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ΕΝΤΥΠΟ-ΑΡΩΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Νιώθουμε ότι έχετε κουραστεί.
Νιώθουμε ότι δεν αντέχετε άλλο το διαδικτυακό μάθημα.
Νιώθουμε ότι θέλετε να δείτε τους φίλους σας.
Νιώθουμε ότι βαρεθήκατε κλεισμένοι /-ες μέσα στο σπίτι.
Νιώθουμε …γιατί τα ίδια αισθανόμαστε κι εμείς, δάσκαλοι & γονείς.
Αυτά τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά για όλους. Ας κάνουμε, όμως, λίγη ακόμα υπομονή,
ας σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.
Και ναι, βγείτε, κάντε με ασφάλεια τη βόλτα σας, κλείστε τα παιχνίδια στο διαδίκτυο, το
Netflix και …διαβάστε. Διαβάστε ουσιαστικά, επικεντρωθείτε σε όσα προσπεράσατε με μια
ματιά, σε όσα νομίζετε πως γνωρίζετε αλλά τα αποτελέσματα των διαγωνισμάτων σας σάς
διαψεύδουν. Τώρα είναι η ευκαιρία να καλύψετε τις όποιες αδυναμίες και κενά.
Εκμεταλλευτείτε την! Και μην ξεχνάτε πως γρήγορα θα επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς
και θα φτάσουμε στις πανελλαδικές του 2021 όπου θα διεκδικήσετε μια θέση στα
αμφιθέατρα! Αποδείξτε, στον εαυτό σας πάνω από όλα, ότι είστε αρειμάνιοι Μαχητές!
Σε αυτό το αρχείο θα βρείτε τις εργασίες που πρέπει να ετοιμάσετε στην περίοδο των
εορτών στα μαθήματά σας.

