τον «Κατά Σιτοπωλών» λόγο του Λυσία, θα
βεβαιωθούμε ότι στο μαυρεμπόριο ούτε χειρότερη ούτε καλύτερη από
άλλες εποχές υπήρξε η δική μας. Οι ευσεβείς Πέρσες βασάνιζαν σκληρά
τους αιχμαλώτους των και παλαιότερα οι Ασσύριοι ήσαν πολύ εφευρετικοί
σε τέτοια μαρτύρια. Τέλος, ο Θουκυδίδης μας έχει διασώσει σκηνές
αγριότητας σ’ εμφύλιους πολέμους, που δεν υπολείπονται από τις
σύγχρονες θηριωδίες.
Η ήρεμη και αντικειμενική κρίση του Θουκυδίδη έθεσε, νομίζω, ορθά και
οριστικά το ζήτημα τούτο. Να τι γράφει: « Με τις στάσεις πολλά και μεγάλα
δεινά έπεσαν στις πόλεις. Τέτοια, που γίνονται και πάντα θα γίνονται, έως
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ότου θα είναι η ίδια η φύση των ανθρώπων. Κάποτε τα γεγονότα αυτά είναι
πιο ήσυχα και παραλλάζουν στη μορφή, ανάλογα με τον τρόπο που γίνονται
κάθε τόσο οι μεταβολές στα συμβαίνοντα. Βέβαια στους χρόνους της
ειρήνης και τις πολιτικής ησυχίας και οι πόλεις και οι ιδιώτες είναι πιο
καλόγνωμοι, γιατί δεν πέφτουν σε άθελες ανάγκες. Ο πόλεμος όμως,
επειδή αφαιρεί την ευκολία της καθημερινής ζωής, είναι βίαιος δάσκαλος
και εξομοιώνει την οργή των πολλών σύμφωνα με την περίσταση».
Είναι λοιπόν πιθανόν να μην είμαστε σήμερα ούτε περισσότερο ούτε
λιγότερο διεφθαρμένοι από τους ανθρώπους άλλων εποχών και άλλων
πολιτισμών. Η εξέλιξη με το νόημα της προόδου δε φαίνεται πολύ καθαρά
στην ιστορία της ηθικής ζωής και δικαιολογημένα το θέμα τούτο είναι από
τα πιο δύσκολα προβλήματα.
Ωστόσο, υπάρχει στους χρόνους μας μια βαθύτατη ηθική κρίση, τέτοια
που ο νεοευρωπαϊκός πολιτισμός με τους τέσσερις αιώνες της ιστορίας του
πρώτη φορά τη ζει σε τόσο πλάτος και τόσην ένταση. Η κρίση αυτή
εκδηλώνεται όχι στη μεγαλύτερη από κάθε άλλη εποχή έκλυση των ηθών
(τούτο, καθώς είδαμε, δε μπορεί να θεωρηθεί αναμφισβήτητο) αλλά σ’ ένα
φαινόμενο πολύ πιο σοβαρό: άλλοτε ο άνθρωπος έκανε το κακό κι έπειτα
τον βασάνιζε το πικρό συναίσθημα της ενοχής. σήμερα κάνει το κακό χωρίς
τύψεις. Ο άνθρωπος δηλαδή στα χρόνια μας έγινε ή πάει να γίνει amoral.
Εστόμωσε η ηθική του ευαισθησία, η συνείδηση του στην αποτίμηση των
ηθικών αγαθών λειτουργεί με τη δυσκαμψία ζυγού μεγάλων βαρών και το
συναίσθημα της ευθύνης μέσα του έχει σ’ επικίνδυνο βαθμό ατροφήσει.
