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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Η πρώτη σελίδα του τετραδίου να χρησιµοποιηθεί για την άσκηση ορθογραφίας.
Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα.
Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(µονάδες 30)

Α.

∆ιδαγµένα κείµενα για µετάφραση

(α)

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 ∆ία, 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 Ζεὺς, 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.
Πλάτωνος Πρωταγόρας ΙΒ

(β)

∆ιαφέροµεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεµικῶν µελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε. τήν τε γὰρ
πόλιν κοινὴν παρέχοµεν καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργοµέν τινα ἢ
µαθήµατος ἢ θεάµατος, ὃ µὴ κρυφθὲν ἄν τις τῶν πολεµίων ἰδὼν ὠφεληθείη,
πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ ἀπάταις ἢ τῷ ἀφ’ ἡµῶν αὐτῶν ἐς τὰ
ἔργα εὐψύχῳ˙ καὶ ἐν ταῖς παιδείαις οἱ µὲν ἐπιπόνῳ ἀσκήσει εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ
ἀνδρεῖον µετέρχονται, ἡµεῖς δὲ ἀνειµένως διαιτώµενοι οὐδὲν ἧσσον ἐπὶ τοὺς
ἰσοπαλεῖς κινδύνους χωροῦµεν.
Θουκυδίδου Ἱστορίαι Β΄ 39
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Β.

(µονάδες 25)

Αδίδακτο κείµενο για µετάφραση

Φηµὶ γὰρ χρῆναί σε τοὺς µὲν Ἕλληνας εὐεργετεῖν, Μακεδόνων δὲ βασιλεύειν, τῶν
δὲ βαρβάρων ὡς πλείστων ἄρχειν. Ἢν γὰρ ταῦτα πράττῃς, ἅπαντές σοι χάριν
ἕξουσιν, οἱ µὲν Ἕλληνες ὑπὲρ ὧν ἂν εὖ πάσχωσιν, Μακεδόνες δ’ ἢν βασιλικῶς ἀλλὰ
µὴ τυραννικῶς αὐτῶν ἐπιστατῇς, τὸ δὲ τῶν ἄλλων γένος, ἢν διὰ σὲ βαρβαρικῆς
δεσποτείας ἀπαλλαγέντες Ἑλληνικῆς ἐπιµελείας τύχωσιν. Ταῦθ’ ὅπως µὲν
γέγραπται τοῖς καιροῖς καὶ ταῖς ἀκριβείαις, παρ’ ὑµῶν τῶν ἀκουόντων πυνθάνεσθαι
δίκαιόν ἐστιν˙ ὅτι µέντοι βελτίω τούτων καὶ µᾶλλον ἁρµόττοντα τοῖς ὑπάρχουσιν
οὐδεὶς ἄν σοι συµβουλεύσειεν, σαφῶς εἰδέναι νοµίζω.
Ἰσοκράτους Φίλιππος 154-155
*τοῖς καιροῖς καὶ ταῖς ἀκριβείαις = σύµφωνα µε τις περιστάσεις
και την ακρίβεια των γεγονότων
*πυνθάνοµαι = πληροφορούµαι, ζητώ να µάθω

Γ.

Αδίδακτο κείµενο για ορθογραφία

(µονάδες 10)
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∆.
1.

Παρατηρήσεις στο αδίδακτο κείµενο
α.

(µονάδες 20)

εὐεργετεῖν :
Να γράψετε τον πιο πάνω τύπο στο β΄ πρόσωπο ενικού της υποτακτικής
και ευκτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
(µονάδα 1)

β.

πάσχωσιν :
Να γράψετε τον πιο πάνω τύπο στο απαρέµφατο αορίστου β΄ και στη
µετοχή αορίστου β΄( ονοµαστική ενικού του αρσενικού γένους).
(µονάδα 1)

γ.

γέγραπται :
Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο της οριστικής ενεστώτα και αορίστου
στην ίδια φωνή.
(µονάδες 1)

δ.

τύχωσιν :
Να γράψετε τον πιο πάνω τύπο στο α΄ πρόσωπο ενικού της οριστικής
µέλλοντα και της οριστικής παρακειµένου στην ίδια φωνή.
(µονάδα 1)
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2.

ε.

συµβουλεύσειεν :
Να γράψετε τον πιο πάνω τύπο στο γ΄ πρόσωπο πληθυντικού της
οριστικής και προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
(µονάδα 1)

α.

πλείστων , σαφῶς :
Να γράψετε τους άλλους βαθµούς (µονολεκτικούς τύπους) των πιο πάνω
λέξεων στον ίδιο γραµµατικό τύπο. Στην περίπτωση του επιθέτου να
διατηρήσετε αµετάβλητα την πτώση, τον αριθµό και το γένος.
(µονάδες 2)

β.

φηµί, σε, ἅπαντες, χάριν, ἐπιµελείας, ταῦτα (ταῦθ’), τῶν ἀκουόντων,
τοῖς ὑπάρχουσιν:
Να µεταφέρετε τους πιο πάνω κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθµό.
(µονάδες 4)

3.

α.

σε, τῶν βαρβάρων, βασιλικῶς, διὰ σὲ, τῶν ἀκουόντων, πυνθάνεσθαι :
Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους πιο πάνω τύπους
(είναι υπογραµµισµένοι στο αδίδακτο κείµενο).
(µονάδες 3)

β.

