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Α΄. Κείμενο: 4η Ενότητα: Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας
Τῶν Ἀθήνησι προεστηκότων ἔλεγόν τινες ὡς γιγνώσκουσι μὲν τὸ δίκαιον, διὰ δὲ τὴν τοῦ πλήθους
πενίαν ἀναγκάζονται ἀδικώτεροι εἶναι περὶ τὰς πόλεις. Ἐκ τούτου ἐπεχείρησα σκοπεῖν εἴ πῃ δύναιντ΄
ἂν οἱ πολῖται διατρέφεσθαι ἐκ τῆς ἑαυτῶν. Τοῦτο μὲν οὖν εὐθὺς ἀνεφαίνετό μοι͵ ὅτι ἡ χώρα πέφυκεν
οἵα πλείστας προσόδους παρέχεσθαι. Αἱ μὲν γὰρ ὧραι ἐνθάδε πρᾳόταταί εἰσιν· ἃ δὲ πολλαχοῦ οὐδὲ
βλαστάνει ἐνθάδε καρποφορεῖ. Ὥσπερ δὲ ἡ γῆ͵ οὕτω καὶ ἡ περὶ τὴν χώραν θάλαττα παμφορωτάτη
ἐστίν. Καὶ μὴν ὅσαπερ οἱ θεοὶ ἐν ταῖς ὥραις ἀγαθὰ παρέχουσι͵ καὶ ταῦτα πάντα ἐνταῦθα πρῳαίτατα
μὲν ἄρχεται͵ ὀψιαίτατα δὲ λήγει. Πρὸς τούτοις καὶ ἀίδια ἀγαθὰ ἔχει ἡ χώρα. Πέφυκε μὲν γὰρ λίθος ἐν
αὐτῇ ἄφθονος͵ ἐξ οὗ κάλλιστοι μὲν ναοί͵ κάλλιστοι δὲ βωμοὶ γίγνονται͵ εὐπρεπέστατα δὲ θεοῖς
ἀγάλματα. Ἔστι δὲ καὶ γῆ ἣ σπειρομένη μὲν οὐ φέρει καρπόν͵ ὀρυττομένη δὲ πολλαπλασίους τρέφει ἢ
εἰ σῖτον ἔφερε. Καὶ μὴν ὑπάργυρός ἐστι.
Ξενοφῶν, Πόροι 1.1-5 (διασκευή)

Β’. Ερωτήσεις
1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σύμφωνα με το κείμενο:
i.

Ποιον ισχυρισμό προβάλλουν μερικοί άρχοντες των Αθηναίων, για να δικαιολογήσουν το ότι
μερικές φορές αδικούν τους άλλους Έλληνες;
ii. Πώς αντιμετωπίζει αυτούς τους ισχυρισμούς ο Ξενοφών, ως συγγραφέας του κειμένου;
iii. Ποια επιχειρήματα προβάλλει για να στηρίξει αυτήν την άποψή του;
( 4 μονάδες)

2.

Γῆ: Να γραφούν τρεις ομόρριζες λέξεις στα Νέα Ελληνικά.
(2 μονάδες)

3. Να βάλετε στις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική) και στους δυο αριθμούς τα παρακάτω
ουσιαστικά: τό δίκαιον, τάς προσόδους, ὁ λίθος, τόν καρπόν, τον σῖτον
(5 μονάδες)

4. Να κλίνετε μαζί με την προσωπική αντωνυμία τα παρακάτω ρήματα στον Ενεστώτα:
γιγνώσκουσιν, ἐστί
(4 μονάδες).

5. i. Να γράψετε στον Μέλλοντα τα παρακάτω ρήματα, στο ίδιο πρόσωπο: παρέχουσιν, λήγει, τρέφει.
ii. Να κλίνετε στον Μέλλοντα ένα από τα παραπάνω ρήματα.
(5 μ ονά δ ες)

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