Αρχίζει να μην πιστεύει στην ηθική του ελευθερία, να μην περιμένει από
μέσα του κυρώσεις ηθικές, να μην υπερηφανεύεται λοιπόν για την αρετή
του, όπως και να μην αισθάνεται για τις παρεκτροπές του ενοχή. Έπλασε
τη θεωρία του φυσικού, του ψυχολογικού και του κοινωνικού
ντετερμινισμού1 και μέσα της το κεφάλι του για να κρυφτεί σαν τη
στρουθοκάμηλο. Έννοιες, όπως η δικαιοσύνη (άξονας του ελληνορωμαϊκού
ήθους) ή η φιλαλληλία (θεμέλιο της χριστιανικής αρετής) κινδυνεύουν να
1

ντετερμινισμός ή αιτιοκρατία : Είναι η φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει ότι καθετί που συμβαίνει
στον κόσμο είναι αποτέλεσμα άλλης προηγούμενης αιτίας. Ο ντετερμινισμός αρνείται την ελευθερία
της ανθρώπινης βουλήσεως. Ανάλογα με τον παράγοντα που κάθε φορά θεωρεί προσδιοριστικό για
την ανθρώπινη βούληση διακρίνεται σε α) ψυχολογικό, β)κοινωνικό, γ)γεωγραφικό, δ)φυσικό
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χάσουν το ουσιαστικό περιεχόμενο τους. Κριτήριο στις πράξεις έγινε η
άμεση σκοπιμότητα, στόχος η επιτυχία. Η ποιότητα των μέσων δεν
ελέγχεται. Όποιος διστάζει να φτάσει στο αποτέλεσμα, από κάποια
υπολείμματα αρετής, θεωρείται αφελής. Εκείνος που δε συγκρατείται από
ηθικές αντιστάσεις, αλλά στο πήδημα πέφτει και εκτίθεται, χαρακτηρίζεται
αδέξιος ή ατυχής.
Φυγή «επέκεινα του καλού και του κακού», ειρωνεία μεφιστοφελική,
αδιαφορία και εγώδουλος κυνισμός είναι τα χαρακτηριστικά της
ανηθικότητας που κάνει τόσο απάνθρωπο τον άνθρωπο της εποχής μας.
Στις καλύτερες περιπτώσεις προσπαθεί να βρει τη δικαίωση του
εκτροχιασμού του σε πολιτικά συνθήματα: «Κινδυνεύει ο πολιτισμός ή η
πατρίδα». «Αυτό επιβάλλει ο διαλεκτικός νόμος της ιστορίας»- και
επομένως τα πάντα, ανεξάρτητα από τον κυρίως ηθικό τους εκθέτη, όχι
μόνο επιτρέπονται, αλλά και επιβάλλονται. Η αμφιβολία στο κριτήριο τούτο
θεωρείται ο αναχρονισμός και η απροθυμία στη συνενοχή, ούτε λίγο ούτε
πολύ: προδοσία.
Το συμπέρασμα μας είναι ότι δεν παραβαίνουμε τους ηθικούς νόμους
περισσότερο από άλλοτε, αλλά ότι τους περιφρονούμε όσο ίσως ποτέ δεν
τόλμησαν άνθρωποι άλλης εποχής να το κάνουν. Αυτή τη νέα ποιότητα έχει
ορισμένως η ηθική διαφθορά του καιρού μας.
E.Παπανούτσος (Εφήμερα)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90 – 110 λέξεις.
(Μονάδες 25)
Β1. «Είναι στα χρόνια μας ηθικά πιο διεφθαρμένος ο άνθρωπος από άλλοτε»;
Να απαντήσετε στο ερώτημα του συγγραφέα σε μια παράγραφο 70-90
λέξεων.
(Μονάδες 10)
Β2. Έκλυση, κερδοσκοπία, αποτίμηση, παρεκτροπές, κυνισμός: να
χρησιμοποιήσετε κάθε μία από τις δοθείσες λέξεις σε μία περίοδο λόγου,
σε οποιονδήποτε γραμματικό τύπο.