Σύσσωµο το φροντιστήριο
ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΗ
σας εύχεται
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1. ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ 2020
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Για τη Γ΄ Λυκείου
Κείμενο 1 (μη λογοτεχνικό)
Επιδημία Παραπληροφόρησης
Ο καθηγητής Γιώργος Πλειός, στο πλαίσιο ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζει για
τα fake news, καθώς και μιας σχετικής έρευνας που διεξάγει στο ΕΚΠΑ, μας μιλάει
πολύ συγκεκριμένα για το τι συνέβη με την ελευθερία του Τύπου, τα fake news αλλά
και την ίδια τη δημοκρατία εν μέσω κορονοϊού.
• Γιατί καταπιαστήκατε με τα fake news;
Εδώ και καιρό μελετάω την Ιδεολογία της Είδησης. Οι ειδήσεις -έντυπες,
διαδικτυακές, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές- δεν είναι ένας καθρέφτης των
γεγονότων: ενώ περιγράφουν γεγονότα, ωστόσο τα περιγράφουν από μία
συγκεκριμένη οπτική. Δεν υπάρχει δηλαδή αντικειμενικότητα στην είδηση, καθώς ο
δημοσιογράφος εκθέτει πάντα τη δική του οπτική.
[…] Πλέον, μπορεί να μην έχουμε τη μετάδοση μιας είδησης μέσα από μια
ιδεολογική θεώρηση, αλλά έχουμε τα fake news. Tα fake news χρησιμοποιούν τα
γεγονότα σαν όχημα για να μεταδώσουν στο κοινό μια πολιτικά προκατειλημμένη
άποψη γι’ αυτά. Τα όπλα μαζικής καταστροφής του Ιράκ είναι ένα πολύ
χαρακτηριστικό παράδειγμα fake news. Τα fake news εγώ τα ονομάζω
ψευδεπίγραφες και όχι ψευδείς ειδήσεις, ακριβώς γιατί συνδυάζουν πραγματικά
γεγονότα με επινοημένα περιστατικά. Και γι’ αυτό δεν διώκονται και από τον νόμο.
• Σήμερα σε τι βαθμό μπορούμε να μιλάμε για fake news;
Σε τεράστιο! Μάλιστα πολλοί μιλάνε για «infodemics», δηλαδή για «επιδημία
παραπληροφόρησης». Εμείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο εργαστήριο
κοινωνιολογικής έρευνας το οποίο διευθύνω, ολοκληρώνουμε μόλις μία έρευνα όσον
αφορά το περιεχόμενο των τηλεοπτικών σταθμών και των ειδησεογραφικών
ιστοτόπων και σε λίγο καιρό θα ξέρουμε ακριβώς ποιο ήταν το ποσοστό των fake news
από τον Ιανουάριο μέχρι τα τέλη Απριλίου. Αυτό όμως που ήδη γνωρίζουμε είναι πως
τα fake news αποτελούν ένα βήμα προς αυτήν την ιδεολογική διάσταση των μέσων η
οποία έχει γίνει και πιο πολεμική, πιο επιθετική και πιο προπαγανδιστική.
Μαζί με την πανδημία του κορονοϊού, άλλο ένα φαινόμενο που εκτυλίχθηκε
παράλληλα ήταν αυτή η έκρηξη της παραπληροφόρησης. Βέβαια, σε όλες τις κρίσεις
(οικονομικές, πολιτικές κ.ά.) έχουμε τέτοιου είδους ψευδεπίγραφες ειδήσεις, που
πάντοτε χρησιμοποιούνται προς όφελος του προπαγανδιστή. Ειδικά, όμως, στις
υγειονομικές κρίσεις όπως αυτή του κορονοϊού, τα fake news πολλαπλασιάζονται γιατί
μπαίνει και ο παράγοντας της ψευδοεπιστήμης: επειδή ακριβώς σε τέτοιους είδους
κρίσεις, το κοινό δεν είναι προετοιμασμένο, γιατί δεν μπορεί να έχει δική του άποψη,
αυτό δημιουργεί ένα παρθένο έδαφος για εκτεταμένη παραπληροφόρηση.
Σε αυτή την κρίση είχαμε διάφορα επίπεδα fake news: Καταρχάς όσον
αφορά την προέλευση του ιού και τους τρόπους διάδοσής του. Είπανε πως πέρασε
από τη νυχτερίδα στο φίδι και το φίδι αυτό το φάγανε και έτσι μεταφέρθηκε ο ιός.
Υπήρχε το σενάριο κατασκευής του ιού σε κάποιο εργαστήριο βιολογικών όπλων, απ’
όπου διέρρευσε είτε κατά λάθος είτε και επί σκοπού στο πλαίσιο ενός πολέμου της
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Κίνας με τη Δύση. Τα κινεζικά μέσα κατηγόρησαν Αμερικανούς πως έβαλαν τον ιό σε
κινεζικά εργαστήρια. Αλλοι είπαν πως ο ιός μεταφέρεται μέσω των κεραιών 5G.
Fake news είδαμε και στο πώς μεταφέρεται ο ιός. Έτσι, βλέπετε περιστατικά
στην Αυστραλία όπου επιτέθηκαν και απομόνωσαν μια κινεζική συνοικία, ή στην
Ελλάδα, όταν ειπώθηκε πως θα μας το φέρουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες από
τη Μ. Ανατολή. Επικράτησαν, δηλαδή, τα στερεότυπα. Ή και ως προς τη θεραπεία:
γράφηκε ότι η κατανάλωση αλκοόλ ή σκόρδου βοηθάει στην αντιμετώπιση του ιού ή
ότι οι καπνιστές δεν κολλάνε κ.λπ.
Συνέντευξη στην Εφημερίδα των ΣΥΝτακτών,
30/5/2020 , (απόσπασμα ελαφρώς διασκευασμένο)
Κείμενο 2 (μη λογοτεχνικό)

