
 
 

Σχολικό έτος 2022-2023                

 

Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ 

(Γ΄ λυκείου) 

 

Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 

Εισαγωγή 

Στον Περί τοῦ Ἡρώδου Φόνου λόγο ο Ευξίθεος, ένας νεαρός από τη Μυτιλήνη, κατηγορείται για 
τον φόνο ενός Αθηναίου πολίτη, του Ηρώδη, και δικάζεται σε αθηναϊκό δικαστήριο. Στο απόσπασμα 
που ακολουθεί ο ομιλητής λίγο πριν φτάσει στον ἐπίλογον αναφέρεται στα πολιτικά αίτια της 
υπόθεσης τα οποία σχετίζονται με την ενδεχόμενη συμμετοχή του πατέρα του στην αποστασία του 
νησιού του από την αθηναϊκή συμμαχία (428 π.Χ.). 

Αδίδακτο Κείμενο 

[79] Ἃ μὲν οὖν μετὰ τῆς πόλεως ὅλης ἀνάγκῃ μᾶλλον ἢ γνώμῃ ἔπραξεν, τούτων οὐ δίκαιός 

ἐστιν ὁ ἐμὸς πατὴρ ἰδίᾳ δίκην διδόναι. ἅπασι γὰρ Μυτιληναίοις ἀείμνηστος ἡ τότε ἁμαρτία 

γεγένηται· ἠλλάξαντο μὲν γὰρ πολλῆς εὐδαιμονίας πολλὴν κακοδαιμονίαν, ἐπεῖδον δὲ τὴν 

ἑαυτῶν πατρίδα ἀνάστατον γενομένην. ἃ δὲ ἰδίᾳ οὗτοι διαβάλλουσι τὸν ἐμὸν πατέρα, μὴ 

πείθεσθε· χρημάτων γὰρ ἕνεκα ἡ πᾶσα παρασκευὴ γεγένηται ἐπ’ ἐμοὶ κἀκείνῳ. πολλὰ δ’ 

ἐστὶ τὰ συμβαλλόμενα τοῖς βουλομένοις τῶν ἀλλοτρίων ἐφίεσθαι. γέρων μὲν ἐκεῖνος ὥστ’ 

ἐμοὶ βοηθεῖν, νεώτερος δ’ ἐγὼ πολλῷ ἢ ὥστε δύνασθαι ἐμαυτῷ τιμωρεῖν ἱκανῶς. 

[80] ἀλλ’ ὑμεῖς βοηθήσατέ μοι, καὶ μὴ διδάσκετε τοὺς συκοφάντας μεῖζον ὑμῶν αὐτῶν 

δύνασθαι. ἐὰν μὲν γὰρ εἰσιόντες εἰς ὑμᾶς ἃ βούλονται πράσσωσι, δεδειγμένον ἔσται 

τούτους μὲν πείθειν, τὸ δ’ ὑμέτερον πλῆθος φεύγειν· ἐὰν δὲ εἰσιόντες εἰς ὑμᾶς πονηροὶ μὲν 
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αὐτοὶ δοκῶσιν εἶναι, πλέον δ’ αὐτοῖς μηδὲν γένηται, ὑμετέρα ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις ἔσται, 

ὥσπερ καὶ τὸ δίκαιον ἔχει. ὑμεῖς οὖν ἐμοί τε βοηθεῖτε καὶ τῷ δικαίῳ. 

Παρατηρήσεις 

1. Να μεταφραστεί στα Νέα Ελληνικά το απόσπασμα: «Ἅ μέν οὖν μετὰ τῆς πόλεως … 
τιμωρεῖν ἱκανῶς». 

Μονάδες 20 

2. Ποιο όφελος θα αποκομίσουν οι δικαστές, αν συνταχθούν με τον ομιλητή και τον 
αθωώσουν; 

Μονάδες 10 

3. α) Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό (κρατώντας σταθερή την πτώση και το 
πρόσωπο) όλους τους κλιτούς τύπους της πρώτης περιόδου του κειμένου. 

Μονάδες 6 
 

          β) Να μεταφερθούν στο β΄ πρόσωπο προστακτικής οι τύποι αορίστου του πρώτου   
               αποσπάσματος στη φωνή που βρίσκονται.               

Μονάδες 4 
 

4. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου. 
Μονάδες 6 

 
           β) ἐὰν δὲ εἰσιόντες εἰς ὑμᾶς πονηροὶ μὲν αὐτοὶ δοκῶσιν εἶναι, πλέον δ’ αὐτοῖς μηδὲν  
          γένηται, ὑμετέρα ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις ἔσται, ὥσπερ καὶ τὸ δίκαιον ἔχει: Να εντοπίσετε      
          και να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο που υπάρχει στο απόσπασμα. 
 

Μονάδες 4 
 
 

Να έχετε επιτυχία!  

  

 


