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ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

Α΄. Αδίδακτο κείμενο. 

Ο λόγος καθρέφτης της ψυχής 

 

Με ποιους τρόπους επηρεάζει η λογική την ανθρώπινη ζωή; 

 

σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι’ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν ὁ συγκατασκευάσας. 

[255] οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν 

ἐνομοθέτησεν, ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ’ ἦμεν οἰκεῖν μετ’ ἀλλήλων. τούτῳ 

καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἐγκωμιάζομεν. διὰ τούτου τούς τ’ 

ἀνοήτους παιδεύομεν καὶ τοὺς φρονίμους δοκιμάζομεν· τὸ γὰρ λέγειν ὡς δεῖ τοῦ 

φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον ποιούμεθα, καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος 

ψυχῆς ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστι. 

Μηχανῶμαι: εφευρίσκομαι 

οὐκ ἂν οἷοί τ’ ἦμεν :δεν θα μπορούσαμε  

ὡς δεῖ: όπως πρέπει 

το φρονεῖν: η σύνεση 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β’. Ερωτήσεις  

Β1. Να γράψετε την μετάφραση του κειμένου.  

(20 μονάδες)  

Β2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

      ἐστίν           : να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στις υπόλοιπες εγκλίσεις.  

        παιδεύομεν     : να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των 

χρόνων στην ίδια φωνή 

        λέγειν               : να γραφεί ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα  

        διαταχθέντων: να γραφεί το α’ενικό πρόσωπο του Παρακειμένου 

Ενεργητικής φωνής 

       οὗτος                : να γραφεί η γενική ενικού  

        λόγος               : να γραφεί η κλητική ενικού 

        ψυχῆς              : να γραφεί η ονομαστική πληθυντικού 

        εἴδωλόν           : να γραφεί η δοτική πληθυντικού 

        ἡμῖν                  : να γραφεί η ίδια πτώση στον ενικό 

        (10 μονάδες) 

          

Β3.  Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων του 

κειμένου: λόγος, ὁ συγκατασκευάσας, τοὺς κακοὺς, μέγιστον, εἴδωλόν. 

   (5 μονάδες) 

Β4. «ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ’ ἦμεν οἰκεῖν μετ’ ἀλλήλων», «ὡς δεῖ» :Να 

αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων.  

(5 μονάδες)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ΄. Διδαγμένο κείμενο. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

[1]  Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς 

τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς  χάριν εἶχον  ταύτης τῆς 

κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως  διαβεβλημένοις  τούτους εἶναι 

μεγίστων  ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς 

ἔλεγχον τῶν  αὐτοῖς  βεβιωμένων  καταστῆναι . [2] ἐγὼ γὰρ οὕτω 

σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽ ἐλπίζω  καὶ εἴ τις  πρός με 

τυγχάνει  ἀηδῶς [ἢ κακῶς]  διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος 

ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων,  μεταμελήσειν  αὐτῷ καὶ 

πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι.  [3] ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, 

ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν  ἐπιδείξω, ὡς εὔνους  εἰμὶ τοῖς 

καθεστηκόσι  πράγμασι  καὶ ὡς ἠνάγκασμαι  τῶν αὐτῶν  

κινδύνων  μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ  μοι πλέον εἶναι ·  ἐὰν δὲ φαίνωμαι 

περὶ τὰ ἄλλα  μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ  παρὰ τὴν δόξαν  καὶ [παρὰ] 

τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν  δοκιμάζειν, τούτους 

δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον 

οὔδ᾽ ἐπεδήμουν  ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας . 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Α.  Να μεταφράσετε τα υπογραμμισμένα σημεία του κειμένου  

10 Μονάδες  
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ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β1.  Να επιβεβαιώσετε με ένα Σ  ή να απορρίψετε με ένα Λ  το 

περιεχόμενο τω παρακάτω προτάσεων με βάση τις γνώσεις που 

έχετε:  

α Τα  τρία είδη των ρητορικών λόγων είναι δικανικοί, επιδεικτικοί και 

πανηγυρικοί. 

β Ο κυριότερος εκπρόσωπος του συμβουλευτικού είδους ήταν ο 

Ισοκράτης. 

γ Οι πίστεις διακρίνονται σε έντεχνες και άτεχνες. 

δ Η δοκιμασία αφορούσε μόνο τους αιρετούς άρχοντες της Αθήνας. 

ε Ο Μαντίθεος κατηγορήθηκε για φιλολακωνική συμπεριφορά. 

10 Μονάδες  

 

Β2.  Ποιοι είναι οι στόχοι του προοιμίου και πώς υλοποιούνται στο 

παρόν κείμενο ;  (Να αναφέρετε ένα χωρίο για κάθε περίπτωση και 

να τεκμηριώσετε την απάντησή σας )  

15 Μονάδες  

 

Β3.  ὦ βουλή , τριάκοντα: Να αναλύσετε το περιεχόμενο των όρων και 

να τους  συσχετίσετε με το κείμενο.  

15 Μονάδες  

 

Β4.  Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις ( απλή ή σύνθετη ) για καθεμία 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

διαβεβλημένοις, πεπραγμένων, λέγοντος, μετέχειν, ἠνάγκασμαι   

10 Μονάδες  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 
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