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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(5-02-2017)
Εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν
ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία, διοικοῦνται δ' αἱ μὲν
τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ
δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ'
ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον
γραφὴν παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν
περὶ τῆς ἑαυτοῦ παρρησίας. Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν
ἐν τ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ, "ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους," ἐκεῖνό γε εὖ
εἰδὼς ὅτι ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία.
Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 6

Λεξιλόγιο
 ἴστε-εἰδὼς: του ρ. οἶδα: γνωρίζω, κατανοώ, αντιλαμβάνομαι
 ἐφεστηκότων: του ρ. ἐφίστημι: οι άρχοντες
 ἐφίστημι: στήνω, τοποθετώ, διορίζω, καθιερώνω // ἐφίσταμαι:
παρουσιάζομαι, στέκομαι κοντά, επιβάλλομαι, τοποθετούμαι ως
επιστάτης, προσέχω
 ἐπιστάσθω: του ρ. ἐπίσταμαι: γνωρίζω καλά, είμαι έμπειρος
 παρρησία: ελευθερία λόγου
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.
(Μονάδες 20)
2. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι που ζητούνται:
 τυραννὶς: δοτική πληθυντικού αριθμού.

 πόλεις: κλητική ενικού αριθμού.
 μηδεὶς: ονομαστική ενικού αριθμού ουδετέρου γένους.
 τοῦτο: αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
 νομοθέτης: κλητική ενικού αριθμού.
(Μονάδες 5)
3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:
 εἰσὶ: γ΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής και απαρέμφατο στο χρόνο που
βρίσκεται.
 φέρειν: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής στο χρόνο και στη φωνή
που βρίσκεται.
 ἔταξεν: γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής και μετοχή αρσενικού γένους στο
χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται.
(Μονάδες 5)
4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:
 πᾶσιν: ……………………..……….…………..στο .................................…………
 ὑμῶν: ……………………………..………στο……………...……….………..……
 δικάσων: ………..……..……………………... στο ……………….....……….…...
 τὴν ψῆφον: ……………………………………..στο……...………………………
 φέρειν: ………………………………………...στο………….…………………...
(Μονάδες 5)
5. Να χαρακτηριστεί πλήρως το είδος της πρότασης:
α) ὅτι σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία.

(μονάδες 3)

β) ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει.

(μονάδες 2)
(Μονάδες 5)

Ευχόμαστε Επιτυχία!