Πηγή: https://www.ey.com
Κείμενο 3 (λογοτεχνικό)
Μιχάλης Κατσαρός, Η διαθήκη μου
Εισαγωγικό σημείωμα: ο Μιχάλης Κατσαρός γεννήθηκε το 1920 και εντάσσεται
στη Β’ Μεταπολεμική Γενιά Ελλήνων ποιητών. Η ποίησή του, έντονα
πολιτικοποιημένη, έχει χαρακτηριστεί επαναστατική. Το παρόν ποίημα δημοσιεύτηκε
το 1950 και υπέστη λογοκρισία από τον Τύπο, καθώς αναφερόταν σε ζητήματα που
θεωρήθηκε ότι έθιγαν το κράτος και τους λειτουργούς του. Αρνητική κριτική έλαβε και
από αρκετούς ομοϊδεάτες του. Έγινε ευρέως γνωστός αργότερα (1974 και εξής), όταν
αναγνωρίστηκε το έργο του συνολικά.
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Ἀντισταθεῖτε
σ᾿ αὐτὸν ποὺ χτίζει ἕνα μικρὸ σπιτάκι
καὶ λέει: καλὰ εἶμαι ἐδῶ.
Ἀντισταθεῖτε σ᾿ αὐτὸν ποὺ γύρισε πάλι στὸ σπίτι
καὶ λέει: Δόξα σοι ὁ Θεός.
Ἀντισταθεῖτε […]
στὴν κρατικὴ ἐκπαίδευση
στὸ φόρο
σὲ μένα ἀκόμα ποὺ σᾶς ἱστορῶ.
[…]
Ἀντισταθεῖτε πάλι σ᾿ ὅλους αὐτοὺς ποὺ λέγονται μεγάλοι
στὸν πρόεδρο τοῦ Ἐφετείου ἀντισταθεῖτε
στὶς μουσικὲς τὰ τούμπανα καὶ τὶς παράτες*
σ᾿ ὅλα τ᾿ ἀνώτερα συνέδρια ποὺ φλυαροῦνε
πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι
σ᾿ ὅλους ποὺ γράφουν λόγους γιὰ τὴν ἐποχὴ
δίπλα στὴ χειμωνιάτικη θερμάστρα
Ἀντισταθεῖτε στὶς ὑπηρεσίες τῶν ἀλλοδαπῶν καὶ διαβατηρίων
στὶς φοβερὲς σημαῖες τῶν κρατῶν καὶ τὴ διπλωματία
στὰ ἐργοστάσια πολεμικῶν ὑλῶν […]
ὡς καὶ σὲ μένα, σὲ μένα ἀκόμα ποὺ σᾶς ἱστορῶ
ἀντισταθεῖτε.
Τότε μπορεῖ βέβαιοι νὰ περάσουμε πρὸς τὴν
Ἐλευθερία.
*παράτα: παρέλαση
Διαθέσιμο στο:
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/mixalhs_katsaros_poems.htm

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ Α
Ποιες απόψεις παραθέτει ο Γ. Πλειός σχετικά με τις διαστάσεις που έχει λάβει η
διασπορά ψευδών ειδήσεων την τρέχουσα περίοδο; Να τις αποδώσετε συνοπτικά σε
ένα κείμενο 50-70 λέξεων.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β1
Ποιο είναι το περιεχόμενο της εικόνας του Κειμένου 2; Ποιος πιστεύετε ότι είναι
ο σκοπός της; Να καταγράψετε την απάντησή σας σε ένα κείμενο 60-80 λέξεων.
Μονάδες 15
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ΘΕΜΑ Β2
Να σχολιάσετε τον τίτλο του Κειμένου 1 ως προς την συνάφειά του με το θέμα
και ως προς την αποτελεσματικότητά του.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β3
α. Να σχολιάσετε τον ρόλο των σημείων στίξης στα ακόλουθα παραδείγματα του
Κειμένου 1 (5 μονάδες):
o -έντυπες, διαδικτυακές, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές- (διπλή παύλα)
o τεράστιο! (θαυμαστικό)
o «infodemics» (εισαγωγικά)
o «επιδημία παραπληροφόρησης» (εισαγωγικά)
o διάφορα επίπεδα fake news: (άνω κάτω τελεία)
β. Να δικαιολογήσετε τη χρήση των ρηματικών προσώπων στα παρακάτω
παραδείγματα του Κειμένου 1. (5 μονάδες)
- Εδώ και καιρό μελετάω την Ιδεολογία της Είδησης
- σε λίγο καιρό θα ξέρουμε ακριβώς ποιο ήταν το ποσοστό των fake news…
- βλέπετε περιστατικά στην Αυστραλία…
- …επιτέθηκαν και απομόνωσαν μια κινεζική συνοικία
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ
Ο ποιητής Μ. Κατσαρός (Κείμενο 3) προτρέπει τους αναγνώστες να
αντισταθούν σε καθιερωμένες συμπεριφορές και καταστάσεις. Να σχολιάσετε τη
στάση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τρεις κειμενικούς δείκτες. Πιστεύετε ότι η πρότασή
του αποτυπώνει μια σωστή στάση ζωής στον σύγχρονο κόσμο; Να απαντήσετε σε
ένα ερμηνευτικό σχόλιο 100-200 λέξεων.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Δ
Στην τάξη σας γίνεται συζήτηση για τη διασπορά ψευδών πληροφοριών από
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Παίρνετε τον λόγο και αναφέρεστε από τη μια στις
επιπτώσεις που έχει η παραπληροφόρηση και από την άλλη στη στάση που πρέπει
να τηρεί η γενιά σας απέναντι στην πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσιμες
όπως αυτή που διανύουμε. Η παρέμβασή σας θα διαρκέσει περίπου 5 λεπτά (300400 λέξεις).
Μονάδες 30
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2. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Σε συνδυασµό µε µία ουσιαστική και ενδελεχή επανάληψη στα γραµµατικά
φαινόµενα που εξετάστηκαν, να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις:
1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηµατικών τύπων της α΄ συζυγίας:

