
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  (14595) 

Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§92-94.1 

(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955) 

 

Ο Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη ότι ως ένας από τους Τριάκοντα προκάλεσε 

τον φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου. Πλησιάζοντας στο τέλος του λόγου 

του και πριν κατέβει από το βήμα, ο ρήτορας αιτιολογεί την πρότασή του για 

θανατική καταδίκη του κατηγορουμένου και προσπαθεί να μεταπείσει τους δικαστές 

που σκόπευαν να ψηφίσουν για την αθώωσή του.  

Βούλομαι δὲ ὀλίγα ἑκατέρους ἀναμνήσας καταβαίνειν, τούς τε ἐξ ἄστεως 

καὶ τοὺς ἐκ Πειραιῶς, ἵνα τὰς ὑμῖν διὰ τούτων γεγενημένας συμφορὰς 

παραδείγματα ἔχοντες τὴν ψῆφον φέρητε. Καὶ πρῶτον μὲν ὅσοι ἐξ ἄστεώς ἐστε, 

σκέψασθε ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφόδρα ἤρχεσθε, ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ 

πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον, ἐν ᾧ ἡττηθέντες μὲν τοῖς 

νικήσασι τὸ ἴσον ἔχετε, νικήσαντες δ' ἂν τούτοις ἐδουλεύετε. Καὶ τοὺς ἰδίους οἴκους 

οὗτοι μὲν ἂν ἐκ τῶν πραγμάτων μεγάλους ἐκτήσαντο, ὑμεῖς δὲ διὰ τὸν πρὸς 

ἀλλήλους πόλεμον ἐλάττους ἔχετε· συνωφελεῖσθαι μὲν γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἠξίουν, 

συνδιαβάλλεσθαι δ’ ἠνάγκαζον, εἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας ἐλθόντες ὥστε οὐ τῶν 

ἀγαθῶν κοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς ἐκτῶντο, ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν μεταδιδόντες 

εὔνους ᾤοντο εἶναι. 

 

τὰ ὀνείδη: οι αισχρές πράξεις, τα αίσχη  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Βούλομαι δὲ ὀλίγα … ἂν 

τούτοις ἐδουλεύετε».  

(Μονάδες 10)  

 

Γ2. Με ποιες αναφορές του ο ρήτορας κάνει εμφανές πως οι Τριάντα 

αυθαιρετώντας ικανοποίησαν τα δικά τους συμφέροντα πλήττοντας παράλληλα το 

συμφέρον των πολιτών; 

(Μονάδες 10)  

 

Γ3. α. <<σκέψασθε ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφόδρα ἤρχεσθε, ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι 

καὶ πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον, ἐν ᾧ ἡττηθέντες μὲν τοῖς 

νικήσασι τὸ ἴσον ἔχετε>> : επιλέξτε τρία ουσιαστικά διαφορετικής κλίσης και 

μεταφέρετε τα στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.  (Μονάδες 3) 

       β. πρῶτον, σφόδρα, εὔνους : γράψτε τους υπόλοιπους βαθμούς  (διατηρώντας 

στα επίθετα γένος, αριθμό, πτώση). (Μονάδες 3) 

       γ. - ἀναμνήσας, γεγενημένας : γράψτε τους υπόλοιπους χρόνους των μετοχών 

(διατηρώντας γένος, αριθμό και πτώση) 

- ἐκτήσαντο : μεταφέρετε τον τύπο στο γ΄ενικό ευκτικής ενεστώτα  



- συνδιαβάλλεσθαι : γράψτε το β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή 

(Μονάδες 4)   

(Μονάδες 10) 

 

Γ4. α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου:  

παραδείγματα: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

πόλεμον: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

τούτοις: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

τῶν ἀγαθῶν: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

ὑμᾶς: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….(Μονάδες 5)  

 

      β. «ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφόδρα ἤρχεσθε»: Να αναγνωρίσετε το είδος της 

πρότασης και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της στο πλαίσιο 

της επιχειρηματολογίας του ομιλητή. (μονάδες 5) 

 (Μονάδες 10) 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  (14608) 

Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος §§ 1.23-1.25.8 

(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1920, ανατ. 1969) 

 

Στο έργο αυτό ο Ξενοφών εγκωμιάζει τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο τον Β´, που 

βασίλευσε από το 399 έως το 360 π.Χ. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται στην 

εκστρατεία του στην Μ. Ασία και στην προσπάθειά του να συγκροτήσει ιππικό.  

