
ΠΡΟΤΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ 

 

ΑΓΙΓΑΚΤΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Ο λόγος Καηά ηοσ Κηηζιθῶνηος (330 π.Χ) εκθφνήθηκε ζηο δικαζηήριο από ηον 

Αιζτίνη. Ο ρήηορας καηηγορεί ηον Κηηζιθώνηα για ηο παράνομο υήθιζμά ηοσ να 

ζηεθανφθεί ο Δημοζθένης για ηις σπηρεζίες ηοσ ζηην παηρίδα. Οσζιαζηικά η 

καηηγορία ζηρέθεηαι καηά ηοσ πολιηικού ηοσ ανηιπάλοσ, ηοσ Δημοζθένη. Εδώ 

έτοσμε ηην αρτή ηοσ λόγοσ. 

Τὴλ κὲλ παξαζθεπὴλ ὁξᾶηε, ὦ ἄλδξεο Ἀζελαῖνη, θαὶ ηὴλ παξάηαμηλ ὅζε γεγέλεηαη, 

θαὶ ηὰο θαηὰ ηὴλ ἀγνξὰλ δεήζεηο, αἷο θέρξεληαί ηηλεο ὑπὲξ ηνῦ ηὰ κέηξηα θαὶ ηὰ 

ζπλήζε κὴ γίγλεζζαη ἐλ ηῇ πόιεη· ἐγὼ δὲ πεπηζηεπθὼο ἥθω πξῶηνλ κὲλ ηνῖο ζενῖο, 

δεύηεξνλ δὲ ηνῖο λόκνηο θαὶ ὑκῖλ, ἡγνύκελνο νὐδεκίαλ παξαζθεπὴλ κεῖδνλ ἰζρύεηλ 

παξ᾽ ὑκῖλ ηῶλ λόκωλ θαὶ ηῶλ δηθαίωλ. Ἐβνπιόκελ κὲλ νὖλ, ὦ ἄλδξεο Ἀζελαῖνη, θαὶ 

ηὴλ βνπιὴλ ηνὺο πεληαθνζίνπο θαὶ ηὰο ἐθθιεζίαο ὑπὸ ηῶλ ἐθεζηεθόηωλ ὀξζῶο 

δηνηθεῖζζαη, θαὶ ηνὺο λόκνπο, νὓο ἐλνκνζέηεζελ ὁ Σόιωλ πεξὶ ηῆο ηῶλ ῥεηόξωλ 

εὐθνζκίαο, ἰζρύεηλ, ἵλα ἐμῆλ πξῶηνλ κὲλ ηῷ πξεζβπηάηῳ ηῶλ πνιηηῶλ, ὥζπεξ νἱ 

λόκνη πξνζηάηηνπζη, ζωθξόλωο ἐπὶ ηὸ βῆκα παξειζόληη ἄλεπ ζνξύβνπ θαὶ 

ηαξαρῆο ἐμ ἐκπεηξίαο ηὰ βέιηηζηα ηῇ πόιεη ζπκβνπιεύεηλ, δεύηεξνλ δ᾽ ἤδε θαὶ ηῶλ 

ἄιιωλ πνιηηῶλ ηὸλ βνπιόκελνλ θαζ᾽ ἡιηθίαλ ρωξὶο θαὶ ἐλ κέξεη πεξὶ ἑθάζηνπ 

γλώκελ ἀπνθαίλεζζαη· νὕηω γὰξ ἄλ κνη δνθεῖ ἥ ηε πόιηο ἄξηζηα δηνηθεῖζζαη, αἵ ηε 

θξίζεηο ἐιάρηζηαη γίγλεζζαη. 

Αἰζτίνη Καηά Κηηζιθῶνηος (1 – 2) 

 

ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 

Παπάηαξιρ = ε (νξγαλωκέλε) πνιηηηθή θαηξία ηωλ αληηπάιωλ.                                       

άγοπά = ιαϊθή ζπγθέληξωζε (ἀγείξω = ζπγθεληξώλω)                                                

δέηζιρ = παξάθιεζε                                                                                                                               

ηὰ μέηπια καὶ ηὰ ζςνήθη = ηα λόκηκα θαη ηα δίθαηα                                                                  

αἱ ἐκκληζίαι =  νη ζπλεδξηάζεηο ηεο Εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ                                                     

οἱ ἐθεζηηκόηερ = νη πξνϊζηάκελνη, νη πξόεδξνη                                                                       

καθ’ ἡλικίαν σωπίρ =αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ, ρωξηζηά.                                                         

καὶ ἐν μέπει πεπί ἑκάζηος= θαη γηα θαζέλα επηκέξνπο δήηεκα.                                                

αἱ κπίζειρ = νη δίθεο. 

 



ΘΕΜΑΤΑ 

1) Από το κείμενο που ςασ δίνεται να μεταφράςετε το απόςπαςμα                             

« Την μζν παραςκευήν … καὶ τῶν δικαίων» .  

Μονάδες 10 

2) Τι ηθτά ο ριτορασ από τουσ Ακθναίουσ;  

Μονάδες 10  

3) Να γράψετε τουσ ηθτοφμενουσ τφπουσ για κακεμιά από τισ παρακάτω 

λζξεισ του κειμζνου. 

 τὴν  παραςκευιν : την ονομαςτική του άλλου αριθμοφ. 

 τὴν παράταξιν :τη δοτική του άλλου αριθμοφ. 

 γίγνεςκαι: το β’ ενικό τησ προςτακτικήσ του αορίςτου β  

 ἡγοφμενοσ : τον ίδιο τφπο ςτον μζλλοντα 

 ἐβουλόμθν : το β’ ενικό τησ προςτακτικήσ αορίςτου 

 τῶν πολιτῶν : την κλητική του άλλου αριθμοφ  

 ἐνομοκζτθςεν: το β’ενικό τησ ευκτικήσ του ίδιου χρόνου. 

 ςυμβουλεφειν : τον ίδιο τφπο ςτον παρακείμενο τησ ίδιασ φωνήσ 

 ἄνδρεσ :τη δοτική του άλλου αριθμοφ 

 κορφβου: τη δοτική του ίδιου αριθμοφ 

Μονάδες 10 

4) « Ἐβουλόμην μὲν οὖν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι καὶ τὴν βουλήν τοφσ 

πεντακοςίουσ καὶ τάσ ἐκκληςίασ ὑπό τῶν ἐφεςτηκότων ὀρθῶσ 

διοικεῖςθαι». Να μεταφερκοφν οι υπογραμμιςμζνοι τφποι ςτον άλλο 

αρικμό. 

Μονάδες 5 

 

5) Να αναγνωριςκοφν πλιρωσ ςυντακτικά οι παρακάτω όροι: την 

παράταξιν, αἷσ, τοῖσ θεοῖσ, ἰςχφει, τῶν νόμων. 

Μονάδες 5 

 

 

 

Επιμζλεια:  

Παγούνηρ Α. – Παηζιάρ Β. – Μωςζιάδος Ι. – Ποπγιαλίδος Ν. – Γεωπγιάδος Α. 