θηρεύοιεν

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ
ἐτόξευσας
συγκινδυνεύου

συµβουλεύεσθαι

ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
διακηρύξειεν
συγκαλύπτεσθε

συναγωνισθείης

Ε.
Π.
Μ.
Α.
Π.
Υ.
διαπράττειν
Ε.
Π.
Μ.
Α.
Π.
Υ.
συνελογίσατο

ἐξοπλιζόµενος

συναλλαττώµεθα

καταπέµπου

Ε.
Π.
Μ.
Α.
Π.
Υ.

νικᾶν

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ σε –άω / -ήω
πειρᾶται
ἀφικνεῖται

ἐάσοις

Ε.
Π.
Μ.
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Α.
Π.
Υ.
ἐλευθεροῖ

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ σε –έω
δούλωσον
καθαιρεῖς

ἐπαινέσεται

Ε.
Π.
Μ.
Α.
Π.
Υ.
2. Να συµπληρωθεί ο πίνακας (συνηρηµένα ρήµατα)
ΟΡΙΣΤ.
ΥΠΟΤ.
ΕΥΚΤ.
ΠΡΣΤ.
θηρῶσι
πειρᾶσθε (Ορ)
ἡττᾶσθε (Πρ.)
πεινῆτε
χρῆσθε (Πρ.)
καθορῷς
κτᾶσθε (Ορ.)
διαπνέῃς
δεῖσθε
ἐννοοῖο
βεβαιοῦ
ἀξιῶνται
ζηµιοῦτε

ΑΠΡΦ.

ΜΤΧ.

3. Να τονιστούν οι παρακάτω τύποι (Αόριστος β΄):
§ µαθειν - µανθανειν
§ πειθεσθαι - πιθεσθαι
§ κατειπῃς - κατειπε (Πρστ.) - κατειπε (Οριστ.)
§ ἐφεπου - ἐπισπου - ἐπισποιο
§ διωλου - διολου
§ ἀπεσχες - ἀποσχῃς - ἀποσχες
§ ἐλθε - ἀπελθε - ἀπηλθε
§ σπου-ἐνσπου-ἐπισπου
§ σχου-προσχου-κατασχου
§ ἀφειλες-ἐλε-ἀφελε
§ ἐπελαθου-λαθου-ἐπιλαθου
§ ἐπειδες-ἰδε-ἐπιδε
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4. Να µεταφερθούν οι τύποι στον Αορίστο Β´ και να γίνει η εγκλιτική τους
αντικατάσταση:
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤ/ΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤ/ΚΗ
συµβάλλου
συναιρῆτε
ἀφικνοῖτο
ἁµαρτάνοι
ἔχε
κάµνειν
ἐρωτώῃ
αἰσθάνωνται
ἐφεπέσθω
ἀνέχου
ἀφαιρεῖσθαι
5. Να γραφεί ο ζητούµενος χρόνος των παρακάτω ρηµάτων στο α' ενικό
Οριστικής της ίδιας φωνής:
µέλλω ( πρτ. )

>.......................

ἒχω (πρτ.)

>.......................

συνάγω (πρκ.)

>.......................

βούλοµαι (πρτ.)

>.......................

ὂµνυµι (πρκ.)

>.......................

ἐπανορθῶ (πρτ.)

>.......................

ἐνοχλῶ (πρτ.)

>.......................

ἀπελαύνω (πρκ.)

>.......................

συλλέγω (πρκ.)

>.......................

ἓποµαι (πρτ.)

