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∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο 

Θουκυδίδου  Ἱστοριῶν Β´ 39 
 

 "∆ιαφέροµεν  δὲ  καὶ ταῖς τῶν πολεµικῶν  µελέταις  
τῶν ἐναντίων  τοῖσδε .  τήν τε γὰρ πόλιν  κοινὴν  
παρέχοµεν  καὶ οὐκ ἔστιν  ὅτε ξενηλασίαις  ἀπείργοµέν  
τινα ἢ µαθήµατος ἢ θεάµατος , ὃ µὴ κρυφθὲν  ἄν τις τῶν 
πολεµίων  ἰδὼν  ὠφεληθείη , πιστεύοντες οὐ ταῖς 
παρασκευαῖς τὸ πλέον  καὶ ἀπάταις  ἢ τῷ ἀφ '  ἡµῶν  
αὐτῶν  ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ . καὶ ἐν  ταῖς παιδείαις  οἱ µὲν  
ἐπιπόνῳ ἀσκήσει  εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ ἀνδρεῖον  
µετέρχονται , ἡµεῖς δὲ ἀνειµένως  διαιτώµενοι οὐδὲν  
ἧσσον  ἐπὶ τοὺς ἰσοπαλεῖς  κινδύνους  χωροῦµεν .  
τεκµήριον δέ . οὔτε γὰρ Λακεδαιµόνιοι καθ '  ἑαυτούς , 
µεθ '  ἁπάντων  δὲ  ἐς τὴν γῆν ἡµῶν στρατεύουσι , τήν τε 
τῶν πέλας αὐτοὶ ἐπελθόντες οὐ χαλεπῶς  ἐν  τῇ ἀλλοτρίᾳ 
τοὺς περὶ τῶν οἰκείων  ἀµυνοµένους µαχόµενοι τὰ πλείω 
κρατοῦµεν .  ἁθρόᾳ τε  τῇ δυνάµει ἡµῶν οὐδείς πω 
πολέµιος ἐνέτυχε  διὰ τὴν τοῦ ναυτικοῦ τε ἅµα 
ἐπιµέλειαν καὶ τὴν ἐν  τῇ γῇ ἐπὶ πολλὰ ἡµῶν αὐτῶν  
ἐπίπεµψιν . ἢν δέ που µορίῳ τινὶ προσµείξωσι , 
κρατήσαντές  τέ τινας ἡµῶν πάντας αὐχοῦσιν  ἀπεῶσθαι  
καὶ νικηθέντες ὑφ '  ἁπάντων  ἡσσῆσθαι .  καίτοι εἰ 
ῥαθυµίᾳ µᾶλλον ἢ πόνων  µελέτῃ καὶ µὴ µετὰ νόµων τὸ 
πλέον  ἢ τρόπων  ἀνδρείας  ἐθέλοµεν  κινδυνεύειν , 
περιγίγνεται  ἡµῖν τοῖς τε µέλλουσιν  ἀλγεινοῖς  µὴ 
προκάµνειν , καὶ ἐς αὐτὰ ἐλθοῦσι µὴ ἀτολµοτέρους τῶν 
αἰεὶ µοχθούντων  φαίνεσθαι . . ." . 
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Α . Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε  στο 
τετράδιό σας το απόσπασµα :  "καὶ ἐν ταῖς παιδείαις ... 
... ἐπίπεµψιν". 

Μονάδες 10 

 

Β. Να γράψετε  στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω  ερωτήσεων :  

 
Β1. Να αναφέρετε  τα επιχειρήµατα µε τα οποία ο 

Περικλής  αποδεικνύει  τη στρατιωτική  υπεροχή  της 
Αθήνας απέναντι  στη Σπάρτη και να τα 
αξιολογήσετε .  

Μονάδες 10 

 

Β2 .  "∆ιαφέροµεν δέ ... κινδύνους  χωροῦµεν": Ποιοι 
είναι οι τρόποι διαπαιδαγώγησης  των νέων στην  
Αθήνα και πώς αυτοί σχετίζονται  µε το 
δηµοκρατικό  ήθος των Αθηναίων ; 

Μονάδες 10 

 

Β3. Τὸ πλέον, οὐδὲν ἧσσον, τὰ πλείω, µὴ 
ἀτολµοτέρους :   Πώς τα στοιχεία αυτά του 
κειµένου  από το πρωτότυπο  αποδεικνύουν  ότι ο 
ρήτορας έχει επίγνωση της δυσκολίας  να πείσει  το 
ακροατήριό του , όπως υπογραµµίζεται από  τον 
ίδιο στο µεταφρασµένο  κείµενο  που ακολουθεί ; 

