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                                             ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

Στην ἀπόδειξιν ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αποδείξει ότι ο ίδιος δεν είχε προμελετήσει 

την επίθεση που οδήγησε στον τραυματισμό του Σίμωνα και ότι για το ατυχές γεγονός θα 

έπρεπε να λογοδοτήσει ο τελευταίος, καθώς το είχε προκαλέσει με τις πράξεις του.  

ἐν Κορίνθῳ γάρ, ἐπειδὴ ὕστερον ἦλθε τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους μάχης καὶ τῆς εἰς Κορώνειαν 

στρατείας, ἐμάχετο τῷ ταξιάρχῳ Λάχητι καὶ ἔτυπτεν αὐτόν, καὶ πανστρατιᾷ τῶν πολιτῶν 

ἐξελθόντων, δόξας ἀκοσμότατος εἶναι καὶ πονηρότατος, μόνος Ἀθηναίων ὑπὸ τῶν στρατηγῶν 

ἐξεκηρύχθη. Ἔχοιμι δ’ ἂν καὶ ἄλλα πολλὰ εἰπεῖν περὶ τούτου, ἀλλ’ ἐπειδὴ παρ’ ὑμῖν οὐ νόμιμόν 

ἐστιν ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν, ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσθε· οὗτοί εἰσιν οἱ βίᾳ εἰς τὴν ἡμετέραν οἰκίαν 

εἰσιόντες, οὗτοι οἱ διώκοντες, οὗτοι οἱ βίᾳ ἐκ τῆς ὁδοῦ συναρπάζοντες ἡμᾶς. ὧν ὑμεῖς μεμνημένοι 

τὰ δίκαια ψηφίζεσθε, καὶ μὴ περιίδητε ἐκ τῆς πατρίδος ἀδίκως ἐκπεσόντα, ὑπὲρ ἧς ἐγὼ πολλοὺς 

κινδύνους κεκινδύνευκα καὶ πολλὰς λῃτουργίας λελῃτούργηκα, καὶ κακοῦ μὲν αὐτῇ οὐδενὸς 

αἴτιος γεγένημαι, οὐδὲ τῶν ἐμῶν προγόνων οὐδείς, ἀγαθῶν δὲ πολλῶν·  ὥστε δικαίως ἂν ὑφ’ 

ὑμῶν καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐλεηθείην, οὐ μόνον εἴ τι πάθοιμι ὧν Σίμων βούλεται, ἀλλὰ καὶ ὅτι 

ἠναγκάσθην ἐκ τοιούτων πραγμάτων εἰς τοιούτους ἀγῶνας καταστῆναι. 

                                                                                        ΛΥΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΣΙΜΩΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 45-48 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

περιορῶ = ανέχομαι, επιτρέπω 

ἐκπίπτω = εξορίζομαι, αναχωρώ 

λῃτουργία = δαπανηρή δημόσια υπηρεσία 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε το  παρακάτω απόσπασμα  «οὗτοι οἱ βίᾳ ἐκ τῆς ὁδοῦ συναρπάζοντες 

ἡμᾶς… εἰς τοιούτους ἀγῶνας καταστῆναι.» 

     Μονάδες 10 

 

2. Για ποιους λόγους ο ομιλητής υποστηρίζει  ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί από τους δικαστές ; 

(να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα χωρία του κειμένου) 

   Μονάδες 10 

 

3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 

 

       εἰσίν: γ΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής στον ίδιο χρόνο 

       ψηφίζεσθε: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 

       περιίδητε: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής στον ίδιο χρόνο και φωνή 

       γεγένημαι: β΄ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β΄ 

       ἠναγκάσθην: απαρέμφατο ίδιου χρόνου 

       οὗτοί: τον ίδιο τύπο στο θηλυκό γένος 

       πατρίδος: κλητική πτώση ενικού αριθμού 

       πολλούς: ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 

       προγόνων: δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού 

       ἀγῶνας: κλητική πτώση ενικού αριθμού 

 

                      Μονάδες 10 

4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: 

       ἐκπεσόντα, λῃτουργίας,  ὑφ’ ὑμῶν, αἴτιος,  καταστῆναι. 

     Μονάδες 5 
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5. α. Στο παρακάτω απόσπασμα να αναγνωρίσετε πλήρως τη δευτερεύουσα πρόταση: 

«Ἔχοιμι δ’ ἂν καὶ ἄλλα πολλὰ εἰπεῖν περὶ τούτου, ἀλλ’ ἐπειδὴ παρ’ ὑμῖν οὐ νόμιμόν 

ἐστιν ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν, ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσθε·»                                              (μονάδες 2) 

 

 

5.   β. «….κακοῦ μὲν αὐτῇ οὐδενὸς αἴτιος γεγένημαι, οὐδὲ τῶν ἐμῶν προγόνων οὐδείς, 

ἀγαθῶν δὲ πολλῶν». Στο παραπάνω απόσπασμα να αναγνωρίσετε τις γενικές. 

                                                                                                                                                            (μονάδες 3) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

 