>.......................

ὁρῶ (πρτ.)

>.......................

ἀµφισβητῶ (αόρ.)

>.......................

λαµβάνω (πρκ.)

>.......................

ἀκούω (πρκ.)

>.......................

6. Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον ζητούµενο εντός παρενθέσεως τύπο:
α). φωνηεντόληκτα ρήµατα
βούλοµαι (β' εν. Ορ. Ενστ.)
συναγορεύω (β' εν.Προστ.Ενστ.)
Σελίδα 8
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παρακελεύοµαι (β' εν.Προστ.Αορ.)
καταπαύω (β' εν.Προστ.Αορ.)
πιστεύω (γ' εν.Ευκτ.Αορ.)
συγκινδυνεύω (γ' πλ.Ορ.Πρτ.)
συµβουλεύοµαι (β' πλ.Ορ.Υπρσ.)

>.......................
>.......................
>.......................
>.......................
>.......................

β). αφωνόληκτα ρήµατα
ἐκκηρύττοµαι (β' εν.Ορ.Πρκ.)
παρασκευάζω (γ' πλ.Ευκτ.Αορ.)
κατάρχοµαι (β' πλ.Ορ.Πρκ.)
ἀγωνίζοµαι (α' πλ.Υποτ.Ενστ.)
καθάπτοµαι (απρφ.Πρκ.)
συνταράττοµαι (β' εν.Ορ.Αορ.)
ἐπεύχοµαι (β' πλ.Ορ.Πρκ.)

>.......................
>.......................
>.......................
>.......................
>.......................
>.......................
>.......................

Γ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ Πολιτεία
ΕΝΟΤΗΤΑ 11η – 13η
Βασικά σημεία
•
Ο συμβολισμός του μύθου και η θέση του στο διάλογο
•
Αποκωδικοποίηση των συμβόλων στον μύθο
•
Η σημασία της παιδείας στην τελείωση του ανθρώπου
•
Το πλατωνικό «αγαθόν»
•
Η εξασφάλιση της ευτυχίας των πολιτών ως υπέρτατη αποστολή της πολιτείας
•
Η κυρίαρχη θέση του νόμου
•
Ο ρόλος των φιλόσόφων- αρχόντων στην πολιτεία
•
Η ευδαιμονία ως κοινό αγαθό
•
Οι συγγραφικές – λογοτεχνικές αρετές του Πλάτωνα
•
Ο Πλάτωνας ως πολιτικός φιλόσοφος
Ερωτήσεις
1
Ποιες από τις παρακάτω απόψεις ανταποκρίνονται στην έννοια του πλατωνικού σπηλαίου;
Nα σημειώσετε τη σωστή απάντηση
‣ Ο Σωκράτης περιγράφει την εικόνα τον σπηλαίου και των δεσμωτών, επειδή θέλει να καταστήσει
σαφέστερη την έννοια του Αγαθού.
‣ Οι δεσμώτες αντικρίζουν μέσα στο σπήλαιο την πραγματική εικόνα των πραγμάτων χάρη στο φως
που τους φέγγει από πίσω.
‣ Οι δεσμώτες κινούνται ελεύθερα μέσα στο σπήλαιο.
‣ Οι δεσμώτες δεν έχουν δει τίποτε άλλο από τους εαυτούς τους και τους υπόλοιπους παρά μόνο τη
σκιά τους.
2.
Είναι γνωστό ότι ο Πλάτων δε δίνει μια σαφή ερμηνεία για τον όρο «αγαθό» παρά
αρκείται σε κάποιους υπαινιγμούς. Ποιοι από αυτούς έχουν διατυπωθεί από τον Πλάτωνα; Nα
σημειώσετε τη σωστή απάντηση.
‣ το «είναι» και ό,τι διατηρεί το «είναι»
‣ το να διαπράττει κάποιος το κακό χωρίς να τιμωρείται
‣ η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την πολλαπλότητα
‣ ο ήλιος που φωτίζει τη γη
‣ ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη
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‣ η ύψιστη αρχή και η πηγή του όντος και της γνώσης
‣ κάτι το ασαφές και σκοτεινό.
3
Τι συμβολίζει το σπήλαιο στη φιλοσοφία του Πλάτωνα; Nα σημειώσετε τη σωστή
απάντηση
‣ τον ορατό και αισθητό κόσμο, την αισθητή πραγματικότητα
‣ τον κόσμο των ιδεών
‣ την πρακτική πολιτική
‣ τα δεσμά της φαινομενικότητας
‣ την πραγματική γνώση που πρέπει να κατακτήσει ο φιλόσοφος
‣ την άγνοια και την πλάνη
4.
Η παρομοίωση της σπηλιάς είναι μια επιβλητική εικόνα για το δρόμο του ανθρώπου ο
οποίος προχωρεί για να γνωρίσει την αλήθεια της ύπαρξης. Σ' αυτή την πορεία διακρίνονται
πέντε βαθμίδες. Να αντιστοιχίσετε τις τέσσερις πρώτες βαθμίδες με τους αναβαθμούς της
γνώσης που αναφέρει στο ΣΤ ΄βιβλίο του ο Πλάτων.

