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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

B΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

(20-11-2016) 

     ἐπειδὴ γὰρ αἱ νῆες αἱ ὑμέτεραι διεφθάρησαν καὶ τὰ πράγματα ἐν τῇ 

πόλει ἀσθενέστερα ἐγεγένητο, οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον αἵ τε νῆες αἱ 

Λακεδαιμονίων ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἀφικνοῦνται, καὶ ἅμα λόγοι πρὸς 

Λακεδαιμονίους περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνοντο. [6] ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ οἱ 

βουλόμενοι νεώτερα πράγματα ἐν τῇ πόλει γίγνεσθαι ἐπεβούλευον, 

νομίζοντες κάλλιστον καιρὸν εἰληφέναι καὶ μάλιστ᾽ ἐν τῷ τότε χρόνῳ τὰ 

πράγματα, ὡς αὐτοὶ ἐβούλοντο, καταστήσασθαι. [7] ἡγοῦντο δὲ οὐδὲν 

ἄλλο σφίσιν ἐμποδὼν εἶναι ἢ τοὺς τοῦ δήμου προεστηκότας καὶ τοὺς 

στρατηγοῦντας καὶ ταξιαρχοῦντας. τούτους οὖν ἐβούλοντο ἁμῶς γέ πως 

ἐκποδὼν ποιήσασθαι, ἵνα ῥᾳδίως ἃ βούλοιντο διαπράττοιντο. πρῶτον μὲν 

οὖν Κλεοφῶντι ἐπέθεντο ἐκ τρόπου τοιούτου. 

Λυσίας, Κατά Αγοράτου ενδείξεως, 5-7 

  

Λεξιλόγιο  

 διεφθάρησαν: του ρ. διαφθείρω: καταστρέφω ολοσχερώς 

 τὰ πράγματα: η πολιτική κατάσταση 

 ἐπιβουλεύω: σχεδιάζω κρυφά 

 εἰληφέναι: του ρ. λαμβάνω, λαμβάνω καιρόν: βρίσκω την ευκαιρία, την 

κατάλληλη στιγμή 

 καταστήσασθαι: του ρ. καθίσταμαι: στήνομαι, διορίζομαι, είμαι, 

γίνομαι 

 οἱ τοῦ δήμου προεστηκότες: οι ηγέτες των δημοκρατικών 

 ἁμῶς γέ πως: με κάθε τρόπο 

 



ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.  

(Μονάδες 20) 

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

 νῆες: δοτική πληθυντικού αριθμού. 

 πόλει: αιτιατική ενικού αριθμού. 

 χρόνῳ: γενική πληθυντικού αριθμού.  

 πράγματα: δοτική πληθυντικού αριθμού.  

 τούτους: αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό γένος.                                                 

(Μονάδες 5)                                        

3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

 ἐγεγένητο: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής μέσου παρακειμένου και 

αορίστου β.  

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

που βρίσκεται.  

 νομίζοντες: απαρέμφατο ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται.  

 διαπράττοιντο: γ΄ ενικό πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου 

ενεργητικής φωνής.  

 

(Μονάδες 5) 

 

4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:  

 ἀσθενέστερα: …………..………………….. στο ……..………………….……... 

 Λακεδαιμονίων: ……..…………………………..στο .........….……..…..……… 

 κάλλιστον: …….………..…..….……………στο ……………..…….......………. 

 καιρὸν:……..……….………..……..…... στο…………..…………...……………. 

 αὐτοὶ: ……………..………...………... στο …..………………...…..……………... 

 (Μονάδες 5)  

 

5. Να χαρακτηριστεί πλήρως το είδος των προτάσεων: «ἐπειδὴ γὰρ αἱ 

νῆες αἱ ὑμέτεραι διεφθάρησαν» , «ἵνα ῥᾳδίως διαπράττοιντο».  

(Μονάδες 5)  

 

 

 

 

 

 

 

Ευχόμαστε Επιτυχία! 

 


