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∆ιδαγµένο κείµενο
̋ΓΙΎΙΈϟΈȱ̓ΉΕΎΏνΓΙΖȱ̳ΔΘΣΚΓΖȱǻŚŗǼȱ
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ȍ̑ΙΑΉΏЏΑȱΘΉȱΏν·ΝȱΘφΑȱΘΉȱΔκΗ΅ΑȱΔϱΏΑȱΘϛΖȱ̴ΏΏΣΈΓΖȱΔ΅ϟΈΉΙΗΑȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ϠȱΎ΅ΌȇȱρΎ΅ΗΘΓΑȱ
ΈΓΎΉϧΑȱΩΑȱΐΓȱΘϲΑȱ΅ЁΘϲΑȱΩΑΈΕ΅ȱΔ΅ΕȇȱψΐЗΑȱπΔϠȱΔΏΉϧΗΘȇȱΪΑȱΉϥΈȱΎ΅ϠȱΐΉΘΤȱΛ΅ΕϟΘΝΑȱΐΣΏΗΘȇȱΪΑȱ
ΉЁΘΕ΅ΔνΏΝΖȱΘϲȱΗЗΐ΅ȱ΅ЄΘ΅ΕΎΉΖȱΔ΅ΕνΛΉΗΌ΅ǯȱΎ΅ϠȱБΖȱΓЁȱΏϱ·ΝΑȱπΑȱΘХȱΔ΅ΕϱΑΘȱΎϱΐΔΓΖȱΘΣΈΉȱ
ΐκΏΏΓΑȱύȱσΕ·ΝΑȱπΗΘϠΑȱΦΏφΌΉ΅ǰȱ΅ЁΘχȱψȱΈϾΑ΅ΐΖȱΘϛΖȱΔϱΏΉΝΖǰȱϋΑȱΦΔϲȱΘЗΑΈΉȱΘЗΑȱΘΕϱΔΝΑȱ
πΎΘΗΣΐΉΌ΅ǰȱΗΐ΅ϟΑΉǯȱΐϱΑȱ·ΤΕȱΘЗΑȱΑІΑȱΦΎΓϛΖȱΎΕΉϟΗΗΝΑȱπΖȱΔΉϧΕ΅ΑȱσΕΛΉΘ΅ǰȱΎ΅ϠȱΐϱΑȱΓЄΘΉȱ
ΘХȱΔΓΏΉΐϟУȱπΔΉΏΌϱΑΘȱΦ·΅ΑΣΎΘΗΑȱσΛΉȱЀΚȇȱΓϣΝΑȱΎ΅ΎΓΔ΅ΌΉϧȱΓЄΘΉȱΘХȱЀΔΎϱУȱΎ΅ΘΣΐΉΐΜΑȱБΖȱ
ΓЁΛȱЀΔȇȱΦΒϟΝΑȱΩΕΛΉΘ΅ǯȱΐΉΘΤȱΐΉ·ΣΏΝΑȱΈξȱΗΐΉϟΝΑȱΎ΅ϠȱΓЁȱΈφȱΘΓȱΦΐΣΕΘΙΕϱΑȱ·ΉȱΘχΑȱΈϾΑ΅ΐΑȱ
Δ΅Ε΅ΗΛϱΐΉΑΓȱΘΓϧΖȱΘΉȱΑІΑȱΎ΅ϠȱΘΓϧΖȱσΔΉΘ΅ȱΌ΅Ιΐ΅ΗΌΗϱΐΉΌ΅ǰȱΎ΅ϠȱΓЁΈξΑȱΔΕΓΗΈΉϱΐΉΑΓȱΓЄΘΉȱ
͟ΐφΕΓΙȱπΔ΅ΑνΘΓΙȱΓЄΘΉȱϵΗΘΖȱσΔΉΗȱΐξΑȱΘϲȱ΅ЁΘϟΎ΅ȱΘνΕΜΉǰȱΘЗΑȱΈȇȱσΕ·ΝΑȱΘχΑȱЀΔϱΑΓ΅Αȱψȱ
ΦΏφΌΉ΅ȱΆΏΣΜΉǰȱΦΏΏΤȱΔκΗ΅ΑȱΐξΑȱΌΣΏ΅ΗΗ΅ΑȱΎ΅Ϡȱ·ϛΑȱπΗΆ΅ΘϲΑȱΘϜȱψΐΉΘνΕθȱΘϱΏΐϙȱ
Ύ΅Θ΅Α΅·ΎΣΗ΅ΑΘΉΖȱ·ΉΑνΗΌ΅ǰȱΔ΅ΑΘ΅ΛΓІȱΈξȱΐΑΐΉϧ΅ȱΎ΅ΎЗΑȱΘΉȱΎΦ·΅ΌЗΑȱΦϟΈ΅ȱ
ΒΙ·Ύ΅ΘΓΎϟΗ΅ΑΘΉΖǯȱΔΉΕϠȱΘΓ΅ϾΘΖȱΓЇΑȱΔϱΏΉΝΖȱΓϣΈΉȱΘΉȱ·ΉΑΑ΅ϟΝΖȱΈΎ΅ΓІΑΘΉΖȱΐχȱΦΚ΅ΕΉΌϛΑ΅ȱ
΅ЁΘχΑȱΐ΅ΛϱΐΉΑΓȱπΘΉΏΉϾΘΗ΅ΑǰȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΏΉΔΓΐνΑΝΑȱΔΣΑΘ΅ȱΘΑΤȱπΌνΏΉΑȱΉϢΎϲΖȱЀΔξΕȱ΅ЁΘϛΖȱ
ΎΣΐΑΉΑȎǯȱ
ȱ
Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασµα: ȍΐΉΘΤȱ
ΐΉ·ΣΏΝΑȱΈξȱΗΐΉϟΝΑȱǯǯǯȱЀΔξΕȱ΅ЁΘϛΖȱΎΣΐΑΉΑȎǯ
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
Β1. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αθηναίου µε βάση τα στοιχεία
του διδαγµένου κειµένου.
Μονάδες 10
Β2. ȍ̓΅ΑΘ΅ΛΓІȱΈξȱΐΑΐΉϧ΅ȱΎ΅ΎЗΑȱΘΉȱΎΦ·΅ΌЗΑȱΦϟΈ΅ȱΒΙ·Ύ΅ΘΓΎϟΗ΅ΑΘΉΖȎǱ Γιατί ο Περικλής
αναφέρεται εδώ όχι µόνο στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες της Αθήνας;
Μονάδες 10
Β3. Να αναλύσετε τη βασική επιφύλαξη που διατυπώνει ο Περικλής — στο µεταφρασµένο
κείµενο που ακολουθεί — σχετικά µε τη δυνατότητα του λόγου να πείσει τους ακροατές και να
εκθέσετε το επιχείρηµα, µε το οποίο παρακάµπτει την επιφύλαξη αυτή στο παρακάτω
απόσπασµα: ȍБΖȱΓЁȱΏϱ·ΝΑȱπΑȱΘХȱΔ΅ΕϱΑΘȱΎϱΐΔΓΖȱΘΣΈΉȱΐκΏΏΓΑȱύȱσΕ·ΝΑȱπΗΘϠΑȱΦΏφΌΉ΅ǰȱ΅ЁΘχȱψȱ
ΈϾΑ΅ΐΖȱΘϛΖȱΔϱΏΉΝΖǰȱϋΑȱΦΔϲȱΘЗΑΈΉȱΘЗΑȱΘΕϱΔΝΑȱπΎΘΗΣΐΉΌ΅ǰȱΗΐ΅ϟΑΉȎǯȱǻΎΉΚǯȱŚŗǼȱ
̋ΓΙΎΙΈϟΈȱ̓ΉΕΎΏνΓΙΖȱ̈ΔΘΣΚΓΖǰȱǻřśǼȱ

