
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :Αρχαία Ελληνικά –  Αδίδακτο Κείμενο  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Ιανουαρίου  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  3 ώρες  

 

Αδίδακτο Κείμενο  :  Λυσίας, Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως §§8 -10 

Ο κατήγορος υποστηρίζει σε λόγο που εκφωνεί στην Ηλιαία ότι ο Αγόρατος,  

εξυπηρετώντας τα σχέδια των Τριάκοντα, προκάλεσε τη θανάτωση του εξαδέλφου του,  

του Διονυσίδωρου, και άλλων δημοκρατικών στρατηγών. Εδώ αναφέρεται στα γεγονότα 

πριν την τελική παράδοση της Αθήνας και τις διαπραγματεύσεις με τους Σπαρτιάτες .  

Ὅτε γὰρ ἡ πρώτη ἐκκλησία περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο καὶ οἱ παρὰ 

Λακεδαιμονίων ἥκοντες ἔλεγον, ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι  εἶεν τὴν εἰρήνην 

ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι, εἰ κατασκαφείη τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν ἐπὶ 

δέκα στάδια ἑκατέρου, τότε ὑμεῖς τε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἠνέσχεσθε 

ἀκούσαντες περὶ τῶν τειχῶν τῆς κατασκαφῆς, Κλεοφῶν τε ὑπὲρ ὑμῶν 

πάντων  ἀναστὰς ἀντεῖπεν ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν τε εἴη ποιεῖν ταῦτα. 

Μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης, ἐπιβουλεύων τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ, 

ἀναστὰς λέγει ὅτι, ἐὰν αὐτὸν ἕλησθε περὶ τῆς εἰρήνης πρεσβευτὴν 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

αὐτοκράτορα, ποιήσειν ὥστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τὴν 

πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν· οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαθὸν παρὰ 

Λακεδαιμονίων τῇ πόλει εὑρήσεσθαι. Πεισθέντες δὲ ὑμεῖς εἵ λεσθε 

ἐκεῖνον πρεσβευτὴν  αὐτοκράτορα, ὃν τῷ προτέρῳ ἔτει στρατηγὸν 

χειροτονηθέντα ἀπεδοκιμάσατε, οὐ νομίζοντες εὔνουν εἶναι τῷ 

πλήθει τῷ ὑμετέρῳ .  

Λεξιλόγιο  

οἷόν τ’ ἐστι: είναι δυνατόν  

τὸ πλῆθος τὸ ὑμετέρον: το δημοκρατικό σας πολίτευμα  

ἕλησθε: υποτακτική αορίστου Β του αιρουμαι= εκλέγω  

εἵλεσθε: οριστική  αορίστου Β του αιρουμαι= εκλέγω  

διαιρῶ: κατεδαφίζω .  

 

 

Παρατηρήσεις:  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ.1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Μετὰ δὲ ταῦτα 

Θηραμένης … τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ»  (Μονάδες 20) 

Γ.2. Γιατί ο Αρχίδαμος προτρέπει τον στρατό του ότι σε αυτήν την 

εκστρατεία πρέπει όλοι να πολεμήσουν υπερβαίνοντας τον εαυτό τους; 

(Μονάδες 10)  

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

•  ὑμεῖς :  ίδια πτώση στον ενικό αριθμό   

•  κατασκαφῆς :  δοτική πληθυντικού  

•  ταῦτα:  γενική πληθυντικού ουδετέρου και ονομαστική 

πληθυντικού θηλυκού  

•  ἐπιβουλεύων  :  β πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα ΕΦ  

•  Πεισθέντες :  γ πληθυντικό οριστικής παθητικού αορίστου και β 

ενικό οριστικής παρακειμένου ΜΦ  

•  ἀπεδοκιμάσατε :  β ενικό οριστικής αορίστου ΜΦ  

•  εἶναι: α πληθυντικό παρατατικού  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 Γ.4.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: ἕτοιμοι,  Ἀθηναῖοι,  πάντων ,  

τῷ πλήθει (το πρώτο) ,  πρεσβευτὴν.  (μονάδες 10)  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


