
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010  ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο. οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ’ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι,  καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής -πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική―ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις·  ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· «Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;» «Ἐπὶ πάντας», ἔφη ὁ Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις,  εἰ  ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως». οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι συμβουλῆς, καὶ ἐάν  τις ἐκτὸς ὢν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς σὺ φῄς ―εἰκότως, ὡς ἐγώ φημι― ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ μὴ εἶναι πόλεις. αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία.  



 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Α.  Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε τη μετάφραση του αποσπάσματος: «ἀπώλλυντο οὖν . .  .  κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.»   Μονάδες 10  Β.  Να απαντήσετε στα παρακάτω:   Β1.  «θείας μετέσχε μοίρας»:  Πώς  ο άνθρωπος συμμετείχε στη θεϊκή μοίρα;  Μονάδες 15   Β2.  Να αναφέρετε το περιεχόμενο των όρων «αἰδώς» και «δίκη» και το ρόλο που διαδραμάτισαν στη συγκρότηση των πολιτικών κοινωνιών. Μονάδες 15   Β3.  Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούσαν οι σοφιστές τη διάλεξη ως  φιλοσοφική μέθοδο; Γιατί ο Σωκράτης (και ο Πλάτων) την ειρωνεύεται ιδιαίτερα;  Μονάδες 10   Β5.  Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της νέας ελληνικής γλώσσας, απλό ή σύνθετο, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  ηὕρετο, σκεδαννύμενοι, ἀπόλοιτο, ἄγοντα, δοίη, νενέμηνται, θῶ, ἴωσιν, ἀνέχονται,  πόλεις .  Μονάδες 10                   



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  ΛΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΓΟΡΑΤΟΥ 1-2 Προσήκει μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, πᾶσιν ὑμῖν τιμωρεῖν ὑπέρ τῶν ἀνδρῶν, οἵ ἀπέθανον εὖνοι ὄντες τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ, προσήκει δέ κἀμοί οὐχ ἥκιστα˙ κηδεστής γάρ μοι ἦν Διονυσόδωρος καί ἀνεψιός.  Τυγχάνει οὖν ἐμοί ἡ αὐτή ἔχθρα πρός Ἀγόρατον τουτονί καί τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ ὑπάρχουσα˙ ἔπραξε γάρ οὗτος τοιαῦτα, δι’ ᾶ ὑπ’ ἐμοῦ νυνί εἰκότως μισεῖται, ὑπό τε ὑμῶν, ἄν θεός θέλῃ, δικαίως τιμωρηθήσεται.  Διονυσόδωρον γάρ τόν κηδεστήν τόν ἐμόν καί ἑτέρους πολλούς, ὧν δή τά ὀνόματα ἀκούσεσθε, ἄνδρας ὄντας ἀγαθούς περί τό πλῆθος τό ὑμέτερον, ἐπί τῶν τριάκοντα ἀπέκτεινε, μηνυτής κατ’ ἐκείνων γενόμενος. Ποιήσας δέ ταῦτα ἐμέ μέν ἰδία καί ἕκαστον τῶν προσηκόντων μεγάλα ἐζημίωσε, τήν δέ πόλιν κοινῇ πᾶσαν τοιούτων ἀνδρῶν ἀποστερήσας οὐ μικρά, ὡς ἐγώ νομίζω ἔβλαψεν.   Λεξιλόγιο: τιμωρῶ ὑπέρ τινος: εκδικούμαι για κάποιον κηδεστής: γυναικάδελφος (κουνιάδος) ἀνεψιός:  εξάδελφος οἱ προσήκοντες: οι συγγενείς     
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα. Μονάδες 20  Β. 1. οἵ,  τοιαῦτα, ὑμῶν :  Να κλιθούν στο γένος, στο πρόσωπο και στον αριθμό που βρίσκονται.  Μονάδες 3  2. τιμωρεῖν, ἀπέθανον, γενόμενος :  Να γράψετε το β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. Μονάδες 3  3. τυγχάνει, ἀκούσεσθε :  Να αντικατασταθούν χρονικά. Μονάδες 2  



Γ.1. Να βρείτε τα υποκείμενα των ρημάτων, των απαρεμφάτων και των μετοχών του παρακάτω κειμένου: «Προσήκει μέν, … τῷ ὑμετέρῳ ὑπάρχουσα». Μονάδες 5  2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους: τόν κηδεστήν:  ἐπί τῶν τριάκοντα: γενόμενος: μεγάλα: ἀνδρῶν: Μονάδες 5  Καλή επιτυχία!!!  


