Κείµενο 10ο
Ὧν οὐδέν µοι πλέον γέγονεν, ἀλλ' ἀνεγκλητεὶ µέχρι ταυτησὶ τῆς
ἡλικίας βεβιωκὼς εἰς τὸν αὐτὸν καθέστηκα κίνδυνον εἰς ὅνπερ ἂν εἰ
πάντας ἐτύγχανον ἠδικηκώς.
Οὐ µὴν παντάπασιν ἀθυµῶ διὰ τὸ µέγεθος τοῦ τιµήµατος, ἀλλ' ἄνπερ
ἐθελήσητε µετ' εὐνοίας ἀκροάσασθαι, πολλὰς ἐλπίδας ἔχω τοὺς µὲν
διεψευσµένους τῶν ἐµῶν ἐπιτηδευµάτων καὶ πεπεισµένους ὑπὸ τῶν
βουλοµένων βλασφηµεῖν ταχέως µεταπεισθήσεσθαι περὶ αὐτῶν, τοὺς
δὲ τοιοῦτον εἶναί µε νοµίζοντας οἷόσπερ εἰµί, βεβαιότερον ἔτι ταύτην
ἕξειν τὴν διάνοιαν.
Ἵνα δὲ µὴ λίαν ἐνοχλῶ πολλὰ πρὸ τοῦ πράγµατος λέγων, ἀφέµενος
τούτων, περὶ ὧν οἴσετε τὴν ψῆφον, ἤδη πειράσοµαι διδάσκειν ὑµᾶς.
Καί µοι τὴν γραφὴν ἀνάγνωθι.
Ἰσοκράτους Περὶ Ἀντιδόσεως, 28- 29

Λεξιλόγιο
γέγονέ µοι οὐδὲν πλέον: γίγνοµαι: (για συµβάντα) συµβαίνω, επέρχοµαι
ἀνεγκλητεί: άψογα, άµεµπτα, χωρίς κατηγορία
διαψεύδοµαί τινος: εξαπατώµαι πλήρως σχεικά µε κάτι, παραπλανώµαι,
σχηµατίζω εσφαλµένη γνώµη για κάτι

Α. Να µεταφράσετε το κείµενο.
Β. 1. α) ἀφέµενος, ἀνάγνωθι, διεψευσµένους: Να γράψετε το γ΄ ενικό όλων
των εγκλίσεων στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκεται καθένας
ρηµατικός τύπος.
β) τὸ µέγεθος, πολλὰς ἐλπίδας, ταυτησὶ τῆς ἡλικίας, τὴν ψῆφον,
ὅνπερ, πάντας: Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό.
γ) πλέον, ταχέως, βεβαιότερον: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους
άλλους βαθµούς.
Β. 2. α) Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους υποθετικούς λόγους του
κειµένου.
β) Να χαρακτηρίσετε τη συντακτική θέση όλων των µετοχών του
κειµένου.
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Κείµενο 11ο
Πολλοὶ µὲν γὰρ διὰ τὸ κάλλος ὑπὸ τῶν ἐπὶ τοῖς ὡραίοις παρακεκινηκότων διαφθείρονται, πολλοὶ δὲ διὰ τὴν ἰσχὺν µείζοσιν ἔργοις
ἐπιχειροῦντες οὐ µικροῖς κακοῖς περιπίπτουσι, πολλοὶ δὲ διὰ τὸν
πλοῦτον διαθρυπτόµενοί τε καὶ ἐπιβουλευόµενοι ἀπόλλυνται, πολλοὶ
δὲ διὰ δόξαν καὶ πολιτικὴν δύναµιν µεγάλα κακὰ πεπόνθασιν. Ἀλλὰ
µήν, ἔφη, εἴ γε µηδὲ τὸ εὐδαιµονεῖν ἐπαινῶν ὀρθῶς λέγω, ὁµολογῶ µηδ'
ὅ τι πρὸς τοὺς θεοὺς εὔχεσθαι χρὴ εἰδέναι. Ἀλλὰ ταῦτα µέν, ἔφη ὁ
Σωκράτης, ἴσως διὰ τὸ σφόδρα πιστεύειν εἰδέναι οὐδ' ἔσκεψαι· ἐπεὶ δὲ
πόλεως δηµοκρατουµένης παρασκευάζῃ προεστάναι, δῆλον ὅτι
δηµοκρατίαν γε οἶσθα τί ἐστι. Πάντως δήπου, ἔφη. ∆οκεῖ οὖν σοι
δυνατὸν εἶναι δηµοκρατίαν εἰδέναι µὴ εἰδότα δῆµον; Μὰ ∆ί' οὐκ
ἔµοιγε. Καὶ δῆµον ἄρ' οἶσθα τί ἐστιν; Οἶµαι ἔγωγε. Καὶ τί νοµίζεις
δῆµον εἶναι; Τοὺς πένητας τῶν πολιτῶν ἔγωγε. Καὶ τοὺς πένητας ἄρα
οἶσθα; Πῶς γὰρ οὔ; Ἆρ' οὖν καὶ τοὺς πλουσίους οἶσθα; Οὐδέν γε
ἧττον ἢ καὶ τοὺς πένητας.
Ξενοφῶντος Ἀποµνηµονεύµατα, βιβλίο 4, κεφ. 2, 35- 37

