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11  Περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι 

τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων 
ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας 
ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, 
πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ 
πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ 
ψευδομένους .  καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν 
ἐπεθυμοῦμεν ,  οὐκ  ἂν  τοιαύτην  γνώμην εἶχον περὶ  

12 ἐμοῦ .  ἔτι δ ' , ὦ  βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ 
δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε 
εἰσαγγελίαν γεγενημένην . . .  πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας 
καὶ   τοὺς    κ ινδύνους   τοὺς    πρὸς   τοὺς   πολεμίους  

13 σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει . πρῶτον μὲν 
γάρ, ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] 
Βοιωτοὺς καὶ εἰς Ἁλίαρτον ἔδει βοηθεῖν, ὑπὸ 
Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν, ἐπειδὴ πάντας 
ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν 
νομίζοντας, τοῖς δ 'ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους, 
ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων 
παρὰ τὸν νόμον ἐγὼ προσελθὼν ἔφην τῷ Ὀρθοβούλῳ 
ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ καταλόγου, ἡγούμενος αἰσχρὸν 
εἶναι τοῦ πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν 
ἐμαυτῷ  παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι . 

 
 
 
 



  

 
Α.  Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο 

τετράδιό σας το τμήμα: "Περὶ δὲ τῶν κοινῶν...  
εἰσαγγελίαν γεγενημένην" . 

 Μονάδες 10 
 
 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 

παρακάτω ερωτήσεων: 
 

Β1.  Αφού εντοπίσετε το επιχείρημα που χρησιμοποιεί 
ο Μαντίθεος στην παράγραφο 11, να το 
σχολιάσετε . 

Μονάδες 15 
 
Β2.  Γιατί ο Μαντίθεος στην παράγραφο 13 επιμένει σε 

αυτές τις λεπτομέρειες της στρατιωτικής του ζωής, 
και τι αποκαλύπτει η επιμονή του αυτή για τη 
νοοτροπία των συμπολιτών του ; 

Μονάδες 15 
 
Β3. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου "διήγησις" 

στη ρητορική τέχνη ; 
Μονάδες 10 

 
Β4. ἡγοῦμαι, ψευδομένους, ἀποδεῖξαι, εἰσαγγελίαν, 

ἑώρων :  Για καθεμιά από τις προηγούμενες λέξεις 
να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό και ένα 
ομόρριζο επίθετο της αρχαίας ή νέας ελληνικής 
(τα ομόρριζα μπορούν να είναι απλά ή σύνθετα). 

Μονάδες 10 



  

Γ. Αδίδακτο κείμενο 
Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ 7,4,9-10 

 

9 Ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ  Λακεδαιμόνιοι τοῖς τε 
Κορινθίοις συνεβούλευον τὴν εἰρήνην ποιήσασθαι καὶ 
τῶν ἄλλων συμμάχων ἐπέτρεψαν τοῖς μὴ βουλομένοις 
σὺν ἑαυτοῖς πολεμεῖν ἀναπαύεσθαι · αὐτοὶ δ ' ἔφασαν 
πολεμοῦντες πράξειν ὅ τι ἂν τῷ  θεῷ  φίλον ᾖ· ὑφήσεσθαι 

 δὲ  οὐδέποτε ,    ἣν  παρὰ  τῶν   πατέρων   παρέλαβον 
10 Μεσσήνην, ταύτης στερηθῆναι . οἱ οὖν Κορίνθιοι 

ἀκούσαντες ταῦτα ἐπορεύοντο εἰς τὰς Θήβας ἐπὶ τὴν 
εἰρήνην . οἱ μέντοι Θηβαῖοι ἠξίουν αὐτοὺς καὶ 
συμμαχίαν ὀμνύναι · οἱ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι ἡ μὲν 
συμμαχία οὐκ εἰρήνη, ἀλλὰ πολέμου μεταλλαγὴ εἴη . 

 
--------------------- 
ὑφήσεσθαι (ὑφίεμαι  =  επιτρέπω) 
πολέμου μεταλλαγὴ =  διαφορετική μορφή πολέμου  

 
Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω 

κείμενο . 
Μονάδες 20 

 
Γ2.α.  ταῦτα, ἑαυτοῖς: Να γράψετε την αντίστοιχη πτώση 

του ενικού αριθμού . 
 ὅ τι, ἥν: Να γράψετε την αντίστοιχη πτώση του 

πληθυντικού αριθμού . 
Μονάδες 4 

 
Γ2.β. ἀκούσαντες: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στο 

μέλλοντα και στον παρακείμενο. 
 παρέλαβον: Να γράψετε τα απαρέμφατα 

ενεργητικής και μέσης φωνής στον ίδιο χρόνο . 
 ἠξίουν: Να γράψετε το β´ ενικό πρόσωπο στην 

υποτακτική και ευκτική ενεστώτα της ίδιας φωνής . 
Μονάδες 6 

 



  

Γ3.α. Κορινθίοις, πολεμεῖν, φίλον, ἐπὶ τὴν εἰρήνην, 
πολέμου: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους 
παραπάνω όρους . 

Μονάδες 5 
 

Γ3.β. "ὅτι ἡ μὲν συμμαχία ... μεταλλαγὴ εἴη": 
 Να αναγνωρίσετε συντακτικά την πρόταση (είδος, 

εισαγωγή, εκφορά,  συντακτικός ρόλος). 
Μονάδες 5 

 
 


