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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

(5-1-2017) 

 

Ἡγοῦμαι δ’, εἰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων πρέπει τοὺς τηλικούτους 

σιωπᾶν, περί γε τοῦ πολεμεῖν ἢ μὴ προσήκειν τούτους μάλιστα 

συμβουλεύειν, οἵπερ καὶ τῶν κινδύνων πλεῖστον μέρος μεθέξουσιν, ἄλλως 

τε δὴ καὶ τοῦ γνῶναί τι τῶν δεόντων ἐν κοινῷ καθεστῶτος ἡμῖν. [4] εἰ μὲν 

γὰρ ἦν δεδειγμένον, ὥστε τοὺς μὲν πρεσβυτέρους περὶ ἁπάντων εἰδέναι 

τὸ βέλτιστον, τοὺς δὲ νεωτέρους μηδὲ περὶ ἑνὸς ὀρθῶς γιγνώσκειν, καλῶς 

ἂν εἶχεν ἀπείργειν ἡμᾶς τοῦ συμβουλεύειν· ἐπειδὴ δ’ οὐ τῷ πλήθει τῶν 

ἐτῶν πρὸς τὸ φρονεῖν εὖ διαφέρομεν ἀλλήλων, ἀλλὰ τῇ φύσει καὶ ταῖς 

ἐπιμελείαις, πῶς οὐκ ἀμφοτέρων χρὴ τῶν ἡλικιῶν πεῖραν λαμβάνειν, ἵν’ 

ἐξ ἁπάντων ὑμῖν ἐξῇ τῶν ῥηθέντων ἑλέσθαι τὰ συμφορώτατα; 

Ισοκράτης, Αρχίδαμος, 3-4 

Λεξιλόγιο  

 τηλικοῦτος: δεικτική αντωνυμία: τόσο μεγάλος 

 μεθέξουσιν: του ρ. μετέχω: μετέχω τινός: μετέχω σε κάτι 

 ἀπείργω: κρατώ μακριά, αποκλείω, εμποδίζω, περιορίζω 

 πεῖραν λαμβάνω τινός: δοκιμάζω κάτι 

 ἐξῇ: είναι δυνατόν, επιτρέπεται 

 ἑλέσθαι: του ρ. αἱρέομαι-οῦμαι: εκλέγω, προτιμώ 

 σύμφορος: ωφέλιμος, χρήσιμος, κατάλληλος 

 

 

 



ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.  

(Μονάδες 20) 

2. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται:  

 τούτους: κλητική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους.  

 ἡμᾶς: αιτιατική πληθυντικού αριθμού, τρίτου προσώπου.  

 πλήθει: δοτική πληθυντικού αριθμού.  

 ἐτῶν: αιτιατική πληθυντικού αριθμού.  

 ῥηθέντων: δοτική πληθυντικού.                                                 

(Μονάδες 5)                                        

3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

 συμβουλεύειν: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου στη φωνή που 

βρίσκεται.  

 μεθέξουσιν: γ΄πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής στο χρόνο και στη φωνή 

που βρίσκεται και γ΄πληθυντικό υποτακτικής αορίστου β΄ στη φωνή που 

βρίσκεται.  

 ἦν: γ΄ενικό μέλλοντα.  

 λαμβάνειν: β΄ ενικό πρόσωπο αορίστου β΄ενεργητικής φωνής.  

 

(Μονάδες 5) 

4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:  

 τοὺς τηλικούτους: ………….………….…….. στο ……..……………….……... 

 τῶν δεόντων: ……..………………….………..στο ...............….……..…..……… 

 τὸ βέλτιστον: …….……..…..….……….……στο ……………..…….......………. 

 ὀρθῶς:……..……….………..……..…... στο………………………...……………. 

 ὑμῖν: ……………..………...…..……... στο …..………………...…..……………... 

 (Μονάδες 5)  

 

5. το απόσπασμα «εἰ μὲν γὰρ ἦν… τοῦ συμβουλεύειν»: να βρεθεί ο 

υποθετικός λόγος και να μετασχηματιστεί ώστε να δηλώνει το 

προσδοκώμενο.  

(Μονάδες 3) 

 

6. Να χαρακτηριστεί πλήρως το είδος της προτάσης: «ἵν’ ἐξ ἁπάντων 

ὑμῖν ἐξῇ τῶν ῥηθέντων ἑλέσθαι τὰ συμφορώτατα;» 

 (Μονάδες 2)  

 

 

 

 

Ευχόμαστε Επιτυχία! 

 


