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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 

 

Μάθημα: Αρχαία Θεωρητικής κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου   

Καθηγητές: Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΦΑΣΜΑ 

Ημερομηνία: 09/03/2014 

Ονοματεπώνυμο : 

 

Αδίδακτο κείμενο 

 

Δέομαι ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐθελῆσαι μου μετ’ εὐνοίας ἀκοῦσαι λέγοντος, ὑπολογιζόμενους 

τό τε μέγεθος τοῦ κινδύνου καί τό πλῆθος τῶν αἰτιῶν, πρός ἅς ἀπολογήσασθαί με δεῖ, καί τάς 

τέχνας καί τάς κατασκευάς τοῦ κατήγορου καί τήν ὠμότητα αὐτοῦ. Οὗτος ἐτόλμησε 

παρακελεύσασθαι πρός ἄνδρας ὀμωμοκότας τῶν ἀντιδίκων ὁμοίως ἀμφοτέρων ἀκούσεσθαι τήν 

τοῦ κινδυνεύοντος φωνήν μή ὑπομένειν. Καί ταῦτα εἶπεν οὐ δι’ ὀργήν. Οὐδείς γάρ τῶν 

ψευδομένων τοῖς ἀδίκως διαβαλλομένοις ὀργίζεται οὐδ’ οἱ τἀληθῆ λέγοντες κωλύουσι λόγου τυχεῖν 

τόν φεύγοντα. Οὐ γάρ πρότερον ἡ κατηγορία παρά τοῖς ἀκούουσι ἰσχύει πρίν ἄν ὁ φεύγων 

ἀπολογίας τυχών ἀδυνατήσῃ τάς προειρημένας αἰτίας ἀπολύσασθαι.  

 

Αἰσχίνου, Περί τῆς Παραπρεσβείας, 1-2  

 

    σύγχρονο μαθητικό φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ 
προπαρασκευή για  

Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 
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Παρατηρήσεις  

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα.  

(Μονάδες 20)  

2. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι:  

λέγοντος, ἀμφοτέρων, μή ὑπομένειν, τἀληθῆ.  

(Μονάδες 4)  

3. «οἱ τἀληθῆ λέγοντες κωλύουσι λόγου τυχεῖν τόν φεύγοντα»: να μετατραπεί η ενεργητική 

σύνταξη σε παθητική.  

(Μονάδες 1,5)  

4. τῶν ψευδομένων: να αναγνωριστεί το είδος της μετοχής και να αναλυθεί σε ισοδύναμη 

δευτερεύουσα πρόταση.  

(Μονάδες 1,5)  

5. «Οὐ γάρ πρότερον ἡ κατηγορία παρά τοῖς ἀκούουσι ἰσχύει πρίν ἄν ὁ φεύγων ἀπολογίας 

τυχών ἀδυνατήσῃ τάς προειρημένας αἰτίας ἀπολύσασθαι»: να μεταφερθεί το απόσπασμα 

στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση τη φράση «ὁ ῥήτωρ ἔλεγεν....»  

(Μονάδες 3)  

6. Να γραφούν οι ζητούμενοι χρόνοι:  

δέομαι: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα  

ὀμωμοκότας: γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα  

ψευδομένων: απαρέμφατο παρακειμένου ίδιας φωνής  

διαβαλλομένοις: τον ίδιο τύπο στο μέλλοντα 

τοῖς ἀκούουσι: τον ίδιο τύπο στο μέλλοντα 

(Μονάδες 5)  

7. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

πλῆθος: δοτική πληθυντικού 

ὠμότητα: ονομαστική ενικού, δοτική πληθυντικού 

οὐδείς: δοτική πληθυντικού του ιδίου γένους 

τἀληθῆ: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους στο συγκριτικό στο συγκριτικό βαθμό. 

(Μονάδες 5)  

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 