Ἐπεὶ μέντοι ἀνὰ τὰ πεδία οὐδὲ ἐν τῇ Φρυγίᾳ ἐδύνατο στρατεύεσθαι διὰ τὴν 

Φαρναβάζου ἱππείαν, ἔδοξεν αὐτῷ ἱππικὸν κατασκευαστέον εἶναι, ὡς μὴ 

δραπετεύοντα πολεμεῖν δέοι αὐτόν. Τοὺς μὲν οὖν πλουσιωτάτους ἐκ πασῶν τῶν 

ἐκεῖ πόλεων ἱπποτροφεῖν κατέλεξε. Προεῖπε δέ, ὅστις παρέχοιτο ἵππον καὶ ὅπλα καὶ 

ἄνδρα δόκιμον, ὡς ἐξέσοιτο αὐτῷ μὴ στρατεύεσθαι· καὶ ἐποίησεν οὕτως ἕκαστον 

προθύμως ταῦτα πράττειν ὥσπερ ἄν τις τὸν ὑπὲρ αὑτοῦ ἀποθανούμενον προθύμως 

μαστεύοι. Ἔταξε δὲ καὶ πόλεις ἐξ ὧν δέοι τοὺς ἱππέας παρασκευάζειν, νομίζων ἐκ 

τῶν ἱπποτρόφων πόλεων εὐθὺς καὶ φρονηματίας μάλιστα ἂν ἐπὶ τῇ ἱππικῇ γενέσθαι. 

Καὶ τοῦτ’ οὖν ἀγαστῶς ἔδοξε πρᾶξαι, ὅτι κατεσκεύαστο τὸ ἱππικὸν αὐτῷ καὶ εὐθὺς 

ἐρρωμένον ἦν καὶ ἐνεργόν. Ἐπειδὴ δὲ ἔαρ ὑπέφαινε, συνήγαγε πᾶν τὸ στράτευμα 

εἰς Ἔφεσον· ἀσκῆσαι δὲ καὶ αὐτὸ βουλόμενος ἆθλα προὔθηκε καὶ ταῖς ἱππικαῖς 

τάξεσιν, ἥτις κράτιστα ἂν ἱππεύοι, καὶ ταῖς ὁπλιτικαῖς, ἥτις ἂν ἄριστα σωμάτων ἔχοι· 

καὶ πελτασταῖς δὲ καὶ τοξόταις ἆθλα προύθηκεν, οἵτινες κράτιστοι τὰ προσήκοντα 

ἔργα φαίνοιντο.  

 

ἀνὰ τὰ πεδία: στις πεδιάδες  

κατέλεξε: στρατολόγησε  

μαστεύοι: αναζητά, ψάχνει να βρει  

φρονηματίας: με υψηλό φρόνημα, υπερηφάνεια  

ὑπέφαινε: άρχιζε να φαίνεται  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Προεῖπε δέ, … ἦν καὶ 

ἐνεργόν».  

(Μονάδες 10)  

 

Γ2. Καταγράψτε επιγραμματικά τις κινήσεις που έκανε ο Αγησίλαος προκειμένου να 

οργανώσει ένα αξιόμαχο ιππικό.  

(Μονάδες 10)  

 

Γ3. α. <<Ἐπειδὴ δὲ ἔαρ ὑπέφαινε, συνήγαγε πᾶν τὸ στράτευμα εἰς Ἔφεσον· ἀσκῆσαι 

δὲ καὶ αὐτὸ βουλόμενος ἆθλα προὔθηκε καὶ ταῖς ἱππικαῖς τάξεσιν, ἥτις κράτιστα ἂν 

ἱππεύοι, καὶ ταῖς ὁπλιτικαῖς, ἥτις ἂν ἄριστα σωμάτων ἔχοι·>> : εντοπίστε στο χωρίο 

τα ουσιαστικά της γ΄κλίσης στη δοτική ενικού.  (Μονάδες 2) 

       β. ἕκαστον, τις, οἵτινες : αφού επισημάνετε το είδος των αντωνυμιών, να τις 

μεταφέρετε στη δοτική πληθυντικού. (Μονάδες 3) 



      γ. εἶναι, προεῖπε, στρατεύεσθαι, κατέλεξε, γενέσθαι,  : να μεταφερθεί κάθε 

ρηματικός τύπος στο β΄ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής.  (Μονάδες 5) 

(Μονάδες 10)  

 

Γ4. α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

επιρρηματικών προσδιορισμών του κειμένου:  

ἐν τῇ Φρυγίᾳ: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

διὰ τὴν ἱππείαν: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

προθύμως: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

μάλιστα: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

εἰς Ἔφεσον: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

κράτιστα: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

(Μονάδες 6)  

 

       β. «ἔδοξεν αὐτῷ ἱππικὸν κατασκευαστέον εἶναι»: Ο Ξενοφών αναφέρει ότι ο 

Αγησίλαος πήρε μία συγκεκριμένη απόφαση. Ποιες δευτερεύουσες προτάσεις στο 

χωρίο «Ἐπεὶ μέντοι … δέοι αὐτόν» δηλώνουν την αιτία και τον σκοπό αυτής της 

απόφασης; Να τις καταγράψετε επισημαίνοντας τον τρόπο εισαγωγής τους. 

