Ενότητα 1η: ∆ιδαγµένο κείµενο

•

Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑµεῖς πολέµους πεπολεµήκατε καὶ
πρὸς δηµοκρατίας καὶ πρὸς ὀλιγαρχίας. καὶ τοῦτο µὲν ἴστε καὶ αὐτοί· ἀλλ’ ὑπὲρ ὧν πρὸς
ἑκατέρους ἔσθ’ ὑµῖν ὁ πόλεµος, τοῦτ’ ἴσως ὑµῶν οὐδεὶς λογίζεται. ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; πρὸς
µὲν τοὺς δήµους ἢ περὶ τῶν ἰδίων ἐγκληµάτων, οὐ δυνηθέντων δηµοσίᾳ διαλύσασθαι ταῦτα, ἢ
περὶ γῆς µέρους ἢ ὅρων ἢ φιλονικίας ἢ τῆς ἡγεµονίας· πρὸς δὲ τὰς ὀλιγαρχίας ὑπὲρ µὲν τούτων
οὐδενός, ὑπὲρ δὲ τῆς πολιτείας καὶ τῆς έλευθερίας·

•

Ὥστ’ ἔγωγ’ οὐκ ἂν ὀκνήσαιµ’ εἰπεῖν µᾶλλον ἡγεῖσθαι συµφέρειν δηµοκρατουµένους τοὺς
Ἕλληνας ἅπαντας πολεµεῖν ὑµῖν ἢ ὀλιγαρχουµένους φίλους εἶναι. πρὸς µὲν γὰρ ἐλευθέρους
ὄντας οὐ χαλεπῶς ἂν εἰρήνην ὑµᾶς ποιήσασθαι νοµίζω, ὁπότε βουληθείητε, πρὸς δ’
ὀλιγαρχουµένους οὐδὲ τὴν φιλίαν ἀσφαλῆ νοµίζω· οὐ γὰρ ἔσθ’ ὅπως ὀλίγοι πολλοῖς καὶ
ζητοῦντες ἄρχειν τοῖς µετ’ ἰσηγορίας ζῆν ᾑρηµένοις εὖνοι γένοιτ’ ἂν.

•

Οἶµαι δεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, περὶ τηλικούτων βουλευοµένους διδόναι παρρησίαν
ἑκάστῳ τῶν συµβουλευόντων. Ἐγὼ δ’ οὐδεπώποθ’ ἡγησάµην χαλεπὸν τὸ διδάξαι τὰ βέλτισθ’
ὑµᾶς (ὡς γὰρ εἰπεῖν ἁπλῶς, ἅπαντες ὑπάρχειν ἐγνωκότες µοι δοκεῖτε), ἀλλὰ τὸ πεῖσαι πράττειν
ταῦτα· ἐπειδὰν γάρ τι δόξῃ καὶ ψηφισθῇ, τότ’ ἴσον τοῦ πραχθῆναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν δόξαι.

•

Ἔστι µὲν οὖν ἓν ὧν ἐγὼ νοµίζω χάριν ὑµᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν, τὸ τοὺς διὰ τὴν αὑτῶν
ὕβριν ὑµῖν πολεµήσαντας οὐ πάλαι νῦν ἐν ὑµῖν µόνοις τῆς αὑτῶν σωτηρίας ἔχειν τὰς ἐλπίδας.
Ἄξιον δ’ ἡσθῆναι τῷ παρόντι καιρῷ· συµβήσεται γὰρ ὑµῖν, ἐὰν ἃ χρὴ βουλεύσησθ’ ὑπὲρ αὐτοῦ,
τὰς παρὰ τῶν διαβαλλόντων τὴν πόλιν ἡµῶν βλασφηµίας ἔργῳ µετὰ δόξης καλῆς ἀπολύσασθαι.

•

ᾘτιάσαντο µὲν γὰρ ἡµᾶς ἐπιβουλεύειν αὑτοῖς Χῖοι καὶ Βυζάντιοι καὶ Ῥόδιοι, καὶ διὰ ταῦτα
συνέστησαν ἐφ’ ἡµᾶς τὸν τελευταῖον τουτονὶ πόλεµον· φανήσεται δ’ ὁ µὲν πρυτανεύσας ταῦτα
καὶ πείσας Μαύσωλος, φίλος εἶναι φάσκων Ῥοδίων, τὴν ἐλευθερίαν αὐτῶν ἀφῃρηµένος, οἱ δ’
ἀποδείξαντες ἑαυτοὺς συµµάχους Χῖοι καὶ Βυζάντιοι τοῖς ἀτυχήµασιν αὐτῶν οὐ βεβοηθηκότες,
ὑµεῖς δ’, οὓς ἐφοβοῦντο, µόνοι τῶν πάντων τῆς σωτηρίας αὐτοῖς αἴτιοι.