[...] ὅτι µέντοι βελτίω τούτων καὶ µᾶλλον ἁρµόττοντα τοῖς ὑπάρχουσιν
οὐδεὶς ἄν σοι συµβουλεύσειεν [...]:
Να αναγνωρίσετε το είδος της πιο πάνω πρότασης και τη συντακτική της
θέση στο κείµενο.
(µονάδες 2)

4.

Ἢν γὰρ ταῦτα πράττῃς, ἅπαντές σοι χάριν ἕξουσιν :
Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (υπόθεση, απόδοση, εκφορά, σηµασία) και
να τον µετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει το αντίθετο του πραγµατικού.
(µονάδες 4)

Ε.

Μεταφορά νεοελληνικού κειµένου στα αρχαία ελληνικά

(µονάδες 5)

Οι πολίτες που υπακούουν στους νόµους της πατρίδας από
εσωτερικό σεβασµό και µάχονται γενναία εναντίον των εχθρών
είναι άξιοι επαίνου. Όλοι εµείς, αυτούς πρέπει να µιµούµαστε.
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ΙΙ.

1.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

(µονάδες 10)

Να, δέχοµαι ότι οι Αθηναίοι, όπως και οι άλλοι Έλληνες, είναι µυαλωµένοι
άνθρωποι. Βλέπω λοιπόν, όταν έχουµε συνέλευση στην εκκλησία του δήµου,
ότι όσες φορές η πόλη πρόκειται να αποφασίσει κάτι για οικοδοµικά, στέλνουν
και φέρνουν τους οικοδόµους να τους συµβουλεύσουν για τα οικοδοµήµατα
και όταν πρόκειται για ναυπηγικά, τους ναυπηγούς˙ το ίδιο γίνεται και για όλα
τα άλλα, όσα πιστεύουν ότι µαθαίνονται και διδάσκονται˙ κι αν κάποιος άλλος,
που δεν τον νοµίζουν εκείνοι τεχνικό, πάει να δώσει γνώµη, κι ας είναι πολύ
όµορφος και πλούσιος και από γενιά, δεν τον ακούν καθόλου περισσότερο,
αλλά τον κοροϊδεύουν και δηµιουργούν θόρυβο, ωσότου ή µόνος του αυτός
που επιχειρεί να µιλήσει αποχωρήσει ζαλισµένος από το θόρυβο, ή οι τοξότες
τον τραβήξουν από το βήµα ή τον βγάλουν έξω µε διαταγή των πρυτάνεων.
Έτσι λοιπόν φέρνονται, όταν πρόκειται για ζητήµατα που αφορούν τεχνικές
γνώσεις˙ όταν όµως πρόκειται να σκεφτούν για όσα αναφέρονται στη
διακυβέρνηση γενικά της πόλεως, όµοια τότε σηκώνεται και τους δίνει τη
γνώµη του και οικοδόµος και χαλκιάς και σκυτοτόµος, έµπορος και ναυτικός,
πλούσιος και φτωχός, ευγενής και άνθρωπος του λαού, και κανείς δεν τους
µαλλώνει γι’ αυτό, όπως τους πριν, ότι χωρίς πουθενά να σπουδάσει, και ενώ
δεν είχε δάσκαλο να τον διδάξει, σηκώνεται και θέλει να δίνει γνώµη˙ γιατί
είναι φανερό, πως αυτό δεν το νοµίζουν διδακτό. Και µη νοµίζεις ότι µόνο στις
δηµόσιες υποθέσεις είναι έτσι.
Πλάτωνος Πρωταγόρας Ι
α. Σύµφωνα µε το πιο πάνω απόσπασµα, να αναφέρετε τα δύο επιχειρήµατα
µε τα οποία ο Σωκράτης υποστηρίζει τη θέση ότι η αρετή δεν είναι διδακτή.
(µονάδες 4)
β. Πού στοχεύει ο Σωκράτης υποστηρίζοντας την πιο πάνω θέση;
(µονάδες 2)

2.

Στο δεύτερο διδαγµένο κείµενο Ι.Α. (β) στη σελ. 1 να εντοπίσετε και να
σχολιάσετε (σε 10 περίπου γραµµές) δύο σηµεία στα οποία ο Περικλής τονίζει
την υπεροχή της Αθήνας έναντι της Σπάρτης στον τοµέα των πολεµικών.
(µονάδες 4)

-ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ-
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ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Θηραµένης δὲ ἀναστὰς ἔλεξεν˙ Ἀλλὰ πρῶτον µὲν
µνησθήσοµαι, ὦ ἄνδρες, ὃ τελευταῖον κατ’ ἐµοῦ εἶπε. Φησὶ
γάρ µε τοὺς στρατηγοὺς ἀποκτεῖναι κατηγοροῦντα. Ἐγὼ
δὲ οὐκ ἦρχον δήπου τοῦ κατ’ ἐκείνων λόγου, ἀλλ’ ἐκεῖνοι
ἔφασαν προσταχθέν µοι ὑφ’ ἑαυτῶν οὐκ ἀνελέσθαι τοὺς
δυστυχοῦντας ἐν τῇ περὶ Λέσβον ναυµαχίᾳ.
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