
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :Αρχαία Ελληνικά –  Αδίδακτο Κείμενο  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Νοεμβρίου  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  3 ώρες  

Αδίδακτο Κείμενο  Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων 1 – 2 

Στον υπερασπιστικό λόγο που ο Λυσίας γράφει για το γιο του Αριστοφάνη προσπαθεί να 

πείσει τους δικαστές για την αφιλοκερδία και τον πατριωτισμό του θανόντος 

Αριστοφάνη, καθώς και την αδικία που υπέστη ο γιος του με τη δήμευση της πατρικής 

του περιουσίας  

Πολλήν μοι ἀπορίαν παρέχει ὁ ἀγὼν οὑτοσί, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι, ἐὰν ἐγὼ μὲν μὴ νῦν εὖ εἴπω, οὐ μόνον ἐγὼ ἀλλὰ 

καὶ ὁ πατὴρ δόξει ἄδικος  εἶναι καὶ τῶν ὄντων ἁπάντων στερήσομαι. 

ἀνάγκη οὖν, εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, βοηθεῖν τῷ πατρὶ 

καὶ ἐμαυτῷ οὕτως ὅπως ἂν δύνωμαι . τὴν μὲν οὖν παρασκευὴν καὶ 

προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν ὁρᾶτε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων λέγειν . τὴν δ’ 

ἐμὴν ἀπειρίαν πάντες  ἴσασιν, ὅσοι ἐμὲ γιγνώσκουσιν. αἰτήσομαι οὖν 

ὑμᾶς δίκαια καὶ ῥᾴδια χαρίσασθαι, ἄνευ ὀργῆς καὶ ἡμῶν ἀκοῦσαι, 

ὥσπερ τῶν κατηγόρων. ἀνάγκη γὰρ τὸν ἀπολογούμενον, κἂν ἐξ ἴσου 

ἀκροᾶσθε, ἔλαττον ἔχειν.  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Λεξιλόγιο:  

τά ὄντα = η περιουσία  //  

δίκαια καὶ ῥᾴδια χαρίζομαι = κάνω δίκαιη και εύκολη χάρη  

ἔλαττον ἔχω = βρίσκομαι σε μειονεκτική θέση//  

ἴσασιν= γνωρίζουν, ξέρουν.  

Παρατηρήσεις:  

Γ.1. Να γράψετε τη μετάφραση του αποσπάσματος «Πολλήν μοι 

ἀπορίαν… ὅπως ἂν δύνωμαι»       (Μονάδες 20) 

Γ.2. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του ρήτορα σχετικά με την 

επικείμενη δίκη          (Μονάδες 10)  

Γ.3  Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται      (Mονάδες 10)  

• ἀπορίαν: γενική πληθυντικού  

• ὦ ἄνδρες δικασταί: ονομαστική ενικού  

• ὁ ἀγὼν: δοτική πληθυντικού  

•  ὀργῆς: δοτική ενικού  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

• δόξει: γ πληθυντικό ευκτικής αορίστου ΕΦ  

• γιγνώσκουσιν: γ ενικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ  

• χαρίσασθαι:  β ενικό προστακτικής αορίστου ΕΦ και  β ενικό 

οριστικής αορίστου ΜΦ  

 

• ἀκοῦσαι: να αναγνωριστεί γραμματικά ο τύπος  

 

 Γ.4.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: ἄδικος, δεινός, ἐμαυτῷ, 

λέγειν, τὸν ἀπολογούμενον.      (Μονάδες 10)  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


