
Αδίδακτο
κείμενο

Οι κατήγοροι με την πρακτική και τις συκοφαντίες τους
έβλαψαν κατ' επανάληψη την πόλη

Ἄξιον  δὲ  μνησθῆναι καὶ  τῶν  μετὰ  τοὺς  τετρακοσίους
πραγμάτων·  εὖ  γὰρ  εἴσεσθε  ὅτι,  ἃ  μὲν  οὗτοι  συμβουλεύουσιν,
οὐδεπώποτε ὑμῖν ἐλυσιτέλησεν, ἃ δ’ ἐγὼ παραινῶ, ἀμφοτέραις ἀεὶ
ταῖς πολιτείαις συμφέρει. ἴστε γὰρ Ἐπιγένη καὶ Δημοφάνη καὶ
Κλεισθένη  ἰδίᾳ  μὲν  καρπωσαμένους  τὰς  τῆς  πόλεως  συμφοράς,
δημοσίᾳ  δὲ  ὄντας  μεγίστων κακῶν  αἰτίους.  ἐνίων  μὲν  γὰρ
ἔπεισαν  ὑμᾶς  ἀκρίτων  θάνατον  καταψηφίσασθαι,  πολλῶν  δὲ
ἀδίκως δημεῦσαι τὰς οὐσίας, τοὺς δ’ ἐξελάσαι καὶ ἀτιμῶσαι τῶν
πολιτῶν·τοιοῦτοι γὰρ ἦσαν ὥστε τοὺς μὲν ἡμαρτηκότας ἀργύριον
λαμβάνοντες ἀφιέναι, τοὺς δὲ μηδὲν ἠδικηκότας εἰς ὑμᾶς εἰσιόντες
ἀπολλύναι. καὶ οὐ  πρότερον ἐπαύσαντο, ἕως τὴν μὲν πόλιν εἰς
στάσεις  καὶ  τὰς  μεγίστας  συμφορὰς  κατέστησαν,  αὐτοὶ  δ’  ἐκ
πενήτων πλούσιοι ἐγένοντο.

(Λυσίας, δήμου καταλύσεως απολογία, 25–26)

Λεξιλογική στήριξη:

λυσιτελῶ:  ωφελώ,  ἴστε  >  οἶδα,  καταψηφίζομαι:καταδικάζω,  ἡ
οὐσία: η περιουσία, ἐξελαύνω: εξορίζω, ατιμῶ: στερώ τα πολιτικά
δικαιώματα

Παρατηρήσεις:

1.Να μεταφράσετε το εξής απόσπασμα: «Ἄξιον δὲ… αἰτίους.» 

Μονάδες 10

2.  Ποιες  είναι  οι  αξιοκατάκριτες  πράξεις  των  κατηγόρων  του
ομιλητή σύμφωνα με το κείμενο; (έως 60 λέξεις)

Μονάδες 10

3. α. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται στην παρένθεση:

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΚΩΒΙΝΑ

ΤΑΞΗ: ΒΑ1-ΒΑ2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-11-2018



οὗτοι (γενική πτώση ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος)

ὑμῖν (δοτική πτώση στον άλλο αριθμό)

συμφέρει  (α΄πληθυντικό  πρόσωπο  οριστικής  παρατατικού  στην
ίδια φωνή)

τῆς πόλεως (αιτιατική πτώση ενικού αριθμού)

ἔπεισαν  (β΄  ενικό  πρόσωπο  ευκτικής  παρακειμένου  στην
ενεργητική φωνή)

θάνατον (δοτική πτώση ενικού αριθμού)

ἦσαν (γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα)

λαμβάνοντες  (γ΄  πληθυντικό  πρόσωπο  υποτακτικής  αορίστου  β΄
στην ενεργητική φωνή)

ἐπαύσαντο (β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα στη μέση φωνή)

ἐγένοντο (απαρέμφατο αορίστου β΄)

Μονάδες 10

3.β Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

συμβουλεύουσι: χρονική αντικατάσταση

ἐγένοντο: εγκλιτική αντικατάσταση

Μονάδες 5

4.α  Να αναγνωρίσετε  τη  συντακτική λειτουργία των παρακάτω
όρων  του  κειμένου:  μνησθῆναι,  μετὰ  τοὺς  τετρακοσίους,  ταῖς
πολιτείαις, μεγίστων, πρότερον, πλούσιοι

Μονάδες 6

4.β ὅτι οὐδεπώποτε ὑμῖν ἐλυσιτέλησεν: Να αναγνωρίσετε το είδος
της δευτερεύουσας πρότασης και να αιτιολογήσετε την εισαγωγή
της.

Μονάδες 4

5. Να κάνετε πλήρη συντακτική αναγνώριση των απαρεμφάτων:

Οὐκ ἠθέλησε πείθεσθαι αὐτοῖς Ἀγόρατος.

Ἔδοξε τοῖς Ἕλλησι ναυμαχεῖν Σαλαμῖνι.                                       
Μονάδες 5


