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25ης Μαρτίου 74 – ΠΛΑΣΕΙΑΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ  50.50.658 – 50.60.845 

25ης Μαρτίου 111 –  ΠΕΣΡΟΤΠΟΛ                           50.20.990 – 50.27.990 

Γραβιάς 85 – ΚΗΠΟΤΠΟΛΗ                       50.51.557  50.56.256  

Πρωτεσιλάου 63   – ΙΛΙΟΝ  26.32.505   26.32.507                                                                                                    

 
  

Β.ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

 

 

Οὐ κὴλ νὐδ’ ἐθεῖλν γ’ ὑκᾶο ἀγλνεῖλ δεῖ, ὦ ἄλδξεο Ἀζελαῖνη, ὅηη ςήθηζκ’ 

νὐδελὸο ἄμηόλ ἐζηηλ, ἂλ κὴ πξνζγέλεηαη ηὸ πνηεῖλ ἐζέιεηλ ηά γε δόμαληα 

πξνζύκσο  ὑκᾶο. Εἰ γὰξ αὐηάξθε ηὰ ςεθίζκαηα ἦλ ἤ ὑκᾶο ἀλαγθάδεηλἃ 

πξνζήθεη πξάηηεηλ ἢ πεξὶ ὧλ γξαθείε δηαπξάμαζζαη, νὔη’ ἂλ ὑκεῖο, πνιιά 

ςεθηδόκελνη, κηθξά, κᾶιινλ δ’ νὐδὲλ ἐπξάηηεηε ηνύησλ, νὔηε Φίιηππνο 

ηνζνῦηνλ ὑβξίθεη ρξόλνλ· πάιαη γὰξ ἂλ ἕλεθά γε ςεθηζκάησλ ἐδεδώθεη 

δίθελ. Ἀιι’ νὐρ νὕησ ηαῦηα ἔρεη. Τὸ γὰξ πξὰηηεηλ ηνῦ ιέγεηλ θαὶ 

ρεηξνηνλεῖλ, ὕζηεξνλ ὂλ ηῇ ηὰμεη, πξόηεξνλ ηῇ δπλάκεη θαὶ θξεῖηηνλ ἐζηηλ. 

Τνῦη  ́νὖλ δεῖ πξνζεῖλαη, ηὰ δ´ ἄιι  ́ὑπάξρεη. Καὶ γὰξ εἰπεῖλ ηὰ δένληα παξ´ 

ὑκῖλ εἰζηλ, ὦ ἄλδξεο Ἀζελαῖνη, δπλάκελνη, θαὶ γλῶλαη πάλησλ ὑκεῖο 

ὀμύηαηνη ηὰ ῥεζέληα, θαὶ πξᾶμαη δὲ δπλήζεζζε λῦλ, ἐὰλ ὀξζῶο πνηῆηε.  

 
Δημοσθένους Ολυνθιακός Γ΄, 14-15 
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ζύγρξνλν καζεηηθό θξνληηζηήξην  



ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

1. Να κεηαθξάζεηε ην παξαπάλσ απόζπαζκα. 

 (κνλάδεο 20) 

 

2. Να ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

ἀλαγθάδεηλ,  ἃ,  ηνῦ ιέγεηλ,  ὂλ,  πξόηεξνλ 

(κνλάδεο  5)   

 

3. Να κεηαθέξεηε ζηνλ πιάγην ιόγν ηελ πξώηε πεξίνδν ηνπ θεηκέλνπ: 

«Οὐ κὴλ νὐδ’ ἐθεῖλν. . . πξνζύκσο  ὑκᾶο»   

εμαξηώληαο ηελ από ηελ έθθξαζε: « Ὁ ῥήησξ ἔθε πξόο ηνύο Ἀζελαίνπο…»                                                                                                                      

(κνλάδεο  2)   

4. « Δἰ γὰξ αὐηάξθε ηὰ ςεθίζκαηα ἦλ» 

 

α) Να βξείηε ηελ απόδνζε ηεο πξνεγνύκελεο ππνζεηηθήο πξόηαζεο θαη λα 

αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηνπ ππνζεηηθνύ ιόγνπ. 

 

β)  Να ζπκπηύμεηε ηελ ππνζεηηθή πξόηαζε ζην αληίζηνηρν είδνο κεηνρήο. 

 

γ) Να κεηαηξέςεηε ηνλ ππνζεηηθό ιόγν ζην είδνο ηεο αόξηζηεο επαλάιεςεο 

ζην παξειζόλ. 

(κνλάδεο  3)   

 

5) Να ζρεκαηίζεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο: 

A) 

ἀγλνεῖλ:       γ  ́πιεζπληηθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα, ίδηαο θσλήο 

ἀλαγθάδεηλ: β  ́πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ, ίδηαο θσλήο  

ἐδεδώθεη:    γ  ́εληθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ανξίζηνπ β ,́ ίδηαο θσλήο 

γλῶλαη:        β  ́εληθό πξόζσπν επθηηθήο, ίδνπ ρξόλνπ, ίδηαο θσλήο 

δπλήζεζζε:  β  ́εληθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ελεζηώηα 

(κνλάδεο  5)   

 

Β) 

πξνζύκσο: ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ ππεξζεηηθό βαζκό 

αὐηάξθε:  νλνκαζηηθή εληθνύ νπδεηέξνπ γέλνπο 

πάιαη:       ηνλ ίδην ηύπν ζην ζπγθξηηηθό βαζκό 

θξεῖηηνλ:   ην επίξξεκα ζην ζεηηθό βαζκό 

ὀμύηαηνη:   δνηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ αξζεληθνύ γέλνπο ζην ζεηηθό 

βαζκό 

(κνλάδεο  5)   

 

αο επρόκαζηε επηηπρία!      



 

 

 


