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'Ισοκράτους, Περὶ εἰρήνης, παράγρ. 14-15 
 
 Ἐγὼ δ' οἶδα μὲν ὅτι πρόσαντές ἐστιν ἐναντιοῦσθαι 
ταῖς ὑμετέραις διανοίαις, καὶ ὅτι δημοκρατίας οὔσης 
οὐκ ἔστι παρρησία, πλὴν ἐνθάδε μὲν τοῖς 
ἀφρονεστάτοις καὶ μηδὲν ὑμῶν φροντίζουσιν, ἐν δὲ τῷ 
θεάτρῳ τοῖς κωμῳδοδιδασκάλοις· ὃ καὶ πάντων ἐστὶ 
δεινότατον, ὅτι τοῖς μὲν ἐκφέρουσιν εἰς τοὺς ἄλλους 
Ἕλληνας τὰ τῆς πόλεως ἁμαρτήματα τοσαύτην ἔχετε 
χάριν ὅσην οὐδὲ τοῖς εὖ ποιοῦσι, πρὸς δὲ τοὺς 
ἐπιπλήττοντας καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς οὕτω 
διατίθεσθε δυσκόλως ὥσπερ πρὸς τοὺς κακόν τι τὴν 
πόλιν ἐργαζομένους.  
 Ὅμως δὲ καὶ τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἂν 
ἀποσταίην ὧν διενοήθην. παρελήλυθα γὰρ οὐ 
χαριούμενος ὑμῖν οὐδὲ χειροτονίαν μνηστεύσων, ἀλλ' 
ἀποφανούμενος ἃ τυγχάνω γιγνώσκων πρῶτον μὲν 
περὶ ὧν οἱ πρυτάνεις προτιθέασιν, ἔπειτα περὶ τῶν 
ἄλλων τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων· οὐδὲν γὰρ ὄφελος 
ἔσται τῶν νῦν περὶ τῆς εἰρήνης γνωσθέντων, ἢν μὴ καὶ 
περὶ τῶν λοιπῶν ὀρθῶς βουλευσώμεθα.   
 



 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το τμήμα: "'Εγὼ δ' οἶδα ... ἐργαζομένους". 
 Μονάδες  10 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων: 

1 . "ὅτι δημοκρατίας οὔσης οὐκ ἔστι παρρησία": 
 Πώς διατυπώνει ο ρήτορας το πρόβλημα της παρρησίας σε 

σχέση με την έννοια της ἰσηγορίας στην Αθήνα της εποχής 
του;     

  Μονάδες 15 
 

2 . "πλὴν ἐνθάδε μὲν τοῖς ἀφρονεστάτοις καὶ μηδὲν 
ὑμῶν φροντίζουσιν, ἐν δὲ τῷ θεάτρῳ  τοῖς 
κωμῳδοδιδασκάλοις" :  

 Τι υπαινίσσεται εδώ ο Ισοκράτης σχετικά με την 
κωμωδιογραφία του 5ου και 4ου π. Χ . αιώνα, και 
σε ποιον μεγάλο κωμικό κυρίως αναφέρεται ; 

Μονάδες 15 
 

3 . Ποια τα είδη των ρητορικών λόγων και ποιοι οι 
κυριότεροι εκπρόσωποί τους; 
 Μονάδες  10 

 

4. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ομόρριζα, απλά 
ή σύνθετα, για  καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:  

  

 δημοκρατία, πόλεως, ἁμαρτήματα, διατίθεσθε,  

βουλευσώμεθα .  

  Μονάδες  10 

 

 



 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Στοβαίου Ἐκλογαί Γ′, 1,200 
(Ἐκ τῆς Νικολάου Ἐθῶν συναγωγῆς) 

 
    Οἱ δὲ Γαλακτοφάγοι, Σκυθικὸν ἔθνος, ἄοικοί τε 
εἰσίν, ὥσπερ καὶ οἱ πλεῖστοι Σκυθῶν, τροφὴν δ' 
ἔχουσι γάλα μόνον ἵππειον, ἐξ οὗ τυροποιοῦντες 
ἐσθίουσι καὶ πίνουσι, καὶ εἰσὶ διὰ τοῦτο 
δυσμαχώτατοι, σὺν αὑτοῖς πάντῃ τὴν τροφὴν ἔχοντες . 
οὗτοι καὶ Δαρεῖον ἐτρέψαντο . εἰσὶ δὲ καὶ 
δικαιότατοι, κοινὰ ἔχοντες τά τε κτήματα καὶ τὰς 
γυναῖκας, ὥστε τοὺς μὲν πρεσβυτέρους αὐτῶν 
πατέρας νομίζειν, τοὺς δὲ νεωτέρους παῖδας, τοὺς δ' 
ἥλικας ἀδελφούς . ὧν ἦν καὶ Ἀνάχαρσις, εἷς τῶν ἑπτὰ 
σοφῶν νομισθείς, ὃς ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἵνα 
ἱστορήσῃ τὰ τῶν ἄλλων νόμιμα .    
 
πάντῃ = σε κάθε περίπτωση 
ἥλικας = συνομήλικους 
νόμιμα = τα ήθη και τα έθιμα 
 
1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω 

κείμενο. 

Μονάδες  20 

2.α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω 

πίνακες και να συμπληρώσετε τους τύπους που 

λείπουν: 

 

 

Ι .  



 

Εν ικός  Αριθμός  

Γεν .    

Δο τ.    

Αιτ .  το ῦτο  τροφήν  

ΙΙ .  
Πληθυντικός  Αρ ι θ μ ό ς  

Γεν .  σοφῶν    

Δοτ .     

Αιτ .   κ τήματα   γ υν αῖκας  

Μονάδες 5  

2.β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα 
και να συμπληρώσετε τα κενά του με τους κατάλληλους 
τύπους των ρημάτων που σας δίνονται (στη φωνή που 
βρίσκονται). 

 γ ′   ενικό   

πρόσωπο 

οριστικής 

παρατατικού 

 β′ ενικό πρόσωπο 

οριστικής 

αορίστου 

 

απαρέμφατο 

αορίστου 

μ ετοχή 

ενεστώτα 

(ονομαστική

αρσ. γένους) 

μετοχή 

παρακειμέν. 

(ονομαστική

αρσ. γένους) 

 
ἔ χο υσι  

     

 
νομ ί ζε ιν  

     

Μονάδες 5  

3.α. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις του 

παρακάτω τμήματος του αδίδακτου κειμένου. 



 

 "ὃς ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα ... νόμιμα". 

 Μονάδες 5  

 

3.β. Να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι παρακάτω λέξεις.  

 ἄοικοι,  Σκυθῶν,  διὰ τοῦτο,  οὗτοι,  τὰ νόμιμα. 

Μονάδες 5 

 

 

 


