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Α '  Κείμενο.  

Με τον λόγο του Κατὰ Λεωκράτους ο Λυκούργος (περ. 390-324 π.Χ.), Αθηναίος πολιτικός και ρήτορας, 

ζήτησε από το δικαστήριο της Ηλιαίας την καταδίκη του συμπολίτη του Λεωκράτη. Αυτός εγκατέλειψε 

την Αθήνα λίγο πριν από τη μάχη της Χαιρώνειας, επειδή φοβήθηκε ότι η πόλη θα έπεφτε στα χέρια των 

Μακεδόνων, και κατέφυγε στη Ρόδο, όπου διέδωσε ότι η πόλη είχε ήδη καταληφθεί. Στον λόγο του ο 

ρήτορας επισημαίνει το χρέος των πολιτών προς το θείο, την πατρίδα, τους νόμους και τους γονείς. Στο 

απόσπασμα τονίζεται η σημασία του σεβασμού προς τους γονείς.  

 

Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἁρμόσει καὶ νῦν 

ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι· τοῦτον δὲ ῥεῖν 

φασιν ἐπί τε τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ καὶ πρὸς πόλιν τινὰ τῶν ἐκεῖ κατοικουμένων. 

Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρὸς φυγήν, τὴν αὑτῶν σωτηρίαν ζητοῦντας, ἕνα δέ 

τινα τῶν νεωτέρων, ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καὶ οὐχὶ δυνάμενον 

ἀποχωρεῖν, ἀλλὰ ἐγκαταλαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ πυρός, ἀράμενον φέρειν. Φορτίου δ’ 

οἶμαι προσγενομένου καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῖον, 

ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει. Λέγεται γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον 

περιρρυῆναι τὸ πῦρ καὶ σωθῆναι τούτους μόνους, ἀφ’ ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῦν 

προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον· τοὺς δὲ ταχεῖαν τὴν ἀποχώρησιν 

ποιησαμένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅπαντας ἀπολέσθαι. 

Λυκοῦργος, Κατὰ Λεωκράτους 95-96 

 

 

 



 

 

Β' Ερωτήσεις.  

Β1.  Να μεταφράσετε το απόσπασμα “Λέγεται γοῦν...ἀράμενον φέρειν.” 

 
(5 μονάδες) 

Β2.   Παράλληλο κείμενο. 
 Μετά την άλωση της Τροίας οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την πόλη τους 

αναζητώντας τη σωτηρία τους, κουβαλώντας χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμα 

αντικείμενα. Μονάχα ένας νέος, ο Αινείας, βοήθησε τον υπέργηρο πατέρα του 

να σωθεί σηκώνοντάς τον στους ώμους του. Οι Έλληνες θαύμασαν αυτή την 

πράξη του νέου και του επέτρεψαν να πάρει από το σπίτι όποιο αντικείμενο 

επιθυμούσε. Ωστόσο, εκείνος δεν επέλεξε κάτι πολύτιμο αλλά προτίμησε να 

πάρει τα ιερά αντικείμενα με τα οποία τελούσε τη λατρεία των θεών του.  
Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 7.4.1-4, διασκευή 

  

Ποια κοινά στοιχεία εντοπίζεται ανάμεσα στα δύο κείμενα;  
(5 μονάδες) 

 

Β3.  Να εντοπίσετε τους παθητικούς ρηματικούς τύπους του κειμένου και να 

κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση. 
(5 μονάδες) 

Β4.  Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:  

 Ξενοφῶν τοῦτο προσέταξεν.  

 ............................................................................................................................................. 

 Καρχηδόνιοι ἐφόνευσαν πολλούς στρατιώτας. 

 ............................................................................................................................................. 

 Λακεδαιμόνιοι διέταξαν τούς πολίτας τήν πόλιν ἐρημῶσαι. 

 ............................................................................................................................................. 
 Οἱ ἐχθροί κατέλαβον τήν ἀκρόπολιν. 

 ............................................................................................................................................. 

 Οἱ ὀπλίται καταδιώξουσιν τόν λόχον. 

 ............................................................................................................................................. 

(5 μονάδες) 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  


