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ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :   Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Λυσίας «Υπέρ Μαντιθέου» §§ 3 -5 
 

 

ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν  ἐπιδείξω, ὡς  εὔνους  εἰμὶ τοῖς 

καθεστηκόσι  πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι  τῶν αὐτῶν κινδύνων  μετέχειν  

ὑμῖν, μηδέν πώ  μοι  πλέον  εἶναι·ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα  μετρίως  

βεβιωκὼς καὶ πολὺ  παρὰ τὴν δόξαν  καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν 

ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν  δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους 

εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽  ἐπεδήμουν  ἐπὶ τῶν 

τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.  

Ἡμᾶς γὰρ  ὁ πατὴρ πρὸ  τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ  συμφορᾶς  ὡς Σάτυρον τὸν  ἐν 

τῷ Πόντῳ  διαιτησομένους  ἐξέπεμψε, καὶ  οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων 

<ἐπεδημοῦμεν> οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας,  ἀλλ᾽  ἤλθομεν πρὶν 

τοὺς ἀπὸ  Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ  κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽  ἡμέραις. καίτοι 

οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς  ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν  ἀφιγμένους  ἐπιθυμεῖν μετέχειν 

τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ᾽  ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην 

γνώμην ἔχοντες  ὥστε καὶ τοῖς  ἀποδημοῦσι καὶ  τοῖς μηδὲν  ἐξαμαρτάνουσι 

μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον  καὶ τοὺς 

συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Α.  Να μεταφράσετε το απόσπασμα : ₍ ₍ἀξιῶ… πένθ᾽  ἡμέραις₎₎  

Μονάδες 10  

 

Β1.  ₍ ₍πρὸ  τῆς ἐν  Ἑλλησπόντῳ₎₎, ₍ ₍οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας₎₎:  

Αφού παρουσιάσετε αναλυτικά τα γεγονότα που απορρέουν από τις  

παραπάνω φράσεις, να εξηγήσετε τι επιδιώκει ο ρήτορας με αυτές τις 

αναφορές.  

Μονάδες 10  

 

Β2. Να εντοπίσετε και να αναλύσετε το επιχείρημα που υπάρχει στο 

απόσπασμα που σας δόθηκε.  

Μονάδες 10  

 

Β3.  ₍ ₍ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι 

μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς 

συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.₎₎:  Ποια τα κριτήρια με τα οποία οι 

Τριάκοντα επέλεγαν τους συνεργάτες τους σύμφωνα με την 

παραπάνω φράση;  

Μονάδες 10  

 

Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) της νέας ελληνικής από 

το δεύτερο συνθετικό των παρακάτω τύπων του κειμένου: εὔνους , 

μετέσχον, συμφορᾶς, ἐξέπεμψε, ἐξαμαρτάνουσι.  

Μονάδες 10  

 

Β5.  Τι γνωρίζετε για τους συμβουλευτικούς λόγους;  

Μονάδες 10  

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/636/4091,18670/


 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ερμής και αγαλματοποιός, Αἰσώπου Μῦθοι 

 

Το κείμενο περιλαμβάνει τη συνομιλία του θεού Ερμή με έναν ματαιόδοξο 

αγλαματοποιό. 

 

Ἑρμῆς βουλόμενος γνῶναι ἐν τίνι τιμῇ παρ’ἀνθρώποις ἐστίν, ἧκεν ἀφομοιωθεὶς 

ἀνθρώπῳ εἰς ἀγαλματοποιοῦ ἐργαστήριον. καὶ θεασάμενος Διὸς ἄγαλμα, 

ἐπυνθάνετο «πόσου;» τοῦ δὲ εἰπόντος «δραχμῆς» γελάσας ἠρώτα «τὸ τῆς Ἥρας 

πόσου ἐστίν;» εἰπόντος δὲ «ἔτι μείζονος» θεασάμενος καὶ ἐαυτοῦ ἄγαλμα ὑπέλαβεν 

ὅτι αὐτόν, ἐπειδὴ καὶ ἄγγελός ἐστι καὶ ἐπικερδής, περὶ πολλοῦ οἱ ἄνθρωποι 

ποιοῦνται. διὸ προσεπυνθάνετο «ὁ Ἑρμῆς πόσου;» καὶ ὁ ἀγαλματογλύφης ἔφη 

«ἀλλ’ἐὰν τούτους ἀγοράσῃς, τοῦτόν σοι προσθήκην δώσω». Πρὸς ἄνδρα κενόδοξον 

ὁ λόγος ἁρμόζει.     

 

Πυνθάνομαι: ρωτώ να μάθω 

ὑπολαμβάνω:νομίζω  

προσθήκη:το δώρο 

περί πολλοῦ ποιούμαι τι:θεωρώ κάτι σπουδαίο, έχω περί πολλού 

 

Ερωτήσεις  

 

1.  Να γράψετε την μετάφραση του κειμένου.  

(Μονάδες  20) 

2.   Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

 βουλόμενος   : τα απαρέμφατα όλων των χρόνων  

 ἐστίν                   : το γ’πληθυντικό πρόσωπο μέλλοντα 



 

 

 

 ὑπέλαβεν          : το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου 

 ἀγοράσῃς         : το α΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής  

 ἁρμόζει             : τις μετοχές όλων των χρόνων 

 τιμῇ                   : την γενική πληθυντικού αριθμού 

 ἐπικερδής         : την ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους 

 πολλοῦ              : την αιτιατική ενικού του αρσενικού γένους 

 ἄνδρα                : την δοτική πληθυντικού 

 τοῦτον               : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους 

 σοι                     : την δοτική πληθυντικού αριθμού 

(Μονάδες 10) 

          

3.  Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων του 

κειμένου: θεασάμενος, Διός, κενόδοξον, ἄγγελος, τοῦτον. 

(Μονάδες 5) 

 

4.  «ἐπειδὴ καὶ ἄγγελός ἐστι καὶ ἐπικερδής», «ὅτι αὐτόν περὶ πολλοῦ οἱ 

ἄνθρωποι ποιοῦνται» :Να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων , 

καθώς και την συντακτική τους θέση.  

(Μονάδες  5) 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