[...] Γιατί είναι δύσκολο να µιλήσει κανείς µ’ επιτυχία, εκεί που µε κόπο εξασφαλίζεται η
εντύπωση ότι λέει την αλήθεια. Κι αυτό, γιατί ο ακροατής που ξέρει καλά τα γεγονότα και τ’
ακούει µ’ ευνοϊκή διάθεση, ίσως θα σχηµάτιζε τη γνώµη ότι τα λεγόµενα είναι κάπως κατώτερα,
σε σύγκριση µ’ αυτά που και θέλει ν’ ακούει και τα ξέρει καλά· όµως, αυτός που δεν τα γνώρισε,
θα σχηµάτιζε τη γνώµη πως πρόκειται για υπερβολές, επειδή νιώθει φθόνο, αν τυχόν ακούσει
κάτι που ξεπερνά τη δική του δύναµη. Γιατί µόνο ως εκείνο το σηµείο ανέχεται ο άνθρωπος ν’
ακούει επαίνους που λέγονται για άλλους, ως εκεί που κι ο καθείς πιστεύει ότι είναι ικανός να
κατορθώσει κάτι απ’ όσα άκουσε· όµως, για καθετί που ξεπερνά τη δύναµή του, κυριεύεται απ’
την πρώτη στιγµή από φθόνο, κι έτσι δεν δίνει πίστη.
Μονάδες 10
Β4. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του Περικλή;
Μονάδες 10
Β5. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone
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Δ΅ϟΈΉΙΗΑǰȱΉЁΘΕ΅ΔνΏΝΖǰȱΎ΅ΘΣΐΉΐΜΑǰȱπΗΆ΅ΘϱΑǰȱΏΉΔΓΐνΑΝΑǯȱ
Μονάδες 10
Γ. Αδίδακτο κείµενο
Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα ∆. ΙV.16.

