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A΄ ΦΑΣΗ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίου, Κατὰ Ἐργοκλέους, 1-4 

 

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, ο Εργοκλής διατάχθηκε να λογοδοτήσει για την ανάρμοστη αυτή συμπεριφορά των Αθηναίων. 

 

 

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 τοῖς 

τοιούτοις ὀργίζεσθαι. 

 

συγγνώμην ἔχω τινί:   κρίνω επιεικώς κπ, τον δικαιολογώ, τον συγχωρώ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

1. Για ποια αδικήματα κατηγορεί ο ρήτορας τον Εργοκλή;                

           [Μονάδες 25] 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

Α. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο (πτώση, γένος, αριθμός, ρηματικός τύπος) της λέξης στην 

παρένθεση (ενδέχεται περισσότερες από μία απαντήσεις να είναι σωστές):   [Μονάδες 20] 

 
 

1. Τοῦτο μὲν ____________________ (ὑμεῖς) ποιητέον, ὅ,τι ἂν βέλτιον ᾖ τῇ πόλει. 

2. Οὐ μεμάθηκας τοὺς ἀδίκους κακῶς   ______________________ (ἀποθνῄσκω); 

3. Ἅμα  ____________________ (ἡ ὑστεραία) Ἀθηναῖοι κατέβησαν εἰς τὸ πεδίον. 

4. Κρίτων ἀφίκετο εἰς τὸ δεσμωτήριον  _________________ (ὄρθρος βαθύς). 

 

Β. Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο τις δοτικές που λειτουργούν ως αντικείμενα ρηματικών τύπων 

αναφέροντας ταυτόχρονα τους ρηματικούς αυτούς τύπους από τους οποίους εξαρτώνται:              

   [Μονάδες 10] 

Βούλομαι δέ σοι, ἔφη, ὦ Σιμωνίδη, κἀκείνας τὰς εὐφροσύνας δηλῶσαι, ὅσαις ἐγὼ χρώμενος, ὅτ' ἦν ἰδιώτης, νῦν, 

ἐπειδὴ τύραννος ἐγενόμην, αἰσθάνομαι στερόμενος αὐτῶν. Ἐγὼ γὰρ ξυνῆν μὲν ἡλικιώταις ἡδόμενος ἡδομένοις 

ἐμοί, συνῆν δὲ ἐμαυτῷ, ὁπότε ἡσυχίας ἐπιθυμήσαιμι, διῆγον δ' ἐν συμποσίοις πολλάκις μὲν μέχρι τοῦ ἐπιλαθέσθαι 

πάντων εἴ τι χαλεπὸν ἐν ἀνθρωπίνῳ βίῳ ἦν. 

 

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 6.1-3 

 

Γ. Να μεταφέρετε στα Αρχαία Ελληνικά την παρακάτω πρόταση:               [Μονάδες 10] 

1.  Ο στρατηγός έλεγε στους στρατιώτες του ότι, αν είχαν περιμένει τους κήρυκες, το τείχος δεν θα είχε καταληφθεί. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Δ. Στο κείμενο που σας δόθηκε ο Αλκιβιάδης παρακινούσε τους Αθηναίους: ποιώμεθα τὸν πλοῦν, ἵνα 

Πελοποννησίων τε στορέσωμεν τὸ φρόνημα, εἰ δόξομεν ὑπεριδόντες τὴν ἐν τῷ παρόντι ἡσυχίαν καὶ ἐπὶ Σικελίαν 

πλεῦσαι. Να μεταφέρετε τα λόγια του στον πλάγιο λόγο ξεκινώντας με τη φράση Ἀλκιβιάδης παρῄνει Άθηναίους.

                                                                [Μονάδες 10]  



_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 


