
ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β’                                        επιµέλεια: Μεταξία Θεοδωροπούλου, φιλόλογος 

ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. 

Παπαρρηγοπούλου 2α & Κουταΐση, Νίκαια 
211 0111 617 & 698 21 75 925 

 
ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΜΑ 
 

Προσήκειν δέ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μέν νομοθετῶμεν, τοῦθ’ὑμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς 

ἔχοντας καί συμφέροντας νόμους τῃ πολιτείᾳ θησόμεθα, ἐπειδάν δέ νομοθετήσωμεν, 

τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις πείθεσθαι, τοὺς δέ μή πειθομένους κολάζειν , εἰ δεῖ τά τῆς 

πόλεως καλῶς ἔχειν. Σκέψασθε, γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περί σωφροσύνης 

ἐποιήσατο ὁ Σόλων ἐκεῖνος, ὁ παλαιός νομοθέτης, καί ὁ Δράκων καί οἱ κατά τοὺς 

χρόνους ἐκείνους νομοθέται. Πρῶτον μέν γάρ ἐνομοθέτησαν περί τῆς σωφροσύνης 

τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων, καί διαρρήδην ἀπέδειξαν ἅ χρή τόν παῖδα τόν ἐλεύθερον 

ἐπιτηδεύειν καί ὡς δεῖ αὐτόν τραφῆναι.  

ἐπιτηδεύω: κάνω κάποια ασχολία, διαρρήδην: κατηγορηματικά 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφραστεί το κείμενο στα νέα ελληνικά.                                                           Μον. 20 

2.Γραμματική:                                                                                                         Μον. 10 

� Νομίζω: να κλιθεί ο μέλλοντας 

� Νομοθετῶμεν: να αντικατασταθεί εγκλιτικά στο γ ενικό πρόσωπο ίδιου χρόνου & φωνής 

� ἡμᾶς: να γραφεί η δοτική ενικού και πληθυντικού 

� συμφέροντας: να γίνει χρονική αντικατάσταση στο β’ ενικό πρόσωπο στην ίδια φωνή. 

� σκοπεῖν: να γραφεί το γ’ πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

� καλῶς: να γραφούν τα παραθετικά 

� θησόμεθα: να γραφεί το α’ ενικό ενεστώτα ε.φ 

� πείθεσθαι: να γραφούν τα απαρέμφατα των υπόλοιπων χρόνων & οι μετοχές του ίδιου 

χρόνου 

� δεῖ: να γραφεί το γ’ ενικό στις εγκλίσεις του ενεστώτα & στην οριστική του παρατατικού εφ 

� πόλεως: δοτική ενικού & πληθυντικού 

� σκέψασθε: οριστική ίδιου χρόνου, φωνής και προσώπου 

� παίδων : να κλιθεί στους δύο αριθμούς 
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3. Συντακτικό:                                                                                                         Μον. 10 

� να αναγνωριστούν πλήρως οι ακόλουθες δευτερεύουσες προτάσεις: 

ὅπως καλῶς ἔχοντας καί συμφέροντας νόμους τῃ πολιτείᾳ θησόμεθα. 

ὅσην πρόνοιαν περί σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ Σόλων. 

� Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι ακόλουθοι όροι της πρότασης: Προσήκειν, τῃ πολιτείᾳ, 

τοῖς κειμένοις, κολάζειν, ἔχειν, ὁ νομοθέτης, κατά τοὺς χρόνους, περί τῆς σωφροσύνης, τῶν 

ἡμετέρων, τραφῆναι.                                               
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