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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

(5-3-2017) 
Ο Λυσίας έγραψε τον λόγο προς τιμήν των νεκρών του Κορινθιακού πολέμου 

(395–386 π.Χ.) και τον εκφώνησε ο Αρχίνος το 394. Ο Λυσίας δεν είχε το δικαίωμα 

να εκφωνεί λόγους, αφού ήταν μέτοικος. Επαινώντας τους νεκρούς του πολέμου, 

ο Λυσίας, κάνει μια ιστορική αναδρομή, αναφέροντας όλα τα κατορθώματα των 

Αθηναίων από τη μυθική εποχή ως τις μέρες του. 

  

4] Ἀμαζόνες γὰρ Ἄρεως μὲν τὸ παλαιὸν ἦσαν θυγατέρες, οἰκοῦσαι [δὲ] 

παρὰ τὸν Θερμώδοντα ποταμόν, μόναι μὲν ὡπλισμέναι σιδήρῳ τῶν περὶ 

αὐτάς, πρῶται δὲ τῶν πάντων ἐφ’ ἵππους ἀναβᾶσαι, οἷς ἀνελπίστως δι’ 

ἀπειρίαν τῶν ἐναντίων ᾕρουν μὲν τοὺς φεύγοντας, ἀπέλειπον δὲ τοὺς 

διώκοντας· ἐνομίζοντο δὲ διὰ τὴν εὐψυχίαν μᾶλλον ἄνδρες ἢ διὰ τὴν 

φύσιν γυναῖκες· πλέον γὰρ ἐδόκουν τῶν ἀνδρῶν ταῖς ψυχαῖς διαφέρειν ἢ 

ταῖς ἰδέαις ἐλλείπειν. [5] ἄρχουσαι δὲ πολλῶν ἐθνῶν, καὶ ἔργῳ μὲν τοὺς 

περὶ αὐτὰς καταδεδουλωμέναι, λόγῳ δὲ περὶ τῆσδε τῆς χώρας ἀκούουσαι 

κλέος μέγα, πολλῆς δόξης καὶ μεγάλης ἐλπίδος χάριν παραλαβοῦσαι τὰ 

μαχιμώτατα τῶν ἐθνῶν ἐστράτευσαν ἐπὶ τήνδε τὴν πόλιν.  

Λυσίας, Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, 4-5 

Λεξιλόγιο  

 οἰκοῦσαι του ρ. οἰκέω-ῶ: κατοικώ // κυβερνώ 

 σίδηρος: εδώ σιδερένια όπλα 

 ευψυχία: τόλμη, θάρρος, γενναιότητα, ανδρεία 

 ᾕρουν: του ρ. αἱρέω-ῶ: συλλαμβάνω, αιχμαλωτίζω // κυριεύω 

 ἀπέλειπον: του ρ. ἀπολείπω: αφήνω πίσω 

 ἰδέα: η όψη, η μορφή // η ποιότητα 

 καταδεδουλωμέναι: του ρ. καταδεδουλοῦμαι: υποτάσσω, υποδουλώνω 

 κλέος: δόξα 



ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.  

(Μονάδες 20) 

 

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

 θυγατέρες: ονομαστική ενικού αριθμού.  

 γυναῖκες: δοτική πληθυντικού αριθμού. 

 ἐθνῶν: δοτική ενικού αριθμού.  

 ἐλπίδος: αιτιατική ενικού αριθμού.  

 χάριν: γενική ενικού αριθμού.                                                 

(Μονάδες 5)                                        

3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

 ἦσαν: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα.  

 φεύγοντας: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής στο χρόνο και στη φωνή 

που βρίσκεται. 

 ἀκούουσαι: γ΄πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής μέλλοντα στη φωνή που 

βρίσκεται και β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου στη φωνή που 

βρίσκεται.  

 παραλαβοῦσαι: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄στη φωνή 

που βρίσκεται.  

(Μονάδες 5) 

 

4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:  

 Ἄρεως: ……………..………...…..………….…... στο …..…..……………...…….. 

 γυναῖκες: ………….………….……...……... στο ……..…….…………….……... 

 πολλῶν: ……..………………….…...………..στο .................….……..…..……… 

 τῆσδε: …….……..…..….………….……στο ………..………..………......………. 

 τῶν ἐθνῶν:……..……….………...……..…... στο……………………..…………. 

 

 (Μονάδες 5)  

 

5. Να βρεθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις της πρώτης ημιπεριόδου 

(Ἀμαζόνες γὰρ … τοὺς διώκοντας·) και να χαρακτηριστούν πλήρως.  

(Μονάδες 5) 

 

6. Γιατί οι Αμαζόνες θεωρούνταν περισσότερο άνδρες παρά γυναίκες;  

(Μονάδες 10)  

 

 

 

Ευχόμαστε Επιτυχία!  

 
 


