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Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 

Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

Ημ/νία: 25 Μαΐου 2015 

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων 

 

Διδαγμένο κείμενο 

Μετάφραση 

Α1. Έτσι, λοιπόν προετοιμασμένοι (ή εφοδιασμένοι) στην αρχή οι άνθρωποι 

κατοικούσαν διασκορπισμένοι (ή εδώ κι εκεί), πόλεις όμως δεν υπήρχαν· αφανίζονταν 

λοιπόν από τα θηρία, επειδή από κάθε άποψη πιο αδύναμοι απ’ αυτά ήταν, και οι 

τεχνικές γνώσεις ήταν σημαντική βοήθεια σε αυτούς για την ανεύρεση της τροφής 

τους, ανεπαρκείς ωστόσο για τον πόλεμο με τα θηρία - γιατί την τέχνη για την 

οργάνωση της πολιτείας (δηλ. την πολιτική τέχνη) δεν την είχαν ακόμη, της οποίας 

μέρος (ενν. είναι) η πολεμική- ένιωθαν, λοιπόν, την ανάγκη να συγκεντρώνονται (ή να 

συναθροίζονται) και να εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους χτίζοντας πόλεις· κάθε φορά, 

λοιπόν, που συγκεντρώνονταν (ή συναθροίζονταν), αδικούσαν ο ένας τον άλλο, επειδή 

δεν είχαν την πολιτική τέχνη, ώστε πάλι διασκορπιζόμενοι καταστρέφονταν. Ο Δίας, 

λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας μήπως χαθεί εντελώς, στέλνει τον Ερμή να 

φέρει (που έφερνε) στους ανθρώπους το σεβασμό και τη δικαιοσύνη, για να υπάρχει 

και τάξη στις πόλεις και δεσμοί που να συνδέουν τους ανθρώπους με φιλία (ή 

συνεκτικοί δεσμοί φιλίας). 

 

Β1. Θα αναρτηθούν σε λίγα λεπτά 

 

Β2. Θα αναρτηθούν σε λίγα λεπτά 

 

Β3. Θα αναρτηθούν σε λίγα λεπτά 
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Β4. α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

γ.  Λάθος 

δ.  Σωστό 

ε.  Λάθος 

 

Β5.  

λοχαγός: ἅγοντα, συναγωγοί  

ἀγαλλίασις: ἀγάλματα  

θρέψις : τροφάς , τροφήν 

βαθμίς: βωμούς  

ἅφιξις: ἱκανή  

ὀχυρός: μετέσχε, εἶχον, ἒχοντες, ἒχων, μετεχόντων, μετέχοιεν, μετέχειν. 

διάδημα: ὑποδέσεις 

νεογνός: συγγένειαν, γένει, γένοιντο,  

ὀλέθριος: ἀπώλλυντο, ἀπόλοιτο 

δεισιδαίμων: δείσας   

 

Γ. Αδίδακτο κείμενο 

Γ1. Μετάφραση  

    Οι ναυτικές δυνάμεις, λοιπόν, των Ελλήνων τέτοιες ήταν και στα παλιά και στα νεώτερα 
χρόνια. Όσοι, όμως,  έστρεψαν την προσοχή τους  σε αυτό (δηλ. στο ναυτικό) απέκτησαν πάρα 
πολύ μεγάλη δύναμη και στην αύξηση των εισόδων τους και στην επιβολή τους σε άλλους· 
γιατί, κυρίως όσοι τυχόν δεν είχαν επαρκή γη, πλέοντας  εναντίον των νησιών τα υπέτασσαν. 
Στη στεριά, αντίθετα, δεν έγινε κανένας αξιόλογος πόλεμος, απ’ όπου και κάποια ισχυρή 
δύναμη να αναδείχθηκε· όλοι οι πόλεμοι, λοιπόν, όσοι και έγιναν, ήταν εναντίον γειτονικών 
στον καθένα πόλεων, και εκστρατείες σε πόλεις πολύ μακριά από την πατρίδα τους με σκοπό 
την υποταγή άλλων δεν έκαναν οι Έλληνες. Γιατί δεν είχαν  συνασπιστεί ακόμα με τις πολύ 
ισχυρές πόλεις ώστε να είναι υπήκοοι ούτε πάλι οι ίδιοι μόνοι τους με ίσους όρους έκαναν 
κοινές εκστρατείες [...]. 

Μονάδες 10 

Γ2.  

ἦν : ἒσται 

ἐλαχίστην : ἐλάττ(σσ)οσι(ν) 

προσσχόντες : πρόσσχωμεν 
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ἐπιπλέοντες : ἐπιπλεῖτε 

κατεστρέφοντο : κατεστράφθω 

μάλιστα : μάλα 

διαρκῆ : διαρκές 

ἐκδήμους : ἐκδήμοις 

οὐδείς : οὐδεμιᾶς 

ἐξῇσαν : ἐξελθεῖν  

 

Γ3α.    

τά  ναυτικά : υποκείμενο του ρήματος «ἦν» (αττική σύνταξη) 

αὐτοῖς : αντικείμενο στο «οἱ  προσσχόντες»  (ρηματικός τύπος σύνθετος με την 

πρόθε-ση  σύν-) 
   

ἂλλων : γενική αντικειμενική ως ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός στο 

«ἀρχῇ» (ουσιαστικό εξουσίας) 
   

ἐπί καταστροφῇ : επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός σκοπού στο  «οὐκ  ἐξῇσαν» 

(ρήμα κίνησης) 
   

ὑπήκοοι : επιρρηματικό κατηγορούμενο σκοπού που αναφέρεται στο εννοούμενο  

υποκείμενο «οἱ Ἕλληνες»  και προσδιορίζει το ρήμα σκόπιμης ενέργειας 

«ξυνειστήκεσαν» 
   

  Μονάδες 5 

 

Γ3α.    

Πλάγιος λόγος: 

1ος  τρόπος:  Ἅπαντες  γιγνώσκουσιν  ὅτι ἰσχύν περιεποιήσαντο  ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ 

προσσχόντες  

                          αὐτοῖς. 
 

(Διευκρίνιση: Η κύρια πρόταση κρίσεως μετατρέπεται στον πλάγιο λόγο σε ειδική πρόταση 
εκφερόμενη  
                          με απλή Οριστική, επειδή εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου). 
 
2ος  τρόπος:   Ἅπαντες  γιγνώσκουσιν  ἰσχύν περιποιήσασθαι  ὅμως οὐκ ἐλαχίστην τούς 

προσσχό- 

                           ντας  αὐτοῖς. 

(Διευκρίνιση: Η κύρια πρόταση κρίσεως μετατρέπεται στον πλάγιο λόγο σε ειδικό απαρέμφατο με  

                          ετεροπροσωπία). 

 

3ος  τρόπος:   Ἅπαντες  γιγνώσκουσιν  ἰσχύν περιποιησαμένους  ὅμως οὐκ ἐλαχίστην τούς 

προσσχό- 

                           ντας  αὐτοῖς.  

(Διευκρίνιση: Η κύρια πρόταση κρίσεως μετατρέπεται στον πλάγιο λόγο σε κατηγορηματική μετοχή). 

 
   

 



   
 
 

 
Μεθοδικό Φροντιστήριο                                                                                           www.methodiko.net 
Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999 
Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300 

 

Επιμέλεια: Αναστασάκη Γεωργία, Βελντέ Μαρία 

 

 