(Μονάδες 10)
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Β3. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των περιόδων της δεύτερης
παραγράφου;
(Μονάδες 5)
Β4. Ποιος είναι ο τρόπος και ποιο το μέσο πειθούς της τέταρτης
παραγράφου;
(Μονάδες 10)
Γ. Σε μία ομιλία σε σχολική σας γιορτή να αναφερθείτε σε 500-600 λέξεις
στα αίτια της κρίσης των ηθικών αξιών στην εποχή μας και να προτείνετε
τρόπους με τους οποίους οι φορείς κοινωνικοποίησης θα συνδράμουν
στον επανακαθορισμό των αξιών μας.
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Φλέγκας Κων/νος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ο συγγραφέας αναρωτιέται αν στα χρόνια μας ο άνθρωπος είναι πιο
διεφθαρμένος ή τιμιότερος.
Σήμερα ζούμε μια πρωτοφανή έκλυση ηθών. Το κακό είναι ότι λείπει
η ντροπή, το καλό είναι ότι απουσιάζει ο φαρισαϊσμός.
Ο τελευταίος πόλεμος αποκάλυψε το μέγεθος της ανθρώπινης
διαφθοράς. Ωστόσο, και σε παρελθούσες εποχές παρουσιάστηκαν
ανάλογα φαινόμενα.
Η έκταση της ανθρώπινης διαφθοράς δεν διαφέρει σήμερα απ’ ό,τι
στο παρελθόν.
Το κακό είναι ότι σήμερα ο άνθρωπος δεν βασανίζεται από
αισθήματα ενοχής για τις ανήθικες πράξεις του.
Δεν υπάρχουν ηθικές αντιστάσεις και έχουν χαθεί η ευαισθησία και
οι έννοιες της δικαιοσύνης και της φιλαλληλίας.
Ο κυνισμός και η ειρωνεία είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της
ανηθικότητας της εποχής μας.
Το συμπέρασμα του συγγραφέα είναι ότι περιφρονούμε τους νόμους
περισσότερο από ποτέ άλλοτε.
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Β1.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ηθική διαφθορά υπήρχε σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες.
Σήμερα το πρόβλημα της ηθικής διαφθοράς προβάλλει πιο έντονο
γιατί υποτίθεται ότι ζούμε σε ανθρωπιστικές κοινωνίες.
Δεν υπάρχει αίσθημα ντροπής αλλά κυνισμός αφού επικρατεί το
δόγμα ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Στη σύγχρονη εποχή η ένταση του φαινομένου είναι πιο έντονη,
γεγονός απαράδεκτο αν σκεφτούμε ότι έχει βελτιωθεί το βιοτικό και
μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπου.
Έχει χαθεί η έννοια της δικαιοσύνης, η οποία υπήρχε σε όλες τις
εποχές και κοινωνίες, ερμηνευόμενη με διαφορετικό τρόπο.
Σήμερα η ηθική έχει αντικατασταθεί από την ιδιοτέλεια και την
ανελέητη κερδοσκοπία.
Άρα, σήμερα η ηθική διαφθορά είναι περισσότερο κατακριτέα από
ποτέ άλλοτε.

Β2.
▪
▪
▪
▪
▪

έκλυση: η έκλυση ηθών της εποχής μας οδηγεί στην απαξίωση των
ανθρωπιστικών ιδεωδών.
κερδοσκοπία: η κερδοσκοπία των τραπεζών ζημιώνει τους πολίτες
που έχουν συνάψει δάνεια με αυτές.
αποτίμηση: η αποτίμηση της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας
είναι τραγική γιατί τα χρέη είναι υπέρογκα.
παρεκτροπές: οι παρεκτροπές ορισμένων βουλευτών κατά τη
συνεδρίαση της Βουλής αποδεικνύουν ότι δεν έχουν δημοκρατική
συνείδηση.
κυνισμός: αντιμετώπισε την τραγωδία με πρωτοφανή κυνισμό, ούτε
ένα δάκρυ δεν έτρεξε από τα μάτια του.

Β3.
Η συνοχή μεταξύ των περιόδων της δεύτερης παραγράφου επιτυγχάνεται με
τη χρήση των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων:
▪ Όμως = αντίθεση
▪ Βέβαια = επιβεβαίωση
▪ Αλλά = αντίθεση
▪ Έπειτα = προσθήκη
▪ Εάν = υπόθεση
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Β4.
