
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

  

 Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν 

τῶν Ἑρμῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον 

ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι, καὶ τὰ μυστήρια 

ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ’ ὕβρει· ὧν καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην 

ἐπῃτιῶντο. καὶ αὐτὰ ὑπολαμβάνοντες οἱ μάλιστα τῷ Ἀλκιβιάδῃ 

ἀχθόμενοι ἐμποδὼν ὄντι σφίσι μὴ αὐτοῖς τοῦ δήμου βεβαίως 

προεστάναι, καὶ νομίσαντες, εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν, πρῶτοι ἂν εἶναι,  

ἐμεγάλυνον καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου καταλύσει τὰ τε μυστικὰ καὶ ἡ 

τῶν Ἑρμῶν περικοπὴ γένοιτο καὶ οὐδὲν εἴη αὐτῶν ὅτι οὐ μετ’  

ἐκείνου ἐπράχθη, ἐπιλέγοντες τεκμήρια τὴν ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ 

ἐπιτηδεύματα οὐ δημοτικὴν παρανομίαν.  

μεγαλύνω: μεγαλοποιώ 

δημοτική: δημοκρατική 

 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου.  

 

 Τότε υποβάλλεται καταγγελία από μερικούς μετοίκους και 

υπηρέτες, όχι σχετικά με το σπάσιμο των Ερμών, αλλά πως είχαν 

διαπραχθεί κάποιοι άλλοι ακρωτηριασμοί αγαλμάτων από μερικούς 

μεθυσμένους νέους γι' αστείο, και πως είχαν παραστήσει σε σπίτια τα 

μυστήρια από αναίδεια· γι' αυτά κατηγορούσαν και τον Αλκιβιάδη. Κ' 

εκείνοι που ήταν περισσότερο οργισμένοι με τον Αλκιβιάδη που τους 



 

 

στεκόταν εμπόδιο, να μην ηγούνται με βεβαιότητα της δημοκρατικής 

μερίδας, και νομίζοντας πως αν τον έδιωχναν αυτόν θα ήταν πρώτοι στην 

πολιτεία, τα πήραν αυτά για επιχειρήματα και τα εξόγκωσαν και 

βοούσαν πως και η παρωδία των μυστηρίων και ο ακρωτηριασμός των 

Ερμών είχαν γίνει με σκοπό να καταργηθεί η δημοκρατία και δεν υπήχρε 

καμιά απ' αυτές τις ιεροσυλίες που δεν είχε διαπραχθεί χωρίς τη 

συμμετοχή του, αναφέροντας ως απόδειξη όλο το υπόλοιπο παράνομο 

αντιδημοκρατικό φέρσιμό του στις καθημερινές του συνήθειες.   

Μονάδες 20  

 

 

 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από 

τιςπαρακάτω λέξεις:  

τινων :   τινά 

ὕβρει :   ὕβριν 

ὄντι :   οὖσιν 

μάλιστα :   μάλα 

ἐπῃτιῶντο :  ἐπαιτιῶ 

ὑπολαμβάνοντες :  ὑποληφθεῖσι(ν) 

ἐξελάσειαν :  ἐξελῷεν 

ἐβόων :   βοᾶν 

εἴη :    ἔσται 

ἐπράχθη :   πεπράχθω 

Μονάδες 10  

 



 

 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων και 

φράσεων:  

περὶ τῶν Ἑρμῶν :   επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός της 

     αναφοράς στο ρήμα μηνύεται 

ὑπὸ νεωτέρων :   επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός του 

     ποιητικού αιτίου στη μετοχή γεγενημέναι 

τὰ μυστήρια :    υποκείμενο στο ρήμα ποιεῖται με αττική  

     σύνταξη 

τὸν Ἀλκιβιάδην :   αντικείμενο άμεσο στο ρήμα ἐπῃτιῶντο 

δήμου:    ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός,  

   γενική προσδιοριστική αντικειμενική στο καταλύσει 

αὐτοῦ :    ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός,  

   γενική προσδιοριστική υποκειμενική στο παρανομίαν  

(μονάδες 6) 

 

Γ3β. Να γράψετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου (μονάδες 2) και να τον 

χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του (μονάδες 2).  

εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν, πρῶτοι ἂν εἶναι : Εξαρτημένος υποθετικός λόγος.  

Η νοηματική του απόδοση του υποθετικού λόγου είναι το  πρῶτοι ἂν 

εἶναι. Το δυνητικό ειδικό απαρέμφατο μετατρέπεται στον ευθύ λόγο ως 

“ πρῶτοι ἂν εἶεν”. Ακολούθως και η υπόθεση στον ευθύ λόγο φέρεται με 

ευκτική, δηλαδή : εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν. Πρόκειται επομένως για 

υποθετικό λόγο του ε' είδους, δηλαδή της απλής σκέψης του λέγοντος 

προσώπου.          Μονάδες 10 


