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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

Αθήνα και Ατλαντίδα

Ἐν δὲ δὴ τῇ Ἀτλαντίδι νήσῳ μεγάλη συνέστη καὶ θαυμαστὴ δύναμις
βασιλέων, κρατοῦσα μὲν ἁπάσης τῆς νήσου, πολλῶν δὲ ἄλλων νήσων
καὶ μερῶν τῆς ἠπείρου. Αὕτη δὴ πᾶσα συναθροισθεῖσα εἰς ἕν ἡ
δύναμις τὸν τε παρ' ὑμῖν καὶ τὸν παρ' ἡμῖν καὶ τὸν ἐντὸς τοῦ
στόματος πάντα τόπον μιᾷ ποτὲ ἐπεχείρησεν ὁρμῇ δουλοῦσθαι. Τότε
οὖν ὑμῶν, ὦ Σόλων, τῆς πόλεως ἡ δύναμις εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους
διαφανής ἀρετῇ τὲ καὶ ῥώμῃ ἐγένετο· πάντων γὰρ προέστη εὐψυχία
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 Ἀτλαντίς νῆσος κατὰ τῆς θαλάττης
δῦσα ἠφανίσθη· διὸ καὶ νῦν ἄπορον καὶ ἀ διερεύνητον γέγονεν τοὐκεῖ
πέλαγος.
Πλάτων, Τίμαιος, 25a-d

ΘΕΜΑ 1 Ο :
α) Ποια ήταν η συμβολή της Αθήνας στην αντιμετώπιση του συνασπισμού
των βασιλέων της Ατλαντίδας;
β) Πώς καταστράφηκε η Ατλαντίδα σύμφωνα με το κείμενο ;

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 2 Ο :
α) Να μεταφερθούν οι παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό .

-Ἐν ταῖς ἀγαθῖς πράξεσι οὐχ ὕβρεις εἰσίν.
-Οἱ γέροντες εἰσί σοφοί.
-Οἱ λύοντες τάς σπονδάς φεύγουσιν.
-Οὗτος ὁ νέος βλάπτει τήν πόλιν ἡμῶν.
Μονάδες 2,5
β) θεραπεύετε, ἐλπίζει, συμπράττετε, βλάπτουσι, ἄρχω :
Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο που βρίσκονται και να
γραφούν επίσης τα απαρέμφατα των ρημάτων και η δοτική πληθυντικού
των μετοχών σε όλους τους χρόνους.
Μονάδες 2,5

γ) Να κλιθεί η προσωπική αντωνυμία στο α΄πρόσωπο και η δεικτική
αντωνυμία στο αρσενικό γένος .

Μονάδες 2,5

ΘΕΜΑ 3 Ο
α) Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση των παρακάτω προτάσεων:
- Σωκράτης διδάσκει παῖδας τήν ἀρετήν.
- Γέρων ἀγρούς καί ἀμπέλους έχει.
- Κάστωρ καί Πολυδεύκης αθάνατοι ἐγένοντο.
- Οἱ θεοί διδόασι δῶρα τοῖς ἀνθρώποις.
Μονάδες 2,5
β) Να αναγνωρίσετε το είδος (τελικό, ειδικό) και τη συντακτ ική λειτουργία
(υποκείμενο, αντικείμενο) των απαρεμφάτων που υπάρχουν στις
παρακάτω προτάσεις.
- Πολλοὶ νέοι φιλοσοφεῖν νομίζουσιν.
- Οὐκ ἐπίσταμαι κιθαρίζειν.
- Ἐβούλοντο τὴν πόλιν τειχίζειν.
- Σὸ ἀδικεῖν μέγα κάκον ἐστί.
- Ἔλεγον οὐκ εἶναι αὐτόνομοι.
- Τὸ ἀμαρτάνειν τοὺς ἀνθρώπους οὐ θαυμαστὸν ἐστίν.
Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 4 Ο :
α) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις:
Δημοκρατία, επικρατώ, αποκρατικοποίηση, εγκρατής, τρομοκρατία
β) Να γράψετε τι δηλώνουν οι παρακάτω λέξεις,ενέργεια ή
κατάσταση,αποτέλεσμα ενέργειας .
πεποίθησις, πίστωσις, πείσμα, βλέμμα
Μονάδες 2
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