(Μονάδες 4)        

  (Μονάδες 10) 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  (14605) 

Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.2. κεφ.4. §§1-3.5 

(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1900, ανατ. 1968) 

 

Ο Ξενοφών αναφέρεται στα γεγονότα που ακολούθησαν μετά την παρωδία δίκης 

και τη θανάτωση του Θηραμένη και για τα οποία κάνει έμμεση αναφορά ο Μαντίθεος στον 

λόγο του.  

Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν· οἱ δὲ τριάκοντα, ὡς ἐξὸν ἤδη αὐτοῖς 

τυραννεῖν ἀδεῶς, προεῖπον μὲν τοῖς ἔξω τοῦ καταλόγου μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ, 

ἦγον δὲ ἐκ τῶν χωρίων, ἵν’ αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι τοὺς τούτων ἀγροὺς ἔχοιεν. 

Φευγόντων δὲ εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ ἐντεῦθεν πολλοὺς ἄγοντες ἐνέπλησαν καὶ τὰ 

Μέγαρα καὶ τὰς Θήβας τῶν ὑποχωρούντων. Ἐκ δὲ τούτου Θρασύβουλος ὁρμηθεὶς 

ἐκ Θηβῶν ὡς σὺν ἑβδομήκοντα Φυλὴν χωρίον καταλαμβάνει ἰσχυρόν. Οἱ δὲ 

τριάκοντα ἐβοήθουν ἐκ τοῦ ἄστεως σύν τε τοῖς τρισχιλίοις καὶ σὺν τοῖς ἱππεῦσι καὶ 

μάλ’ εὐημερίας οὔσης. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, εὐθὺς μὲν θρασυνόμενοί τινες τῶν νέων 

προσέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον, καὶ ἐποίησαν μὲν οὐδέν, τραύματα δὲ λαβόντες 

ἀπῆλθον. Βουλομένων δὲ τῶν τριάκοντα ἀποτειχίζειν, ὅπως ἐκπολιορκήσειαν 

αὐτοὺς ἀποκλείσαντες τὰς ἐφόδους τῶν ἐπιτηδείων, ἐπιγίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν 

παμπλήθης καὶ τῇ ὑστεραίᾳ.  

 

ὡς ἐξόν: επειδή ήταν δυνατόν  

ἐκ δὲ τούτου: τότε τὸ χωρίον: το οχυρό, το φρούριο  

ἡ εὐημερία: η όμορφη, η καλή ημέρα  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐκ δὲ τούτου … καὶ τῇ 

ὑστεραίᾳ».                                                                                          (Μονάδες 10)  

 

Γ2. α. ἄστυ, ἱππεῦσι, παμπλήθης, χιών : να μεταφερθούν οι τύποι στη δοτική ενικού 

και κλητική ενικού  (Μονάδες 4) 

       β. τινες, οὐδέν : να προσδιορίσετε το είδος των αντωνυμιών και να γράψετε τη 

γενική ενικού. (Μονάδες 2) 

       γ. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι :  

Φευγόντων : ίδιος τύπος αορίστου  

ὑποχωρούντων : γ΄ενικό προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 

ὁρμηθεὶς : γ΄ενικό ευκτικής ίδιου χρόνου – φωνής  

ἐκπολιορκήσειαν : αντίστοιχος τύπος της οριστικής παρατατικού. (Μονάδες 4) 

(Μονάδες 10) 

 

Γ4. α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου:  

τοῖς ἔξω: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  



τούτων: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

τῶν νέων: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

τραύματα: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

τῶν τριάκοντα: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

(Μονάδες 5)  

 

         β. «Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν· … εὐημερίας οὔσης». Ο Ξενοφών στο 

παραπάνω απόσπασμα χρησιμοποιεί αρκετούς επιρρηματικούς προσδιορισμούς 

προκειμένου ο αναγνώστης να έχει εποπτεία του χώρου όπου εξελίσσονται τα 

γεγονότα. Να γράψετε πέντε (5) τέτοιους προσδιορισμούς δηλώνοντας και τον 

αντίστοιχο ρηματικό τύπο που προσδιορίζουν. (Μονάδες 5)  