Αναβαθμοί της γνώσης :
‣ πίστις
‣ διάνοια
‣ εικασία
‣ νόησις
Βαθμίδες
‣ Μέσα στη σπηλιά βλέπουν μόνο σκιές
‣ Απελευθέρωση από τα δεσμά.
‣ Έξω από τη σπηλιά βλέπουν τα πράγματα στο φως του ήλιου.
‣ θέαση του ήλιου, της ιδέας του αγαθού
‣ Ξαναγυρνούν φωτισμένοι στη σπηλιά για να απελευθερώσουν τους άλλους
5
Ποιος είναι ο ρόλος των φυλάκων στην πολιτεία, σύμφωνα με τo κείμενο; Nα
σημειώσετε τη σωστή απάντηση
‣ Να απολαμβάνουν την ευδαιμονία του φωτός που έχουν αντικρίσει έξω από το σπήλαιο.
‣ Να κατεβούν στο σπήλαιο και να απελευθερώσουν τους συνδεσμώτες τους από την πλάνη και
το σκοτάδι.
‣ Να θεώνται αφ' υψηλού όσα συμβαίνουν στους απλούς ανθρώπους.
‣ Να συμμετέχουν ενεργά στα πολιτικά ζητήματα.
‣ Να αφιερώνουν το χρόνο τους μόνο στις πνευματικές τους αναζητήσεις.
6
Κατά την άποψη του Σωκράτη εκείνο που ενδιαφέρει το νόμο είναι: (Nα σημειώσετε
τη σωστή απάντηση)
‣ Πώς θα ευτυχήσει, όσο γίνεται περισσότερο, η τάξη των αρχόντων.
‣ Πώς θα ευτυχήσει ολόκληρη η πόλη.
‣ Πώς θα ενώσει σε ένα αρμονικό σύνολο την πόλη.
‣ Πώς θα εξασφαλιστεί στον πολίτη η απόλυτη ελευθερία να πηγαίνει όπου θέλει και να κάνει
ό,τι θέλει.
‣ Πώς θα μοιράζεται ο καθένας την ωφέλεια με τον άλλον και πώς θα ωφελεί ο ένας τον άλλο
ανάλογα με τις ικανότητες που έχει.
‣ Πώς θα ικανοποιήσει, όσο γίνεται περισσότερο, ο κάθε πολίτης τις δικές του μόνο ανάγκες
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

