Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης
Α) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ( Ισοκράτους Λόγοι, Περί ειρήνης, § 15-16)
«Ὅμως δε και τούτων ὑπαρχόντων………………τῆ πόλει συμφερούσας».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Να μεταφράσετε το τμήμα του κειμένου : «Φημί δ’οὖν χρῆναι…..τῆ πόλει
συμφερούσας». (§ 16)
( Μον. 10)
2) Η πειστικότητα του ρήτορα εξαρτάται α) από την επιχειρηματολογία του και β) από
την «ηθοποιία» του, δηλ. από τον τρόπο που θα εμφανίσει στο ακροατήριο τον εαυτό
του και τους αντιπάλους του. Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους ανταποκρίνεται στην
ανάγκη αυτή εδώ (§ 15 και 16 ) ο Ισοκράτης;
( Μον. 10)
3)Ο Ισοκράτης έγραψε το λόγο του «Περί ειρήνης» το 356 π.Χ. με αφορμή το
Συμμαχικό πόλεμο. Τι ήταν ο Συμμαχικός πόλεμος, τι ήταν οι «συντάξεις» και ποιος ο
στόχος του ρήτορα στο κείμενο;
(Μον. 10)
4)Στο κείμενο από μετάφραση που σας δίδεται, § 19-20, όπως άλλωστε και στο
κείμενο προς μετάφραση, ο ρήτορας προτείνει ειρήνη. Ποια αγαθά προκύπτουν από την
ειρήνη για την πόλη του, την Αθήνα;
(Μον. 10)
5) «Ο Ισοκράτης κρίνεται ως ο επιφανέστερος εκπρόσωπος του επιδεικτικού γένους».
Ποιοι λόγοι λέγονται επιδεικτικοί και τι γνωρίζετε για τα άλλα είδη του αττικού
ρητορικού λόγου;
(Μον. 10)
6)α) τυγχάνω – ποιείσθαι: να γράψετε 5 παράγωγες λέξεις για κάθε ρήμα.
β) γεγράφασιν – συμφερούσας :να γράψετε 5 σύνθετες λέξεις για κάθε
ρήμα.
(Μον. 10)
Β) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ( Ξενοφώντα, Ελληνικά,6,4,4-5)
«Ταῦτα δε ποιήσας ὁ Κλεόμβροτος………παρεσκευάσατο προς μάχην».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1)Να μεταφράσετε το κείμενο στη νέα ελληνική.
(Μον. 20)
2) α) παθεῖν‐ ἀπεκρούσθης‐ επιθυμεῖς: να κλίνετε την Οριστική των
ρημάτων στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται το καθένα.
β) Να γράψετε στον άλλο αριθμό τους τύπους που σας δίδονται : ταῦτα‐
τῆς
πόλεως – σοῦ – τούς ἄνδρας.
(Μον. 6+4=10)
3) α)Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις: ποιήσας - ἐν Λεύκτραις –
παθεῖν – τῆς πατρίδος .
β)Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε (υπόθεση –απόδοση - είδος –σημασία) τους
δύο υποθετικούς λόγους του κειμένου.
(Μον. 4+6=10)