Ο τρόπος πειθούς της τέταρτης παραγράφου είναι η επίκληση στην αυθεντία.
Το μέσο πειθούς που χρησιμοποιείται είναι η άποψη του Θουκυδίδη, που
θεωρείται άτομο κύρους.

Γ. ΑΙΤΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
▪ Τα οικονομικά συμφέροντα που έχουν οδηγήσει στη θυσία του
ανθρωπισμού στο βωμό του κέρδους.
▪ Η αλαζονεία και η ματαιοδοξία του ανθρώπου, που θέλει να κερδίζει
συνεχώς περισσότερα με οποιονδήποτε τρόπο.
▪ Η επικράτηση των υλιστικών προτύπων και η αδυναμία του
ανθρώπου να αντισταθεί στον καταναλωτισμό και στις διαρκώς
αυξανόμενες υλικές ανάγκες του.
▪ Η έλλειψη ανθρωποκεντρικής παιδείας και κριτικής σκέψης, με
αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην μπορεί να ιεραρχήσει τις αξίες και
τις ανάγκες του.
▪ Η δυσλειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, η ψηφοθηρία, η
εξουσιομανία των πολιτικών.
▪ Τα ΜΜΕ αναπαράγουν διαρκώς τα κυρίαρχα καταναλωτικά πρότυπα
και αποτελματώνουν την κριτική σκέψη λειτουργώντας ως
προπαγανδιστικοί μηχανισμοί.
▪ Η λανθασμένη χρήση της τεχνολογίας, η οποία σε πολλές
περιπτώσεις έχει υποκαταστήσει την ανθρώπινη δραστηριότητα.
▪ Η παθητικότητα και η αδιαφορία των περισσοτέρων ανθρώπων για
το συνάνθρωπό τους.
▪ Τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν και είναι θεσμικά κατοχυρωμένα,
διαρκώς παραβιάζονται κατά καιρούς και κατά τόπους.
▪ Υποκρισία κρατών και κυβερνήσεων για τον ανθρωπιστικό και
δημοκρατικό χαρακτήρα τους, ενώ στην πραγματικότητα συχνά
χρησιμοποιούν αυταρχικές μεθόδους.
▪ Απαξίωση κάθε παραδοσιακού στοιχείου ως αναχρονιστικό, ακόμη
και των ηθικών αναστολών.
▪ Απουσία πνευματικών ανθρώπων, οι οποίοι με το έργο τους και τις
πράξεις τους μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα προς μίμηση για την
κοινή γνώμη.
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ΠΩΣ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ
▪ Η οικογένεια οφείλει να μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά τις αξίες του
ανθρωπισμού και την αντίληψη ότι τα υλικά αγαθά δεν είναι
αυτοσκοπός και χρειάζεται μέτρο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.
▪ Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αποκτήσει επιτέλους
ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να δίνεται έμφαση στην
κριτική σκέψη, στη συνεργασία, στο διάλογο, στην καλλιτεχνική και
αθλητική παιδεία. Πρέπει να σταματήσει η μηχανιστική μάθηση και ο
ανταγωνισμός για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο
χώρο του σχολείου.
▪ Τα ΜΜΕ οφείλουν να απεξαρτηθούν από οικονομικά και πολιτικά
συμφέροντα και να λειτουργούν με γνώμονα τον κώδικα
δεοντολογίας. Αναγκαία κρίνεται η ποιοτική αναβάθμιση των
προγραμμάτων και μηνυμάτων τους ώστε να ενεργοποιούν την
κριτική σκέψη των δεκτών.
▪ Η πολιτική ζωή πρέπει να εξαγνιστεί από τα κρούσματα διαφθοράς,
αρχομανίας και καιροσκοπισμού. Ο πολιτικός του 21 ου αιώνα πρέπει
να έχει δημοκρατική και ανθρωπιστική συνείδηση, να μην υποκύπτει
σε εκβιασμούς και να μεριμνά για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των πολιτών με οποιοδήποτε κόστος.