Λεξιλόγιο
διαθρύπτοµαι: κατασυντρίβοµαι, διαφθείροµαι
ἐπιβουλεύοµαι: είµαι αντικείµενο επιβουλών
πάντως: εξάπαντος, βεβαίως

Α. Να µεταφράσετε το κείµενο.
Β. 1. α) πολλοί, µείζοσιν, µικροῖς, µεγάλα, πένητας: Να γράψετε τον ίδιο
τύπο στους άλλους βαθµούς.
β) διαφθείρονται, περιπίπτουσι: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε
όλους τους χρόνους της ίδιας έγκλισης, στη φωνή που βρίσκεται
κάθε ρήµα.
γ) οἶσθα, ἔσκεψαι: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις
εγκλίσεις του χρόνου στον οποίο δίνονται.
Β. 2. α) Ἀλλὰ ταῦτα µέν, ἔφη, ὁ Σωκράτης ... δηµοκρατίαν γε οἶσθα τί
ἐστι: Να κάνετε λεπτοµερή συντακτική ανάλυση του χωρίου.
β) Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους εµπρόθετους
προσδιορισµούς στην πρώτη περίοδο του κειµένου.
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Κείµενο 12ο
ΑΘΗΝΑΙΟΙ: Ἡµεῖς δὲ τῆς ἡµετέρας ἀρχῆς, ἢν καὶ παυθῇ, οὐκ ἀθυµοῦµεν τὴν τελευτὴν· οὐ γὰρ οἱ ἄρχοντες ἄλλων, ὥσπερ καὶ
Λακεδαιµόνιοι, οὗτοι δεινοὶ τοῖς νικηθεῖσιν (ἔστι δὲ οὐ πρὸς
Λακεδαιµονίους ἡµῖν ὁ ἀγών), ἀλλ' ἢν οἱ ὑπήκοοί που τῶν ἀρξάντων
αὐτοὶ ἐπιτιθέµενοι κρατήσωσιν. καὶ περὶ µὲν τούτου ἡµῖν ἀφείσθω
κινδυνεύεσθαι· ὡς δὲ ἐπ' ὠφελίᾳ τε πάρεσµεν τῆς ἡµετέρας ἀρχῆς καὶ
ἐπὶ σωτηρίᾳ νῦν τοὺς λόγους ἐροῦµεν τῆς ὑµετέρας πόλεως, ταῦτα
δηλώσοµεν, βουλόµενοι ἀπόνως µὲν ὑµῶν ἄρξαι, χρησίµως δ' ὑµᾶς
ἀµφοτέροις σωθῆναι.
ΜΗΛΙΟΙ: Καὶ πῶς χρήσιµον ἂν ξυµβαίη ἡµῖν δουλεῦσαι, ὥσπερ καὶ
ὑµῖν ἄρξαι;
ΑΘ. Ὅτι ὑµῖν µὲν πρὸ τοῦ τὰ δεινότατα παθεῖν ὑπακοῦσαι ἂν γένοιτο,
ἡµεῖς δὲ µὴ διαφθείραντες ὑµᾶς κερδαίνοιµεν ἄν.
ΜΗΛ. Ὥστε [δὲ] ἡσυχίαν ἄγοντας ἡµᾶς φίλους µὲν εἶναι ἀντὶ
πολεµίων, ξυµµάχους δὲ µηδετέρων, οὐκ ἂν δέξαισθε;
ΑΘ. Οὐ γὰρ τοσοῦτον βλάπτει ἡ ἔχθρα ὑµῶν ὅσον ἡ φιλία µὲν ἀσθενείας, τὸ δὲ µῖσος δυνάµεως παράδειγµα τοῖς ἀρχοµένοις δηλούµενον.
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, βιβλ. 5, κεφ. 91- 95

