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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
(5-3-2017)
ἀνάγκη δ´ ἐν τῷ μεταξὺ διαλαβεῖν, καὶ πρὸ τοῦ τὰ τοῖσδε πεπραγμένα
τοῖς ἀνδράσιν δηλοῦν καὶ τοὺς ἔξω τοῦ γένους πρὸς τὸν τάφον
ἠκολουθηκότας πρὸς εὔνοιαν παρακαλέσαι. καὶ γὰρ εἰ μὲν εἰς χρημάτων
δαπάνην ἤ τιν´ ἄλλην θεωρίαν ἱππικῶν ἢ γυμνικῶν ἄθλων ἐτάχθην
κοσμῆσαι τὸν τάφον, ὅσῳπερ ἂν προθυμότερον καὶ ἀφειδέστερον ταῦτα
παρεσκευάσμην, τοσούτῳ μᾶλλον ἂν προσήκοντ´ ἔδοξα πεποιηκέναι·
λόγῳ δ´ ἐπαινέσαι τούτους τοὺς ἄνδρας αἱρεθείς, ἂν μὴ τοὺς ἀκούοντας
συμβουλομένους λάβω, φοβοῦμαι μὴ τῇ προθυμίᾳ τοὐναντίον οὗ δεῖ
ποιήσω. [14] ὁ μὲν γὰρ πλοῦτος καὶ τὸ τάχος καὶ ἡ ἰσχὺς καὶ ὅς´ ἄλλα
τούτοις ὅμοια, αὐτάρκεις ἔχει τὰς ὀνήσεις τοῖς κεκτημένοις, καὶ κρατοῦσιν
ἐν αὐτοῖς, οἷς ἂν παρῇ, κἂν μηδεὶς τῶν ἄλλων βούληται.
Δημοσθένης, Επιτάφιος, 13-14

Λεξιλόγιο
 διαλαμβάνω: χωρίζω, σταματώ
 θεωρία: παρακολούθηση, εξέταση
 ἡ ὄνησις: η ωφέλεια, η χρησιμότητα, το κέρδος
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.
(Μονάδες 20)

2. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται:
 ἄθλων: αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
 αἱρεθείς: δοτική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους.
 ἰσχὺς: δοτική ενικού αριθμού.
 ὀνήσεις: αιτιατική ενικού αριθμού.
 αὐτάρκεις: γενική ενικού αριθμού, θηλυκό γένος.
(Μονάδες 5)
3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:
 διαλαβεῖν: τον αντίστοιχο τύπο του μέλλοντα.
 ἐτάχθην: β΄ ενικό πρόσωπο μέσου παρακειμένου στην προστακτική.
 παρεσκευάσμην: β΄ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου στη φωνή που
βρίσκεται.
 αἱρεθείς: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄στη μέση φωνή.
 παρῇ: μετοχή ενεστώτα, αρσενικού γένους στη φωνή που βρίσκεται.
(Μονάδες 5)
4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:
 τοῖς ἀνδράσιν: ……………..………...…..……... στο …..………………...……..
 τοῦ γένους: ………….………….…………... στο ……..…….…………….……...
 χρημάτων: ……..…………………...………..στο .................….……..…..………
 τούτοις: …….……..…..….………….……στο ………..………..…….......……….
 τῶν ἄλλων:……..……….………..……..…... στο……………………..………….
(Μονάδες 5)
5. Να βρεθούν οι υποθετικού λόγοι (όχι λανθάνοντες) του κειμένου
(υπόθεση – απόδοση – είδος) και να μετασχηματιστούν ώστε να
δηλώνουν απλή σκέψη του λέγοντος.
(Μονάδες 5)

Ευχόμαστε Επιτυχία!

