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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

& ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:         18 / 5 /2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Α1. Με ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόμοι και όλοι οι υπόλοιποι∙ γιατί 

χτίζοντας με καλό τρόπο σπίτια, θα γίνουν καλοί οικοδόμοι (χτίζοντας) όμως με κακό 

τρόπο (θα γίνουν) κακοί. Γιατί, αν δεν ήταν έτσι (τα πράγματα), καθόλου δεν θα 

χρειαζόταν ο δάσκαλος, αλλά όλοι θα ήταν εκ φύσεως καλοί ή κακοί.  

   Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τις αρετές∙ γιατί κάνοντας όσα συμβαίνουν στη 

συναλλαγή μας με τους άλλους ανθρώπους γινόμαστε άλλοι δίκαιοι και άλλοι άδικοι, 

κάνοντας όμως όσα έχουν μέσα τους το στοιχείο του φόβου και συνηθίζοντας να 

φοβόμαστε ή να έχουμε θάρρος (γινόμαστε) άλλοι ανδρείοι και άλλοι δειλοί. Κατά τον 

ίδιο τρόπο συμβαίνουν και όσα έχουν σχέση με τις επιθυμίες και την οργή∙ γιατί άλλοι 

γίνονται σώφρονες και πράοι ενώ άλλοι ασυγκράτητοι και οξύθυμοι, οι πρώτοι με το 

να συμπεριφέρονται σ’ αυτές τις περιστάσεις με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, και οι 

άλλοι με τον αντίθετο τρόπο. Και με έναν λόγο από όμοιες ενέργειες διαμορφώνονται 

τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας. Γι’ αυτό πρέπει να προσδίδουμε μια ορισμένη 

ποιότητα στις ενέργειές μας∙ γιατί σύμφωνα με τις διαφορές αυτών (των ενεργειών) 

ακολουθούν και οι συνήθειες. 

 

Β3. Σχολικό βιβλίο σελ. : «Ένας τέτοιος λόγιος … η ψυχοσύνθεση του Πλάτωνα». 

Β4. γηγενής: γινόμενον, γίνονται, γίνεται, γινόμεθα 

ἐσθλός: ἐστίν, ἔσονται 

μισαλλοδοξία: συναλλάγμασι 

δέος: δεινοῖς, δειλοὶ 



 

 

                                                                            Σελίδα 2 από 2 

 

στρεβλός: ἀναστρέφεσθαι 

 

Γ1. ἔφην: φάτε 

κτησάμενος: ἐκτῶ 

τις: τινῶν 

εὐδαίμων: (ὦ) εὔδαιμον 

ᾤμην: ᾠήθη 

φανήσεσθαι: πεφάνθω 

πάλαι: παλαίτερον 

κήλησις: (ὦ) κήλησι 

τυγχάνει: τύχοιεν 

οὖσα: ἐσομέναις 

 

Γ3α. μοι: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το δοκεῖς 

εὐδαίμων: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος τις, μέσω του συνδετικού 

ρήματος ἄν εἴη 

ἥν: αντικείμενο του ρήματος ζητοῦμεν 

ἐκείνης: γενική συγκριτική από το ὑποδεεστέρα 

οὖσα: κατηγορηματική μετοχή, μέσω του ρήματος τυγχάνει, που αναφέρεται στα 

υποκείμενα (συνημμένη) κήλησις και παραμυθία. 

 

Γ3β. κτησάμενος: επιρρηματική υποθετική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο τις 

του ρήματος ἄν εἴη. 

Αναλύεται σε δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση: εἰ κτήσαιτο. 

Σχηματίζεται λανθάνων υποθετικός λόγος. Αφού η απόδοση είναι το ρήμα της 

πρότασης ἄν εἴη, δηλαδή δυνητική ευκτική, ο υποθετικός λόγος δηλώνει την απλή 

σκέψη του λέγοντος, γι’ αυτό και η μετοχή αναλύθηκε με τον σύνδεσμο εἰ και ευκτική 

στο χρόνο της μετοχής (αορίστου).  


