
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  20/06/2017  
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   Σελίδα 1 από 1 

 

 

 
 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ἀνδοκίδου Περὶ τῶν μυστηρίων, 36-45 
 
Ἐπειδὴ δὲ ταῦτα ἐγένετο, Πείσανδρος καὶ Χαρικλῆς, ὄντες μὲν τῶν ζητητῶν, δοκοῦντες δ’ ἐν ἐκείνῳ τῷ 
χρόνῳ εὐνούστατοι εἶναι τῷ δήμῳ, ἔλεγον ὡς εἴη τὰ ἔργα τὰ γεγενημένα οὐκ ὀλίγων ἀνδρῶν ἀλλ’ ἐπὶ τῇ 
τοῦ δήμου καταλύσει, καὶ χρῆναι ἐπιζητεῖν καὶ μὴ παύσασθαι. καὶ ἡ πόλις οὕτω διέκειτο, ὥστ’ ἐπειδὴ τὴν 
βουλὴν εἰς τὸ βουλευτήριον ὁ κῆρυξ ἀνείποι ἰέναι καὶ τὸ σημεῖον καθέλοι, τῷ αὐτῷ σημείῳ ἡ μὲν βουλὴ 
εἰς τὸ βουλευτήριον ᾔει, οἱ δ’ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἔφευγον, δεδιότες εἷς ἕκαστος μὴ συλληφθείη. Ἡ δὲ βουλὴ 
ἐξελθοῦσα ἐν ἀπορρήτῳ συνέλαβεν ἡμᾶς καὶ ἔδησεν ἐν τοῖς ξύλοις. ἀνακαλέσαντες δὲ τοὺς στρατηγοὺς 
ἀνειπεῖν ἐκέλευσαν Ἀθηναίων τοὺς μὲν ἐν ἄστει οἰκοῦντας ἰέναι εἰς τὴν ἀγορὰν τὰ ὅπλα λαβόντας, τοὺς 
δ’ ἐν μακρῷ τείχει εἰς τὸ Θησεῖον, τοὺς δ’ ἐν Πειραιεῖ εἰς τὴν Ἱπποδαμείαν ἀγοράν, τοὺς δ’ ἱππέας ἔτι πρὸ 
νυκτὸς σημῆναι τῇ σάλπιγγι ἥκειν εἰς τὸ Ἀνάκειον, τὴν δὲ βουλὴν εἰς ἀκρόπολιν ἰέναι κἀκεῖ καθεύδειν, 
τοὺς δὲ πρυτάνεις ἐν τῇ θόλῳ. Βοιωτοὶ δὲ πεπυσμένοι τὰ πράγματα ἐπὶ τοῖς ὁρίοις ἦσαν 
ἐξεστρατευμένοι. τὸν δὲ τῶν κακῶν τούτων αἴτιον Διοκλείδην ὡς σωτῆρα ὄντα τῆς πόλεως ἐπὶ ζεύγους 
ἦγον εἰς τὸ πρυτανεῖον στεφανώσαντες, καὶ ἐδείπνει ἐκεῖ. 
 
Β΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1.  Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.  (50 μονάδες) 
 
2. α) Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω όρων του κειμένου: ταῦτα, τῷ δήμῳ, τὰ ἔργα, 
  Ἀθηναίων, λαβόντας, σημῆναι, τῶν κακῶν, σωτῆρα, ὄντα, τῆς πόλεως.  
 (20 μονάδες) 

  β) «Ἐπειδὴ δὲ ταῦτα ἐγένετο»: να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχή 
(3 μονάδες) 

 

 γ) «τὸν δὲ τῶν κακῶν τούτων αἴτιον Διοκλείδην ὡς σωτῆρα ὄντα τῆς πόλεως ἐπὶ ζεύγους ἦγον εἰς τὸ 
  πρυτανεῖον στεφανώσαντες»: να μετατρέψετε σε παθητική τη σύνταξη της πρότασης. 

  (2 μονάδες) 
3. α) Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων εὐνούστατοι, ὀλίγων. 

(4 μονάδες) 
  β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις (οι 
  ρηματικοί τύποι να παραμείνουν στη φωνή που βρίσκονται): 

(21 μονάδες) 

ἡμᾶς : τη δοτική πληθυντικού της κτητικής αντωνυμίας του ίδιου προσώπου για έναν 

κτήτορα στο αρσενικό γένος        

ἔφευγον : το απαρέμφατο του μέλλοντα      

συλληφθείη : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής στον υπερσυντέλικο  

καταλύσει : τον ίδιο τύπο στον πληθυντικό      

πεπυσμένοι : την κλητική ενικού της μετοχής του ενεστώτα στο αρσενικό γένος   

ἔδησεν : το β΄ ενικό της υποτακτικής στον ενεστώτα     

ἐξελθοῦσα : το β΄ ενικό της προστακτικής στον ίδιο χρόνο    


