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Α.

ΚΕΙΜΕΝΟ

Αθήνα και Ατλαντίδα
Ἐν δέ δή τῇ Ἀτλαντίδι νήσῳ μεγάλῃ συνέστη καί θαυμαστή δύναμις
βασιλέων, κρατοῦσα μέν ἁπάσης τῆς νήσου, πολλῶν δὲ ἄλλων νήσων καὶ
μερῶν τῆς ἠπείρου. Αὕτη δὴ πᾶσα συναθροισθεῖσα εἰς ἐν ἡ δύναμις τόν τε
παρ’ ὑμῖν καὶ τὸν παρ’ ἡμῖν καὶ τὸν ἐντὸς τοῦ στόματος πάντα τόπον μιᾷ
ποτέ ἐπεχείρησεν ὁρμῇ δουλοῦσθαι. Τότε οὖν ὑμῶν, ὦ Σόλων, τῆς πόλεως
ἡ δύναμις εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους διαφανής ἀρετῇ τε καὶ ῥώμῃ ἐγένετο·
πάντων γὰρ προέστη εὐψυχίᾳ καὶ τέχναις ὅσαι κατὰ πόλεμον ἐπὶ τοὺς
ἐσχάτους ἀφικομένη κινδύνους, καὶ κρατήσασα μὲν τῶν ἐπιόντων
τρόπαιον ἔστησε, τοὺς δὲ μήπω δεδουλωμένους διεκώλυσε δουλωθῆναι,
τοὺς δ’ ἄλλους ἀφθόνως ἅπαντας ἠλευθέρωσεν. Ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ
σεισμῶν ἐξαισίων καὶ κατακλυσμῶν γενομένων, ἡ Ἀτλαντὶς νῆσος κατὰ
τῆς θαλάττης δῦσα ἠφανίσθη· διό καὶ νῦν ἄπορον καὶ ἀδιερεύνητον
γένονεν τοὐκεῖ πέλαγος.
Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιές πληροφορίες παίρνουμε από το κείμενο για τη δύναμη της
Ατλαντίδας και πώς αυτή τελικά καταστράφηκε ;
(μονάδες 4)
2. Ποιά ήταν, σύμφωνα με τη διήγηση, η συμβολή της Αθήνας στην
αντιμετώπιση του συνασπισμού των βασιλέων της Ατλαντίδας,
που υπήρξε μεγάλη απειλή για τους λαούς του ευρύτερου χώρου
της Μεσογείου ;
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(μονάδες 4)

3. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τη σωστή λέξη από
το πλαίσιο :
επικρατώ, εγκράτεια, κρατητήριο,
αποκρατικοποίηση, γραφειοκρατία, τεχνοκράτης,
αποικιοκρατία, ανδροκρατούμαι, αριστοκρατία

α. Μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν στο ...................................... .
β. Παρά την αύξηση του αριθμού των γυναικών-βουλευτών, η Βουλή
εξακολουθεί να ........................................................ .
γ. Ένα από τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα του είναι η
αξιοσημείωτη ....................................................... του.
δ. Τα χρόνια της ...................................................... αναπτύχθηκε το
δουλεμπόριο.
ε. Μετά τη βομβιστική επίθεση στην αμερικάνικη πρεσβεία
.............................................. πανικός.
στ. Η αξιωματική αντιπολίτευση κατέκρινε την κυβέρνηση για τις
συνεχείς .......................................................... .
ζ. Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να εμπιστευθεί το κυβερνητικό έργο
σε άξιους ........................................................... .
η. Κατά την αρχαιότητα ...................................................... ήταν το
πολίτευμα στο οποίο κυβερνούσαν οι άριστοι.
θ. Μια από τις βασικές εξαγγελίες της κυβέρνησης ήταν η πάταξη της
............................................................. .
(μονάδες 2,5)
4. Να σχηματίσετε παράγωγα επίθετα από τα παρακάτω ουσιαστικά :
οὐρανός

λίθος

ἀγορά
οἰκία
βασιλεύς

πένθος
χρυσός
ἥρως
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ἥλιος

τιμή
(μονάδες 2,5)

5. Να γράψετε τους παρακάτω τύπους στην ίδια πτώση του άλλου
αριθμού :
τῇ νήσῳ

τοὺς κινδύνους

τῆς ἠπείρου

αὕτη

ὑμῖν

τὸ τρόπαιον

τοῦ στόματος

τῆς θαλάττης

ἡ δύναμις

τῶν βασιλέων

τῇ ἀρετῇ

τῇ εὐψυχίᾳ

(μονάδες 2,5)

6. Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο πρόσωπο και το χρόνο, που
σας ζητείται :

διεκώλυσε : το β΄ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου
ἠλευθέρωσεν : το απαρέμφατο αορίστου
εἰμί : το γ΄ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα
λύομαι : το γ΄ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου
γράφομαι : το β΄πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα
παιδεύω : τη μετοχή του μέλλοντα και στα τρία γένη

(μονάδες 2,5)
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7. Να βρείτε στις παρακάτω προτάσεις τα ρήματα, τα υποκείμενα,
τα κατηγορούμενα και τα αντικείμενα.
Σε περίπτωση, που
i). το ρήμα είναι δίπτωτο, να δηλωθεί ποιό αντικείμενο είναι
άμεσο και ποιό είναι έμμεσο
ii). εάν υπάρχει απαρέμφατο, να γίνει σύνταξή του και να δηλωθεί αν
έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.
α). Οἱ ναοὶ γίγνονται κάλλιστοι.
β). Τὰ θηρία ἁρπάζουσι χῆνας καὶ ἄλλα ζῷα .
γ). Ἡ ἀρετὴ παρέχει εὐδαιμονίαν τοῖς ἀνθρώποις.
δ). Οἱ δράκοντες μάχουσι τοῖς λέουσι.
ε). Τοῖς ναύταις ὁ κυβερνήτης δῶρα παρεῖχε.
στ). Κλέαρχος ἤθελε φυλάττειν τὴν πόλιν.
(μονάδες 2)

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.

ΚΑΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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