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1. ∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο
Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β΄ 36
"Ἄρξοµαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον˙ δίκαιον
γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅµα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιµὴν
ταύτην τῆς µνήµης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ
αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνοµένων µέχρι
τοῦδε ἐλευθέραν δι' ἀρετὴν παρέδοσαν. καὶ ἐκεῖνοί
τε ἄξιοι ἐπαίνου καὶ ἔτι µᾶλλον οἱ πατέρες ἡµῶν·
κτησάµενοι γὰρ πρὸς οἷς ἐδέξαντο ὅσην ἔχοµεν ἀρχὴν
οὐκ ἀπόνως ἡµῖν τοῖς νῦν προσκατέλιπον. τὰ δὲ
πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡµεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες µάλιστα
ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ ἐπηυξήσαµεν καὶ τὴν πόλιν
τοῖς πᾶσι παρεσκευάσαµεν καὶ ἐς πόλεµον καὶ ἐς
εἰρήνην αὐταρκεστάτην. ὧν ἐγὼ τὰ µὲν κατὰ
πολέµους ἔργα, οἷς ἕκαστα ἐκτήθη, ἢ εἴ τι αὐτοὶ ἢ οἱ
πατέρες ἡµῶν βάρβαρον ἢ Ἕλληνα πολέµιον ἐπιόντα
προθύµως ἠµυνάµεθα, µακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ
βουλόµενος, ἐάσω· ἀπὸ δὲ οἵας τε ἐπιτηδεύσεως
ἤλθοµεν ἐπ' αὐτὰ καὶ µεθ' οἵας πολιτείας καὶ τρόπων
ἐξ οἵων µεγάλα ἐγένετο, ταῦτα δηλώσας πρῶτον εἶµι
καὶ ἐπὶ τὸν τῶνδε ἔπαινον,
νοµίζων ἐπί τε τῷ
παρόντι οὐκ ἂν ἀπρεπῆ λεχθῆναι αὐτὰ καὶ τὸν πάντα
ὅµιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων ξύµφορον εἶναι
ἐπακοῦσαι αὐτῶν".
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α) Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασµα "τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ
αἰεὶ οἰκοῦντες . . . αὐταρκεστάτην."
Μονάδες 10
β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων :
i. "τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες" : Σε τί
στηρίζουν οι Αθηναίοι την εθνική τους υπερηφάνεια;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 10
ii. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο
ἐπιτήδευσις, πολιτεία, τρόποι.

των

όρων

:

Μονάδες 10
iii.Ποιο κοινό φρόνηµα έχουν οι παλαιότεροι και οι
σύγχρονοι µε τον οµιλητή Αθηναίοι, ώστε να
παραδίδουν την πόλη "ἐς πόλεµον καὶ ἐς εἰρήνην
αὐταρκεστάτην" και να εξασφαλίζεται ο "αγέραστος
έπαινος", όπως αναφέρεται στο µεταφρασµένο
κείµενο που ακολουθεί;

∆ιδαγµένο κείµενο από µετάφραση
Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β΄ 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 ν' αναπτύξει κάποιος
διεξοδικότερα σε σας, που κι από µόνοι σας τις
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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, κι 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
εγχείρηµά τους, δεν επέτρεπαν βέβαια στον εαυτό
τους να στερήσει την πόλη απ' τη δική τους ανδρεία,
αλλά πρόσφεραν σ' αυτή την πιο ωραία συνεισφορά·
γιατί, δίνοντας όλοι µαζί τη ζωή τους, έπαιρναν ο
καθείς τους 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.
Μονάδες 10
iv. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου
του Περικλή.
Μονάδες 10
v. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου : παρέδοσαν, ἄξιοι,
πατέρες, ἐδέξαντο, παρεσκευάσαµεν.

Μονάδες 10
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2.
Αδίδακτο κείµενο
Ἰσοκράτους Ἑλένη, 64-65

Ἐνεδείξατο δὲ (Ἑλένη) καὶ Στησιχόρῳ τῷ ποιητῇ
τὴν αὑτῆς δύναµιν˙ ὅτε µὲν γὰρ ἀρχόµενος τῆς ᾠδῆς
ἐβλασφήµησέ τι περὶ αὐτῆς, ἀνέστη τῶν ὀφθαλµῶν
ἐστερηµένος, ἐπειδὴ δὲ γνοὺς τὴν αἰτίαν τῆς
συµφορᾶς τὴν καλουµένην παλινῳδίαν ἐποίησε,
πάλιν αὐτὸν εἰς τὴν αὐτὴν φύσιν κατέστησεν.
Λέγουσι δέ τινες καὶ τῶν Ὁµηριδῶν, ὡς ἐπιστᾶσα τῆς
νυκτὸς
Ὁµήρῳ
προσέταξε
ποιεῖν
περὶ
τῶν
στρατευσαµένων ἐπὶ Τροίαν, βουλοµένην τὸν ἐκείνων
θάνατον ζηλωτότερον ἢ τὸν βίον τὸν τῶν ἄλλων
καταστῆσαι˙ καὶ µέρος µέν τι καὶ διὰ τὴν Ὁµήρου
τέχνην, µάλιστα δὲ διὰ ταύτην οὕτως ἐπαφρόδιτον 1
καὶ παρὰ πᾶσιν ὀνοµαστὴν αὐτοῦ γενέσθαι τὴν
ποίησιν.
α) Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.
Μονάδες 20
β.1) Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη δοτική πτώση
του ενικού αριθµού (το γένος των αντωνυµιών να
παραµείνει αµετάβλητο) : ᾠδῆς, νυκτός, ἐκείνων,

βίον, ταύτην.

Μονάδες 5

β.2) ἐνεδείξατο : να γραφεί το ίδιο πρόσωπο της
ευκτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
ἐστερηµένος : να γραφεί η µετοχή του παθητικού
αορίστου στο ίδιο γένος, αριθµό και πτώση.
1

ἐ π α φ ρ ό δ ι τ ο ς : θελ κτικός
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καλουµένην : να γραφεί το τρίτο ενικό πρόσωπο
στην προστακτική του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
προσέταξε : να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στην
υποτακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή.
γενέσθαι : να γραφεί το πρώτο πληθυντικό
πρόσωπο στην οριστική του ιδίου χρόνου.
Μονάδες 5
γ) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των
παρακάτω λέξεων : τὴν δύναµιν, τῆς ᾠδῆς, τῆς
νυκτός, ζηλωτότερον, τὴν ποίησιν.
Μονάδες 10

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά την
αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τη
φωτοτυπία.
Να µεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγµένο κείµενο και
ολόκληρο το αδίδακτο.
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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