Ενότητα 1η: ∆ιδαγµένο κείµενο
•
Ἐγώ γάρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διά τάς συμφοράς καί
τάς τοῦ πατρός καί τάς τῆς πόλεως, δύο μέν ἀδελφάς ἐξέδωκα ἐπιδούς τριάκοντα μνᾶς
ἑκατέρᾳ, πρός τον ἀδελφόν δ’ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ’ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ
τῶν πατρῴων, καί πρός τούς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτε μοι μηδέ
πρός ἕνα μηδέν ἔγκλημα γενέσθαι. Καί τά μέν ἴδια οὕτως διῴκηκα...Καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε
πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. Πρός τοίνυν τάς στρατείας καί τούς
κινδύνους τούς πρός τούς πολέμους σκέψασθε οἷον ἐμαυτῷ παρέχω τῇ πόλει. Πρῶτον μέν
γάρ, ὅτε τήν συμμαχίαν ποιήσατε πρός Βοιωτούς καί εἰς Ἁλίαρτον ἔδει βοηθεῖν, ὑπό
Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν, ἐπειδή πάντας ἑώρων τοῖς μέν ἱππεύουσιν
ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας, τοῖς δέ ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους, ἑτέρων
ἀναβάντων ἐπί τούς ἵππους ἀδοκιμάστων παρά τον νόμον ἐγώ προσελθών ἔφην τῷ
Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαι με ἐκ τοῦ καταλόγου, ἡγούμενος αἰσχρόν εἶναι τοῦ πλήθους
μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι.
•
Ἐμέ τοίνυν οὐδείς ἄν ἀποδείξειεν οὔτ’ ἀπενεχθέντα ὑπό τῶν φυλάρχων οὔτε
παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. Καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον
τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μή ἀποδείξειαν τούς ἔχοντας τάς
καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. Ὥστε πολύ ἄν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασι ἤ
τούτοις πιστεύοιτε˙ ἐκ μέν γάρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις
δέ τούς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπό τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι.



Ασκήσεις
1. Να µεταφραστούν τα γραµµένα µε έντονους χαρακτήρες αποσπάσµατα.10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
2. Να καταγράψετε και να αξιολογήσετε τα επιχειρήµατα του αποσπάσµατος «Ἐγώ... οὕτως
διῴκηκα»
15 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3. Σε τί διαφέρει µια τυπική δίκη από τη διαδικασία;
15 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
4. Να αναφερθείτε αναλυτικά στα ρητορικά ήθη του α΄ αποσπάσµατος.
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
5. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγµένο κείµενο µια ετυµολογικά συγγενή λέξη για καθεµιά από
τις παρακάτω λέξης της νέας ελληνικής.
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
κατάλοιπο, αντίδοτο, προνόµιο, κάτοψη, παράσταση, σχεδόν, βήµα, οισοφάγος, φήµη, ένδειξη,
γνωριµία
Ενότητα 2η: Άγνωστο κείµενο
Πόσοι µέν εἰσιν Ἀθήνησι χορηγοί, καί τίνος προβάλλονται χάριν, καί πόσους τρέφειν
ἀναγκάζονται παῖδας, ἐκ τῶν ∆ηµοσθένους ἀκριβῶς ἔγνωµεν λόγων. Τό µέντοι νῦν ἐν τοῖς
χρόνοις Ἀντιφῶντος τοῦ ῥήτορος χορηγός τις εἶναι λαχών τῆς αὑτοῦ φυλῆς Ἐρεχθηίδος, καί
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προσέτι Κεκροπίδος, τούς χορεύειν µέλλοντας ἐπί τῆς οἰκίας ἔτρεφε παῖδας. Τούτων εἷς
εὐφωνίας χάριν ἔπιε φάρµακον, καί πιών τέθνηκεν. Ὁ οὖν πατήρ τοῦ τεθνεῶτος παιδός
κατηγορεῖ τοῦ χορηγοῦ ὡς αὐτοῦ πεποιηκότος τόν φόνον. Ἀπολογεῖται δέ ὁ χορηγός
ἀρνούµενος τόν φόνον. Ἀδήλου γάρ τοῦ ἐγκλήµατος ὄντος, σηµεῖον φανερόν ὁ κατήγορος
λαµβάνει τό ἐν τᾖ οἰκίᾳ τοῦ χορηγοῦ γυµνάζεσθαι τούς παῖδας.
(Ἀντιφῶντος, Περί τοῦ χορευτοῦ - ὑπόθεσις)



Ασκήσεις
1. Να µεταφραστεί το κείµενο.
20 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
2. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραµµισµένες λέξεις του κειµένου.
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3. Να αναγνωριστούν πλήρως οι γραµµένες µε κόκκινο χρώµα προτάσεις (είδος, συντακτικός
ρόλος, εισαγωγή, εκφορά).
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
4. Να γραφούν οι ζητούµενοι τύποι:
χάριν: γενική Ενικού
ῥήτορος: γενική Πληθυντικού
παῖδας: δοτική Πληθυντικού
αὑτοῦ: δοτική Ενικού
πατήρ: δοτική Πληθυντικού
τρέφειν: ο ίδιος τύπος στον παρακείµενο
λαχών: β΄ ενικό υποτακτικής αορίστου β΄ ενεργητικής φωνής
τοῦ τεθνεῶτος: γ΄ πληθυντικό ευκτικής µέλλοντα
ὄντος: γ΄ ενικό οριστικής µέλλοντα
λαµβάνει: γ΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου µέσης φωνής
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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