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Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο
Ἰσοκράτους Περί εἰρήνης, 14-15
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.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β′ ΤΑΞΗ

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας την παράγραφο 14 (Ἐγὼ δ' οἶδα ... τὴν
πόλιν ἐργαζοµένους).
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
Β1.

Ποια είναι η ιδεώδης σχέση ανάµεσα στη
δηµοκρατία και την παρρησία; Πώς η αθηναϊκή
πολιτική
πραγµατικότητα
της
εποχής
του
Ισοκράτη επιβεβαιώνει ή διαψεύδει, κατά την
άποψή του, την ύπαρξη της σχέσης αυτής;
Μονάδες 10

Β2.

"παρελήλυθα γὰρ ... τῶν τῆς πόλεως πραγµάτων":
Πώς παρουσιάζει το ήθος του ο ρήτορας στο
απόσπασµα αυτό; Στο πλαίσιο της καθιερωµένης
ρητορικής τακτικής, σε τι αποσκοπεί ο Ισοκράτης
παρουσιάζοντας έτσι τον εαυτό του;
Μονάδες 10

Β3.

"οὐδὲν γὰρ ὄφελος ἔσται ... βουλευσώµεθα":
Στο απόσπασµα αυτό της παραγράφου 15 του
πρωτότυπου κειµένου προαναγγέλλονται τα οφέλη
της ειρήνης. Αφού διαβάσετε το κείµενο των
παραγράφων 20-21 του µεταφρασµένου κειµένου
που ακολουθεί, να αναφερθείτε σύντοµα στα
οφέλη αυτά.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β′ ΤΑΞΗ

Αν όµως κάνουµε ειρήνη και συµπεριφερθούµε
όπως ορίζουν οι κοινές συνθήκες, θα κατοικούµε στην
πόλη µας µε µεγάλη ασφάλεια, αφού απαλλαγούµε από
πολέµους και κινδύνους και διχόνοια στην οποία τώρα
έχουµε περιέλθει˚ αντίθετα κάθε µέρα θα γινόµαστε και
πιο πλούσιοι απαλλαγµένοι από τους φόρους και τις
τριηραρχίες και τις άλλες εισφορές για τον πόλεµο και
ασχολούµενοι µε την καλλιέργεια των χωραφιών και τη
ναυτιλία και τις άλλες εργασίες οι οποίες έχουν
21 εκλείψει εξαιτίας του πολέµου. Ακόµη θα δούµε την
πόλη µας να έχει διπλάσια έσοδα απ'όσα έχει τώρα, να
είναι γεµάτη από εµπόρους και ξένους και µετοίκους,
απ'τους οποίους έχει ερηµωθεί σήµερα.
Και το σπουδαιότερο, θα έχουµε συµµάχους όλους
τους ανθρώπους όχι µε τη βία αλλά µε τη θέλησή τους,
και δεν θα µας δέχονται όταν είµαστε ασφαλείς
εξαιτίας της δύναµής µας, κι όταν κινδυνεύουµε θα
αποστατούν, αλλά θα συµπεριφέρονται όπως αρµόζει
(να συµπεριφέρονται) οι αληθινοί φίλοι και σύµµαχοι.
Μονάδες 10

20

Β4.

Ο Πλάτων αρνείται να χαρακτηρίσει επιστήµη ή
τέχνη τη ρητορική, αφού δεν έχει καθορισµένο
αντικείµενο να διδάξει ούτε αξιόπιστη µέθοδο. Τι
απαντά ο Ισοκράτης στην κριτική αυτή;
Μονάδες 10

Β5.

Μέσα από το πρωτότυπο κείµενο να βρείτε και να
µεταφέρετε στο τετράδιό σας ένα ρήµα συνώνυµο
του γιγνώσκω. Επίσης να βρείτε και να
µεταφέρετε όσες λέξεις του πρωτότυπου κειµένου
είναι ετυµολογικά συγγενείς µε τη λέξη διανοίαις
και όσες µε τη λέξη προτιθέασιν.
Μονάδες 10
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β′ ΤΑΞΗ

Γ. Αδίδακτο κείµενο
Ἰσοκράτους Αἰγινητικός, 10
10

Ἐγὼ δὲ καὶ Θρασύλοχος τοσαύτην φιλίαν παρὰ
τῶν πατέρων παραλαβόντες, ὅσην ὀλίγῳ πρότερον
διηγησάµην,
ἔτι
µείζω
τῆς
ὑπαρχούσης
αὐτὴν
ἐποιήσαµεν. Ἕως µὲν γὰρ παῖδες ἦµεν, περὶ πλείονος
ἡµᾶς αὐτοὺς ἡγούµεθα ἢ τοὺς ἀδελφούς, καὶ οὔτε
θυσίαν οὔτε θεωρίαν οὔτ' ἄλλην ἑορτὴν οὐδεµίαν χωρὶς
ἀλλήλων ἤγοµεν· ἐπειδὴ δ' ἄνδρες ἐγενόµεθα, οὐδὲν
πώποτ' ἐναντίον ἡµῖν αὐτοῖς ἐπράξαµεν, ἀλλὰ καὶ τῶν
ἰδίων ἐκοινωνοῦµεν καὶ πρὸς τὰ τῆς πόλεως ὁµοίως
διεκείµεθα καὶ φίλοις καὶ ξένοις τοῖς αὐτοῖς ἐχρώµεθα.
Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20
Γ2α. Να µεταφέρετε στη δοτική και κλητική ενικού όλα
τα ουσιαστικά της τρίτης κλίσεως που υπάρχουν
στο αδίδακτο κείµενο.
Μονάδες 4
Γ2β. ἤγοµεν, ἐγενόµεθα, ἐκοινωνοῦµεν:
Για τον καθένα από τους τύπους αυτούς να
γράψετε το βϘ και γϘ ενικό πρόσωπο της
προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή.
Μονάδες 6
Γ3.

Να γράψετε στο τετράδιό σας όλες τις λέξεις ή
φράσεις που λειτουργούν µέσα στο αδίδακτο
κείµενο ως επιρρηµατικοί προσδιορισµοί του
χρόνου και να κάνετε πλήρη συντακτική
αναγνώριση αυτών.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β′ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο
τετράδιο
να
γράψετε
µόνο
τα
προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα
να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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