Λεξιλόγιο
παύοµαι: καταλύοµαι
ἀθυµῶ: αποκαρδιώνοµαι, στενοχωρούµαι
κινδυνεύοµαι: εκτίθεµαι σε κίνδυνο
ἀφίεµαι (ἀφείσθω ἡµῖν): αφήνω από τα χέρια µου, ελευθερώνω (ας µας επιτραπεί
να …)

Α. Να µεταφράσετε το κείµενο.
Β. 1. α) παυθῇ, ἀφείσθω: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις
εγκλίσεις του χρόνου και της φωνής που βρίσκεται κάθε ρήµα.
β) διαφθείραντες, σωθῆναι: Να γράψετε καθέναν από τους
ρηµατικούς τύπους στους άλλους χρόνους της φωνής που
βρίσκεται.
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γ) Να γράψετε τα ουσιαστικά της τελευταίας περιόδου στην ίδια
πτώση του πληθυντικού αριθµού.
Β. 2. α) Να εντοπίσετε τις δοτικές του κειµένου και να χαρακτηρίσετε τη
συντακτική τους θέση.
β) Να γράψετε δύο δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου, µε δική
σας επιλογή, να τις χαρακτηρίσετε και να δικαιολογήσετε τον
τρόπο που εισάγονται και εκφέρονται.

Κείµενο 13ο
ΑΘ. Ἐλπὶς δὲ κινδύνῳ παραµύθιον οὖσα τοὺς µὲν ἀπὸ περιουσίας
χρωµένους αὐτῇ, κἂν βλάψῃ, οὐ καθεῖλεν· τοῖς δ' ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον
ἀναρριπτοῦσι (δάπανος γὰρ φύσει) ἅµα τε γιγνώσκεται σφαλέντων
καὶ ἐν ὅτῳ ἔτι φυλάξεταί τις αὐτὴν γνωρισθεῖσαν οὐκ ἐλλείπει. ὃ ὑµεῖς
ἀσθενεῖς τε καὶ ἐπὶ ῥοπῆς µιᾶς µὴ βούλεσθε παθεῖν µηδὲ ὁµοιωθῆναι
τοῖς

πολλοῖς,

οἷς

παρὸν

ἀνθρωπείως

ἔτι

σῴζεσθαι,

ἐπειδὰν

πιεζοµένους αὐτοὺς ἐπιλίπωσιν αἱ φανεραὶ ἐλπίδες, ἐπὶ τὰς ἀφανεῖς
καθίστανται µαντικήν τε καὶ χρησµοὺς καὶ ὅσα τοιαῦτα µετ' ἐλπίδων
λυµαίνεται.
ΜΗΛ. Χαλεπὸν µὲν καὶ ἡµεῖς (εὖ ἴστε) νοµίζοµεν πρὸς δύναµίν τε τὴν
ὑµετέραν καὶ τὴν τύχην, εἰ µὴ ἀπὸ τοῦ ἴσου ἔσται, ἀγωνίζεσθαι· ὅµως
δὲ πιστεύοµεν τῇ µὲν τύχῃ ἐκ τοῦ θείου µὴ ἐλασσώσεσθαι, ὅτι ὅσιοι
πρὸς οὐ δικαίους ἱστάµεθα, τῆς δὲ δυνάµεως τῷ ἐλλείποντι τὴν
Λακεδαιµονίων ἡµῖν ξυµµαχίαν προσέσεσθαι, ἀνάγκην ἔχουσαν, καὶ
εἰ µή του ἄλλου, τῆς γε ξυγγενείας ἕνεκα καὶ αἰσχύνῃ βοηθεῖν.
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, βιβλίο 5, κεφ. 103-104

Λεξιλόγιο
ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον ἀναρρίπτω: διακυβεύω όλα τα υπάρχοντα, τα παίζω όλα για
όλα
γιγνώσκοµαι: γίνοµαι αντιληπτός, αποκαλύπτοµαι
ἐλλείπω: εγκαταλείπω
ἐπὶ ῥοπῆς µιᾶς ἐστί τι: εξαρτάται κάτι από την ελάχιστη τροπή των περιστάσεων,
βρίσκεται σε πολύ κρίσιµο σηµείο
παρόν: ἐξόν, ενώ ήταν δυνατόν
λυµαίνοµαι: κακοµεταχειρίζοµαι, καταστρέφω
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πρόσειµι: αντιστέκοµαι, αντεπεξέρχοµαι, προστίθεµαι, αναπληρώνω