(Μονάδες 10) 
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (14593) 

Ἀνδοκίδης, Περὶ τῶν μυστηρίων §§1-2 

(έκδ. του Dalmeyda, G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1930, ανατ. 1966) 

 

Σε αυτήν τη δίκη ο Ανδοκίδης επιχειρεί να αντικρούσει την κατηγορία ότι παραβίασε το 

διάταγμα του Ισοτιμίδη, που απαγόρευε στους ασεβείς να εισέρχονται στα ιερά και να 

παρευρίσκονται στα Ελευσίνια Μυστήρια.  

Τὴν μὲν παρασκευήν, ὦ ἄνδρες, καὶ τὴν προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν, 

ὥστ’ ἐμὲ κακῶς ποιεῖν ἐκ παντὸς τρόπου καὶ δικαίως καὶ ἀδίκως, ἐξ ἀρχῆς ἐπειδὴ 

τάχιστα ἀφικόμην εἰς τὴν πόλιν ταυτηνί, σχεδόν τι πάντες ἐπίστασθε, καὶ οὐδὲν δεῖ 

περὶ τούτων πολλοὺς λόγους ποιεῖσθαι· ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, δεήσομαι ὑμῶν δίκαια 

καὶ ὑμῖν τε ῥᾴδια χαρίζεσθαι καὶ ἐμοὶ ἄξια πολλοῦ τυχεῖν παρ’ ὑμῶν. Πρῶτον μὲν 

ἐνθυμηθῆναι ὅτι νῦν ἐγὼ ἥκω οὐδεμιᾶς μοι ἀνάγκης οὔσης παραμεῖναι, οὔτ’ 

ἐγγυητὰς καταστήσας οὔθ’ ὑπὸ δεσμῶν ἀναγκασθείς, πιστεύσας δὲ μάλιστα μὲν τῷ 

δικαίῳ, ἔπειτα δὲ καὶ ὑμῖν, γνώσεσθαι τὰ δίκαια καὶ μὴ περιόψεσθαί με ἀδίκως ὑπὸ 

τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν διαφθαρέντα, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον σώσειν δικαίως κατά τε 

τοὺς νόμους τοὺς ὑμετέρους καὶ τοὺς ὅρκους οὓς ὑμεῖς ὀμόσαντες μέλλετε τὴν 

ψῆφον οἴσειν. 

 

περιοράω-ῶ: παραβλέπω, επιτρέπω, ανέχομαι  

ὄμνυμι: ορκίζομαι  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τὴν μὲν παρασκευήν, … 

τυχεῖν παρ’ ὑμῶν».  

(Μονάδες 10)  

 

Γ2. Ποιο είναι το αίτημα που απευθύνει ο ομιλητής απέναντι στους δικαστές; 

(Μονάδες 10)  

 

Γ3. α. παντός, πόλιν, ἄνδρες, δεσμῶν : μεταφέρετε τους τύπους στην κλητική 

ενικού.  (Μονάδες 2) 

        β. τάχιστα, ῥᾴδια, πρῶτον : να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς των 

επιρρημάτων.  (Μονάδες 3) 

        γ. –Εντοπίστε έναν τύπο αορίστου β΄ και μεταφέρετέ τον στο β΄ενικό 

υποτακτικής στην ίδια φωνή  και έναν σε παθητικό αόριστο τον οποίο να 

μεταφέρετε στο β΄ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου. 
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-Επιλέξτε ένα απαρέμφατο αορίστου και μετατρέψτε το σε απαρέμφατο μέλλοντα 

και μια μετοχή παθητικού αορίστου την οποία να μετατρέψετε σε μετοχή απλού 

αορίστου (σε ίδιο γένος, αριθμό, πτώση) 

- περιόψεσθαι : αντίστοιχος τύπος στον αόριστο.   (Μονάδες 5) 

(Μονάδες 10) 

Γ4. α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου:  

τῶν ἐχθρῶν: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

παντός: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

ὑμῶν: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

ἀνάγκης: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

ὑπὸ δεσμῶν: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

τῶν ἐμῶν: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

(Μονάδες 6)  

       β. «ἐπειδὴ τάχιστα ἀφικόμην εἰς τὴν πόλιν ταυτηνί»: Να αναγνωρίσετε το είδος 

της πρότασης και τη συντακτική της λειτουργία στο πλαίσιο των αναφορών του 

ομιλητή. (Μονάδες 4)  

