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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :Αρχαία Ελληνικά –  Αδίδακτο Κείμενο  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Σεπτεμβρίου  2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  3 ώρες  

 

Αδίδακτο Κείμενο  

Ανδοκίδου,  Περὶ τῆς ἑαυτοῦ καθόδου, 17 -18 

Ο ρήτορας Ανδοκίδης συμμετείχε στον ακρωτηριασμό των Ερμών  ( :  ερμαϊκών στηλών),  πράξη 

που θεωρήθηκε ιερόσυλη.  Εξαιτίας της συμμετοχής του σε αυτό το σκανδαλώδες συμβάν τού 

απαγορεύτηκε να αναπτύξει κάθε πολιτική δραστηριότητα στην Αθήνα.  Διωκόμενος,λοιπόν,  

από τους ολιγαρχικούς έφυγε αναγκαστικά από την πόλη,  χωρ ίς όμως να εγκαταλείψει κάθε 

προσπάθεια επιστροφής.  Στο κείμενο που ακολουθεί  ο ρήτορας επιχειρεί  να μετριάσει  τις 

εντυπώσεις για την ενοχή του [την οποία έχει  ομολογήσει] ,  υπενθυμίζοντας τις ποιοτικές 

υπηρεσίες που έχει  προσφέρει  στην πόλη και  εκφράζοντας  την απογοήτευσή του που δεν 

εκτιμήθηκαν.  

ἀλλ' ὅμως καὶ ἐκ τούτων τοιούτων ὄντων ἀπαλλαγεὶς οὐκ ἔστιν ὅ τι  

ἕτερον ἔργον περὶ πλείονος ἐποιούμην ἢ τὴν πόλιν ταύτην ἀγαθόν τι 

ἐργάσασθαι. ὁρᾶν δὲ χρή, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσῳ τὰ τοιαῦτα  τῶν 

ὑπουργημάτων διαφέρει. τοῦτο μὲν γὰρ ὅσοι τῶν πολιτῶν τὰ ὑμέτερα 

πράγματα διαχειρίζοντες ἀργύριον ὑμῖν ἐκπορίζουσιν, ἄλλο τι ἢ τὰ 

ὑμέτερα ὑμῖν διδόασι; τοῦτο δὲ ὅσοι στρατηγοὶ γενόμενοι καλόν τι 

τὴν πόλιν κατεργάζονται, τί  ἄλλο ἢ μετὰ τῆς τῶν ὑμετέρων 

σωμάτων ταλαιπωρίας τε καὶ κινδύνων, καὶ ἔτι τῶν κοινῶν 

χρημάτων δαπάνης, ποιοῦσιν ὑμᾶς εἴ τι τυγχάνουσιν ἀγαθόν;  ἐν ᾧ 
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καὶ ἄν τι ἐξαμάρτωσιν, οὐκ αὐτοὶ τῆς σφετέρας αὐτῶν  ἁμαρτίας δίκην 

διδόασιν, ἀλλ' ὑμεῖς ὑπὲρ τῶν ἐκείνοις  ἡμαρτημένων. ἀλλ' ὅμως οὗτοι 

στεφανοῦνταί γε ὑφ' ὑμῶν καὶ ἀνακηρύττονται ὡς ὄντες ἄνδρες ἀγαθοί. 

καὶ οὐκ ἐρῶ ὡς οὐ δικαίως: μεγάλη γὰρ ἐστιν ἀρετή, ὅστις τὴν ἑαυτοῦ 

πόλιν ὁτῳοῦν δύναται τρόπῳ ἀγαθόν τι ἐργάζεσθαι. ἀλλ' οὖν 

γιγνώσκειν γε χρὴ ὅτι ἐκεῖνος ἂν εἴη πολὺ πλείστου ἄξιος ἀνήρ, ὅστις 

τοῖς ἑαυτοῦ παρακινδυνεύων  χρήμασί τε καὶ σώματι τολμῴη ἀγαθόν τι 

ποιεῖν τοὺς ἑαυτοῦ πολίτας.  

 

• ὑπούργημα: η υπηρεσία, η βοήθεια  

• τοῦτο μὲν … τοῦτο δὲ…: αφενός...αφετέρου  

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω 

αποσπάσματος:  

«τοῦτο μὲν γὰρ ὅσοι τῶν πολιτῶν … ἀγ αθόν;».  

          Μονάδες 10  

 

Γ2. Με ποια επιχειρήματα επιχειρεί ο Ανδοκίδης να πείσει τους 

συμπολίτες του ώστε να του χορηγήσουν την ἄδειαν αλλά και να 

συνηγορήσουν υπέρ της επιστροφής του στην Αθήνα;  

          Μονάδες 10  

Γ.3.  

• «ὅστις τοῖς ἑαυτοῦ παρακινδυνεύων χρήμασί τε καὶ σώματι τολμῴη 

ἀγαθόν τι ποιεῖν τοὺς ἑαυτοῦ πολίτας»: Να εντοπίσετε τις αντωνυμίες 

και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό, διατηρώντας το 

γένος.  
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          Mονάδες 2  

• «ἀλλ' οὖν γιγνώσκειν γε χρὴ ὅτι ἐκεῖνος ἂν εἴη πολὺ  πλείστου ἄξιος  

ἀνήρ, ὅστις τοῖς ἑαυτοῦ παρακινδυνεύων χρήμασί τε καὶ σώματι  

τολμῴη ἀγαθόν τι ποιεῖν τοὺς ἑαυτοῦ πολίτας»:  

i.  Να γράψετε το επίθετο του υπερθετικού βαθμού στην αιτιατική 

πτώση του πληθυντικού αριθμού στον συγκριτικό βαθμό του ουδετέρου 

γένους (μονάδα 1).  

ii.  ii.  Nα μεταφέρετε το υπογραμμισμένο ουσιαστικό στην κλητική 

πτώση του ενικού αριθμού (μονάδα 1).  

iii.  iii. ἄξιος: Να γράψετε τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού 

στο θηλυκό γένος (μονάδα 1).  

          (μονάδες 3)  

• ὁρᾶν, διαφέρει,  διδόασιν: Να γράψετε το β΄ πρόσωπο του ενικού 

αριθμού  της προστακτικής του αορίστου β΄ στη φωνή που βρίσκονται τα 

ρήματα.  

          (μονάδες 3)  

• στεφανοῦνται: Να γράψετε το γ΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της  

οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή.  

          (μονάδες 2)  

          Μονάδες 10  

Γ4. α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους 

του κειμένου:  

τὰ τοιαῦτα, ὑμῖν, αὐτῶν, ἐκείνοις.  

          (μονάδες 4)  
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Γ4. β.  

• ὡς ὄντες: Να γράψετε το είδος της μετοχής (μονάδα 1) και να  την 

αναλύσετε στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης (μονάδες 2).  

• «ὅτι ἐκεῖνος ἂν εἴη πολὺ πλείστου ἄξιος ἀνήρ»:  

i. Να γράψετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης και να 

δικαιολογήσετε την εισαγωγή της (μονάδες 2).  

ii.  Nα επιφέρετε την αναγκαία αλλαγή στην εκφορά της ώστε να 

δηλώνει το μη πραγματικό (μονάδα 1)  

          Μονάδες 10  

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


