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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ, 299-302
Στο παρακάτω απόσπασμα ο ρήτορας υπερασπίζεται με σθένος την παιδεία, τις
δημοκρατικές αντιλήψεις, και όλες τις αξίες που ανέδειξαν την αθηναϊκή πολιτεία και
συνετέλεσαν στο μεγαλείο της Αθήνας. Για τον λόγο αυτό η Αθήνα θαυμάζεται από τους
περισσότερους Έλληνες που εξυμνούν τον πανανθρώπινο χαρακτήρα της.
Οἶμαι δ᾽ ὑμᾶς οὐκ ἀγνοεῖν ὅτι τῶν Ἑλλήνων οἱ μὲν δυσκόλως πρὸς ὑμᾶς ἔχουσιν, οἱ δ᾽ ὡς
οἷόν τε μάλιστα φιλοῦσι καὶ τὰς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας ἐν ὑμῖν ἔχουσιν. ‘καί φασιν οἱ μὲν τοιοῦτοι
μόνην εἶναι ταύτην πόλιν, τὰς δ᾽ ἄλλας κώμας, καὶ δικαίως ἂν αὐτὴν ἄστυ τῆς Ἑλλάδος
προσαγορεύεσθαι καὶ διὰ τὸ μέγεθος καὶ διὰ τὰς εὐπορίας τὰς ἐνθένδε τοῖς ἄλλοις γιγνομένας
καὶ μάλιστα διὰ τὸν τρόπον τῶν ἐνοικούντων· οὐδένας γὰρ εἶναι πραοτέρους οὐδὲ κοινοτέρους,
οὐδ᾽οἷς οἰκειότερον ἄν τις τὸν ἅπαντα βίον συνδιατρίψειεν. οὕτω δὲ μεγάλαις χρῶνται ταῖς
ὑπερβολαῖς, ὥστ᾽ οὐδὲ τοῦτ᾽ ὀκνοῦσι λέγειν, ὡς ἥδιον ἂν ὑπ᾽ ἀνδρὸς Ἀθηναίου ζημιωθεῖεν ἢ διὰ
τῆς ἑτέρων ὠμότητος εὖ πάθοιεν. Οἱ δὲ ταῦτα μὲν διασύρουσιν, διεξιόντες δὲ τὰς τῶν
συκοφαντῶν πικρότητας καὶ κακοπραγίας ὅλης τῆς πόλεως ὡς ἀμίκτου καὶ χαλεπῆς οὔσης
κατηγοροῦσιν. ἔστιν οὖν δικαστῶν νοῦν ἐχόντων τοὺς μὲν τῶν τοιούτων λόγων αἰτίους
γιγνομένους ἀποκτείνειν ὡς μεγάλην αἰσχύνην τῇ πόλει περιποιοῦντας, τοὺς δὲ τῶν ἐπαίνων
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τῶν λεγομένων περὶ αὐτῆς μέρος τι συμβαλλομένους τιμᾶν μᾶλλον ἢ τοὺς ἀθλητὰς τοὺς ἐν τοῖς
στεφανίταις ἀγῶσιν νικῶντας· πολὺ γὰρ καλλίω δόξαν ἐκείνων κτώμενοι τῇ πόλει τυγχάνουσι
καὶ μᾶλλον ἁρμόττουσαν. περὶ μὲν γὰρ τὴν τῶν σωμάτων ἀγωνίαν πολλοὺς τοὺς
ἀμφισβητοῦντας ἔχομεν, περὶ δὲ τὴν παιδείαν ἅπαντες ἂν ἡμᾶς πρωτεύειν προκρίνειαν.

(G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I – III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard
University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.)
- ἀμίκτου: (ἄμικτος) ακοινώνητη - ἀγωνίαν: αγώνας - πρωτεύειν: κατέχουν την πρώτη θέση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ.1. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική το παρακάτω απόσπασμα: «πολὺ γὰρ καλλίω δόξαν ...
πρωτεύειν προκρίνειαν.».
Μονάδες 10
Γ.2. Για ποιους λόγους κάποιες ελληνικές πόλεις έτρεφαν για τους Αθηναίους αισθήματα βαθιάς
αφοσίωσης; Να απαντήσετε, αφού λάβετε υπόψη σας το παραπάνω κείμενο.
Μονάδες 10
Γ.3.α. «πραοτέρους, κοινοτέρους,καλλίω»: Να γράψετε τη γενική πτώση του πληθυντικού
αριθμού των επιθέτων στον θετικό βαθμό στο γένος που βρίσκονται.
Μονάδες 3
Γ.3.β. «ἀνδρὸς Ἀθηναίου»: Να γράψετε τη συνεκφορά στη δοτική πτώση του άλλου αριθμού.
Μονάδες 2
Γ.3.γ. «οὕτω δὲ μεγάλαις χρῶνται ταῖς ὑπερβολαῖς, ὥστ᾽ οὐδὲ τοῦτ᾽ ὀκνοῦσι λέγειν, ὡς ἥδιον
ἂν ὑπ᾽ ἀνδρὸς Ἀθηναίου ζημιωθεῖεν ἢ διὰ τῆς ἑτέρων ὠμότητος εὖ πάθοιεν. Οἱ δὲ ταῦτα
μὲν διασύρουσιν.»: Να γράψετε το β΄ενικό πρόσωπο της προστακτικής των ρημάτων του
παραπάνω αποσπάσματος στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται το κάθε ρήμα.
Μονάδες 5
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Γ.4.α. «καί φασιν οἱ μὲν τοιοῦτοι μόνην εἶναι ταύτην πόλιν, τὰς δ᾽ ἄλλας κώμας, καὶ
δικαίως ἂν αὐτὴν ἄστυ τῆς Ἑλλάδος προσαγορεύεσθαι καὶ διὰ τὸ μέγεθος καὶ διὰ τὰς
εὐπορίας τὰς ἐνθένδε τοῖς ἄλλοις γιγνομένας.»: Να εντοπίσετε στο παραπάνω απόσπασμα
όλους τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς και να γράψετε τον όρο που προσδιορίζουν.
Μονάδες 4
Γ.4.β. «οὕτω δὲ μεγάλαις χρῶνται ταῖς ὑπερβολαῖς, ὥστ᾽ οὐδὲ τοῦτ᾽ ὀκνοῦσι λέγειν, ὡς ἥδιον
ἂν ὑπ᾽ ἀνδρὸς Ἀθηναίου ζημιωθεῖεν.»: Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του
παραπάνω αποσπάσματος και να γράψετε τη συντακτική λειτουργία τους.
Μονάδες 2
Γ.4.γ. «κακοπραγίας ὅλης τῆς πόλεως ὡς ἀμίκτου καὶ χαλεπῆς οὔσης κατηγοροῦσιν»: Αφού
χαρακτηρίσετε συντακτικά τη μετοχή της παραπάνω πρότασης, να δηλώσετε αν η μετοχή είναι
συνημμένη ή απόλυτη και να δικαιολογήσετε τη θέση σας και να την αναλύσετε σε αντίστοιχη
δευτερεύουσα πρόταση.
Μονάδες 2
Γ.4.δ «Οἱ δὲ ταῦτα μὲν διασύρουσιν, διεξιόντες δὲ τὰς τῶν συκοφαντῶν πικρότητας καὶ
κακοπραγίας ὅλης τῆς πόλεως ὡς ἀμίκτου καὶ χαλεπῆς οὔσης κατηγοροῦσιν.»Η
παραπάνω περίοδος να μετατραπεί σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση Ἰσοκράτης ἔφη….
Μονάδες 2
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