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Β1. ΑΠΟ∆ΟΣΗ  ΣΤΑ  ΝΕΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Όµω̋ οι Κήρε̋ (Μοίρε̋) στέκονται δίπλα µα̋ µαυροφορεµένε̋,
η µια κρατώντα̋ το τέλο̋ των αφόρητων γηρατειών,
και η άλλη του θανάτου· για λίγο κρατά ο καρπό̋ τη̋ νιότη̋,
όσο πάνω στη γη εξαπλώνεται ο ήλιο̋.
Αλλά όταν αυτό το όριο τη̋ εποχή̋ (τη̋ νεότητα̋) ξεπεραστεί,
είναι καλύτερο να πεθάνει̋ αµέσω̋ παρά η ζωή.
Γιατί πολλέ̋ συµφορέ̋ συµβαίνουν στην ψυχή. Άλλοτε το σπίτι
κατατρύχεται και έρχονται τα οδυνηρά έργα τη̋ φτώχεια̋.
Άλλο̋  πάλι στερείται τα παιδιά, και
αν και τα επιθυµούσε πάρα πολύ πάνω στη γη, (ή: όσο ζούσε) πεθαίνει.

Β2.  Οι µαθητέ̋ θα πρέπει:
- αφού χαρακτηρίσουν τι̋ εικόνε̋ ω̋ κύριο εκφραστικό µέσο του ποιητή,

να τι̋ εντοπίσουν στο κείµενο µε τρόπο που να φανερώνει τη µεταξύ
του̋ αλληλουχία.  Επίση̋ να δοθεί συνοπτική ανάλυση σε κάθε µια
εικόνα και να τονιστεί η αντίθεση σε αυτέ̋ που αναφέρονται στη φύση
από αυτή που παρουσιάζει τι̋ Κήρε̋.  Η αναφορά στη διαδοχή των
εικόνων ολοκληρώνεται µε δυο µεταφορικέ̋ εικόνε̋ (ἥβη̋ ἄνθεσι – ἥβη̋
καρπὸ̋).

- να επισηµάνουν ότι  η χρήση αυτών των εικόνων δίνει την εξελικτική
πορεία τη̋ ανθρώπινη̋ ζωή̋ από την παιδική ηλικία (φύλλα) στην
ακµάζουσα νεότητα (ἄνθη) και τέλο̋ στην περίοδο τη̋ ωριµότητα̋
(καρπό̋).

- να επισηµάνουν τον τρόπο µε τον οποίο προκύπτει συναισθηµατική
αµεσότητα από τι̋ εικόνε̋: οι εικόνε̋ δεν είναι παρά το µέσο
προκειµένου ο Μίµνερµο̋ να εκφράσει την πικρία του για τη βραχύτητα
τη̋ νιότη̋, χωρί̋ την οποία η ζωή χάνει το νόηµά τη̋.  Θα πρέπει εδώ να
αναφερθεί η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου,  µε το οποίο ο ποιητή̋
εντάσσει τον εαυτό του στη διαδικασία τη̋ φθορά̋, η έκφραση χαρά̋
για τη νιότη και κυρίω̋ το αίσθηµα φρίκη̋ και φόβου για τα γηρατειά.

Β3.  Οι µαθητέ̋ θα πρέπει:
να δώσουν το συσχετισµό του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζουν το θέµα
του ευµετάβλητου τη̋ ανθρώπινη̋ µοίρα̋ και τη̋ συντοµία̋ τη̋ ευτυχία̋ ο
Μίµνερµο̋ και ο Σιµωνίδη̋. Ο συσχετισµό̋ αυτό̋ θα πρέπει να αφορά σε:
α) στοιχεία µορφή̋ / τεχνική̋, όπω̋:
-η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου από το Μίµνερµο και β΄ ενικού προσώπου
από το Σιµωνίδη
-οι εικόνε̋
-το σχήµα τη̋ αντίθεση̋ στο Μίµνερµο και η σύγκριση στο Σιµωνίδη
-το απαισιόδοξο ύφο̋
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β) στοιχεία περιεχοµένου:
εδώ θα πρέπει να αναπτύξουν τα προσωπικά αισθήµατα και τι̋ σκέψει̋ του
Μίµνερµου και του Σιµωνίδη που καταλήγουν σε οµολογία τη̋ ανθρώπινη̋
εγγενού̋ αδυναµία̋ να  αποτρέψει το πεπρωµένο και να εναντιωθεί στη θἐκή
βούληση.

Β4.  Πρόκειται για ερώτηση εισαγωγή̋.  Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό
βιβλίο στη σελίδα 16 στο χωρίο: «Τα επιµέρου̋ είδη και υποείδη...πλήρω̋
απεξαρτηµένο από αυτήν».

Β5.   εἰδότε̋:            είδηση, ιστορία
        παρεστήκασι:  σταθµό̋, στήλη
        ἔχουσα:            σχήµα, εξοχή
        ἔρχεται:            διέλευση, προσηλυτισµό̋
        διδοῖ:                δόση, δώρο 

Γ1. ΑΠΟ∆ΟΣΗ  ΣΤΗ  ΝΕΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Θα σα̋ διηγηθώ, λοιπόν, τα γεγονότα από την αρχή, όπω̋ µπορώ. Πατέρα̋
µου, κύριοι δικαστέ̋, είναι ο Σωπαίο̋, για τον οποίον όλοι ανεξαιρέτω̋ όσοι
ταξιδεύουν στον Πόντο γνωρίζουν ότι διατηρεί τόσο φιλικέ̋ σχέσει̋ µε το
Σάτυρο, ώστε να διοικεί µεγάλο τµήµα τη̋ υπαίθρου και να µεριµνά για το
σύνολο τη̋ εξουσία̋ του. Επειδή έπαιρνα πληροφορίε̋ και γι' αυτήν εδώ την
πόλη και για την υπόλοιπη Ελλάδα, θέλησα να φύγω από την πατρίδα µου.
Αφού, λοιπόν, ο πατέρα̋ µου φόρτωσε δύο πλοία µε σιτάρι και µου έδωσε
χρήµατα, µ' έστειλε για να κάνω εµπόριο και ταυτόχρονα για αναψυχή (για να
δω τη χώρα)· και αφού ο Πυθόδωρο̋, ο γιο̋ του Φοίνικα, µου συνέστησε τον
Πασίωνα, συναλλασσόµουν µε την τράπεζά του.

Γ2. α) δικασταὶ: δικαστῇ  πατὴρ:  πατρὶ  δυνάµεω̋: δυνάµει  ναῦ̋: νηὶ
χρήµατα: χρήµατι

β) τὰ πεπραγµένα: πράττου
οἱ πλέοντε̋: πλέοι
ἄρχειν: ἦργµαι
ἐξέπεµψεν: ἐκπέµψητε
ἐχρώµην: χρῶνται

Γ3. ὑµῖν: έµµεσο αντικείµενο στο ρ. διηγήσοµαι
      πατὴρ: κατηγορούµενο στο υποκείµενο "Σωπαῖο̋" (µέσω του συνδετικού

ρ. ἐστὶ)   
διακείµενον: κατηγορηµατική µετοχή εξαρτώµενη από το ρ. ἴσασιν.
ἀποδηµῆσαι: τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρ. ἐπεθύµησα
κατ' ἐµπορίαν: εµπρόθετο̋ προσδιορισµό̋ του σκοπού.
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