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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίου Κατὰ Ἀλκιβιάδου Λιποταξίου (14), 1-2 

Ἡγοῦμαι μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐδεμίαν ὑμᾶς ποθεῖν ἀκοῦσαι πρόφασιν παρὰ τῶν 
βουλομένων Ἀλκιβιάδου κατηγορεῖν· τοιοῦτον γὰρ πολίτην ἑαυτὸν ἐξ ἀρχῆς παρέσχεν, ὥστε 
καὶ εἰ μή τις ἰδίᾳ ἀδικούμενος ὑπ’ αὐτοῦ τυγχάνει, οὐδὲν ἧττον προσήκει ἐκ τῶν ἄλλων 
ἐπιτηδευμάτων ἐχθρὸν αὐτὸν ἡγεῖσθαι. οὐ γὰρ μικρὰ τὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ συγγνώμης 
ἄξια, οὐδ’ ἐλπίδα παρέχοντα ὡς ἔσται τοῦ λοιποῦ βελτίων, ἀλλ’ οὕτω πεπραγμένα καὶ εἰς 
τοσοῦτον κακίας ἀφιγμένα, ὥστ’ ἐπ’ ἐνίοις ὧν οὗτος φιλοτιμεῖται καὶ τοὺς ἐχθροὺς 
αἰσχύνεσθαι. ἐγὼ μέντοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ πρότερον πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῖν 
διαφορᾶς ὑπαρχούσης, καὶ πάλαι τοῦτον πονηρὸν ἡγούμενος, καὶ νῦν ὑπ’ αὐτοῦ πεπονθὼς 
κακῶς, πειράσομαι ὑπὲρ πάντων τῶν πεπραγμένων μεθ’ ὑμῶν αὐτὸν τιμωρήσασθαι. περὶ 
μὲν οὖν τῶν ἄλλων Ἀρχεστρατίδης ἱκανῶς κατηγόρησε· καὶ γὰρ τοὺς νόμους ἐπέδειξε καὶ 
μάρτυρας πάντων παρέσχετο· 
 
Β΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.  (50 μονάδες) 
 
2. α) Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω όρων του κειμένου:  

ποθεῖν, πολίτην, ἀδικούμενος, ἐχθρὸν, ἡγεῖσθαι, βελτίων, τοὺς ἐχθροὺς,  
ὑπαρχούσης, ἡγούμενος, τιμωρήσασθαι.   (20 μονάδες) 

 β) «τοιοῦτον γὰρ πολίτην ἑαυτὸν ἐξ ἀρχῆς παρέσχεν, ὥστε καὶ εἰ μή τις ἰδίᾳ 
ἀδικούμενος ὑπ’ αὐτοῦ τυγχάνει, οὐδὲν ἧττον προσήκει ἐκ τῶν ἄλλων 

ἐπιτηδευμάτων ἐχθρὸν αὐτὸν ἡγεῖσθαι.»: να αναγνωρίσετε το είδος του 
υποθετικού λόγου που υπάρχει στην παραπάνω ημιπερίοδο.  (3 μονάδες) 

 γ) «καὶ γὰρ τοὺς νόμους ἐπέδειξε»: να μετατρέψετε σε παθητική τη σύνταξη της  
πρότασης. (2 μονάδες) 

 
3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις (οι ρηματικοί τύποι να παραμείνουν στη φωνή που βρίσκονται): (25 μονάδες) 
ὑμᾶς :  τη δοτική ενικού της κτητικής αντωνυμίας του ίδιου  

   προσώπου για έναν kτήτορα στο αρσενικό γένος    

ἀκοῦσαι :  το απαρέμφατο του παρακειμένου    

πρόφασιν :  την κλητική ενικού      

τυγχάνει :  το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον μέλλοντα  

τοιοῦτον :  τη γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος   

παρέχοντα :  τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο    

ὧν :  την ονομαστική πληθυντικού στο ίδιο γένος   

πεπονθὼς :  το απαρέμφατο του μέλλοντα     

μάρτυρας :  τη δοτική ενικού       

παρέσχετο :  το β΄ ενικό της προστακτικής στον ίδιο χρόνο   


