
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Α.  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Στην εποχή των τριάκοντα τυράννων τα δικαστήρια στην Αθήνα λειτουργούσαν με 

τρόπο αυθαίρετο. Αυτοί που τότε καταδικάστηκαν σε θάνατο, μετά την επανίδρυση 

της δημοκρατίας θα αθωώνονταν. Υπήρχαν, όμως ,και οι αντίστροφες περιπτώσεις. 

Ο Αγόρατος είχε αθωωθεί από το δικαστήριο των τριάντα, καθώς ήταν συνεργάτης 

τους και είχε καταδικάσει σε θάνατο ο ίδιος πολλούς αθώους Αθηναίους πολίτες. 

Μετά την κατάλυση του τυραννικού καθεστώτος , οι Αθηναίοι τον ξαναδικάζουν. Ο 

Λυσίας, στο παρακάτω απόσπασμα, συνοψίζει τους λόγους για τους οποίους ο 

Αγόρατος πρέπει να καταδικαστεί. 

 

Εἰ μέν γάρ ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἐκρίνοντο, ῥαδίῳς ἄν ἐσῴζοντο · ἅπαντες γάρ ἤδη 

ἐγνωκότες ἦτε οὗἦν κακοῦ ἡ πόλις, ἐν ᾧ οὐδέν ἔτι ὠφελεῖν ἐδύνασθε · νῦν δέ εἰς 

βουλήν αὐτούς τήν ἐπί τῶν τριάκοντα εἰσάγουσιν. Ἡ δέ κρίσις τοιαύτη ἐγίγνετο , 

οἵαν καί ὑμεῖς αὐτοί ἐπίστασθε . Οἱ μέν γάρ τριάκοντα ἐκάθηντο ἐπί τῶν βάθρων , 

οὗ νῦν οἱ πρυτάνεις καθέζονται · δύο δέ τράπεζαι ἐν τῷ πρόσθεν τῶν τριάκοντα 

ἔκειντο · τήν δέ ψῆφον οὐκ εἰς καδίσκον , ἀλλά φανεράν ἐπί τάς τραπέζας  ταύτας 

ἔδει τίθεσθαι, τήν μέν καθαιροῦσαν ἐπί τήν ὑστέραν ,  τήν δ’ ἀπολύουσαν ἐπί τήν 

προτέραν · ὥστε ἐκ τίνος τρόπου ἔμελλέ τις αὐτῶν σωθήσεσθαι ; Ἑνί δέ λόγῳ ὅσοι 

εἰς τό βουλευτήριον ἐπί τῶν τριάκοντα εἰσῆλθον κριθησόμενοι, ἁπάντων θάνατος 

κατεγιγνώσκετο καί οὐδενός ἀπεψηφίσαντο, πλήν Αγοράτου τουτουΐ · τοῦτον δέ 

ἀφεῖσαν ὡς εὐεργέτην ὄντα · ἵνα δέ εἰδῆτε ὡς πολλοί ὑπό τούτου τεθνᾶσι, βούλομαι 

ὑμῖν τά ὀνόματα αὐτῶν ἀναγνῶναι. 

 

1. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου : «Εἰ μέν γάρ ἐν τῷ 

δικαστηρίῳ ….. οἱ πρυτάνεις καθέζονται».  

( 10 μ. ) 



2. Από ποιες πληροφορίες που μας μεταφέρει ο Λυσίας μπορούμε να καταλήξουμε 

στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη δίκη που περιγράφει ήταν στημένη και το 

αποτέλεσμά της προαποφασισμένο ;   

( 10 μ. ) 

 

3. α) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους, χωρίς να αλλάξετε τη φωνή :  

I. εἰσάγουσι : αντίστοιχος τύπος παρακειμένου 

II. τίθεσθαι : αντίστοιχος τύπος αορίστου β΄  

III. τήν καθαιροῦσαν : αντίστοιχος τύπος αορίστου β΄ 

IV. ἀπεψηφίσαντο : αντίστοιχος τύπος μέλλοντα 

V. εἰδῆτε : γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

( 2,5 μ. ) 

 

β) τοιαύτη / οἵαν / τίνος / τοῦτον  : Να αναγνωρίσετε το είδος των αντωνυμιών 

( 1 μ. ) 

γ) ῥᾳδίως / κακοῦ / πολλοί : Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο συγκριτικού βαθμού 

( 1,5 μ. ) 

δ) Να μεταφέρετε τους παρακάτω κλιτούς τύπους στην ίδια πτώση του άλλου 

αριθμού : 

I. ἡ πόλις : 

II. οἵαν :  

III. ὑμεῖς :  

IV. τήν ψῆφον :  

V. τίνος : 

VI. λόγῳ :  

VII. τήν καθαιροῦσαν :  

VIII. ὄντα :  

IX. καδίσκον : 

X. βουλήν :  

( 5 μ. ) 



 

 

4. α) «Εἰ μέν γάρ …. ἐσῴζοντο» : Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο της περιόδου. 

Ποια μορφή θα είχε, αν ο ρήτορας ήθελε να παρουσιάσει την υπόθεση ως μια απλή 

σκέψη που έχει ακόμα πιθανότητες να συμβεί ;  

( 3 μ. ) 

β) Να βρεθούν τα υποκείμενα των παρακάτω απαρεμφάτων του κειμένου και να 

δικαιολογηθεί η πτώση τους :   

     τίθεσθαι / σωθήσεσθαι 

( 2 μ. ) 

γ) Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος των παρακάτω λέξεων του κειμένου ( στη 

δευτερεύουσα πρόταση  να βρεθεί και το είδος της ) :  

I. αὐτῶν :  

II. ὡς πολλοί ὑπό τούτου τεθνᾶσι : 

III. ὑπό τούτου :  

IV. ὑμῖν :  

( 5 μ. ) 