 
Θουκυδίδου  ‛Ιστοριῶν Β´  35 

 
 "Οι περισσότεροι  απ '  όσους έχουν  µιλήσει ως 

τώρα απ '  αυτό το βήµα επαινούν  τον νοµοθέτη που 
συµπλήρωσε  τη συνηθισµένη τελετή µ' αυτό  τον λόγο , 
µε τη σκέψη ότι είναι ωραίο να εκφωνείται  πάνω  στον  
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τάφο των  νεκρών  του πολέµου .  Εγώ όµως θα ήµουν της 
γνώµης πως είναι αρκετό , για άντρες  που αποδείχτηκαν  
γενναίοι µε έργα , µε  έργα να τους αποδίδονται τιµές , 
σαν  κι αυτές που βλέπετε  να συνοδεύουν  αυτή την 
ταφή , κι όχι να κρέµεται η αναγνώριση  του ηρωισµού 
πολλών  από έναν  άντρα, που ο λόγος του µπορεί να 
είναι ωραίος, µπορεί και κατώτερος .  Γιατί είναι 
δύσκολο να µιλήσει κανείς  µ' επιτυχία , εκεί που µε 
κόπο εξασφαλίζεται  η εντύπωση  ότι λέει την  
αλήθεια . . ." . 

Μονάδες 10 

 

Β4. Να αναφερθείτε  στη ρητορική  δεινότητα και τα 
άλλα ηγετικά προσόντα του Περικλή .  

Μονάδες 10 

 

Β5. ἀνειµένως, τεκµήριον, ἀλλοτρίᾳ, νόµων, 
ἀλγεινοῖς : Να γράψετε  από  ένα ρήµα ετυµολογικώς 
συγγενές µε καθεµιά από τις παραπάνω  λέξεις  του 
κειµένου .  

Μονάδες 10 

 
Γ. Αδίδακτο κείµενο  

Πλάτωνος Φαίδων, 115 c-d 
 

 "Θάπτωµεν  δέ σε  τίνα τρόπον ;" "ὅπως ἄν", ἔφη , 
"βούλησθε , ἐάνπερ  γε λάβητέ µε καὶ µὴ ἐκφύγω  ὑµᾶς". 
γελάσας δὲ ἅµα ἡσυχῇ καὶ πρὸς ἡµᾶς ἀποβλέψας  εἶπεν . 
"οὐ πείθω , ὦ ἄνδρες , Κρίτωνα , ὡς ἐγώ  εἰµι οὗτος 
Σωκράτης , ὁ νυνὶ διαλεγόµενος  καὶ διατάττων  ἕκαστον  
τῶν λεγοµένων , ἀλλ '  οἴεταί µε ἐκεῖνον  εἶναι , ὃν ὄψεται 
ὀλίγον  ὕστερον  νεκρόν , καὶ ἐρωτᾷ δή , πῶς µε θάπτῃ .  
ὅτι δὲ ἐγὼ  πάλαι πολὺν  λόγον πεποίηµαι , ὡς , ἐπειδὰν  
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πίω τὸ φάρµακον , οὐκέτι ὑµῖν παραµενῶ , ἀλλ '  
οἰχήσοµαι ἀπιὼν  εἰς µακάρων δή τινας εὐδαιµονίας , 
ταῦτά µοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν , παραµυθούµενος  
ἅµα µὲν  ὑµᾶς , ἅµα δ '  ἐµαυτόν". 
____ 
ἔφη :  ως υποκείµενο  εννοείται ὁ Σωκράτης 
 
Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο  

Μονάδες 20 
 

Γ2.α) διατάττων : Να κλίνετε  την οριστική του 
παρακειµένου της µέσης φωνής .  

 ἀπιών:Να γράψετε  το δεύτερο  και τρίτο πρόσωπο 
του ενικού και του πληθυντικού αριθµού της 
υποτακτικής του ενεστώτα .   

Μονάδες 5 
 
Γ2.β) Να γράψετε  για καθεµιά από τις παρακάτω  λέξεις  

τους τύπους  που ζητούνται :  
  τίνα: το ουδέτερο γένος  στην  ίδια πτώση και στον  

ίδιο αριθµό .  
 ἡµᾶς : το τρίτο πρόσωπο  στην  ίδια πτώση  και στον  

ίδιο αριθµό .  
 ὅν: τη δοτική του πληθυντικού στο  γένος  που 

βρίσκεται .  
 τινας : την ονοµαστική του ενικού στο ίδιο γένος .  
 ἐµαυτόν :την ίδια πτώση του πληθυντικού  αριθµού 

στο ίδιο γένος  και πρόσωπο .  
 Μονάδες 5 

 
Γ3.α) ἀποβλέψας, τῶν λεγοµένων : Να αναλύσετε  τις 

µετοχές  αυτές του κειµένου στις  ισοδύναµές τους 
δευτερεύουσες προτάσεις .  

Μονάδες 4 
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Γ3.β) Πῶς µε θάπτῃ : Να αναγνωρίσετε  συντακτικώς  
την πρόταση  αυτή (είδος , εισαγωγή , εκφορά, 
συντακτικός ρόλος στο  συγκεκριµένο κείµενο). 

Μονάδες 6 
 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε  µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. 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  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε  όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  : Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των  φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