•

Ἐκ δὲ τοῦ ταῦθ’ ὑφ’ ἅπάντων ὀφθῆναι ποιήσετε τοὺς πολλοὺς ἐν ἁπάσαις ταῖς πόλεσι
τοῦτο ποιεῖσθαι σύµβολον τῆς αὑτῶν σωτηρίας, ἐὰν ὑµῖν ὦσι φίλοι· οὗ µεῖζον οὐδὲν ἂν ὑµῖν
γένοιτ’ ἄγαθόν, ἢ παρὰ πάντων ἑκόντων ἀνυπόπτου τυχεῖν εὐνοίας.



Ασκήσεις
1. Να µεταφραστούν τα δύο πρώτα αποσπάσµατα .
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
2. Σε ποια συγκεκριµένα σηµεία του προοιµίου επιτυγχάνεται η πρόσεξη; 15 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3. Πως προβάλλονται τα ήθη των αντιπάλων στα δύο τελευταία αποσπάσµατα και σε τι
αποσκοπεί ο ρήτορας;
15 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
4. Να βρείτε µέσα στο κείµενο µία λέξη ετυµολογικά συγγενή για καθεµιά από τις εξής
νεοελληνικές λέξεις: άγνοια, επίρρηµα, ουσία, ηδονή, διάβολος. Γράψτε, επίσης, δύο νέες
οµόρριζες λέξεις για τις λέξεις που θα εντοπίσετε στο κείµενο.
20 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

www.frontistirio-alfa.gr

Σελίδα 1

Ενότητα 2η: Άγνωστο κείµενο
Ἡγοῦµαι δ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐδ’ εἰ µὴ προθέντες αὐτοῖς κρίσιν, ἢ ἀπολογουµένων µὴ
ἐθελήσαντες ἀκοῦσαι, καταψηφισάµενοι τῶν ἐσχάτων τιµήσαιτε, οὐκ ἂν ἀκρίτους αὐτοὺς
ἀπολωλέναι, ἀλλὰ τὴν προσήκουσαν δίκην δεδωκέναι. Οὐ γὰρ οὗτοι ἄκριτοί εἰσι, περὶ ὧν ἂν
ὑµεῖς εἰδότες τὰ πραχθέντα ψηφίσησθε, ἀλλ’ οἵτινες ἂν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διαβληθέντες περὶ ὧν
ὑµεῖς µὴ ἴστε, ἀκροάσεως µὴ τύχωσι. Τούτων δὲ τὰ µὲν πράγµατα κατηγορεῖ, ἡµεῖς δὲ
καταµαρτυροῦµεν· καὶ οὐ τοῦτο δέδοικα, ὡς ἐὰν ἀκροᾶσθε αὐτῶν ἀποψηφιεῖσθε· ἀλλ’ οὐκ ἂν
ἡγοῦµαι αὐτοὺς δίκην ἀξίαν δεδωκέναι, εἰ ἀκροασάµενοι αὐτῶν καταψηφίσαισθε.
Λυσίας, Κατά Ἐπικράτους καί τῶν συµπρεσβευτῶν



Ασκήσεις
1. Να µεταφραστεί το κείµενο.
20 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
2. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραµµισµένες λέξεις του κειµένου.
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3. «καὶ οὐ τοῦτο δέδοικα, ὡς ἐὰν ἀκροᾶσθε αὐτῶν ἀποψηφιεῖσθε»: Να βρεθούν οι
δευτερεύουσες προτάσεις του χωρίου και να χαρακτηριστούν πλήρως. (είδος, συντακτικός
ρόλος, εισαγωγή, εκφορά).
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
4. Να γραφούν οι ζητούµενοι τύποι:
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
εἰδότες: δοτική ενικού
οἵτινες: γενική πληθυντικού
ἄνδρες: δοτική πληθυντικού
προθέντες: δοτική πληθυντικού
ἀκροάσεως: κλητική ενικού
διαβληθέντες: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄ στην ενεργητική φωνή
προθέντες: γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή
δεδωκέναι: απαρέµφατο αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
ἴστε: β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα
ἀπολωλέναι: ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα
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