▪ Πρέπει να δοθεί έμφαση στην πολιτιστική ανάπτυξη και στις
καλλιτεχνικές δράσεις από την πολιτεία, ώστε οι πολίτες να
ευαισθητοποιούνται και να μπαίνουν σε διαδικασία σκέψης, κριτικής
και αυτοκριτικής.
▪ Οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να επωμισθούν την ευθύνη που τους
αναλογεί και να μεταδώσουν στους πολίτες τα κατάλληλα μηνύματα
για να προβληματιστούν σχετικά με την ατομική και κοινωνική ηθική
συγκρότηση.
Επιμέλεια: Φλέγκας Κωνσταντίνος
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8ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το Πανεπιστήμιο στη σύγχρονη
κοινωνία δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο της παραγωγής νέας γνώσης
και τεχνολογίας. Πολύ σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος αυτός και στον
τομέα της προετοιμασίας του απαραίτητου επιστημονικού και τεχνικού
δυναμικού, το οποίο θα χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και θα
στελεχώσει τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης και τους μηχανισμούς της
κοινωνίας και της οικονομίας.
Ειδικότερα, με την αυξανόμενη συμμετοχή της γνώσης σε όλα τα
στάδια της παραγωγικής και διανεμητικής διαδικασίας, οι ανάγκες σε
ειδικευμένο δυναμικό μεσαίας και υψηλής στάθμης αυξάνονται. Αυτό
σημαίνει ότι τα Πανεπιστήμια πρέπει να προετοιμαστούν τόσο για την
αύξηση του αριθμού των φοιτητών που εκπαιδεύουν, όσο και για τις
διαφοροποιήσεις στον τομέα της κατάρτισης των νέων.
Τις τάσεις αυτές ενισχύουν δύο ακόμη σημαντικές προκλήσεις, οι
οποίες προέρχονται από τις πιέσεις που ασκούν στα πανεπιστημιακά
συστήματα όλων των χωρών, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η
ανάγκη για επικαιροποίηση των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές.
Οι παραπάνω αλλαγές δημιουργούν πιεστικά προβλήματα στα
Πανεπιστήμια, που αφορούν στην αλλαγή φιλοσοφίας που διέπει τη
δράση και τη συμπεριφορά τους, στη διαφοροποίηση του περιεχομένου
των σπουδών, στην ποιοτική στάθμη της εκπαίδευσης, στην αναγκαιότητα
οργάνωσης σπουδών σε διαφορετικά επίπεδα, στην προσαρμογή των
Πανεπιστημίων ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση για επικαιροποίηση
της γνώσης, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με τα
Πανεπιστήμια άλλων χωρών.
Για την αντιμετώπιση των εξελίξεων αυτών είναι απαραίτητο να
διαμορφωθούν νέοι θεσμοί, να υπάρξει αλλαγή της νοοτροπίας και να
διατεθούν πόροι για τη δημιουργία αναγκαίας υποδομής και για την
πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικο-διοικητικού προσωπικού ικανού να
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στηρίξει τις αλλαγές και να καλύψει τις νέες ανάγκες. Ακόμη, θα χρειαστεί
να προγραμματιστεί αναδιανομή του σημερινού φοιτητικού πληθυσμού
μεταξύ κλάδων και τομέων επιστημονικής και επαγγελματικής
εξειδίκευσης, πράγμα που θα οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη ορισμένων
κλάδων της επιστήμης και της τεχνολογίας, σε περιορισμό άλλων, αλλά
και σε σταδιακή αλλαγή του αντικειμένου ή ακόμη και σε κατάργηση
ορισμένων κλάδων που δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στη σύγχρονη
κοινωνία.
Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας κοινωνίας της γνώσης,
τα Πανεπιστήμια πρέπει να αναλάβουν στρατηγικού χαρακτήρα
πρωτοβουλίες. Αυτές θα αφορούν την ανάπτυξη νέων κλάδων, την
επέκταση των μεταπτυ-χιακών σπουδών, τη διαμόρφωση προϋποθέσεων
για την προώθηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, τη
συμμετοχή τους στην ίδρυση ανοικτών Πανεπιστημίων, στην ανάπτυξη
σχέσεων με το χώρο της οικονομίας κ.ά.
Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν πραγματικές προκλήσεις για τα ελληνικά
Πανεπιστήμια που τα υποχρεώνουν να αναλάβουν νέους ρόλους και να
υιοθετήσουν μεθόδους δράσης και διοίκησης πρωτόγνωρες. Εμπόδια
στην προσπάθεια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των παραπάνω
προκλήσεων αποτελούν οι κατεστημένες νοοτροπίες, που σε μεγάλο
βαθμό χαρακτηρί-ζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού
Πανεπιστημίου, η ανεπάρκεια χρηματικών πόρων και η έλλειψη υψηλής
στάθμης προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες, σε όλες τις κατηγορίες και σε
όλες τις ειδικότητες.
Η ανάδειξη της γνώσης ως κυρίαρχου συντελεστή οικονομικής και
κοινωνικής προόδου, η παγκοσμιοποίηση και ο έντονος ανταγωνισμός,
ασκούν πιέσεις κυρίως προς τέσσερις κατευθύνσεις. Προς τη δημιουργία
προϋποθέσεων παροχής γνώσεων πανεπιστημιακού επιπέδου σε ολοένα
και μεγαλύτερα ποσοστά πληθυσμού. Παράλληλα για τη διαμόρφωση
θεσμών
και υποδομής ώστε να γίνει η δια βίου εκπαίδευση πραγματικότητα για
όλους. Ακόμη για την ικανοποίηση της ζήτησης των επιχειρήσεων για
περισσότερη εκπαίδευση χρηστικού χαρακτήρα και τέλος την ανάπτυξη
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μεταπτυχιακών σπουδών με ρυθμούς πρωτόγνωρους για το ελληνικό
Πανεπιστήμιο.
Οι πιέσεις που ασκούνται από την πλευρά των αναγκών της οικονομίας
και του διεθνούς ανταγωνισμού ενισχύουν την τάση για μεγαλύτερη
εξειδίκευση, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας, των φυσικών
επιστημών και οικονομικών – διοικητικών επιστημών. Προς την ίδια
κατεύθυνση εκδηλώνονται και οι προτιμήσεις των φοιτητών.
Η εξέλιξη αυτή, μάλλον αναπόφευκτη, εγκυμονεί κινδύνους. Ο
σημαντικότερος είναι να αντικατασταθεί η ανώτατη παιδεία με την
επαγγελματική εξειδίκευση.
Όταν το Πανεπιστήμιο φέρει έντονη τη σφραγίδα της επαγγελματικής
εξειδίκευσης, υπάρχει κίνδυνος να παράγει μονόπλευρους δογματιστές
ανίκανους να κατανοήσουν τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα πολιτιστικά
ρεύματα της εποχής τους, να δώσουν περιεχόμενο στη ζωή και να
απαντήσουν πειστικά σε προβλήματα της κοινωνίας αλλά και των ιδίων
ως άτομα και ως πολίτες.
Η μεγάλη επαγγελματική εξειδίκευση θα οδηγήσει στην κατάρτιση
επιστημόνων που θα γνωρίζουν διαρκώς περισσότερες λεπτομέρειες για
ολοένα και λιγότερα φαινόμενα και εκδηλώσεις της ζωής. Εφόσον δε θα
διαθέτουν ένα ευρύτερο υπόβαθρο γνώσεων ανθρωπιστικού και
κοινωνικο – πολιτικού περιεχομένου, θα αποδειχθούν ανήμποροι να
συναρμολογήσουν τα αναρίθμητα κομμάτια στα οποία έχει διασπαστεί η
σύγχρονη κοινωνία, για να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα και τις
καταστάσεις και να διατυπώσουν θέσεις και προτάσεις για τη δημιουργία
μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων ορατή είναι η απειλή για υποβάθμιση
των ανθρωπιστικών και κοινωνικο – πολιτικών επιστημών, γεγονός που
συνεπάγεται τεράστιους κινδύνους για το μέλλον της κοινωνίας.