(Μονάδες 10) 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  (14591) 

Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος §§15-17.4 

(έκδ. του Butcher, S.H. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1907, ανατ. 1966) 

 

Στον λόγο αυτό ο Αριστογείτονας κατηγορείται ότι, αν και οφειλέτης προς το κράτος, ασκεί 

κανονικά τα πολιτικά του δικαιώματα ενώπιον της Εκκλησίας. Αφού επισημάνθηκε η 

ευθύνη των δικαστών να διατηρήσουν με την απόφασή τους την αξιοπιστία και το κύρος 

τους, καθώς η ενοχή του κατηγορουμένου είχε ήδη αποδειχτεί, ο ομιλητής εκθέτει τη στάση 

του Αριστογείτονα απέναντι στους νόμους της πόλεως. 

 Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἂν μεγάλην πόλιν οἰκῶσι 

κἂν μικράν, φύσει καὶ νόμοις διοικεῖται. Τούτων δ’ ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον καὶ 

κατ’ ἄνδρ’ ἴδιον τοῦ ἔχοντος, οἱ δὲ νόμοι κοινὸν καὶ τεταγμένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν. Ἡ 

μὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται· διόπερ τοὺς τοιούτους 

ἐξαμαρτάνοντας εὑρήσετε. Οἱ δὲ νόμοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον 

βούλονται, καὶ τοῦτο ζητοῦσιν, καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ, κοινὸν τοῦτο πρόσταγμ’ 

ἀπεδείχθη, πᾶσιν ἴσον καὶ ὅμοιον, καὶ τοῦτ’ ἔστι νόμος. ᾯ πάντας πείθεσθαι 

προσήκει διὰ πολλά, καὶ μάλισθ’ ὅτι πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν, 

δόγμα δ’ ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων 

ἁμαρτημάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινή, καθ’ ἣν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ 

πόλει. Ἀλλὰ μὴν ὅτι νῦν Ἀριστογείτων τοῖς μὲν τῆς ἐνδείξεως δικαίοις ἅπασιν 

ἑάλωκεν, ἕτερος δ’ οὐδὲ εἷς ἔστιν ἀνεκτὸς αὐτῷ λόγος, περὶ τούτων ῥᾴδιον 

διδάξαι. 

 

τὸ δόγμα: η γνώμη, η απόφαση  

ἡ ἔνδειξις: η υποβολή καταγγελίας εναντίον κάποιου  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων … 

καὶ τοῦτ’ ἔστι νόμος».  

(Μονάδες 10)  

 

Γ2. Τι είναι, σύμφωνα με το κείμενο, ο νόμος και γιατί επιβάλλεται η υπακοή σ’ 

αυτόν;   

(Μονάδες 10)  

 

Γ3. α. φύσει, πᾶσιν, δόγμα, Άριστογείτων : να μεταφερθούν οι όροι στην κλητική 

ενικού  (Μονάδες 2) 

       β. ἴδιον, δίκαιον, συμφέρον, ῥᾴδιον : να γραφούν οι υπόλοιποι βαθμοί 

(διατηρώντας γένος, αριθμό και πτώση)  (Μονάδες 4) 

       γ.  Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους :  

τεταγμένον : β΄ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής 

ἐξαμαρτάνοντας : β΄πληθυντικό υποτακτικής αορίστου β΄ ενεργητικής φωνής 



εὑρεθῇ : β΄ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής  

ἀπεδείχθη : γ΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής  (Μονάδες 4) 

(Μονάδες 10)  

 

Γ4. α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου:  

ἄτακτον: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

ἐξαμαρτάνοντας: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

πᾶσιν: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

ζῆν: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

Ἀριστογείτων: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

(Μονάδες 5)  

β. «Ἡ μὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται·»: Ο ομιλητής 

διατυπώνει έναν υποθετικό συλλογισμό θέλοντας να εκφράσει μία διαχρονική 

άποψη. Να διακρίνετε την υπόθεση από την απόδοση (μονάδες 2) και να 

αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου τεκμηριώνοντας την απάντησή σας 

(μονάδες 3).  

(Μονάδες 10) 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (14592) 

Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3 

(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955) 

 

Ο ομιλητής, άνθρωπος με φυσική αναπηρία, μιλώντας στη Βουλή των Πεντακοσίων, 

προσπαθεί να διατηρήσει το δικαίωμα να λαμβάνει το ετήσιο χρηματικό επίδομα που 

χορηγούσε το δημόσιο ταμείο στους ανάπηρους και τους φτωχούς .  

Ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν 

ἀγῶνα τοῦτον, εἰ πρότερον οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ’ ἧς τοῦ βίου λόγον δοίην, νυνὶ 

διὰ τοῦτον εἴληφα. Kαὶ πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, 

ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ φθόνου· διὰ 

γὰρ οὐδὲν ἄλλο μοι δοκεῖ παρασκευάσαι τόνδε μοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ 

φθόνον. Kαίτοι ὅστις τούτοις φθονεῖ οὓς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι, τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος 

ἀποσχέσθαι δοκεῖ πονηρίας; Eἰ μὲν γὰρ ἕνεκα χρημάτων με συκοφαντεῖ – · εἰ δ’ ὡς 

ἐχθρὸν ἑαυτοῦ με τιμωρεῖται, ψεύδεται· διὰ γὰρ τὴν πονηρίαν αὐτοῦ οὔτε φίλῳ 

οὔτε ἐχθρῷ πώποτε ἐχρησάμην αὐτῷ. Ἤδη τοίνυν, ὦ βουλή, δῆλός ἐστι φθονῶν, 

ὅτι τοιαύτῃ κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων εἰμὶ πολίτης. Καὶ γὰρ οἶμαι δεῖν, ὦ 

βουλή, τὰ τοῦ σώματος δυστυχήματα τοῖς τῆς ψυχῆς ἐπιτηδεύμασιν ἰᾶσθαι, 

εἰκότως. Εἰ γὰρ ἐξ ἴσου τῇ συμφορᾷ καὶ τὴν διάνοιαν ἕξω καὶ τὸν ἄλλον βίον διάξω, 

τί τούτου διοίσω;  

 

ὀλίγου δέω: δεν απέχω πολύ από, είμαι μακριά από 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Kαὶ πειράσομαι … 

ἐχρησάμην αὐτῷ».  

(Μονάδες 10)  

 

Γ2. Σε τι αποδίδει ο ομιλητής την εναντίον του κατηγορία και πώς στηρίζει τη θέση 

του;  

(Μονάδες 10)  

 

Γ3.α. <<Kαὶ πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ 

βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ φθόνου· διὰ γὰρ οὐδὲν 

ἄλλο μοι δοκεῖ παρασκευάσαι τόνδε μοι τὸν κίνδυνον…>> : εντοπίστε τις αντωνυμίες 

που υπάρχουν στο χωρίο και μεταφέρετε αυτές στη γενική πληθυντικού του ίδιου 

γένους.  (Μονάδες 3) 

      β. <<Ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν 

ἀγῶνα τοῦτον, εἰ πρότερον οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ’ ἧς λόγον δοίην, νυνὶ διὰ τοῦτον 

εἴληφα>> : να μεταφέρετε κάθε θηλυκό ουσιαστικό του αποσπάσματος στην κλητική 

ενικού και κάθε αρσενικό αντίστοιχα στη δοτική πληθυντικού.  (Μονάδες 3) 

      



 γ.  Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους : 

εἰληφα : β΄ ενικό ίδιου χρόνου και έγκλισης στην άλλη φωνή 

συκοφαντεῖ : β΄ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής 

ἔξω : απαρέμφατο αορίστου β΄ ενεργητικής φωνής 

διάξω : γ΄ενικό ευκτικής αορίστου β΄ ενεργητικής φωνής   (Μονάδες 4) 

(Μονάδες 10)  

 

Γ4. α. «ἐπιδεῖξαι, παρασκευάσαι, ἀποσχέσθαι»: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική 

λειτουργία των υπογραμμισμένων απαρεμφάτων του κειμένου (μονάδες 3) 

επισημαίνοντας αντίστοιχα το φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας ή ετεροπροσωπίας 

(μονάδες 3). β. Να εντοπίσετε στο κείμενο μία αιτιολογική πρόταση με την οποία ο 

ομιλητής αιτιολογεί κάποιο συναίσθημα, και στη συνέχεια να την αναγνωρίσετε ως 

προς την εισαγωγή και την εκφορά της. (μονάδες 4)                            (Μονάδες 10) 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  (14607) 

Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.4-55.5 

(έκδ. του Oppermann, H. Λειψία: Teubner, 1928, ανατ. 1968) 

 

Στο δεύτερο μέρος της πραγματείας του ο Αριστοτέλης περιγράφει τους διοικητικούς 

θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονού του αθηναϊκού πολιτεύματος. Στο 

κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στον τρόπο ανάδειξης και τη δοκιμασία των Εννέα 

αρχόντων.  

