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Κείμενο διδαγμένο: 

Λυσίας
 

Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατει

ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνον διατετ

ποιούμενος, μετὰ τῶν τελευτα

καὶ κοσμίως πολιτευομέ

διὰ τοῦτο μισεῖν· τὰ μὲν γ

κοινὸν τῆς πόλεως βλά

πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς 

φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, 

διαλεγόμενοι καὶ κοσμί

ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀ

 

Παρατηρήσεις: 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «

τοίνυν … ὑμεῖς ὠφελεῖσθε.

Β. Να γράψετε τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:

Β1. Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία

λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του πολίτη;

αναφορά στην  εξωτερική του εμφάνιση. 

Β2. «ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ’ 

…ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.»

απόσπασμα και να τις αναλύσετε. Ποια άποψη διατυπώνει ο Μαντίθεος για 

την εξωτερική εμφάνιση ως κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη; 
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λλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελε

νον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲ

ν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν. καίτοι χρὴ το

ένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, ἀλλ’ ο

ν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς 

άπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρ

ς ὠφελεῖσθε. ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ’ ὄψεως,

να, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν· πολλοὶ 

ίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγ

ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν ε

Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «

σθε.»  

Να γράψετε τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων: 

Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία, σύμφωνα με τον Μαντίθεο 

λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του πολίτη; Να σχολιάσετε την 

εξωτερική του εμφάνιση.  

π’ ὄψεως,ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισε

νοι.» Να εντοπίσετε τις αντιθέσεις στο παραπάνω 

απόσπασμα και να τις αναλύσετε. Ποια άποψη διατυπώνει ο Μαντίθεος για 

την εξωτερική εμφάνιση ως κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη;  
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πελείφθην πώποτε, 

ὲν τὰς ἐξόδους 

τοὺς φιλοτίμως 

λλ’ οὐκ εἴ τις κομᾷ, 

ς ἰδιώτας οὔτε τὸ 

ντων πρὸς τοὺς 

ψεως,ὦ βουλή, οὔτε 

 μὲν γὰρ μικρὸν 

τιοι γεγόνασιν, 

σιν εἰργασμένοι. 

Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Τῶν 

Μονάδες 10 

σύμφωνα με τον Μαντίθεο ,πρέπει να 

Να σχολιάσετε την 

Μονάδες 15 

τε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ’ 

Να εντοπίσετε τις αντιθέσεις στο παραπάνω 

απόσπασμα και να τις αναλύσετε. Ποια άποψη διατυπώνει ο Μαντίθεος για 

 

Μονάδες 15 



Β3. Ποια θέση υιοθετεί ο Ισοκράτης απέναντι στη διαφωνία φιλοσοφίας και 

ρητορικής; Τι ονομάζει «φιλοσοφίαν» ο ρητοροδιδάσκαλος;  

Μονάδες 10 

Β4.  Να γράψετε δύο ομόρριζα στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις. (Τα ομόρριζα μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα): 

ἀπελείφθην, ποιούμενος, κινδυνεύειν, γεγόνασιν, βλάπτει.  
Μονάδες 10  
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Κείμενο αδίδακτο: 

Ἰσοκράτους Προς Ε

Νικίας γάρ οὑτοσί, ἐπειδή ο

τῶν μετεχόντων τῆς πολιτείας 

κατάλογον ἐνέγραφον, δεδι

τούς δ’ οἰκέτας ἔξω τῆς γ

τάλαντα ἀργυρίου Εὐθύν

διῃτᾶτο. Οὐ πολλῷ δή χρόν

τἀργύριον. Εὐθύνους δε τά μέν δύο τάλαντα 

γίγνεται. Ἄλλο μεν οὖν ο

δέ πρός τούς ἐπιτηδείους 

 

Λεξιλόγιο: 

κατέστησαν = εγκαταστάθηκαν στην εξουσία

πολιτείας = από τον κατάλογο αυτών που είχαν πολιτικά δικαιώματα

δεδιώς = επειδή φοβήθηκε

δούλους / διῃτᾶτο = ζούσε / 

ἐπιτηδείους = στους φίλους  / 

 

Παρατηρήσεις: 

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα.
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σοκράτους Προς Εὐθύνουν 2-3 

πειδή οἱ τριάκοντα κατέστησαν καί αὐτόν ο

ς πολιτείας ἐξήλειφον, εἰς δέ τόν μετά Λυσάνδρου 

νέγραφον, δεδιώς τά παρόντα πράγματα τήν μέν ο

ς γῆς ἐξέπεμψε, τά δ’ ἔπιπλα ὡς ἐμέ ἐ

θύνῳ φυλάττειν ἔδωκεν, αὐτός δ’ εἰς 

δή χρόνῳ ὕστερον βουλόμενος ἐκπλε

θύνους δε τά μέν δύο τάλαντα ἀποδίδωσι, τοῦ δέ τρίτου 

ν οὐδέν εἶχε Νικίας ἐν τῷ τότε χρόνῳ ποι

ς ἐνεκάλει καί ἐμέμφετο καί ἔλεγεν, ἅ πεπονθώς ε

εγκαταστάθηκαν στην εξουσία / ἐκ τῶν μετεχόντων τ

από τον κατάλογο αυτών που είχαν πολιτικά δικαιώματα

επειδή φοβήθηκε / ὑπέθηκε = υποθήκευσε/τούς ο

ζούσε / ἔξαρνος γίγνεται = δεν αναγνώρισε / 

στους φίλους  / ἐνεκάλει = κατηγορούσε 

Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 
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οἱ ἐχθροί ἐκ μέν 

ς δέ τόν μετά Λυσάνδρου 

ώς τά παρόντα πράγματα τήν μέν οἰκίαν ὑπέθηκε, 

ἐκόμισε, τρία δέ 

ς ἀγρόν ἐλθών 

κπλεῖν ἀπῄτησε 

δέ τρίτου ἔξαρνος 

ποιῆσαι, προσιών 

πεπονθώς εἴη. 

ν μετεχόντων τῆς 

από τον κατάλογο αυτών που είχαν πολιτικά δικαιώματα /  

τούς οἰκέτας = τους 

δεν αναγνώρισε / πρός τούς 

Μονάδες 20 



Β. Γραμματική: 

Β1. Να γραφεί η γενική ενικού και δοτική πληθυντικού των ακόλουθων 

ονομάτων: οἱ ἐχθροί, τῆς πολιτείας, τά πράγματα, τούς οἰκέτας, τούς 

ἐπιτηδείους. 

 

Β2. Να αντικατασταθούν εγκλιτικά οι ακόλουθοι τύποι: ἐξέπεμψε, γίγνεται, 

πεπονθώς εἴη. Να γραφούν επίσης τα απαρέμφατα και οι μετοχές τους. 

 

Β3. Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι: ἐνέγραφον (γ’ πληθ.), φυλάττειν. 

Μονάδες 10 

 

Γ. Συντακτικό: 

Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: αὐτόν, ὡς ἐμέ, τρία, 

Εὐθύνῳ, ἐλθών, ὕστερον, ἐκπλεῖν, ἔξαρνος, ἐν τῷ χρόνῳ, ἅ. 

Μονάδες 10 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 
 


