
 

 

 

 
 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  

 

Α΄. Αδίδακτο κείμενο. 

 

Συμφέρει η διακαιοσύνη; 

 

εἰς τοῦτο γάρ τινες ἀνοίας ἐληλύθασιν, ὥσθ’ ὑπειλήφασι τὴν μὲν ἀδικίαν ἐπονείδιστον μὲν εἶναι, 

κερδαλέαν δὲ καὶ πρὸς τὸν βίον τὸν καθ’ ἡμέραν συμφέρουσαν, τὴν δὲ δικαιοσύνην εὐδόκιμον 

μέν, ἀλυσιτελῆ δὲ καὶ μᾶλλον δυναμένην τοὺς ἄλλους ὠφελεῖν ἢ τοὺς ἔχοντας αὐτήν, κακῶς 

εἰδότες ὡς οὔτε πρὸς χρηματισμὸν οὔτε πρὸς δόξαν οὔτε πρὸς ἃ δεῖ πράττειν οὔθ’ ὅλως πρὸς 

εὐδαιμονίαν οὐδὲν ἂν συμβάλοιτο τηλικαύτην δύναμιν ὅσην περ ἀρετὴ καὶ τὰ μέρη ταύτης. τοῖς 

γὰρ ἀγαθοῖς οἷς ἔχομεν ἐν τῇ ψυχῇ, τούτοις κτώμεθα καὶ τὰς ἄλλας ὠφελείας, ὧν δεόμενοι 

τυγχάνομεν·  

Ἰσοκράτους Περί είρήνης ΙΒ   

ἡ ἄνοια: η ανοησία 

ὑπολαμβάνω: νομίζω 

εὐδόκιμος: ο επιτυχημένος 

ἀλυσιτελής: ανώφελος, αναποτελεσματικός  

τηλικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτο(ν): τόσος πολύς..όσος.. 

 

A1.  Να γράψετε την μετάφραση του κειμένου.  

(20 μονάδες)  

A2.   Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

       εὐδόκιμον       :  i)κλητική ενικού, γένους αρσενικού  



 

 

 

                           ii)  ονομαστική ενικού, γένους θηλυκού  

      εἶναι                  :  να γραφούν οι μετοχές του ρήματος 

        κακῶς               : να γραφούν τα παραθετικά του επιρρήματος 

        πράττειν          : να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων και στις δυο φωνές 

        κτώμεθα          : να κλιθεί ο παρατατικός του ρήματος, στην ίδια φωνή 

        τῇ ψυχῇ            : η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

        δόξαν                : γενική ενικού 

        συμβάλοιτο  : εγκλιτική αντικατάσταση 

        τὰ μέρη          : δοτική ενικού 

                (10 μονάδες) 

          

A3.   Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων τύπων του κειμένου:  

ἀνοίας, κερδαλέαν, ὅλως, τοῖς ἀγαθοῖς, τὰς ἄλλας, δεόμενοι 

(5 μονάδες) 

A4 .   «ὥσθ’ ὑπειλήφασι...κακῶς εἰδότες» ,  «ὡς οὔτε… δύναμιν» :Να αναγνωρίσετε το είδος 

των προτάσεων ,  καθώς και την συντακτική τους θέση.  

(5 μονάδες)  

 

B΄. Αδίδακτο κείμενο. 

 

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 20-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην͵ ὦ βουλή͵ καὶ διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι͵ ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν 

ἐν τῷ δήμῳ. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάσθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι͵ ἔπειτα 

μέντοι καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέοντος͵ ἅμα μὲν τῶν προγόνων 

ἐνθυμούμενος͵ ὅτι οὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες͵ ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληθῆ 

χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους μόνους ἀξίους τινὸς νομίζοντας εἶναι· ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τὴν 

γνώμην ἔχοντας τίς οὐκ ἂν ἐπαρθείη πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς 

τοιούτοις ἄχθοισθε; οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν κριταί εἰσιν͵ ἀλλ΄ ὑμεῖς. 

  

 

 



 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Β1.  Να μεταφραστεί το τμήμα: ₍₍Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην…καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως;₎₎ 

(15 μονάδες)  

 

B2.  α) Από ποια μέρη αποτελείται ένας ρητορικός λόγος( επιγραμματική αναφορά) ; 

        β)Τι γνωρίζετε για τα ενθυμήματα;   

(10 μονάδες)  

B3.  Να εντοπίσετε στο κείμενο τα ρητορικά ήθη του Μαντιθέου, των κατηγόρων και των   

βουλευτών. 

(10 μονάδες)  

 

B4. α)  Ποιοι είναι οι στόχοι ενός επιλόγου σε ένα δικανικό λόγο και πώς αυτοί 

υλοποιούνται στο συγκεκριμένο επίλογο;  

β)   ₍ ₍ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ₎₎ :  Να σχολιάσετε  την 

αναφορά του Μαντίθεου.  

(15 μονάδες)  

 

 B5 .  α)  Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα 

ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, 

χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  

ρηματικοί τύποι  κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά  

      

ἠναγκάσθην  -η    

      

ἐπαρθείη  -ις    

      

ἐπεχείρησα  -μα    

      

πράττειν  -μα    

      

λέγειν  -ος    

      

(5 μονάδες)  

β)   παύλα, νόμισμα, σχήμα, έπαρση, ανάκριση :  Να συνδέσετε τις παραπάνω 

λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις 

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

(5 μονάδες)  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


