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ΑΓΝΩΣΤΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Λυσίου, Κατὰ Ἐργοκλέους 

Ο Εργοκλής ήταν στρατηγός μαζί με τον Θρασύβουλο, όταν ο τελευταίος έφτασε στον Ελλήσποντο με στόχο 

τον περιορισμό της σπαρτιατικής κυριαρχίας στη θάλασσα (390 π.Χ). Η τυραννική συμπεριφορά των 

Αθηναίων, όμως, προκάλεσε την αντίδραση των κατοίκων της Μ. Ασίας. Καθώς ο Θρασύβουλος είχε σκοτωθεί 

κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, διατάχθηκε η λογοδοσία του Εργοκλή, ο οποίος κατηγορήθηκε ανάμεσα 

στα άλλα για κατάχρηση του δημόσιου χρήματος και προδοσία.  

 

 Τὰ μὲν κατηγορημένα οὕτως ἐστὶ πολλὰ καὶ δεινά, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὥστε  

 

οὐκ ἄν μοι δοκεῖ δύνασθαι Ἐργοκλῆς ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου τῶν πεπραγμένων 

 

αὐτῷ πολλάκις ἀποθανὼν δοῦναι δίκην ἀξίαν τῷ ὑμετέρῳ πλήθει. Καὶ γὰρ  

 

πόλεις προδεδωκὼς φαίνεται, καὶ προξένους καὶ πολίτας ὑμετέρους 

 

ἠδικηκώς,  καὶ ἐκ πένητος ἐκ τῶν ὑμετέρων πλούσιος γεγενημένος. καίτοι πῶς 

 

αὐτοῖς χρὴ συγγνώμην ἔχειν, ὅταν ὁρᾶτε τὰς μὲν ναῦς, ὧν ἦρχον οὗτοι, δι’  

 

ἀπορίαν χρημάτων καταλυομένας καὶ ἐκ πολλῶν ὀλίγας γιγνομένας, τούτους 

 

δὲ πένητας καὶ ἀπόρους ἐκπλεύσαντας οὕτως ταχέως πλείστην τῶν πολιτῶν 

 

οὐσίαν κεκτημένους;Ὑμέτερον τοίνυν ἔργον ἐστίν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐπὶ 

 



 
 

Σχολικό έτος 2019-2020                

 

τοῖς τοιούτοις ὀργίζεσθαι· καὶ γὰρ δὴ δεινὸν ἂν εἴη, εἰ νῦν μὲν οὕτως αὐτοὶ 

 

πιεζόμενοι ταῖς εἰσφοραῖς συγγνώμην τοῖς κλέπτουσι καὶ τοῖς δωροδοκοῦσιν 

 

ἔχοιτε. 

 

Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου. 

Μονάδες 10 

Γ. Ποια αδικήματα έκανε ο Εργοκλής; 

Μονάδες 10 

Γ1.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου: 

κατηγορημένα :απαρέμφατο ενεστώτα ίδιας φωνής 

δοκεῖ: γ΄ πληθυντικό  ευκτικής  αορίστου 

δοῦναι: β΄ ενικό  προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

ὁρᾶτε: γ΄ ενικό υποτακτικής αορίστου β΄ μέσης φωνής 

γιγνομένας: β΄ ενικό προστακτικής παρακειμένου 

Μονάδες 5 

Γ1.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου : 

πολλὰ : ίδια πτώση στο συγκριτικό βαθμό 

Ἐργοκλῆς: κλητική ενικού 

ναῦς: γενική  πληθυντικού 

ταχέως: ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό 

ὑμετέρους: αιτιατική πληθυντικού αριθμού θηλυκό α΄ πρόσωπο 

Μονάδες 5  

Γ2.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: 
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μοι, ἀποθανὼν, πλούσιος, πένητας, συγγνώμην 

Μονάδες 5 

Γ2.β. Να μετατρέψετε την περίοδο σε πλάγια ερώτηση με εξάρτηση «οὗτος ἠρώτησε» 

καίτοι πῶς αὐτοῖς χρὴ συγγνώμην ἔχειν, ὅταν ὁρᾶτε τὰς μὲν ναῦς, ὧν ἦρχον οὗτοι, δι’ 

ἀπορίαν χρημάτων καταλυομένας καὶ ἐκ πολλῶν ὀλίγας γιγνομένας 

 

Μονάδες 5 

 

 

Να έχετε επιτυχία!  