(Απόσπασμα από άρθρο του Ανδρέα Κιντή από τον ημερήσιο τύπο)
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 120 – 130 λέξεις.
(Μονάδες 25)
Β1. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο των παρακάτω
προτάσεων, σύμφωνα με το κείμενο, γράφοντας το αντίστοιχο γράμμα
και ύστερα την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος»:
Α. Ο αποκλειστικός ρόλος του πανεπιστημίου είναι η εξέλιξη της Σ Λ
γνώσης.
Β. Οι ανάγκες σε ανειδίκευτους εργάτες αυξάνονται ραγδαία.
Σ Λ
Γ. Οι γνώσεις των φοιτητών πρέπει να ανανεώνονται διαρκώς.
Σ Λ
Δ. Ορισμένοι κλάδοι της επιστήμης και της τεχνολογίας οδηγούνται Σ Λ
σε κατάργηση.
Ε. Η εξειδίκευση απειλεί με απαξίωση τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σ Λ
(Μονάδες 10)
Β2. Με ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική – παραγωγική) αναπτύσσει τη
σκέψη του ο συντάκτης στην έκτη παράγραφο του κειμένου ( Για να

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης ... με το χώρο
της οικονομίας κ.ά.);
(Μονάδες 10)
Β3. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της όγδοης παραγράφου («η ανάδειξη
της γνώσης… πανεπιστήμιο»); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 5)
Β4. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις
με τη σημασία που έχουν στο κείμενο: διαδραματίσει, αναδεικνύεται,

διέπει, ανεπάρκεια, προόδου.
(Μονάδες 5)
Β5. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας μία αναφορική πρόταση από την
πρώτη παράγραφο και να τη χαρακτηρίσετε.
(Μονάδες 5)
Γ. Η παιδεία αποτελεί, κατά γενική ομολογία, μέσο καλλιέργειας των
ατόμων και προαγωγής των κοινωνιών. Με δεδομένη την άποψη αυτή,
να αναπτύξετε σε ένα κείμενο 500-600 λέξεων τις απόψεις σας
αναφορικά με το περιεχόμενο και την αποστολή της ανώτατης παιδείας,
ειδικότερα στις συνθήκες και στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Να
έχετε υπόψη σας ότι το κείμενο αυτό θα είναι η εισήγησή σας σε σχετική
συζήτηση που διεξάγεται στο Λύκειό σας.
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Φλέγκας Κωνσταντίνος
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.
▪ Ο ρόλος των πανεπιστημίων σήμερα είναι η παραγωγή νέας γνώσης και
τεχνολογίας και η κατάρτιση επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού.
▪ Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι προετοιμασμένα για αύξηση του
αριθμού των φοιτητών και για αλλαγές στην κατάρτιση των νέων.
▪ Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και
την ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων.
▪ Οι αλλαγές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στα
πανεπιστήμια γιατί απαιτείται αλλαγή της φιλοσοφίας τους.
▪ Αναγκαία η διαμόρφωση νέων θεσμών, η κατάλληλη χρηματοδότηση
και η αναδιανομή του φοιτητικού πληθυσμού.
▪ Απαιτούνται πρωτοβουλίες σχετικά με την επέκταση των μεταπτυχιακών
σπουδών και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
▪ Εμπόδια για την εξέλιξη των ελληνικών πανεπιστημίων είναι οι
κατεστημένες νοοτροπίες, η έλλειψη πόρων και το χαμηλό επίπεδο
σπουδών.
▪ Υπάρχει πίεση για τη βελτίωση της παρεχόμενης γνώσης με στόχο την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
▪ Η πιέσεις που ασκούνται αναδεικνύουν την ανάγκη για εξειδίκευση.
