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ΑΡΥΑΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πεξὶ κὲλ ηνίλπλ αὐηῆο ηῆο αἰηίαο νὐθ νἶδ΄ ὅ ηη δεῖ πιείσ ιέγεηλ· δνθεῖ δέ κνη͵ ὦ βνπιή͵ ἐλ κὲλ 

ηνῖο ἄιινηο ἀγζη πεξὶ αὐηλ κόλσλ ηλ θαηεγνξεκέλσλ πξνζήθεηλ ἀπνινγεῖζζαη͵ ἐλ δὲ 

ηαῖο δνθηκαζίαηο δίθαηνλ εἶλαη παληὸο ηνῦ βίνπ ιόγνλ δηδόλαη. δένκαη νὖλ ὑκλ κεη΄ εὐλνίαο 

ἀθξνάζαζζαί κνπ. πνηήζνκαη δὲ ηὴλ ἀπνινγίαλ ὡο ἂλ δύλσκαη δηὰ βξαρπηάησλ. γὼ γὰξ 

πξηνλ κὲλ, νὐζίαο κνη νὐ πνιιῆο θαηαιεηθζείζεο δηὰ ηὰο ζπκθνξὰο θαὶ ηὰο ηνῦ παηξὸο 

θαὶ ηὰο ηῆο πόιεσο͵ δύν κὲλ ἀδειθὰο ἐμέδσθα ἐπηδνὺο ηξηάθνληα κλᾶο ἑθαηέξᾳ͵ πξὸο ηὸλ 

ἀδειθὸλ δ΄ νὕησο ἐλεηκάκελ ὥζη΄ ἐθεῖλνλ πιένλ ὁκνινγεῖλ ἔρεηλ ἐκνῦ ηλ παηξῴσλ͵ θαὶ 

πξὸο ηνὺο ἄιινπο ἅπαληαο νὕησο βεβίσθα ὥζηε κεδεπώπνηέ κνη κεδὲ πξὸο ἕλα κεδὲλ 

ἔγθιεκα γελέζζαη. 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα. 

(Μνλάδεο 10)  

2. Τη είλαη ηα παξαδείγκαηα θαη νη γλώκεο θαη πνηα ε απνδεηθηηθή ηνπο αμία;  

 (Μνλάδεο 10) 

3. Σε ηη δηαθέξεη κηα ζπλήζεο δίθε από ηε δνθηκαζία;  

(Μνλάδεο 10) 

 

4. Πνηα ζηνηρεία ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο εθζέηεη ν Μαληίζενο ζην θείκελν θαη γηα πνην ιόγν;  

(Μνλάδεο 10) 

 

5. α) πιεηνλόηεηα, αγσληζηήο, θαηεγνξία, δνθηκαζηηθόο, απνπζία: Να ζπλδέζεηε ηηο 

παξαπάλσ ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο κε ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο νπνίεο 

έρνπλ εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα.  
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     β) ιέγεηλ, ἀπνινγεῖζζαη, δηδόλαη, δένκαη, ἀθξνάζαζζαη: Να γξάςεηε έλα νκόξξηδν 

νπζηαζηηθό, απιό ή ζύλζεην, ηεο αξραίαο ή ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο γηα θαζεκία από 

ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ.  

(Μνλάδεο 10) 

 

 

 

Ἀντιφώντος, Περὶ τοῦ Ἡρώδου φόνου, 74-76 

 Δεῖ δέ κε θαὶ ὑπὲξ ηνῦ παηξὸο ἀπνινγήζαζζαη. Καίηνη γε πνιιῶ κᾶιινλ εἰθὸο ἦλ ἐθεῖλνλ 

ὑπὲξ ἐκνῦ ἀπνινγήζαζζαη, παηέξα ὄληα· ὁ κὲλ γὰξ πνιιῶ πξεζβύηεξόο ἐζηη ηλ ἐκλ 

πξαγκάησλ, ἐγὼ δὲ πνιιῶ λεώηεξνο ηλ ἐθείλῳ πεπξαγκέλσλ. Καὶ εἰ κὲλ ἐγὼ ηνύηνπ 

ἀγσληδνκέλνπ θαηεκαξηύξνπλ ἃ κὴ ζαθο ᾔδε, ἀθνῇ δὲ ἠπηζηάκελ, δεηλὰ ἂλ ἔθε πάζρεηλ 

ὑπ’ ἐκνῦ·  λῦλ δὲ ἀλαγθάδσλ ἐκὲ ἀπνινγεῖζζαη ὧλ ἐγὼ πνιιῶ λεώηεξόο εἰκη θαὶ ιόγῳ νἶδα, 

ηαῦηα νὐ δεηλὰ ἡγεῖηαη εἰξγάζζαη. Ὅκσο κέληνη θαζ’ ὅζνλ ἐγὼ νἶδα, νὐ πξνδώζσ ηὸλ 

παηέξα θαθο ἀθνύνληα ἐλ ὑκῖλ ἀδίθσο. Καίηνη ηάρ’ ἂλ ζθαιείελ, ἃ ἐθεῖλνο ὀξζο ἔξγῳ 

ἔπξαμε, ηαῦη’ ἐγὼ ιόγῳ κὴ ὀξζο εἰπώλ· ὅκσο δ’ νὖλ θεθηλδπλεύζεηαη. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να κεηαθξάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην θείκελν. 

Μνλάδεο 20 

2. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ ηύπν πνπ δεηείηαη γηα θαζεµηά από ηηο παξαθάησ 

ιέμεηο: 

παηξόο: δνηηθή πιεζπληηθνύ 

κάιινλ: ππεξζεηηθόο βαζκόο 

πξαγκάησλ: αηηηαηηθή εληθνύ 
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ἐγώ: δνηηθή πιεζπληηθνύ γ΄ πξνζώπνπ 

πάζρεηλ: β΄ εληθό νξηζηηθήο κέιινληα 

ἀπνινγεῖζζαη: γ΄ εληθό πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα ίδηαο θσλήο 

νἶδα: απαξέκθαην ελεζηώηα 

ηαῦηα: γεληθή πιεζπληηθνύ ζην ζειπθό γέλνο 

πξνδώζσ: γ΄ εληθό ππνηαθηηθήο ελεζηώηα ίδηαο θσλήο 

ζθαιείελ: α΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο κέιινληα κέζεο θσλήο 

Μνλάδεο 10 

3. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθώο ηα παξαθάησ: 

ἀπνινγήζαζζαη, παηέξα, ηλ πεπξαγκέλσλ, ἀγσληδνκέλνπ, δεηλά, ιόγῳ 

Μνλάδεο 6 

4. "εἰ κὲλ ἐγὼ ηνύηνπ ἀγσληδνκέλνπ θαηεκαξηύξνπλ": Να αλαγλσξηζηεί ε δεπηεξεύνπζα 

πξόηαζε θαη λα δηθαηνινγεζεί ε εθθνξά ηεο. 

Μνλάδεο 4 

 

 

Καλή Επιτυχία !  
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