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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α.  ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ

ἡµεῖ̋ δ’, οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεµο̋ ὥρη
ἔαρο̋, ὅτ’ αἶψ’ αὐγῆι̋ αὔξεται ἠελίου,
τοῖ̋ ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβη̋
τερπόµεθα, πρὸ̋ θεῶν εἰδότε̋ οὔτε κακὸν
οὔτ’ ἀγαθόν· Κῆρε̋ δὲ παρεστήκασι µέλαιναι,
ἡ µὲν ἔχουσα τέλο̋ γήραο̋ ἀργαλέου,
ἡ δ’ ἑτέρη θανάτοιο· µίνυνθα δὲ γίνεται ἥβη̋
καρπό̋, ὅσον τ’ ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιο̋.
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλο̋ παραµείψεται ὥρη̋,
αὐτίκα δὴ τεθνάναι βέλτιον ἢ βίοτο̋·
πολλὰ γὰρ ἐν θυµῶι κακὰ γίνεται· ἄλλοτε οἶκο̋
τρυχοῦται, πενίη̋ δ’ ἔργ’ ὀδυνηρὰ πέλει·
ἄλλο̋ δ’ αὖ παίδων ἐπιδεύεται, ὧν τε µάλιστα
ἱµείρων κατὰ γῆ̋ ἔρχεται εἰ̋ Ἀ˙δην·
ἄλλο̋ νοῦσον ἔχει θυµοφθόρον· οὐδέ τί̋ ἐστιν
ἀνθρώπων ὧι Ζεὺ̋ µὴ κακὰ πολλὰ διδοῖ.
                                                                  (Μίµνερµο̋ D2, 2W)

Β.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το απόσπασµα: «Κῆρε̋ δὲ...εἰ̋ Ἀ˙δην».
(10 µονάδε̋)

2) Τον  ποιητικό λόγο του Μίµνερµου χαρακτηρίζουν, εκτό̋ των άλλων, οι
εικόνε̋ µέσα από τι̋ οποίε̋ προκύπτει συναισθηµατική αµεσότητα.  Να
τεκµηριώσετε την άποψη µε στοιχεία του κειµένου. (15 µονάδε̋)

3) Να διερευνήσετε τον τρόπο που προβάλλεται το ευµετάβλητο τη̋
ανθρώπινη̋ µοίρα̋ και η συντοµία τη̋ ευτυχία̋ στο ποίηµα του
Μίµνερµου και στο ακόλουθο ποίηµα του Σιµωνίδη:
ἄνθρωπο̋ ἐὼν µή ποτε φάσηι̋ ὅ τι γίνεται αὔριον,

µηδ’ ἄνδρα ἰδὼν ὄλβιον ὅσσον χρόνον ἔσσεται·

ὠκεῖα γὰρ οὐδὲ τανυπτερύγου µυία̋

οὕτω̋ ἁ µετάστασι̋. (15 µονάδε̋)

4) Να αναφέρετε τα επιµέρου̋ είδη τη̋ χορική̋ λυρική̋ ποίηση̋ που
προορίζονται για  θεού̋ και επιφανεί̋ θνητού̋. (10 µονάδε̋)

5) Να γράψετε δύο οµόρριζα ουσιαστικά, απλά ή σύνθετα, στην αρχαία ή
στη νέα ελληνική, για καθέναν από του̋ ακόλουθου̋ ρηµατικού̋
τύπου̋: εἰδότε̋, παρεστήκασι, ἔχουσα, ἔρχεται, διδοῖ. (10 µονάδε̋)
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Γ.  Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἐξ ἀρχῆ̋ οὖν ὑµῖν, ὅπω̋ ἂν δύνωµαι, διηγήσοµαι τὰ πεπραγµένα. ἐµοὶ γάρ, ὦ
ἄνδρε̋ δικασταί, πατὴρ µέν ἐστι Σωπαῖο̋, ὃν οἱ πλέοντε̋ εἰ̋ τὸν Πόντον
ἅπαντε̋ ἴσασιν οὕτω̋ οἰκείω̋ πρὸ̋ Σάτυρον διακείµενον ὥστε πολλῆ̋ µὲν
χώρα̋ ἄρχειν, ἁπάση̋ δὲ τῆ̋ δυνάµεω̋ ἐπιµελεῖσθαι τῆ̋ ἐκείνου. πυνθανόµενο̋
δὲ καὶ περὶ τῆσδε τῆ̋ πόλεω̋ καὶ περὶ τῆ̋ ἄλλη̋ Ἑλλάδο̋ ἐπεθύµησ'
ἀποδηµῆσαι. γεµίσα̋ οὖν ὁ πατήρ µου δύο ναῦ̋ σίτου καὶ χρήµατα δοὺ̋
ἐξέπεµψεν ἅµα κατ' ἐµπορίαν καὶ κατὰ θεωρίαν· συστήσαντο̋ δέ µοι
Πυθοδώρου τοῦ Φοίνικο̋ Πασίωνα ἐχρώµην τῇ τούτου τραπέζῃ.
                                                              (Ἰσοκράτου̋ Τραπεζιτικὸ̋ 3-4)

Λεξιλόγιο:
θεωρία: αναψυχή, τουρισµό̋

Γ1. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το παραπάνω κείµενο. (20 µονάδε̋)

Γ2. α) δικασταὶ, πατὴρ, δυνάµεω̋, ναῦ̋, χρήµατα: Να γράψετε τη δοτική
ενικού των παραπάνω ουσιαστικών (5 µονάδε̋)

β) Να γράψετε τον τύπο που σα̋ ζητείται για καθεµιά από τι̋ παρακάτω
λέξει̋:

τὰ πεπραγµένα: β΄ ενικό Προστακτική̋ Ενεστώτα µέση̋ φωνή̋
οἱ πλέοντε̋: γ΄ ενικό Ευκτική̋ Ενεστώτα
ἄρχειν: α΄ ενικό Οριστική̋ Παρακειµένου µέση̋ φωνή̋
ἐξέπεµψεν: β΄ πληθυντικό Υποτακτική̋ Αορίστου ενεργητική̋ φωνή̋
ἐχρώµην: γ΄ πληθυντικό Οριστική̋ Ενεστώτα (5 µονάδε̋)

Γ3. ὑµῖν, πατὴρ, διακείµενον, ἀποδηµῆσαι, κατ' ἐµπορίαν: Να αναγνωρίσετε
συντακτικά τι̋ παραπάνω λέξει̋ (10 µονάδε̋)


