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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Μήηε λένο ηηο ὤλ κειιέησ θηινζνθεῖλ, κήηε γέξσλ ὑπάξρσ θνπηάησ θηινζνθῶλ. Οὔηε γαξ ἄσξνο νὐδεηο 

ἐζηίλ νὔηε πάξσξνο πξνο ην θαηά ςπρήλ ὑγηαῖλνλ. Ὁ δε ιέγσλ ἤ κήπσ ηνῦ θηινζνθεῖλ ὥξαλ ἤ παξειειπζέλαη 

ηελ ὥξαλ, ὅκνηνο ἐζηίλ ηῷ ιέγνληη  πξνο εὐδαηκνλίαλ ἤ  κήπσ παξεῖλαη ηελ ὥξαλ  κεθεηη εἶλαη. Ὥζηε 

θηινζνθεηένλ θαη λέῳ θαη γέξνληη, ηῷ κελ ὃπσο γεξάζθσλ λεάδῃ ηνῖο ἀγαζνῖο δηα ηελ ράξηλ ηῶλ γεγνλόησλ, 

ηῷ δε ὃπσο λένο ἅκα θαη παιαηόο ᾖ δηα ηελ ἀθνβίαλ ηῶλ κειιόλησλ. Μειεηᾶλ ρξε νὖλ ηα πνηνῦληα ηελ 

εὐδαηκνλίαλ, εἴπεξ παξνύζεο κελ αὐηῆο πάληα ἔρνκελ, ἁπνύζεο δε πάληα πξάηηνκελ εἰο ην ηαύηελ ἔρεηλ. 

 

Ι) Γηαηί θαλέλαο άλζξσπνο, ζε θακία ειηθία, δελ είλαη νύηε αλώξηκνο νύηε ππεξώξηκνο γηα λα αζρνιεζεί κε 

ηελ θηινζνθία, ζύκθσλα κε ηνλ Επίθνπξν; 

(20 Μνλάδεο) 

 

ΙΙ) Τη γλσξίδεηε γηα ην ηξίην ηαμίδη ηνπ Πιάησλα ζηε Σηθειία;  

(10 Μνλάδεο) 

 

ΙΙΙ) Μειεηᾶλ ρξε νὖλ… ἔρεηλ: Να ζρνιηαζηεί ε πεξίνδνο. 

(20 Μνλάδεο) 

 

ΙV) θνπηάησ, ιέγσλ, παξειειπζέλαη, ἔρνκελ, πξάηηνκελ: Να δνζνύλ δύν νκόξξηδα γηα θάζε ηύπν. 

(10 Μνλάδεο) 

 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Τνύησλ ἐγώ ἡδίσ κελ ἄλ εἶρνλ ὑκῖλ ἕηεξα ἐπηζηέιιεηλ, νὐ κέληνη ρξεζηκώηεξα γε, εἰ δεῖ ζαθῶο εἰδόηαο ηα 

ἐλζάδε βνπιεπζάζζαη. Καη ἅκα ηαο θύζεηο ἐπηζηάκελνο ὑκῶλ, βνπινκελώλ κελ ηα ἥδηζηα ἀθνύεηλ, 

αἰηησκέλσλ δε ὕζηεξνλ, ἤλ ηη ὑκῖλ ἀπ’ αὐηῶλ κε ὅκνηνλ ἐθβῇ, ἀζθαιέζηεξνλ ἡγεζάκελ ην ἀιεζέο δειῶζαη. 

Καη λῦλ ὡο ἐθ’ ἅ κελ ἤιζνκελ ην πξῶηνλ θαη ηῶλ ζηξαηησηῶλ θαη ηῶλ ἡγεκόλσλ ὑκῖλ κε κεκπηῶλ 

γεγελεκέλσλ, νὕησ ηελ γλώκελ ἔρεηε. πεηδή δε Σηθειία ηε ἅπαζα μπλίζηαηαη θαη ἐθ Πεινπνλλήζνπ ἄιιε 

ζηξαηηά πξνζδόθηκνο αὐηνῖο, βνπιεύεζζε ἤδε ὡο ηῶλ γ’ ἐλζάδε κήδε ηνῖο παξνῦζηλ ἀληαξθνύλησλ, ἀιι’ ἤ 

ηνύηνπο κεηαπέκπεηλ δένλ ἤ ἄιιελ ζηξαηηάλ κε ἐιάζζσ ἐπηπέκπεηλ θαη πεδήλ θαη λαπηηθήλ θαη ρξήκαηα κε 

ὀιίγα, ἐκνί δηα δηάδνρνλ ηηλά ὡο ἀδύλαηνο εἰκί δα λόζνλ λεθξῖηηλ παξακέλεηλ. 

 

 

 ἀληαξθέσ- ῶ ηηλί = είκαη αξθεηά ηζρπξόο γηα λα αληηζηαζώ ζε θάπνηνλ. 

 Μεηαπέκπσ = αλαθαιώ 

 Επηπέκπσ= ζηέιλσ επηπιένλ 
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Ι) Να κεηαθεξζεί ζηα λέα ειιεληθά ην απόζπαζκα «Τνύησλ ἐγώ… γλώκελ ἔρεηε» 
(10 Μνλάδεο) 

 

ΙΙ) Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηνλ Νηθία ζρεηηθά κε ην Αζελατθό ζηξάηεκα ζηε Σηθειία;  

Πνηεο πξνηάζεηο θάλεη ν ζηξαηεγόο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ Αζελαίσλ; (Να ηεθκεξηώζεηε ηελ 

απάληεζε ζαο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ). 

(10 Μνλάδεο) 

 

ΙΙΙ) «Τνύησλ ἐγώ… δειῶζαη»: Να βξεζνύλ ηα παξαζεηηθά (ζε θάζε βαζκό) θαη λα γξαθηνύλ ηα ππόινηπα 

παξαζεηηθά ηνπο εθεί όπνπ βξίζθεηαη θάζε ηύπνο. 

(5 Μνλάδεο) 

 

ΙV) ἤιζνκελ : Να γίλεη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ζην β’ εληθό θαη γ’ πιεζπληηθό ηνπ Ελεζηώηα θαη ηνπ 

Ανξίζηνπ. 

(5 Μνλάδεο) 

 

V) εἰδόηαο : Να αλαγλσξηζηεί θαη λα ηξαπεί ζε αληίζηνηρε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε. 

(5 Μνλάδεο) 

 

VI) Να βξεζνύλ νη ππνζεηηθνί ιόγνη ηεο πξώηεο πεξηόδνπ θαη λα αλαγλσξηζηνύλ σο  πξνο ην είδνο ηνπο. 

(5 Μνλάδεο) 
 

  
 

ΟΔΗΓΙΕ (για τους εξεταηομζνους) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


