ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ
Καὶ οἱ μὲν ἑωρᾶτε , ω ἄνδρες δικασταὶ , σῳζόμενα τῇ πόλει τὰ ὑπὸ τούτων
δημευόμενα , συγγνώμην ἂν εἴχομεν. Νὺν 'δἐπιστάμεθα ὅτι τὰ μὲν αὑτῶν ὑπὸ
τούτων ἀφανίζεται , τὰ δὲ πολλοῦ ἄξια ὄντα ὀλίγου πιπράσκεται . Ἂν 'δἐμοὶ
πίθησθε , οὐκ ἐλάττω ἀπ'άυτων ὑμεῖς ὠφεληθήσεσθε ἤ ἡμεῖς οἱ κεκτημένοι , ἐπεὶ
καὶ νυνὶ Διόμνηστος

καὶ

ἐγὼ καὶ ὁ ἀδελφὸς ἐκ μιᾶς οἰκίας τρεῖς ὄντες

τριηραρχοῦμεν , καὶ ὅταν ἡ πόλις δέηται χρημάτων , ἀπὸ τούτων ὑμῖν εισφερόμην .
Ὡς οὖν ἡμῶν τοιαύτη τῇ γνώμη χρωμένων , καὶ τῶν

προγόνων τῶν ἡμετέρων

τοιούτων γεγενημένων , φείδεσθε ἡμῶν .Οὐδὲν γὰρ ἂν ἡμᾶς κωλύοι , ω ἄνδρες
δικασταὶ , ἀθλιωτάτους εἶναι , ἐπὶ μὲν τῶν τριάκοντα ὀρφανοὺς καταλειφθέντας ,
ἐν δὲ τῇ δημοκρατία τῶν ὄντων ἐστερημένους , οἷς ἡ τύχη παρέδωκεν ὥστεὥστε
΄ἔτι ἡμᾶς παῖδας ὄντας ἐπὶ τὴν Παυσανίου σκηνὴν ἐλθόντας βοηθήσαι τῳ πλήθει.

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να αποδοθεί σε δόκιμη νεοελληνική το παραπάνω κείμενο
[20 μονάδες]

ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ: Φροντιστήριο Μέσης Εκπ/σης

Σελίδα 1

Β1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:
Ἐλάττω: δοτική ενικού θηλυκού υπερθετικού βαθμού
Ὑμῖν: ίδια πτώση και ίδιος αριθμός της προσωπικής αντωνυμίας
γ΄προσώπου
τοιούτων: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού
παῖδας: κλητική ενικού
πλήθει: ονομαστική πληθυντικού

[ 5 μονάδες ]

Β2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις:
Ἐπίστασθε: γ΄ενικό πρόσωπο υποτακτικής παθητικού αορίστου.
Πίθησθε: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους μετοχής ίδιου χρόνου
και φωνής.
Κεκτημένοι: β΄ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού ίδιας φωνής.
Εἴχομεν: β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄ ίδιας φωνής.
Κατάλειφθέντας: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου ενεργητικής
και μέσης φωνής.

ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ: Φροντιστήριο Μέσης Εκπ/σης

[ 5 μονάδες]

Σελίδα 2

Γ1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: σῳζόμενα, τῇ πόλει, ὀλίγου, χρωμένων,
ἡμᾶς (προτελευταία σειρά).
[ 5 μονάδες ]

Γ2. Ἑωρᾶτε, ἀφανίζεται, πίθησθε, δέηται: Να επισημανθούν οι προτάσεις στις
οποίες βρίσκονται τα ρήματα και να χαρακτηριστούν.
[ 2.5 μονάδες ]

Γ3. «οὐδὲν γὰρ ἂν …τῳ πλήθει»: Να επισημανθούν, αφού οριοθετηθούν,
οι προτάσεις της περιόδου και να χαρακτηριστούν.
[2.5 μονάδες]

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ: Φροντιστήριο Μέσης Εκπ/σης

Σελίδα 3

