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Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ισοκράτους Παναθηναϊκός , 4-6
Ο Ισοκράτης παραθέτει στην αρχή του λόγου οδηγίες προς τους αναγνώστες, διευκρινίζοντας
τους αρχικούς σκοπούς τους.
Τούτου δ᾽ ἕνεκα ταῦτα προεῖπον, ἵν᾽ ἤν τισιν ὁ μέλλων δειχθήσεσθαι λόγος μαλακώτερος ὢν
φαίνηται τῶν πρότερον διαδεδομένων, μὴ παραβάλλωσι πρὸς τὴν ἐκείνων ποικιλίαν, ἀλλὰ πρὸς
τὴν ὑπόθεσιν αὐτὸν κρίνωσι τὴν ἐν τῷ παρόντι δεδοκιμασμένην. Διαλέξομαι δὲ περί τε τῶν τῇ
πόλει πεπραγμένων καὶ περὶ τῆς τῶν προγόνων ἀρετῆς, οὐκ ἀπὸ τούτων ἀρξάμενος, ἀλλ᾽ ἀπὸ
τῶν ἐμοὶ συμβεβηκότων· ἐντεῦθεν γὰρ οἶμαι μᾶλλον κατεπείγειν. Πειρώμενος γὰρ
ἀναμαρτήτως ζῆν καὶ τοῖς ἄλλοις ἀλύπως, οὐδένα διαλέλοιπα χρόνον ὑπὸ μὲν τῶν σοφιστῶν
τῶν ἀδοκίμων καὶ πονηρῶν διαβαλλόμενος, ὑπ᾽ ἄλλων δέ τινων οὐχ οἷός εἰμι γιγνωσκόμενος,
ἀλλὰ τοιοῦτος ὑπολαμβανόμενος οἷον ἂν

παρ᾽

ἑτέρων ἀκούσωσιν. Βούλομαι

οὖν

προδιαλεχθῆναι περί τ᾽ ἐμαυτοῦ καὶ περὶ τῶν οὕτω πρός με διακειμένων, ἵν᾽ ἤν πως οἷός τε
γένωμαι, τοὺς μὲν παύσω βλασφημοῦντας, τοὺς δ᾽ εἰδέναι ποιήσω περὶ ἃ τυγχάνω διατρίβων·
ἢν γὰρ ταῦτα τῷ λόγῳ δυνηθῶ διοικῆσαι κατὰ τρόπον, ἐλπίζω τὸν ἐπίλοιπον χρόνον αὐτός τ᾽
ἀλύπως διάξειν καὶ τῷ λόγῳ τῷ μέλλοντι ῥηθήσεσθαι τοὺς παρόντας μᾶλλον προσέξειν τὸν
νοῦν.
δοκιμάζομαι = υποβάλλομαι σε διαδικασία
ἀδόκιμος = ασήμαντος
ὑπολαμβάνομαι = νομίζω
διατρίβω = περνώ τον καιρό μου
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Γ.1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: « Τούτου δ᾽ ἕνεκα ταῦτα…. οἶμαι μᾶλλον κατεπείγειν.»

Μονάδες 10
Γ.2. Ποιο κλίμα έχει διαμορφωθεί προς τον Ισοκράτη στην πόλη, κατά τα λεγόμενα του; Πώς ο
λόγος του, πιστεύει , θα επιδράσει απέναντι σε αυτό;
Μονάδες 10
Γ.3. α. Τούτου δ᾽ ἕνεκα ταῦτα προεῖπον, ἵν᾽ ἤν τισιν ὁ μέλλων δειχθήσεσθαι λόγος μαλακώτερος
ὢν φαίνηται τῶν πρότερον διαδεδομένων, μὴ παραβάλλωσι πρὸς τὴν ἐκείνων ποικιλίαν, ἀλλὰ
πρὸς τὴν ὑπόθεσιν αὐτὸν κρίνωσι τὴν ἐν τῷ παρόντι δεδοκιμασμένην.
Να εντοπίσετε τις αντωνυμίες του αποσπάσματος και να τις μεταφέρετε στον άλλον
αριθμό (ενικός – πληθυντικός) διατηρώντας την πτώση και το γένος , και να προσδιορίσετε
το είδος τους.
β. Βούλομαι οὖν προδιαλεχθῆναι περί τ᾽ ἐμαυτοῦ καὶ περὶ τῶν οὕτω πρός με διακειμένων, ἵν᾽ ἤν
πως οἷός τε γένωμαι, τοὺς μὲν παύσω βλασφημοῦντας, τοὺς δ᾽ εἰδέναι ποιήσω περὶ ἃ τυγχάνω
διατρίβων : Να εντοπίσετε τους ρηματικούς τύπους που βρίσκονται σε αόριστο χρόνο και
να γράψετε τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα.
Μονάδες 10
γ. Διαλέξομαι δὲ περί τε τῶν τῇ πόλει πεπραγμένων καὶ περὶ τῆς τῶν προγόνων ἀρετῆς, οὐκ ἀπὸ
τούτων ἀρξάμενος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἐμοὶ συμβεβηκότων· Να εντοπίσετε ένα ουσιαστικό τρίτης
κλίσης και να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του στον άλλο αριθμό.
Μονάδες 10

Γ4. α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: δειχθήσεσθαι, τῇ
πόλει, διαβαλλόμενος, τοὺς παρόντας.
Μονάδες 4
β. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο της πρώτης περιόδου του κειμένου , και να
μετατραπεί στο μη πραγματικό.
Μονάδες 6
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