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         ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

                                   ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

                                      Β' ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

                                                        23/10/2016 
 

                                 ∆ιδαγµένο Κείµενο 
      Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 1 – 3 

 
1. Εἰ µή συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντός τρόπου 
κακῶς ἐµέ ποιεῖν, πολλήν ἄν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦµαι 
γάρ τοῖς ἀδίκως διαβεβληµένοις τούτους εἶναι µεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες 
ἄν αὐτούς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωµένων καταστῆναι.  

2. Ἐγώ γάρ οὕτω σφόδρα ἐµαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω καί εἴ τις πρός µε 
τυγχάνει ἀηδῶς [ἤ κακῶς] διακείµενος, ἐπειδάν ἐµοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περί τῶν 
πεπραγµένων, µεταµελήσειν αὐτῷ καί πολύ βελτίω µε εἰς τόν λοιπόν χρόνον 
ἡγήσεσθαι.  

3. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐάν µέν τοῦτο µόνον ὑµῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰµί τοῖς 
καθεστηκόσι πράγµασι καί ὡς ἠνάγκασµαι τῶν αὐτῶν κινδύνων µετέχειν ὑµῖν, 
µηδέν πώ µοι πλέον εἶναι· ἐάν δέ φαίνωµαι <καί> περί τά ἄλλα µετρίως 
βεβιωκώς καί πολύ παρά τήν δόξαν καί [παρά] τούς λόγους τούς τῶν ἐχθρῶν, 
δέοµαι ὑµῶν ἐµέ µέν δοκιµάζειν, τούτους δέ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. πρῶτον δέ 
ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὐδ’ ἐπεδήµουν ἐπί τῶν τριάκοντα, οὐδέ µετέσχον τῆς 
τότε πολιτείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε το απόσπασµα: «ἡγοῦµαι 
γάρ τοῖς ἀδίκως διαβεβληµένοις… µηδέν πώ µοι πλέον εἶναι·» 

Μονάδες 10 
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Β. Να γράψετε τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων: 

Β1. Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το εναντίον του Μαντιθέου 
κατηγορητήριο, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της παραγράφου 3 του κειµένου; 

Μονάδες 10 

Β2. Να υποδείξετε τις εκφράσεις του κειµένου µε τις οποίες ο Μαντίθεος 
χαρακτηρίζει το ήθος των αντιπάλων του και αυτές µε τις οποίες προβάλλει το 
δικό του ήθος. 

Μονάδες 10 

Β3. Τι γνωρίζετε για τα «ενθυµήµατα» των ρητορικών λόγων ως µέσα πειθούς; 

Μονάδες 10 

Β4. Να µεταφέρετε στην κόλλα αναφοράς τις λέξεις που σας δίνονται παρακάτω. 
∆ίπλα σε καθεµιά από αυτές, να γράψετε µία άλλη λέξη, ετυµολογικώς συγγενή, 
από το αρχαίο κείµενο που σας δίνεται: συνείδηση, ηγεµόνας, διάβολος, 
ευτυχία, βίος. 

Μονάδες 10 

Γ. Αδίδακτο Κείµενο         
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις, 4, 8, 4-7 

Ἔνθα δὴ προσέρχεται Ξενοφῶντι τῶν πελταστῶν ἀνὴρ φάσκων Ἀθήνησι 

δεδουλευκέναι, λέγων ὅτι γιγνώσκοι τὴν φωνὴν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ οἶµαι, 

ἔφη, ἐµὴν ταύτην πατρίδα εἶναι· καὶ εἰ µή τι κωλύει, ἐθέλω αὐτοῖς διαλεχθῆναι. 

Ἀλλ᾽ οὐδὲν κωλύει, ἔφη, ἀλλὰ διαλέγου καὶ µάθε πρῶτον τίνες εἰσίν. Οἱ δ᾽ 

εἶπον ὅτι Μάκρωνες εἶεν. Ἐρώτα τοίνυν, ἔφη, αὐτοὺς τί ἀντιτετάχαται καὶ 

χρῄζουσιν ἡµῖν πολέµιοι εἶναι. Οἱ δ᾽ ἀπεκρίναντο· ὅτι καὶ ὑµεῖς ἐπὶ τὴν 

ἡµετέραν χώραν ἔρχεσθε. Οἱ στρατηγοὶ ἐκέλευον λέγειν ὅτι οὐ κακῶς γε 

ποιήσοντες, ἀλλὰ βασιλεῖ πολεµήσαντες ἀπερχόµεθα εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἐπὶ 

θάλατταν βουλόµεθα ἀφικέσθαι. Ἠρώτων ἐκεῖνοι εἰ δοῖεν ἂν τούτων τὰ πιστά. 

---------------------------------------------------------------- 

ἔνθα = τότε. 

φάσκων: µετοχή του φηµί = ισχυρίζοµαι. 

οἶµαι = νοµίζω. 

ἀντιτάσσοµαι = παρατάσσοµαι για µάχη. 
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κακῶς ποιῶ = βλάπτω. 

δίδωµι πιστά = δίνω εγγυήσεις. 
 
Γ1. Να γράψετε τη µετάφραση του κειµένου. 

        Μονάδες 30 
 
Γ2. α. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω 
λέξεις του κειµένου:  

τῶν πελταστῶν: την κλητική ενικού. 

ἀνήρ: τη δοτική ενικού. 

τὴν πατρίδα: τη δοτική πληθυντικού. 
τίνες: τη γενικού ενικού στο ίδιο γένος. 

ἡµῖν: την αιτιατική ενικού της αντωνυµίας στο δεύτερο πρόσωπο. 
 
           Μονάδες 5 

 
 

Γ2. β. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω 
λέξεις του κειµένου:  

προσέρχεται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β᾿. 

λέγων: τη δοτική ενικού της µετοχής στο αρσενικό γένος στον ίδιο χρόνο και 

στην ίδια φωνή. 

γιγνώσκοι: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα. 

εἶεν: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής στον ίδιο χρόνο. 

ποιήσοντες: το πρώτο πληθυντικό στην οριστική του παρατατικού στην ίδια 

φωνή. 
Μονάδες 5 

 
 
Γ3. α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: 
φάσκων, πολέµιοι, ἡµῖν, τὴν ἡµετέραν, εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀφικέσθαι. 
 

Μονάδες 6 
 

Γ3. β. «ὅτι Μάκρωνες εἶεν»: Να χαρακτηρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση ως 
προς το είδος, την εισαγωγή, την εκφορά και το συντακτικό της ρόλο. 
 

Μονάδες 4 
 
 

          Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Να γράψετε τα προκαταρκτικά (ονοµατεπώνυµο, τάξη, εξεταζόµενο µάθηµα, 
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ηµεροµηνία).  
2. Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα. 
3. Οι ερωτήσεις του διδαγµένου κειµένου να απαντηθούν στη µία κόλλα αναφοράς 
και οι απαντήσεις του αδίδακτου στη δεύτερη. 
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων. 
 

Επιµέλεια: Η Φιλολογική Οµάδα  
 

 
 
 
 

      ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 
 
 
 

 

 

 

 


