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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 (16-11-2014) 

‘Wn, ™¦n œchte noàn, ™nqumoÚmenoi toÝj mέn f£skontaj toÚtouj tù  

lÒgJ file‹n Øm©j ca…rein ™£sete, aÙtoˆ dέ•toàt' ™k pantÕj trÒpou 

paraful£xete, Ópwj mhdenˆ dît' ™xous…an ¢kÚrouj toÝj nÒmouj 

poie‹n, ¥llwj te kaˆ tîn [pollîn] Øpέr toà pl»qouj kaˆ lšgein 

kaˆ gr£fein dÚnasqai prospoioumšnwn. æj p£ndeinÒn ™stin toÝj 

mέn progÒnouj Øpέr toà m¾ kataluqÁnai toÝj nÒmouj ¢poqnÇskein 

tolm©n, Øm©j dέ• mhdέ• toÝj ™xamart£nontaj e„j aÙtoÝj 

timwre‹sqai, kaˆ tÕn mέn gr£yanta toÝj nÒmouj SÒlwna 

[™yhf…sqai] calkoàn ™n ¢gor´ stÁsai, aÙtîn dέ• tîn nÒmwn 

Ñligwroàntaj fa…nesqai, di' oÞj k¢ke‹non ØperballÒntwj 

sumbšbhke tim©sqai.  

Δημοσθένους Κατά Αριστογείτονος Β΄ 23-24 

Λεξιλόγιο 

 ἵζηημι ηινα χαλκοῦν: στήνω χάλκινο ανδριάντα κάποιου 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.  

(Μονάδες 20)  

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

 ηούηους: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους  

 μηδενί: δοτική πληθυντικού αριθμού  

 pl»qouj: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

 ™xamart£nontaj: γενική ενικού αριθμού θηλυκού γένους 

 oÞj: αιτιατική ενικού αριθμού 

(Μονάδες 5) 



3. Να αντικατασταθούν οι παρακάτω τύποι με αυτούς που ζητούνται. 
 

 œchte: β΄ ενικό πρόσωπο σποτακτικής αορίστοσ β΄ ενεργητικής υωνής  

 poie‹n: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα μέσης υωνής 

 kataluqÁnai: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής στο τρόνο και στη υωνή ποσ 

βρίσκεται 

 ØperballÒntwj: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστοσ β΄ μέσης υωνής 

 ζυμβέβηκε: γ΄ ενικό πρόσωπο εσκτικής μέλλοντα 

(Μονάδες 5)  

4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι. 

 

 noàn: …………………………………….. στο ……………….…………………... 

 ¢kÚrouj:………………..…………..………στο ………………...………………. 

 tolm©n:…………………………….…..….. στο………….………………………. 

 tÕn gr£yanta: …………………………………..στο …………………………… 

 k¢ke‹non: ……………………………………... στο …………………..………... 

 (Μονάδες 5)  
 

5.  α) να βρεθεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου, να δηλωθεί το είδος του 

και να μετατραπεί σε απλή σκέψη του λέγοντος  

      β) «Ópwj mhdenˆ… prospoioumšnwn»: να χαρακτηριστεί πλήρως το 

είδος της πρότασης.  

 (Μονάδες 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή Επιτυχία!  
 
 

 

 

 


