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 Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν 
οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλὰ πάντα τὸν 
χρόνον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς 
ἐξόδους ποιούμενος, μετὰ τῶν τελευταίων δὲ 
ἀναχωρῶν. καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως 
πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, ἀλλ'οὐκ εἴ 
τις κομᾷ, διὰ τοῦτο μισεῖν · τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα 
ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς 
πόλεως βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων 
πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς ὠφελεῖσθε. ὥστε 
οὐκ ἄξιον ἀπ' ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε 
μισεῖν οὐδένα, ἀλλ' ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν · πολλοὶ μὲν 
γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοσμίως ἀμπεχόμενοι 
μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν 
τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν 
εἰργασμένοι.   
 Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καὶ διὰ ταῦτα 
ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν 
τῷ δήμῳ.  
 



  
 

 

Α.  Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε 
στο τετράδιό σας το τμήμα: " Τῶν τοίνυν ἄλλων... 
ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν ". 

 Μονάδες 10 
 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων: 
 
1. Με ποιο κριτήριο αξιολογεί τον πολίτη ο 

Μαντίθεος, σύμφωνα με το κείμενο, με ποιο 
επιχείρημα υποστηρίζει τη θέση του, και ποιο 
είναι το αντίστοιχο κριτήριο των ιδεολογικών 
του αντιπάλων ; 

Μονάδες 15 
 

2. "νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ": 
Ποιον παλαιότερο νόμο υπαινίσσεται ο 
Μαντίθεος στο χωρίο αυτό, και πόσο ισχυρός 
ήταν ο νόμος αυτός στην εποχή του Μαντιθέου ; 

Μονάδες 15 
 

3. Να εντοπίσετε μέσα στο κείμενο που σας 
δίνεται πέντε (5) ζεύγη αντωνύμων και να τα 
γράψετε στο τετράδιό σας. 

Μονάδες 10 
 
4. Τι γνωρίζετε για το αρχαιότερο και τι για το 

κυριότερο δικαστήριο στην αρχαία Αθήνα ;  
Μονάδες 10 

 



  
 

 

 
Γ.  ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   

 
Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία, ΙΙΙ. iii, 43-44 

 

 Παρέταττε δὲ αὐτοὺς αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἐφ' 
ἅρματος παρελαύνων καὶ τοιάδε παρεκελεύετο. 
 Ἄνδρες Ἀσσύριοι, νῦν δεῖ ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι · 
νῦν γὰρ περὶ ψυχῶν τῶν ὑμετέρων ὁ ἀγὼν καὶ περὶ 
γῆς ἐν ᾗ ἔφυτε καὶ περί οἴκων ἐν οἷς ἐτράφητε, καὶ 
περὶ γυναικῶν τε καὶ τέκνων καὶ περὶ πάντων ὧν 
πέπασθε ἀγαθῶν. νικήσαντες μὲν γὰρ ἁπάντων 
τούτων ὑμεῖς ὥσπερ πρόσθεν κύριοι ἔσεσθε · εἰ δ' 
ἡττηθήσεσθε, εὖ ἴστε ὅτι παραδώσετε ταῦτα πάντα 
τοῖς πολεμίοις. ἅτε οὖν νίκης ἐρῶντες μένοντες 
μάχεσθε. 
 
---------------------- 
πέπασθε = έχετε αποκτήσει. 
 
 
1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω 

κείμενο. 
Μονάδες 20 

 
2.α. Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη δοτική 

πληθυντικού: 
 βασιλεύς, ἅρματος, ἄνδρες, ἀγών, τέκνων. 

Μονάδες 5 
 



  
 

 

 
2.β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της 

Στήλης Α στον τύπο που ζητείται για την 
καθεμιά στη Στήλη Β .  

 
Στήλη Α Στήλη Β 

ἐτράφητε υποτακτική του ίδιου χρόνου 
νικήσαντες απαρέμφατο ενεστώτα 
ἔσεσθε απαρέμφατο ενεστώτα 
ἡττηθήσεσθε ευκτική του ίδιου χρόνου 
μένοντες μετοχή μέλλοντα 

Μονάδες 5 
 
3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω 

λέξεις: 
 τοιάδε, εἶναι, κύριοι, πάντα, (ἅτε) ἐρῶντες. 

Μονάδες 5 
 

3.β. "νικήσαντες μὲν γὰρ ἁπάντων τούτων ὑμεῖς 
κύριοι ἔσεσθε" : 

 Αφού αναλύσετε τη μετοχή νικήσαντες στην 
αντίστοιχή της δευτερεύουσα πρόταση, να 
γράψετε ολόκληρο τον υποθετικό λόγο 
(υπόθεση-απόδοση) και να δηλώσετε τι 
εκφράζει. 

Μονάδες 5 
 

  