Α. Να µεταφράσετε το κείµενο.
Β. 1. α) φανεραὶ ἐλπίδες, τὰς ἀφανεῖς, παρόν, ὅτῳ: να γράψετε τις πλάγιες
πτώσεις στον αριθµό που βρίσκεται κάθε λέξη ή λεκτικό σύνολο.
β) καθεῖλεν, καθίστανται, ἐλλείπει: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε
όλες τις εγκλίσεις του αορίστου β΄ στη φωνή που βρίσκεται
καθένα ρήµα.
Β. 2. α) Ἐλπὶς δὲ κινδύνῳ ... µετ' ἐλπίδων λυµαίνεται: Να χαρακτηρίσετε
τη συντακτική θέση των µετοχών του χωρίου και να γράψετε το
υποκείµενό τους.
β) ὅ ὑµεῖς ἀσθενεῖς τε ... µετ' ἐλπίδων λυµαίνεται: Να εντοπίσετε και
να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του χωρίου.

Κείµενο 14ο
Ὅ, ἦ δ' ὅς, ἴσως οὐκ ἂν πολλοὺς πείσαιµι λέγων. Εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὦ
Σώκρατες, ὅτι, ἐπειδάν τις ἐγγὺς ᾖ τοῦ οἴεσθαι τελευτήσειν, εἰσέρχεται
αὐτῷ δέος ἐν Ἅιδου, ὡς τὸν ἐνθάδε ἀδικήσαντα δεῖ ἐκεῖ διδόναι δίκην,
καταγελώµενοι τέως, τότε δὴ στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν µὴ ἀληθεῖς
ὦσιν· καὶ αὐτός - ἤτοι ὑπὸ τῆς τοῦ γήρως ἀσθενείας ἢ καὶ ὥσπερ ἤδη
ἐγγυτέρω ὢν τῶν ἐκεῖ µᾶλλόν τι καθορᾷ αὐτά - ὑποψίας δ' οὖν καὶ
δείµατος µεστὸς γίγνεται καὶ ἀναλογίζεται ἤδη καὶ σκοπεῖ εἴ τινά τι
ἠδίκησεν. Ὁ µὲν οὖν εὑρίσκων ἑαυτοῦ ἐν τῷ βίῳ πολλὰ ἀδικήµατα καὶ
ἐκ τῶν ὕπνων, ὥσπερ οἱ παῖδες, θαµὰ ἐγειρόµενος δειµαίνει καὶ ζῇ µετὰ
κακῆς ἐλπίδος· τῷ δὲ µηδὲν ἑαυτῷ ἄδικον συνειδότι ἡδεῖα ἐλπὶς ἀεὶ
πάρεστι καὶ ἀγαθὴ γηροτρόφος, ὡς καὶ Πίνδαρος λέγει.
Πλάτωνος Πολιτεία Α, 330 d- 331 a

Λεξιλόγιο
ἦ δ' ὅς: είπε αυτός
δίκην δίδωµί τινι: τιµωρούµαι
καταγελῶµαι: περιφρονούµαι
περιστρέφω τινά: ανησυχώ κάποιον
καθορῶ: βλέπω καθαρά
δεῖµα - ατος: φόβος
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θαµά: συχνά
δειµαίνω: φοβούµαι
γηροτρόφος: βοηθός στα γηρατειά

Α. Να µεταφράσετε το κείµενο.
Β. 1. α) Να επισηµάνετε τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης που βρίσκονται στο
κείµενο και να γράψετε τη δοτική πτώση τους στον ενικό αριθµό.
Σε όσα από αυτά είναι αρσενικού γένους να γράψετε και την
αιτιατική του αριθµού στον οποίο βρίσκονται.
β) πείσαιµι, εἰσῄει, διδόναι, γίγνεται, εὑρίσκων: Να γράψετε το β΄
πρόσωπο του ενικού αριθµού όλων των εγκλίσεων στον αόριστο
β΄ της ίδιας φωνής.
Β. 2. α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τα απαρέµφατα και τις µετοχές
του χωρίου: Ὅ, ἦ δ' ὅς, ἴσως ... µὴ ἀληθεῖς ὦσιν.
β) Ποιες

ονοµατικές

προτάσεις

του

κειµένου

έχουν

θέση

αντικειµένου ή επεξήγησης και σε ποιους όρους; Να τις
χαρακτηρίσετε και να αιτιολογήσετε τον τρόπο µε τον οποίο
εισάγονται.
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