Ἐπειδὰν δὲ παράσχηται τοὺς μάρτυρας, ἐπερωτᾷ «τούτου βούλεταί τις 

κατηγορεῖν;» κἂν μὲν ᾖ τις κατήγορος, δοὺς κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν, οὕτω 

δίδωσιν ἐν μὲν τῇ βουλῇ τὴν ἐπιχειροτονίαν, ἐν δὲ τῷ δικαστηρίῳ τὴν ψῆφον· ἐὰν 

δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς δίδωσι τὴν ψῆφον· καὶ πρότερον μὲν εἷς 

ἐνέβαλλε τὴν ψῆφον, νῦν δ' ἀνάγκη πάντας ἐστὶ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτῶν, ἵνα ἄν 

τις πονηρὸς ὢν ἀπαλλάξῃ τοὺς κατηγόρους, ἐπὶ τοῖς δικασταῖς γένηται τοῦτον 

ἀποδοκιμάσαι. Δοκιμασθέντες δὲ τοῦτον τὸν τρόπον, βαδίζουσι πρὸς τὸν λίθον ἐφ’ 

οὗ τὰ τόμι’ ἐστίν, ἐφ’ οὗ καὶ οἱ διαιτηταὶ ὀμόσαντες ἀποφαίνονται τὰς διαίτας, καὶ οἱ 

μάρτυρες ἐξόμνυνται τὰς μαρτυρίας· ἀναβάντες δ' ἐπὶ τοῦτον ὀμνύουσιν δικαίως 

ἄρξειν καὶ κατὰ τοὺς νόμους, καὶ δῶρα μὴ λήψεσθαι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα, κἄν τι 

λάβωσι ἀνδριάντα ἀναθήσειν χρυσοῦν.  

 

ἐφ’ οὗ τὰ τόμι’ ἐστίν: όπου είναι τοποθετημένα τα κομμάτια (από τα θυσιασμένα ζώα)  

ὁ διαιτητής: ο δικαστής  

ἡ δίαιτα: απόφαση  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπειδὰν δὲ παράσχηται … 

τοῦτον ἀποδοκιμάσαι».  

(Μονάδες 10)  

 

Γ2. Τι ακριβώς προβλέπει η τελετή που πραγματοποιείται μετά τη δοκιμασία στο 

βράχο και πού αποσκοπεί;  

(Μονάδες 10)  

 

Γ3. α. <<ἐπὶ τοῖς δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι. Δοκιμασθέντες δὲ τοῦτον 

τὸν τρόπον, βαδίζουσι πρὸς τὸν λίθον ἐφ’ οὗ τὰ τόμι’ ἐστίν, ἐφ’ οὗ καὶ οἱ διαιτηταὶ 

ὀμόσαντες ἀποφαίνονται τὰς διαίτας, καὶ οἱ μάρτυρες ἐξόμνυνται τὰς μαρτυρίας>> : 

επιλέξτε από το χωρίο τρία ουσιαστικά διαφορετικής κλίσης και μεταφέρετέ τα στην 

κλητική ενικού και τη δοτική πληθυντικού.  (Μονάδες 3)  

      β. τούτου, μηδεὶς, οὗ : για καθεμιά από τις αντωνυμίες να σημειώσετε το είδος 

της και να την μεταφέρετε στη γενική ενικού του θηλυκού γένους. (Μονάδες 3) 

      γ.<<καὶ πρότερον μὲν εἷς ἐνέβαλλε τὴν ψῆφον, νῦν δ' ἀνάγκη πάντας ἐστὶ 

διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτῶν, ἵνα ἄν τις πονηρὸς ὢν ἀπαλλάξῃ τοὺς κατηγόρους, ἐπὶ 

τοῖς δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι>> : για κάθε ιστορικό χρόνο που 



εντοπίζετε στο απόσπασμα να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή. 

(Μονάδες 4) 

(Μονάδες 10)  

 

Γ4. α. Να γράψετε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων του 

κειμένου: βούλεται, ᾖ, κατηγορεῖν (το δεύτερο), ὤν, ὀμόσαντες. (Μονάδες 5)  

        β. «ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς δίδωσι τὴν ψῆφον·»: Ποιο είδος 

υποθετικού λόγου διατυπώνει ο Αριστοτέλης σε αυτό το χωρίο; Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας διακρίνοντας την υπόθεση από την απόδοση. (Μονάδες 5)  

(Μονάδες 10) 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  (14594) 

Λυσίας, Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως §§8-10 

(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955) 

 

Ο κατήγορος υποστηρίζει σε λόγο που εκφωνεί στην Ηλιαία ότι ο Αγόρατος , 

εξυπηρετώντας τα σχέδια των Τριάκοντα, προκάλεσε τη θανάτωση του εξαδέλφου του, του 

Διονυσίδωρου, και άλλων δημοκρατικών στρατηγών. Εδώ αναφέρεται στα γεγονότα πριν 

την τελική παράδοση της Αθήνας και τις διαπραγματεύσεις με τους Σπαρτιάτες. 

