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Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀντιφῶντος  Περὶ  τοῦ  Ἠρώδου Φόνου,  5.79 - 5.80 

Ἃ δὲ ἰδίᾳ οὗτοι διαβάλλουσι τὸν ἐμὸν πατέρα, μὴ πείθεσθε· χρημάτων γὰρ ἕνεκα ἡ πᾶσα 
παρασκευὴ γεγένηται ἐπ’ ἐμοὶ κἀκείνῳ. πολλὰ δ’ ἐστὶ τὰ συμβαλλόμενα τοῖς βουλομένοις τῶν 
ἀλλοτρίωνἐφίεσθαι. γέρων μὲν ἐκεῖνος ὥστ’ ἐμοὶ βοηθεῖν, νεώτερος δ’ ἐγὼ πολλῷ ἢ ὥστε 
δύνασθαι ἐμαυτῷ τιμωρεῖν ἱκανῶς.[80] ἀλλ’ ὑμεῖς βοηθήσατέ μοι, καὶ μὴ διδάσκετε τοὺς 
συκοφάντας μεῖζον ὑμῶν αὐτῶν δύνασθαι. ἐὰν μὲν γὰρ εἰσιόντες εἰς ὑμᾶς ἃ βούλονται 
πράσσωσι, δεδειγμένον ἔσται τούτους μὲν πείθειν, τὸ δ’ ὑμέτερον πλῆθος φεύγειν· ἐὰν δὲ 
εἰσιόντες εἰς ὑμᾶς πονηροὶ μὲν αὐτοὶ δοκῶσιν εἶναι, πλέον δ’ αὐτοῖς μηδὲν γένηται, ὑμετέρα ἡ 
τιμὴ καὶ ἡ δύναμις ἔσται, ὥσπερ καὶ τὸ δίκαιον ἔχει. ὑμεῖς οὖν ἐμοί τε βοηθεῖτε καὶ τῷ δικαίῳ. 
 
 
Β΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο. (50 μονάδες) 
 
2.  α)  Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω όρων του κειμένου:   
  Ἡρακλέα, αὐτοκράτορες, φανῆναι, δύο, τοῦ ὄντος, ὀρθοτέραν. (15 μονάδες) 

  β)  ἐπεὶ ἐκ παίδων εἰς ἥβην ὡρμᾶτο: Να αναγνωρίσετε συντακτικά  
  (είδος, εισαγωγή, εκφορά, ρόλος) την πρόταση (5 μονάδες)  
  και να τη συμπτύξετε σε μετοχή  (5 μονάδες) 
 
3.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
 φησὶ  :  το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου 
 ἐξελθόντα :  το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου 
 δύο δύο :  την ονομαστική ενικού ουδέτερου γένους του πολλαπλασιαστικού  
        αριθμητικού  
 γυναῖκας :  την κλητική ενικού  
 μεγάλας :  την αιτιατική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος 
 εὐπρεπῆ :  την κλητική ενικού  
 ἰδεῖν   :  το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή 
 σχῆμα :  τη δοτική πληθυντικού  
 τεθραμμένην  :  το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή  
 φαίνεσθαι : το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή (25 μονάδες) 
 
 