▪ Ο κίνδυνος που καραδοκεί είναι η αντικατάσταση της ανώτατης παιδείας
από την εξειδίκευση.
▪ Απόρροια αυτού του κινδύνου είναι η παραγωγή δογματικών
ανθρώπων.
▪ Ο προσανατολισμός στην επαγγελματική εξειδίκευση δεν θα μπορέσει
να οδηγήσει σε ανθρωποκεντρικές κοινωνίες.
▪ Εμφανής είναι η απειλή για υποβάθμιση των ανθρωπιστικών επιστημών.

Β1.
▪
▪
▪
▪
▪

Α  Λάθος
Β  Λάθος
Γ  Σωστό
Δ  Σωστό
Ε  Σωστό
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Β2.
Η συλλογιστική πορεία της παραγράφου είναι παραγωγική γιατί ο
συγγραφέας οδηγεί τη σκέψη του από το γενικό στο ειδικό. Το γενικό είναι
ότι «τα πανεπιστήμια πρέπει να αναλάβουν στρατηγικού χαρακτήρα
πρωτοβουλίες» και το ειδικό είναι η παράθεση αυτών των πρωτοβουλιών.
Β3.
Ο τρόπος ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου είναι η διαίρεση. Η διαιρετέα
έννοια είναι οι πιέσεις που ασκούνται προς τα πανεπιστήμια, η διαιρετική
βάση είναι «η ανάδειξη της γνώσης… και ο έντονος ανταγωνισμός» και το
πηλίκο της διαίρεσης είναι οι τέσσερις κατευθύνσεις προς τις οποίες
ασκούνται οι πιέσεις.
Β4.
▪
▪
▪
▪
▪

διαδραματίσει  επιτελέσει
αναδεικνύεται  προβάλλει
διέπει  χαρακτηρίζει
ανεπάρκεια  έλλειψη
προόδου  ανάπτυξης

Β5.
«το οποίο θα χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες»: δευτερεύουσα
αναφορική, ονοματική, παραθετική.
Γ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
▪ Μεταλαμπάδευση γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων ώστε ο νέος να
διευρύνει τους γνωστικούς του ορίζοντες και να εμβαθύνει σε ένα
συγκεκριμένο τομέα του επιστητού.
▪ Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και εμφύσηση δεοντολογικών αρχών,
ώστε οι γνώσεις να χρησιμοποιούνται με ανθρωποκεντρικό
προσανατολισμό.
▪ Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την πρακτική
εξάσκηση των φοιτητών, ώστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία για
τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.
▪ Καλλιέργεια του διαλόγου, ενδυνάμωση της δημοκρατικής συνείδησης,
ενεργή συμμετοχή στα κοινά μέσω των φοιτητικών συλλόγων, άσκηση
κριτικής στην εξουσία.
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▪

▪
▪
▪
▪

Σύνδεση με την αγορά εργασίας, δηλαδή ανανέωση και επικαιροποίηση
του προγράμματος σπουδών και όλης της φιλοσοφίας των
πανεπιστημίων ώστε να ακολουθούν τις κοινωνικές, οικονομικές και
εργασιακές εξελίξεις.
Ενθάρρυνση των μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων με
στόχο την προαγωγή και εξέλιξη της γνώσης.
Συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Δημιουργία προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης
καθώς και δια βίου μάθησης ώστε να ικανοποιείται η ανάγκη για
εμπλουτισμό και ανανέωση των γνώσεων.
Τα πανεπιστήμια πρέπει να ανταποκριθούν στη ζήτηση όλο και
περισσότερων ανθρώπων για μόρφωση και εξειδίκευση. Για την
υλοποίηση αυτού του στόχου κρίνεται απαραίτητη η εξάπλωση του
θεσμού των Ανοιχτών Πανεπιστημίων.
Επιμέλεια: Φλέγκας Κωνσταντίνος
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