 Ὅτε γὰρ ἡ πρώτη ἐκκλησία περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο καὶ οἱ παρὰ 

Λακεδαιμονίων ἥκοντες ἔλεγον, ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι 

Λακεδαιμόνιοι, εἰ κατασκαφείη τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν ἐπὶ δέκα στάδια ἑκατέρου, 

τότε ὑμεῖς τε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἠνέσχεσθε ἀκούσαντες περὶ τῶν τειχῶν τῆς 

κατασκαφῆς, Κλεοφῶν τε ὑπὲρ ὑμῶν πάντων ἀναστὰς ἀντεῖπεν ὡς οὐδενὶ τρόπῳ 

οἷόν τε εἴη ποιεῖν ταῦτα. Μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης, ἐπιβουλεύων τῷ πλήθει τῷ 

ὑμετέρῳ, ἀναστὰς λέγει ὅτι, ἐὰν αὐτὸν ἕλησθε περὶ τῆς εἰρήνης πρεσβευτὴν 

αὐτοκράτορα, ποιήσειν ὥστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τὴν πόλιν 

ἐλαττῶσαι μηδέν· οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαθὸν παρὰ Λακεδαιμονίων τῇ πόλει 

εὑρήσεσθαι. Πεισθέντες δὲ ὑμεῖς εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ὃν τῷ 

προτέρῳ ἔτει στρατηγὸν χειροτονηθέντα ἀπεδοκιμάσατε, οὐ νομίζοντες εὔνουν 

εἶναι τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ. 

 

οἷόν τ’ ἐστι: είναι δυνατόν  

τὸ πλῆθος τὸ ὑμετέρον: το δημοκρατικό σας πολίτευμα  

διαιρῶ: κατεδαφίζω  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης 

… τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ».  

(Μονάδες 10)  

 

Γ2. Ποιο ήταν, βάσει του αποσπάσματος, το βασικό αίτημα των Λακεδαιμονίων, 

προκειμένου να συνάψουν συνθήκη ειρήνης με τους Αθηναίους, και ποια η 

απάντηση των τελευταίων;  

(Μονάδες 10)  

 

Γ3. α. <<οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαθὸν παρὰ Λακεδαιμονίων τῇ πόλει εὑρήσεσθαι. 

Πεισθέντες δὲ ὑμεῖς εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ὃν τῷ προτέρῳ ἔτει 

στρατηγὸν χειροτονηθέντα ἀπεδοκιμάσατε>> : εντοπίστε στο χωρίο τρεις 

αντωνυμίες διαφορετικού είδους και, αφού προσδιορίσετε ποιο είναι αυτό, να τις 

κλίνετε στο ίδιο γένος, στον άλλο αριθμό.  (Μονάδες 3) 

       β. τειχῶν, στάδια, πρεσβευτὴν : να μεταφερθούν τα ουσιαστικά στη δοτική 

ενικού και την αιτιατική πληθυντικού. (Μονάδες 3) 

 



        γ. – επιλέξτε από το κείμενο έναν τύπο του αορίστου β΄ και αντικαταστήστε 

τον εγκλιτικά.  

- εντοπίστε κάθε τύπο παθητικού αορίστου και γράψτε το β΄ενικό προστακτικής  

του στον ίδιο χρόνο. (Μονάδες 4) 

(Μονάδες 10) 

 

Γ4. α. «τῶν τειχῶν, πάντων, τῷ πλήθει, τὴν πόλιν, πρεσβευτήν, εὔνουν»: Να 

προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του 

κειμένου.  

τῶν τειχῶν: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

πάντων: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

τῷ πλήθει: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

τὴν πόλιν: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

πρεσβευτήν: είναι ………………………………………………… στο …………………………………………. 

εὔνουν: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….  

(Μονάδες 6)  

       β. «ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι», «ὡς οὐδενὶ 

τρόπῳ οἷόν τε εἴη ποιεῖν ταῦτα»: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των 

δύο προτάσεων και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς τους.          (Μονάδες 4)  

 

(Μονάδες 10) 
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