
   

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων Φάσμα 

ΤΑΞΗ : Γ΄ Λυκείου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εἰ δέ τις με ἔροιτο εἰ καὶ νῦν ἔτι μοι δοκοῦσιν οἱ Λυκούργου νόμοι 

ἀκίνητοι διαμένειν, τοῦτο μὰ Δία οὐκ ἂν ἔτι θρασέως εἴποιμι. Οἶδα 

γὰρ πρότερον μὲν Λακεδαιμονίους αἱρουμένους οἴκοι τὰ μέτρια 

ἔχοντας ἀλλήλοις συνεῖναι μᾶλλον ἢ ἁρμόζοντας ἐν ταῖς πόλεσι 

καὶ κολακευομένους διαφθείρεσθαι. Καὶ πρόσθεν μὲν οἶδα αὐτοὺς 

φοβουμένους χρυσίον ἔχοντας φαίνεσθαι· νῦν δ’ οἶδα ἔστιν οὓς καὶ 

καλλωπιζομένους ἐπὶ τῷ κεκτῆσθαι. Ἐπίσταμαι δὲ καὶ πρόσθεν 

τούτου ἕνεκα ξενηλασίας γιγνομένας καὶ ἀποδημεῖν οὐκ ἐξόν, 

ὅπως μὴ ῥᾳδιουργίας οἱ πολῖται ἀπὸ τῶν ξένων ἐμπιμπλαῖντο· νῦν 
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δ’ ἐπίσταμαι τοὺς δοκοῦντας πρώτους εἶναι ἐσπουδακότας ὡς 

μηδέποτε παύωνται ἁρμόζοντες ἐπὶ ξένης. 

Ξενοφῶντος, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 14 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

οἴκοι  = στην πατρίδα 

ἔστιν οὓς = τινάς 

τά μέτρια = τα απαραίτητα 

ἁρμόζω= (εδώ) είμαι αρμοστής, διοικητής σε πόλη υπήκοο της Σπάρτης 

                                  

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε το κείμενο. 

(20  μονάδες) 

 

2. α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω μετοχές και να τις          

     αντικαταστήσετε με ισοδύναμες δευτερεύουσες      

     προτάσεις:  αἱρουμένους,  τοὺς δοκοῦντας. 

(3 μονάδες) 

     β) Να εντοπίσετε τον υποθετικό λόγο που υπάρχει στο 

απόσπασμα (υπόθεση – απόδοση), να αναγνωρίσετε το   

είδος του και να τον μετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει το 

προσδοκώμενο.  

(2 μονάδες) 

 

γ) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: 

μοι,  ἀκίνητοι,  φοβουμένους,  ἀποδημεῖν,  πρώτους. 

                                                                                          (5 μονάδες)   

 

3. Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους: 

ἔροιτο: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα  

Δία: την κλητική του ενικού 

θρασέως: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό  



αἱρουμένους: γ΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου β΄ 

ενεργητικής φωνής 

ἀλλήλοις: τον ίδιο τύπο στο θηλυκό γένος 

συνεῖναι: γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα 

διαφθείρεσθαι: β΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου 

φαίνεσθαι: δοτική πληθυντικού μετοχής αορίστου στο      

                           αρσενικό γένος στην ενεργητική φωνή 

ἐπίσταμαι: γ΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα 

 

πρώτους: τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθμό 

(10 μονάδες) 

 

                                     

                                                             Σας ευχόμαστε καλή 

επιτυχία! 

 




