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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

(2-4-2017) 
 

ΟÙ to…nun oÙd' e„j tÕn kat£logon 'Aqhna…wn katalšxaj oÙdšna 

fan»somai, oÙdέ d…aitan katadiaiths£menoj oÙdenÒj, oÙdέ 

plousièteroj ™k tîn Ømetšrwn gegonëj sumforîn. ka…toi e„ to‹j 

tîn gegenhmšnwn kakîn a„t…oij Ñrg…zesqe, e„kÕj kaˆ toÝj mhdέn 

¹marthkÒtaj belt…ouj Øf' Ømîn nom…zesqai. kaˆ mέn d», ð ¥ndrej 

dikasta…, meg…sthn ¹goàmai perˆ ™mautoà tÍ dhmokrat…v p…stin 

dedwkšnai. Óstij g¦r tÒte oÙdέn ™x»marton oÛtw pollÁj dedomšnhj 

™xous…aj, Ã pou nàn sfÒdra proqumhq»somai crhstÕj eἶnai, eâ 

e„dëj Óti, ™¦n ¢dikî, paracrÁma dèsw d…khn.  

Λυζίου, Δήμου καηαλύζεως, 17 

Λεξιλόγιο  

 καηαδιαιηîμαι ηινός (δίαιηαν): καταδικάζω κάποιον 

 δίαιηα: τρόπος ζωής, επίλυση διαφοράς με διαιτησία, κατοικία 

 Ã: βεβαιωτικό επίρρημα 

 paracrÁma: αμέσως 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.  

(Μονάδες 50) 

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

  oÙdšna : γενική ενικού θηλυκού γένους.  

  sumforîn: δοτική πληθυντικού αριθμού.   

 ¹marthkÒtaj: δοτική πληθυντικού αριθμού.   

  belt…ouj : αιτιατική ενικού αριθμού θηλυκού γένους.  

  Óstij: ονομαστική πληθυντικού αριθμού  ουδετέρου γένους.                                           

(Μονάδες 10)  



3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

 katalšxaj: γ΄πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής 

φωνής.  
 gegenhmšnwn: β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄.  

 nom…zesqai: απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής.  

 ¹goàmai: προστακτική παθητικού αορίστου  β΄ ενικό πρόσωπο.  

 ™x»marton: απαρέμφατο στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται.  

(Μονάδες 10)  

 

4. Να συμπληρωθούν οι υπόλοιποι βαθμοί των παραθετικών.  

 

ΘΕΣΙΚΟ  ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ  

             πλουσιώτερος  
         μεγίστην 
eâ κρεῖττον  

(Μονάδες 5) 

 
5. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:  

 κatalšxaj:…………………………………στο………………………………………………. 
 kakîn: …………………………………..στο ...............………………..………… 

 p…stin: ……………………..……………….. στο ………………………..………... 

 ™xous…aj: ……………………………………..στο .......………….……………… 

 pollÁj: …….………………..….……………στο ………………......……..……. 

(Μονάδες 5)  

 

6. Να βρεθούν οι υποθετικοί λόγοι του κειμένου (υπόθεση – απόδοση – 

είδος) και να μεταγραφούν ώστε να δηλώνουν απλή σκέψη του 

λέγοντος.  
(Μονάδες 10)  

 

7. toÝj ¹marthkÒtaj: να βρείτε το είδος της μετοχής και να την 

αναλύσετε σε αντίστοιχη πρόταση.  

(Μονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 
Ευχόμαστε Επιτυχία! 

 

 
 


