
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 2 

Αδίδακτο Κείμενο:  

Δημοσθένους Υπέρ Κτησιφωντος περί του στεφάνου. 

 

Στο παρακάτω απόσπασμα ο ρήτορας Δημοσθένης εξηγεί την πολιτική που ακολούθησε 

απέναντι στον Φίλιππο μετά την υπογραφή συνθήκης ειρήνης.  

ἐπειδὴ τοίνυν ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην ἡ πόλις, ἐνταῦθα πάλιν 

σκέψασθε τί ἡμῶν ἑκάτερος προείλετο πράττειν. καὶ γὰρ ἐκ τούτων 

εἴσεσθε τίς ἦν ὁ Φιλίππῳ πάντα συναγωνιζόμενος, καὶ τίς ὁ πράττων 

ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τὸ τῇ πόλει συμφέρον ζητῶν. ἐγὼ μὲν τοίνυν ἔγραψα 

βουλεύων ἀποπλεῖν τὴν ταχίστην τοὺς πρέσβεις ἐπὶ τοὺς τόπους ἐν οἷς 

ἂν ὄντα Φίλιππον πυνθάνωνται, καὶ τοὺς ὅρκους ἀπολαμβάνειν. οὗτοι δ᾽ 

οὐδὲ γράψαντος ἐμοῦ ταῦτα ποιεῖν ἠθέλησαν. τί δὲ τοῦτ᾽ ἐδύνατο, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναῖοι ἐγὼ διδάξω. Φιλίππῳ μὲν ἦν συμφέρον ὡς πλεῖστον τὸν μεταξὺ 

χρόνον γενέσθαι τῶν ὅρκων, ὑμῖν δ᾽ ὡς ἐλάχιστον. διὰ τί ὅτι ὑμεῖς μὲν οὐκ 

ἀφ᾽ ἧς ὠμόσαθ᾽ ἡμέρας μόνον, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἧς ἠλπίσατε τὴν εἰρήνην ἔσεσθαι, 

πάσας ἐξελύσατε τὰς παρασκευὰς τὰς τοῦ πολέμου, ὁ δὲ τοῦτ᾽ ἐκ παντὸς 

τοῦ χρόνου μάλιστ᾽ ἐπραγματεύετο, νομίζων, ὅπερ ἦν ἀληθές, ὅσα τῆς 

πόλεως προλάβοι πρὸ τοῦ τοὺς ὅρκους ἀποδοῦναι, πάντα ταῦτα βεβαίως 

ἕξειν. οὐδένα γὰρ τὴν εἰρήνην λύσειν τούτων εἵνεκα. 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Παρατηρήσεις 

 

Γ.1.  Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα στη νέα Ελληνική:  

"ἐπειδὴ τοίνυν ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην ἡ πόλις … ἐν οἷς ἂν ὄντα 

Φίλιππον πυνθάνωνται".         

Μονάδες 10 

Γ.2.  Ποια πολιτική συνέφερε τον Φίλιππο και κατά τη γνώμη του 

Δημοσθένη έπρεπε να αποφύγουν οι Αθηναίοι και γιατί;  

Μονάδες 10 

Γ3.α.   ταχίστην, πλεῖστον, ἐλάχιστον: Να γραφούν οι αντίσοιχοι τύποι στο 

θετικό βαθμό (ίδια πτώση, ίδιο αριθμό και γένος)    

Μονάδες 3 

Γ.3.β.  πρέσβεις, ἄνδρες Να γραφεί η δοτική ενικού   

Μονάδες 2 

Γ4.α.  προείλετο, ὂντα, ἐξελύσατε: Να γραφούν τα απαρέμφατα στον ίδιο 

χρόνο και φωνή.         

Μονάδες 3 

Γ.4.β. πυνθάνωνται, ἐδύνατο: Να γραφεί το β πληθυντικό ευκτικής 

αορίστου.           

Μονάδες 2 

Γ.5.  Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, 

εκφορά, συντακτική λειτουργία).        

Μονάδες 10 

 ἐπειδὴ τοίνυν ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην ἡ πόλις 

 τί ἡμῶν ἑκάτερος προείλετο πράττειν 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !! 


