
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   (Αδίδακτο) 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : Τρίτη 26 Μαΐου 2020  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΤΡΕΙΣ (3) 

 

Πρόταση ώρας διεξαγωγής διαγωνίσματος 09:00 –  12:00 

Παράδοση στο email του φροντιστηρίου ( front_syn@hotmail.com) 

Λυσία, Υπέρ Αδυνάτου, 9 – 11  

Ο ομιλητής, άνθρωπος με φυσική αναπηρία, μιλώντας στη Βουλή των Πεντακοσίων προσπαθεί να 

διατηρήσει το δικαίωμα να λαμβάνει το ετήσιο χρηματικό επίδομα που χορηγούσε το δημόσιο ταμείο 

στους ανάπηρους και φτωχούς 

δοκεῖ δέ μοι τῆς πενίας τῆς ἐμῆς τὸ μέγεθος ὁ κατήγορος ἂν ἐπιδεῖξαι σαφέστατα 

μόνος ἀνθρώπων. εἰ γὰρ ἐγὼ κατασταθεὶς χορηγὸς τραγῳδοῖς προκαλεσαίμην 

αὐτὸν εἰς ἀντίδοσιν, δεκάκις ἂν ἕλοιτο χορηγῆσαι μᾶλλον ἢ ἀντιδοῦναι ἅπαξ. καὶ 

πῶς οὐ δεινόν ἐστι νῦν μὲν κατηγορεῖν ὡς διὰ πολλὴν εὐπορίαν ἐξ ἴσου δύναμαι 

συνεῖναι τοῖς πλουσιωτάτοις, εἰ δὲ ὧν ἐγὼ λέγω τύχοι τι γενόμενον, <ὁμολογεῖν ἄν 

με> τοιοῦτον εἶναι καὶ ἔτι ἀπορώτερον; Περὶ δὲ τῆς ἐμῆς ἱππικῆς, ἧς οὗτος ἐτόλμησε 

μνησθῆναι πρὸς ὑμᾶς, οὔτε τὴν τύχην δείσας οὔτε ὑμᾶς αἰσχυνθείς, οὐ πολὺς ὁ λόγος. 

εἰκὸς γάρ, ὦ βουλή, πάντας τοὺς ἔχοντάς τι δυστύχημα τοῦτο ζητεῖν καὶ τοῦτο 
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ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

φιλοσοφεῖν, ὅπως ὡς ἀλυπότατα μεταχειριοῦνται τὸ συμβεβηκὸς πάθος. ὧν εἷς ἐγώ, 

καὶ περιπεπτωκὼς τοιαύτῃ συμφορᾷ ταύτην ἐμαυτῷ ῥᾳστώνην ἐξηῦρον εἰς τὰς ὁδοὺς 

τὰς μακροτέρας τῶν ἀναγκαίων. ὃ δὲ μέγιστον, ὦ βουλή, τεκμήριον ὅτι διὰ τὴν 

συμφορὰν ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ὕβριν, ὡς οὗτός φησιν, ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβαίνω [ῥᾴδιόν 

ἐστι μαθεῖν]. εἰ γὰρ ἐκεκτήμην οὐσίαν, ἐπ᾽ ἀστράβης ἂν ὠχούμην, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τοὺς 

ἀλλοτρίους ἵππους ἀνέβαινον· νυνὶ δ᾽ ἐπειδὴ τοιοῦτον οὐ δύναμαι κτήσασθαι, τοῖς 

ἀλλοτρίοις ἵπποις ἀναγκάζομαι χρῆσθαι πολλάκις. 

Λεξιλόγιο 

ἀντίδοσις = ανταλλαγή περιουσίας (ἀντιδίδωμι = ανταλλάσσω περιουσία) 

σύνειμι = συναναστρέφομαι 

ἀστράβη = σαμάρι μουλαριού 

Παρατηρήσεις 

Γ.1.  Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα στη νέα Ελληνική: " δοκεῖ δέ μοι τῆς 

πενίας … τοιοῦτον εἶναι καὶ ἔτι ἀπορώτερον; ".       

Μονάδες 10 

Γ.2.  Με ποια επιχειρήματα ο ομιλητής αντικρούει τις κατηγορίες για τη χρήση του 

ίππου κατά τις μετακινήσεις του;    

Μονάδες 10 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ3.α.  Να γραφεί η γενική και δοτική πληθυντικού των παρακάτω τριτόκλιτων 

ουσιαστικών: τὸ μέγεθος, ἀντίδοσιν, τὸ συμβεβηκὸς πάθος, τὴν ὕβριν. 

Γ.3.β.  Από το απόσπασμα που έχετε σε μετάφραση, να επιλέξετε μόνο πέντε 

ρηματικούς τύπους σε αόριστο (Α΄ ή Β΄, Ενεργητικής, Μέσης ή Παθητικής 

Φωνής) και να γράψετε το β ενικό προστακτικής στην ίδια φωνή.   

Μονάδες 10 

Γ4.α.  Να εντοπιστούν τα υποκείμενα των απαρεμφάτων μνησθῆναι και ζητεῖν  και 

να δικαιολογηθεί η πτώση τους 

Μονάδες 2 

Γ4.β.   «ὅπως ὡς ἀλυπότατα μεταχειριοῦνται τὸ συμβεβηκὸς πάθος» Να 

αναγνωριστεί πλήρως η δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, 

συντακτική λειτουργία)          

Μονάδες 5 

Γ4.γ.  Να αναγνωριστεί το είδος (1 μονάδα) και να αναλυθεί σε δευτερεύουσα 

πρόταση (2 μονάδες) η μετοχή «περιπεπτωκὼς»   

Μονάδες 3 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