ÈÅ
ÅË ÌÅ
ÅÕ ËÉ
Ï
ÓÉ
ÍÁ

ȱ
̝ΏΏΤȱΐχΑȱΎ΅ϠȱϳΐϱΑΓΣȱ·Ήȱΐν·ΗΘϱΑȱΘΉȱΦ·΅ΌϲΑȱΈΓΎΉϧȱΘ΅ϧΖȱΔϱΏΉΗΑȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ϠȱΔΏΉΗΘΣΎΖȱ
πΑȱ΅ЁΘ΅ϧΖȱ΅ϣȱΘΉȱ·ΉΕΓΙΗϟ΅ȱΎ΅ϠȱΓϡȱΩΕΗΘΓȱΩΑΈΕΉΖȱΔ΅Ε΅ΎΉΏΉϾΓΑΘ΅ȱΘΓϧΖȱΔΓΏϟΘ΅ΖȱϳΐΓΑΓΉϧΑǰȱΎ΅Ϡȱ
Δ΅ΑΘ΅ΛΓІȱπΑȱΘϜȱ̴ΏΏΣΈȱΑϱΐΓΖȱΎΉϧΘ΅ȱΘΓϿΖȱΔΓΏϟΘ΅ΖȱϴΐΑϾΑ΅ȱϳΐΓΑΓφΗΉΑǰȱΎ΅ϠȱΔ΅ΑΘ΅ΛΓІȱ
ϴΐΑϾΓΙΗȱΘϲΑȱϵΕΎΓΑȱΘΓІΘΓΑаȱΓϨΐ΅ȱΈȇȱπ·АȱΘ΅ІΘ΅ȱ·ϟ·ΑΉΗΌ΅ȱΓЁΛȱϵΔΝΖȱΘΓϿΖȱ΅ЁΘΓϿΖȱΛΓΕΓϿΖȱ
ΎΕϟΑΝΗΑȱΓϡȱΔΓΏϧΘ΅ǰȱΓЁΈȇȱϵΔΝΖȱΘΓϿΖȱ΅ЁΘΓϿΖȱ΅ЁΏΘΤΖȱπΔ΅ΑЗΗΑǰȱΓЁΈȇȱϵΔΝΖȱΘΓϿΖȱ΅ЁΘΓϿΖȱ
ΔΓΘΤΖȱ΅ϡΕЗΑΘ΅ǰȱΓЁΈȇȱϣΑ΅ȱΘΓϧΖȱ΅ЁΘΓϧΖȱϊΈΝΑΘ΅ǰȱΦΏΏȇȱϣΑ΅ȱΘΓϧΖȱΑϱΐΓΖȱΔΉϟΌΝΑΘ΅ǯȱΘΓϾΘΓΖȱ·ΤΕȱ
ΘЗΑȱΔΓΏΘЗΑȱπΐΐΉΑϱΑΘΝΑǰȱ΅ϡȱΔϱΏΉΖȱϢΗΛΙΕϱΘ΅Θ΅ϟȱΘΉȱΎ΅ϠȱΉЁΈ΅ΐΓΑνΗΘ΅Θ΅ȱ·ϟ·ΑΓΑΘ΅аȱΩΑΉΙȱΈξȱ
ϳΐΓΑΓϟ΅ΖȱΓЄΘȇȱΪΑȱΔϱΏΖȱΉЇȱΔΓΏΘΉΙΌΉϟȱΓЄΘȇȱΓϨΎΓΖȱΎ΅ΏЗΖȱΓϢΎΌΉϟǯȱ
Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.

Μονάδες 20

Γ2.α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα
συµπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται. (Η αντωνυµία να γραφεί στο γένος και στον αριθµό
που βρίσκεται ο τύπος του κειµένου, που δίνεται).

ΉЁΈ΅ΐΓΑνΗΘ΅Θ΅ȱ
Επίρρηµα
Θετικός

Συγκριτικός

ΘΓІΘΓΑȱ

Αντωνυµία
Γενική

∆οτική

Κλητική

Μονάδες 5

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
΅ϡΕЗΑΘ΅Ǳ το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής και της προστακτικής του αορίστου β´
στη φωνή που βρίσκεται.
ΔΉϟΌΝΑΘ΅Ǳ τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο.
πΐΐΉΑϱΑΘΝΑǱ το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα και του αορίστου
στη φωνή που βρίσκεται.
Μονάδες 5
Γ3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
ȱ
Φ·΅ΌϱΑǰȱΉϨΑ΅ǰȱΘ΅ІΘ΅ǰȱΘΓϾΘΓΖǰȱΘЗΑȱΔΓΏΘЗΑǯȱ

Μονάδες 5

Γ3.β. ȍΓϡȱΩΕΗΘΓȱΩΑΈΕΉΖȱΔ΅Ε΅ΎΉΏΉϾΓΑΘ΅ȱΘΓϧΖȱΔΓΏϟΘ΅ΖȱϳΐΓΑΓΉϧΑȎǱȱ
Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (Μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας (Μονάδες 3).
Μονάδες 5
∆ιευκρίνιση
Στο τέλος της εκφώνησης της ερώτησης Β1 προστίθεται: (κεφάλαιο 41)
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone
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