ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α. Κείμενο:
Ευδοκιμων δε δημοσία και θαυμαζόμενος ουχ ηττον ιδία τους πολλούς
κατεδημαγώγει και κατεγοήτευε τη διαίτη λακωνίζων .[…]
Ην γαρ , ως φασι, μία δεινότης αύτη των πολλων εν’ αυτω και μηχανη θήρας
ανθρώπων , συνεξομοιουσθαι και συνομοπαθειν τοις επιτηδευμασι και ταις
δίαιταις , οξυτέρας τρεπομένω τροπάς του χαμαιλέοντος , πλην εκεινος μέν ,
ως λέγεται , προς εν εξαδυνατει χρωμα το λευκόν αφομοιουν εαυτόν .
Αλκιβιάδη δε δια χρηστων ιοντι και πονηρων ομοίως ουδεν ην αμίμητον ουδ’
ανεπιτηδευτον , αλλ’ εν Σπάρτη γυμναστικός , ευτελής , σκυθρωπός , εν Ιωνία
χλιδανός , επιτερπής , ράθυμος , εν Θράκη μεθυστικός, εν Θετταλοις
ιππαστικός ,Τισαφέρνη δε τω σατράπη συνών υπερέβαλεν όγκω και
πολυτελεία την Περσικήν μεγαλοπρέπειαν. ( Πλούταρχος , Αλκιβιάδης, κεφ. 23
§§3-5)
Β ΄ Ερωτήσεις – Ασκήσεις
1. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφραστεί το τμήμα : «Ην γαρ…Περσικήν
μεγαλοπρέπειαν .»

( μονάδες 4)

2.α) Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους επιθέτων –επιρρημάτων στους
άλλους βαθμούς : πολλων , ευτελής, πονηρων , ομοίως

( 2 μονάδες)

β) Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στους παρακάτω τύπους : εξαδυνατει ,
υπερέβαλεν και να κλιθεί η οριστική παρατατικού του πρώτου τύπου.
( 2 μονάδες)
3.α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους : ευδοκιμων,
πολλούς , δεινότης , αφομοιουν, αμίμητον .

(2 μονάδες)

β) Να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών πρατάσεων στα
παρακάτω παραδείγματα :
1. Δείξομεν τοις βαρβάροις ότι δυνάμεθα τους εχθρούς τιμωρεισθαι.
2. Επει δε ουκ ήθελον καθαιρειν τα τείχη , φρουράν φαίνουσιν επ’ αυτούς.
3. Απέχεσθε των αλλοτρίων , ίνα ασφαλέστερον τους οικους τους υμετερους
αυτων κεκτησθε.
4. Ει εισι βωμοί , εισί και θεοί.

(2 μονάδες)

4.α) Να σχηματίσετε τέσσερις προτάσεις στη νέα ελληνική , χρησιμοποιώντας
αντίστοιχα τις λέξεις : εποπτεύω , υπεροψία , περίοπτος , αντιμετωπίζω.

( 2 μονάδες)
β) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης α΄ με τα αρχαία ρήματα, τα σύνθετα
του ορω στην στήλη β΄.
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(2 μονάδες)

5.α) Ποια ήταν η μεγάλη ικανότητα του Αλκιβιάδη και τι πετύχαινε με αυτήν;
( 2 μονάδες)
β) Συγκρίνοντας το κείμενο Α με το παράλληλο κείμενο , να εντοπίσετε τις
ομοιότητες και διαφορές που προκύπτουν από τη σύγκριση του Αλκιβιάδη και
του χαμαιλέοντα.

( 2 μονάδες)
Παράλληλο Κείμενο

Χαμαιλέων το ζωον ες μίαν χρόαν ου πέφυκεν ούτε ορασθαι ούτε γνωρίζεσθαι,
κλέπτει δε εαυτόν πλανων τε άμα και παρατρέπων την των ορωντων όψιν , ει
γαρ πετύχοις μέλανι το ειδος , ο δε εξέτρεψε το μορφωμα ες χλωρότητα,
ωσπερ ουν μεταμφιεσάμενος . ειτα μέντοι αλλοιος εφάνη γλαυκότητα υποδύς ,
καθάπερ προσωπειον έτερον ή στολήν υποκριτής άλλην . Επει τοινυν ταυθ’
ούτως έχει , φαίη τις αν και την φύσιν μη καθεψουσαν μηδέ επιχρίουσαν
φαρμάκοις , ώσπερ ουν ή Μήδειά ουν τινα ή Κίρκην , και εκείνην φαρμακίδα
ειναι . ( Αιλιανός , Περί ζώων ιδιότητος , ΙΙ,14)

