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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :Αρχαία Ελληνικά –  Αδίδακτο Κείμενο  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Ιανουαρίου  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  3 ώρες  

 

Αδίδακτο Κείμενο  :  Ἰσοκράτους, Αἰγινητικὸς 1 -2 

Ο κληρονόμος εκφράζει την έκπληξή του για την διεκδίκηση της κληρονομιάς από 

άλλους,  αλλά νοιώθει και ευαρέσκεια που θα σκιαγραφήσει το ήθος του.  

Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν 

ἑαυτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν᾽ ἄν ποτ᾽ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς 

διαθήκαις αἷς ἐκεῖνος κατέλιπεν· ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἀντιδίκοις τοιαύτη 

γνώμη παρέστηκεν ὥστε καὶ πρὸς οὕτως ἐχούσας αὐτὰς ἀμφι σβητεῖν,  

ἀναγκαίως ἔχει παρ᾽ ὑμῶν πειρᾶσθαι τῶν δικαίων τυγχάνειν.  

Τοὐναντίον δὲ πέπονθα τοῖς πλείστοις τῶν ἀνθρώπων. Τοὺς μὲν γὰρ 

ἄλλους ὁρῶ χαλεπῶς φέροντας ὅταν ἀδίκως περί τινος 

κινδυνεύωσιν, ἐγὼ δ᾽ ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν τούτοις ὅτι μ᾽ εἰς 

τουτονὶ τὸν  ἀγῶνα κατέστησαν. Ἀκρίτου μὲν γὰρ ὄντος τοῦ 
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πράγματος οὐκ ἂν ἠπίστασθ᾽ ὁποῖός τις γεγενημένος περὶ τὸν 

τετελευτηκότα κληρονόμος εἰμὶ τῶν ἐκείνου·  πυθόμενοι δὲ τὰ 

πραχθέντα πάντες εἴσεσθ᾽ ὅτι δικαίως ἂν καὶ μείζονος ἢ τοσαύτης 

δωρεᾶς ἠξιώθην  

Λεξιλόγιο  

δόξα/γνώμη παρίσταταί τινι : έρχεται άποψη -ιδέα στο νου κάποιου 

[παρίσταμαι= σχηματίζομαι στον νου κάποιου, έρχομαι στον νου 

κάποιου] {εξού : η γνωστική παράσταση}  

ἀμφισβητῶ τινος ή πρός τι (αττ. δικανικός όρος) : εγείρω αξιώσεις επί 

της περιουσίας τεθνεώτος  

ὀλίγου ή πολλοῦ δέω + απαρέμφατο : λίγο ή πολύ απέχω από το να…  

Παρατηρήσεις:  

Γ.1. . Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα 

«Τοὐναντίον δὲ πέπονθα ….. κληρονόμος εἰμὶ τῶν ἐκείνου» (Μονάδες 

20) 
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Γ.2. Γιατί ο κληρονόμος στο δοθέν απόσπασμα ήταν  παρ’ ολίγον 

έτοιμος να ευχαριστήσει τους διεκδικητές της κληρονομιάς; (Μονάδες 

10) 

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

 κατέλιπεν : γ’ πληθυντικό οριστικής πρκ. μέσης φωνής  

 παρέστηκεν : γ’ ενικό υποτακτικής αορίστου Β μέσης φωνής  

 πέπονθα : απαρέμφατο μέλλοντα  

 φέροντας : ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο ίδιας φωνής  

 πυθόμενοι : ο ίδιος τύπος στον αόριστο Β΄  

 πλείστοις : να δοθεί ο συγκριτικός βαθμός του αντιστοίχου 

επιρρήματος  

 χαλεπῶς : οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως  

 ὀλίγου : να δοθεί ο υπερθετικός βαθμός στον ίδιο τύπο γραμματικά  

 χάριν : δοτική πληθυντικού  

 Ἀκρίτου : αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους  
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 Γ.4.  Να τραπούν οι παρακάτω προτάσεις στον Ευθύ Λόγο  

 (μονάδες 10)  

 Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν 

ἑαυτοῦ Θρασύλοχον 

 Τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους ὁρῶ χαλεπῶς φέροντας  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


