
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   
 

Οδηγίες 
1. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα σημειώσετε στο φύλλο 

απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μέσα σε παρένθεση τη σωστή 
απάντηση. 

2. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις τύπου σωστού - λάθους θα σημειώσετε στο φύλλο 
απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε γράμμα μέσα σε 
παρένθεση το σύμβολο Σ ή Λ. 

3. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις αντιστοίχησης θα σημειώσετε στο φύλλο 
απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μέσα σε παρενθέσεις τα αντίστοιχα 
ζεύγη 

4. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού θα σημειώσετε στο φύλλο 
απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε γράμμα μέσα σε 
παρένθεση τη σωστή λέξη. 

5. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης θα σημειώσετε στο φύλλο 
απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και στη συνέχεια θα γράψετε την απάντησή 
σας. 

6. Όλες οι απαντήσεις πρέπει να γραφούν με στυλό ( όχι μολύβι!) μπλε χρώματος. 
7. Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα 
8. Η τελευταία σελίδα του φύλλου απαντήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο. 
9. Δεν επιτρέπεται να σημειώνετε πάνω στο φύλλο των θεμάτων . Απαγορεύεται η 

χρήση διορθωτικού υγρού.  
10. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
   ΚΕΙΜΕΝΟ 
37 «Χρώμεθα γάρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους , 
παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοί ὄντες τισίν ἤ μιμούμενοι ἑτέρους. Καὶ ὄνομα 
μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ΄ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία 
κέκληται.Μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσιν τὸ 
ἴσον ,κατά δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς  ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ , οὐκ ἀπό μέρους 
τὸ πλέον ἐς τά κοινά ἤ  ἐπ’ ἀρετῆς προτιμᾶται,  οὐδ’ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων 
γέ τι ἀγαθόν δρᾶσαι τὴν πόλιν , ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται 
.’Ελευθέρως δὲ τὰ τὲ πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς 
ἀλλήλους τῶν καθ’ ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν ,οὐ δι’ὀργῆς τὸν 
πέλας ,εἰ καθ’ ἡδονήν  τι δρᾷ ἔχοντες ,οὐδὲ ἀζημίους μέν ,λυπηρὰς δὲ τῆ 
ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι.’Ανεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες τὰ 
δημόσια  διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν ,τῶν αἰεί ἐν ἀρχῇ ὄντων 
ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων , καὶ μάλιστα αὐτῶν   ὅσοι τε ἐπ’ ὠφελίᾳ τῶν 
ἀδικουμένων κεῖνται καὶ  ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην  ὁμολογουμένην 
φέρουσιν». 
 
 
 
 
 
 
43.Αυτοί εδώ λοιπόν, σαν γνήσια παιδιά της πόλης , αυτό 
το φρόνημα έδειξαν. Όσοι όμως μένετε, έχετε καθήκον να 
εύχεστε το φρόνημά σας απέναντι στους εχθρούς  να σας 



 

βάλει σε μικρότερο κίνδυνο, αλλά να μη καταδεχτείτε να 
είναι λιγότερο τολμηρό, λογαριάζοντας όχι μόνο με τα 
λόγια τις ωφέλειες-κάτι που θα μπορούσε να αναπτύξει 
κάποιος διεξοδικότερα σε εσάς, που κι  από μόνοι σας τις 
ξέρετε εξίσου καλά, απαριθμώντας πόσα καλά εξασφαλίζει η 
αντίσταση στον εχθρό -, καλύτερα όμως προσηλώνοντας 
καθημερινά το βλέμμα σας στα έργα, που δείχνουν τη δύναμη 
της πόλης μας, και έτσι να την αγαπήσετε με πάθος .Κι 
όταν αντιληφτείτε το μεγαλείο της, βάλτε στο νου σας ότι 
τη δύναμη αυτή την απέκτησαν άντρες τολμηροί που είχαν 
συνείδηση του καθήκοντος και με φιλότιμο την ώρα του 
αγώνα  και που, κάθε φορά που αποτύχαιναν σε κάποιο 
εγχείρημα τους, δεν επέτρεπαν βέβαια στον εαυτό τους να 
στερήσει την  πόλη απ’ τη δική τους ανδρεία, αλλά 
προσέφεραν σ’ αυτή την πιο ωραία συνεισφορά  γιατί , 
δίνοντας όλοι μαζί τη ζωή τους ,  έπαιρναν ο καθείς 
ξεχωριστά τον αγέραστο έπαινο και τον πιο περίλαμπρο τάφο 
: όχι τόσο τον τάφο , στον οποίο κείτονται, αλλά εκείνον 
όπου η δόξα τους επιζεί, για να μνημονεύεται αιώνια σε 
κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται , είτε για λόγο είτε για 
δράση. Γιατί τάφος των ενδόξων αντρών είναι η γη 
ολόκληρη, και τη μνήμη τους δε τη διασώζει μόνο η 
επιγραφή μιας στήλης στην πατρίδα τους, αλλά και στα ξένα 
μέρη φωλιάζει στην ψυχή του καθενός άγραφη η ανάμνηση όχι 
τόσο των ανδραγαθημάτων τους όσο του φρονήματός τους . 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα από το κείμενο 
που σας δίνετε από το πρωτότυπο: «Χρώμεθα  γὰρ 
πολιτεία…κεκώλυται». 

ΜΟΝΑΔΕΣ 40 
Β.                                                                     
1)Ο Επιτάφιος είναι μια απ’ τις 40 δημηγορίες του 
Θουκυδίδη. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σ’ αυτόν και 
τις υπόλοιπες;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 2)Πώς γίνεται πράξη η αξιοκρατία στην Αθήνα του 
Περικλή;(κεφ.37) 
    Με  ποιο τρόπο η αξιοκρατία συμβάλλει γενικότερα στην 
εδραίωση του  δημοκρατικού 
    πολιτεύματος; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
3)Με ποια επιχειρήματα  ο Περικλής υποστηρίζει ότι οι 
διαπροσωπικές σχέσεις των      Αθηναίων πολιτών 
διαπνέονται από ελευθερία;(κεφ.37) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
4)Στο κεφ. 37 διαφαίνεται ότι η Αθήνα, με το πολίτευμα 
και τον τρόπο ζωής που εξασφαλίζει ,διαμορφώνει τους 
πολίτες της και τους χαρίζει ευδαιμονία.  Πώς εκφράζουν 



 

οι πολίτες την ευγνωμοσύνη τους απέναντι στην πόλη τους 
,σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφ.43 για τη συμπεριφορά 
και το φρόνημα των νεκρών πολεμιστών; 
    

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 5)Να γράψετε από δύο ομόρριζα της νέας ελληνικής για 
καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: νόμους, πόλιν, ἀρχῆ, ὠφελίᾳ, 
ἄγραφοι. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 6)Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Α στήλης με τα 
κατάλληλα στοιχεία της Β στήλης. (Δύο στοιχεία της στήλης 
Β περισσεύουν). 
    Α      Β 
  1. κλήση 
  2. φόρος 
   3. δράμα 
  4. χρήμα 
 α) χρῶμαι 5. δραστήριος 
 β) ἔχω   6. φέρετρο 
 γ) καλῶ 7. χρήση 
 δ) δρῶ 8. ευεξία 
 ε) φέρω 9.παράφρων 
  10. κλίση 
  11. έγκλημα 
                                   12. ένοχος 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 