ΕΥΘΥΣ & ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
1. Να μετατραπούν οι προτάσεις από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο (στις περιπτώσεις των προτάσεων
κρίσεως να επιλεγεί ένας τρόπος):
1. Ἆρά γε τοῦτ’ ἐγώ πότ’ ὄψομαι; (Ἠπόρει…)
2. Κρεῖττον ἂν ἦν μοι ἀποθανεῖν. (Ἔλεγεν…)
3. Ἁμαρτάνουσι οἱ πολῖται, ἐὰν ταῦτα πράττωσι. (Ἡγεῖτο…)
4. Οὔτε ὅσια τὰ πεποιημένα ἐδράσατε ἐν σπονδαῖς ἡμῶν πειράσαντες καταλαβεῖν τὴν πόλιν. (Κήρυκα
ἐξέπεμψαν πρὸς τοὺς Θηβαίους λέγοντες…)
5. Νικῶσιν τε αὖ Λακεδαιμόνιοι καὶ αὐτῶν μὲν τεθνᾶσιν ὀκτώ, τῶν δὲ πολεμίων παμπληθεῖς καὶ τῶν
συμμάχων οὐκ ὀλίγοι πεπτώκασιν. (Ὄντι δὲ αὐτῷ ἐν Ἀμφιπόλει ἀγγέλλει Δερκυλίδας…)
6. Ἀποδώσω σε τά χωρία τά ἐν τῇ θαλάττη. (Σεύθης δέ ὑπισχνεῖται…)
7. Ἐὰν δ' ἀποδέχηται ὡς ἀγαθόν, γένηται δὲ μοχθηρὸς καὶ δοκῇ, ἆρ' ἔτι φιλητέον; (Ὁ παῖς ἠπόρει…)
8. Ἡ πόλις μάλιστ’ ἄν οργισθείη, εἴ τις τά μυστήρια φαίνοιτ’ ἁμαρτάνων. (Ἡιδεσαν…μετατροπή σε
κατηγορηματική μετοχή)
9. Εἰ τινός δέοιτο Ἀστυάγης, ἀνεπήδα ἀοκνότατα ὑπηρετήσων. (Ἔλεγεν…)
10. Προΐωμεν, ἕως ἂν Κύρῳ συμμείξωμεν. (Ἔδοξεν αὐτοῖς…)
11. Πάντες γὰρ ὑπολαμβάνομεν ὃ ἐπιστάμεθα. (Ἀπεκρίθησαν…)
12. Πόσην ὁδὸν διηλάσατε; καὶ ἆρ’ οἰκεῖται ἡ χώρα; (Ἐπυνθάνεται ἤδη αὐτῶν…)
13. Τέθνηκε Φίλιππος; Οὐ μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἀσθενεῖ. (Εἷς ἤρετο… καί ἄλλος ἀπεκρίθη…)
14. καταπροδιδῶμεν, ἀλλὰ ξὺν τοῖς θεοῖς ἐπίωμεν ἐπὶ τοὺς ἀδικοῦντας. (Λύσανδρος παρῂνει…)
2. Να μετατραπούν οι προτάσεις από τον πλάγιο λόγο στον ευθύ:
1. Εἶπεν ὅτι, ἐπειδάν ἡ στρατεία λήξῃ, εὐθύς ἀποπέμψει αὐτόν.
2. Οἱ ἡγεμόνες οὐ φασίν ἄλλην ὁδόν εἶναι.
3. Ἤσθοντο τήν πόλιν καταληφθεῖσαν.
4. Ἀπεκρίνατο ὁτι οὔτε αὐτός ὀνομαστός ἐγένετο.
5. Ἐκέλευσε τούτους ἀπιέναι μὴ γένοιτο ἐπίθεσις.
6. Καὶ ηὔχετο δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς ἁπλῶς τἀγαθὰ διδόναι.
7. Ἔγνων τιμησάμενος ἄν ὑπό πάντων.
8. Σκοποῦμεν ὅπως οἱ νέοι ἄριστοι ἔσονται.
9. Τὸν μὲν καλὸν κἀγαθὸν ἄνδρα καὶ γυναῖκα εὐδαίμονα εἶναί φημί, τον δὲ ἄδικον καὶ πονηρὸν
ἄθλιον.
10. Θηραμένης ἀντέκοπτε, λέγων ὅτι οὐκ εἰκὸς εἴη θανατοῦν, εἴ τις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ δήμου.
11. Ἀπαγγέλλετε δέ αὐτοῖς ὄτι, εἰ μή ποιήσουσι ταῦτα, ἔκσπονδοι ἔσονται.
12. Ἀγησίλαος ἐνόμιζε, εἰ δοῖεν αὐτῷ τριάκοντα Σπαρτιατῶν, διαβήσεσθαι εἰς τήν Ἀσίαν.
13. Λυκομήδης ἔλεγεν ὡς μόνοις τοῖς Ἀρκάσι Πελοπόννησος πατρὶς εἴη· μόνοι γὰρ αὐτόχθονες ἐν
αὐτῇ οἰκοῖεν.
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3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/4. ΙΣΤΟΡΙΑ
Θα δοθούν οδηγίες στην τάξη σχετικά με την επανάληψη σας την περίοδο των
γιορτών.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ !
Θ. ΠΡΙΦΤΗΣ, Ν. ΛΥΜΠΕΡΗΣ, Ε. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ, Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Φ.ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
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