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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
(21-10-2017)
Ο Πανηγυρικός γράφηκε γύρω στο 380 π.Χ. και με το λόγο αυτό ο Ισοκράτης
διακήρυξε την Πανελλήνια Ιδέα. Στο πρώτο μέρος, το επιδεικτικό εγκωμιάζει την
Αθήνα, ενώ στο δεύτερο μέρος, το συμβουλευτικό, καλεί όλους τους Έλληνες να
ενωθούν και να ξεκινήσουν εκστρατεία εναντίον των Περσών για την
απελευθέρωση όλων των ελληνικών πόλεων.

τοσοῦτον δ’ ἀπέχουσι αἱ πολιτεῖαι τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς αὐτονομίας,
ὥσθ’ αἱ μὲν ὑπὸ τυράννοις εἰσί, τὰς δ’ ἁρμοσταὶ κατέχουσιν, ἔνιαι δ’
ἀνάστατοι γεγόνασι, τῶν δ’ οἱ βάρβαροι δεσπόται καθεστήκασιν· οὓς
ἡμεῖς διαβῆναι τολμήσαντας εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ μεῖζον ἢ προσῆκεν
αὐτοῖς φρονήσαντας οὕτω διέθεμεν, ὥστε μὴ μόνον παύσασθαι στρατείας
ἐφ’

ἡμᾶς

ποιουμένους

ἀλλὰ

καὶ

τὴν

αὑτῶν

χώραν

ἀνέχεσθαι

πορθουμένην, καὶ διακοσίαις καὶ χιλίαις ναυσὶν περιπλέοντας εἰς
τοσαύτην ταπεινότητα κατεστήσαμεν, ὥστε μακρὸν πλοῖον ἐπὶ τάδε
Φασήλιδος μὴ καθέλκειν, ἀλλ’ ἡσυχίαν ἄγειν καὶ τοὺς καιροὺς
περιμένειν, ἀλλὰ μὴ τῇ παρούσῃ δυνάμει πιστεύειν. Καὶ ὅτι ταῦθ’ διὰ τὴν
τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων ἀρετὴν οὕτως εἶχεν, αἱ τῆς πόλεως
συμφοραὶ σαφῶς ἐπέδειξαν·
Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 117-119

Λεξιλόγιο
 ἁρμοστής: αρμοστής, πρόσωπο με διοικητική εξουσία
 ὁ ἡ ἀνάστατος, τὸ ἀνάστατον: ο διωγμένος, ο εξαφανισμένος,
 δεσπότης: κυρίαρχος
 μέγα φρονέω-ῶ: περηφανεύομαι, είμαι αλαζόνας,
 διατίθημι: διαχειρίζομαι, κυβερνώ, μεταχειρίζομαι

 καθίστημί τινα: καθιστώ κάποιον τέτοιας λογής
 καθελκύω-καθέλκω: σύρω πλοίο στη θάλασσα
 μακρὸν πλοῖον: πολεμικό πλοίο
 καιρός: η περίσταση, η κατάλληλη στιγμή, η ευκαιρία
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.
(Μονάδες 50)
2. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται:
 πολιτεῖαι: δοτική πληθυντικού αριθμού.
 δεσπόται: γενική πληθυντικού αριθμού.
 ναυσὶν: ονομαστική ενικού αριθμού.
 καιροὺς: δοτική ενικού αριθμού.
 πόλεως: αιτιατική ενικού αριθμού.
(Μονάδες 10)
3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:
 ἀπέχουσι: β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής στο χρόνο και στη φωνή που
βρίσκεται.
 γεγόνασι: μετοχή ουδετέρου στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται.
 ἄγειν: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής στο χρόνο και στη φωνή
που βρίσκεται.
 πιστεύειν: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου στη φωνή που
βρίσκεται και απαρέμφατο αορίστου στη φωνή που βρίσκεται.
(Μονάδες 10)
4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:
 πολιτεῖαι: ……………..………...…..………….…... στο ……..…..………......…..
 ἀνάστατοι: ………….………….……...……... στο ….……...…………………...
 αὑτῶν: ……..……..………….…...………..στο ......................….……..…..………
 χιλίαις: …….……..…....………….……στο ………...…..………..……………….
 καιροὺς:……..……….…..……..…..... στο……………………………..………….
(Μονάδες 10)
5. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τους όρους της
στήλης Β
Α
Β
1. ὥσθ’ (ὥστε)
α. απαρέμφατο αορίστου
2. διαβῆναι
β. ουδέτερο β΄ κλίσης
3. πλοῖον
γ. συμπερασματικός σύνδεσμος
4. περιπλέοντας
δ. επιρρημα θετικού βαθμού
5. σαφῶς
ε. μετοχή ενεστώτα
(Μονάδες 10)
6. «ἀπέχουσι, εἶχεν»: να βρείτε σε ποιες προτάσεις ανήκουν τα ρήματα
αυτά, να δώσετε δηλαδή τα ακριβή όρια των προτάσεων και να
χαρακτηρίσετε πλήρως το είδος τους.
(Μονάδες 10)
Ευχόμαστε Επιτυχία!

