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1ος Κύκλος ∆ιαγωνισµάτων 

ΜΆΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Αδίδακτο Κείµενο  

Καθηγητής : Οµαδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΦΑΣΜΑ 

Τάξη: Γ΄ Λυκείου 

Ηµεροµηνία : 18/11/2012 

Ονοµατεπώνυµο: 

 

∆ηµοσθένους κατά Φιλίππου Γ΄6-7 

Εἰ µέν οὖν ἅπαντες ὡµολογοῦµεν Φίλιππον τῇ πόλει πολεµεῖν καί τήν εἰρήνην παραβαίνειν, οὐδέν 

ἄλλο ἔδει τόν παριόντα λέγειν καί συµβουλεύειν ἤ ὅπως ἀσφαλέστατα καί ῥᾶστ’ αὐτόν ἀµυνούµεθα. 

ἐπειδή δέ οὕτως ἀτόπως ἔνιοι διάκεινται, ὥστε, πόλεις καταλαµβάνοντος ἐκείνου καί πολλά τῶν 

ὑµετέρων ἔχοντος καί πάντας ἀνθρώπους ἀδικοῦντος ἀνέχεσθαι τινων ἐν ταῖς ἐκκλησίαις λεγόντων 

πολλάκις, ὡς ἡµῶν τινές εἰσίν οἱ ποιοῦντες τόν πόλεµον, ἀνάγκη φυλάττεσθαι καί διορθοῦσθαι περί 

τούτου. ἔστι γάρ δέος µή ποθ’ ὡς ἀµυνούµεθα (Φίλιππον) γράψας τις καί συµβουλεύσας εἰς τήν 

αἰτίαν ἐµπέσῃ τοῦ πεποιηκέναι τόν πόλεµον. 

 

Λεξιλόγιο: 

διορθῶ: διορθώνω, υποκαθιστώ την αλήθεια 

ἐµπίπτω εἰς τήν αἰτίαν: κατηγορούµαι 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

ΦΑΣΜΑ 
προπαρασκευή για  

Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 

πρότυπο 

25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ    −−−−  ���� 50.20.990 – 50.27.990 

25ης Μαρτίου 74  – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  −−−− ���� 50.60.845 – 50.50.658 

Γραβιάς 85 −−−−  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ                          −−−− ���� 50.51.557 −−−−  50.56.296 

µαθητικό φροντιστήριο 



                                              

 2 

Παρατηρήσεις: 

Α. Να µεταφράσετε το απόσπασµα. 
Μονάδες 20 

Β. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο της πρώτης ηµιπεριόδου και να τον µετατρέψετε ώστε να 

δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν. 

Μονάδες 2 

Γ. «ἐπειδή δέ οὕτως ἀτόπως ἔνιοι διάκεινται»: να αναγνωρίσετε τό είδος της δευτερεύουσας 

πρότασης και να την συµπτύξετε στο αντίστοιχο είδος µετοχής. 

Μονάδες 2 

∆. «τινές εἰσίν οἱ ποιοῦντες τόν πόλεµον»: να αναγνωρίσετε την µετοχή και να την µετατρέψετε σε 

αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. 

Μονάδες 2 

Ε. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους: 

τόν παριόντα, ῥᾶστ’, οὕτως, λεγόντων. 

Μονάδες 4 

Στ. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους. 

 

παριόντα: τον ίδιο τύπο στη δοτική πληθυντικού. 

παριόντα: το α΄πληθυντικό οριστικής παρατατικού. 

ῥᾶστ’: τον ίδιο τύπο στο θετικό βαθµό. 

παραβαίνειν: το β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄. 

παραβαίνειν: τον ίδιο τύπο στον µέλλοντα. 

ἀµυνούµεθα: το β΄ ενικό προστακτικής αορίστου ίδιας φωνής. 

ἔχοντος: την δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους της µετοχής αορίστου β΄. 

ἀνέχεσθαι: το γ ΄πληθυντικό οριστικής παρατατικού. 

διορθοῦσθαι: το β΄ ενικό οριστικής παρατατικού ίδιας φωνής. 

διορθοῦσθαι: το β΄ ενικό προστακτική ενεστώτα ίδιας φωνής. 

                                                                                                                                                 Μοναδες 10 

 


