Γ. Αδίδακτο κείμενο
Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Δ. ΙV.16.Τ
Το παρακάτω απόσπασμα αποτελεί μέρος από τη συζήτησή του περί δικαίου ανάμεσα
στον Σωκράτη και τον διάσημο σοφιστή Ιππία. Το κεφάλαιο αυτό είναι αφιερωμένο στις
αντιλήψεις του Σωκράτη για το δίκαιο και την ανάγκη υπακοής στους νόμους.

Ἀλλὰ μὴν καὶ ὁμόνοιά γε μέγιστόν τε ἀγαθὸν δοκεῖ ταῖς πόλεσιν εἶναι καὶ πλειστάκις ἐν αὐταῖς
αἵ τε γερουσίαι καὶ οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν, καὶ πανταχοῦ ἐν
τῇ Ἑλλάδι νόμος κεῖται τοὺς πολίτας ὀμνύναι ὁμονοήσειν, καὶ πανταχοῦ ὀμνύουσι τὸν ὅρκον
τοῦτον· οἶμαι δ' ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν οἱ πολῖται, οὐδ'
ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλητὰς ἐπαινῶσιν, οὐδ' ὅπως τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἱρῶνται, οὐδ' ἵνα τοῖς
αὐτοῖς ἥδωνται, ἀλλ' ἵνα τοῖς νόμοις πείθωνται. τούτοις γὰρ τῶν πολιτῶν ἐμμενόντων, αἱ πόλεις
ἰσχυρόταταί τε καὶ εὐδαιμονέσταται γίγνονται· ἄνευ δὲ ὁμονοίας οὔτ' ἂν πόλις εὖ πολιτευθείη
οὔτ' οἶκος καλῶς οἰκηθείη.

Γ1. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα από το αδίδακτο κείμενο: « Ἀλλὰ μὴν καὶ
ὁμόνοιά γε μέγιστόν τε ἀγαθὸν δοκεῖ….. ἀλλ' ἵνα τοῖς νόμοις πείθωνται.»

Μονάδες 10
Γ2. Ποια οφέλη υποστηρίζει ο Σωκράτης προκύπτουν στην πόλη εξαιτίας της υπακοής στους
νόμους ;
Μονάδες 10
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Γ2.α.Να συμπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους
τύπους που ζητούνται. (Η αντωνυμία να γραφεί στο γένος και στον αριθμό που βρίσκεται ο
τύπος του κειμένου, που δίνεται).

Αντωνυμία
Γενική

Δοτική

Κλητική

τοῦτον

Επίρρημα
Θετικός

Συγκριτικός

εὐδαιμονέσταται

Μονάδες 5

Γ2.β.Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις του κειμένου
:
αἱρῶνται : το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής και της προστακτικής
του αορίστου β´ στη φωνή που βρίσκεται.
πείθωνται : τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο.
ἐμμενόντων : το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και
του αορίστου στη φωνή που βρίσκεται.

Μονάδες 5

Γ3.α.Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ἀγαθόν, εἶναι, ταῦτα, τούτοις, τῶν πολιτῶν.

Μονάδες 5
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Γ4. Να αναγνωρίσετε πλήρως τη δευτερεύουσα πρόταση του παρακάτω αποσπάσματος:
…... οἶμαι δ' ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν οἱ πολῖται…

Μονάδες 5
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