
 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β’  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

ΛΥΣΙΑ , ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ   § 18-21 

[18] Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλὰ πάντα τὸν 

χρόνον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος, μετὰ τῶν τελευταίων δὲ 

ἀναχωρῶν. καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, 

ἀλλ᾽ οὐκ εἴ τις κομᾷ, διὰ τοῦτο μισεῖν· τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε 

τὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες 

ὑμεῖς ὠφελεῖσθε. [19] ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ᾽ 

ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν· πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων 

κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν 

εἰργασμένοι. [20] 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, 

[21] ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληθῆ χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους μόνους ἀξίους 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.  

* Κωνσταντίνος I. Δάλκος, Χρίστος I. Δάλκος, Γεώργιος Π. Μανουσόπουλος, Νικόλαος I. Μπονόβας, Σπυρίδων Α. 

Παργινός , Ρητορικά κείμενα Β΄ Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β 

 

Α1.  Λαμβάνοντας υπόψη σας όσα αναφέρονται στο κείμενο που σας δόθηκε, να επιβεβαιώσετε 

ή να απορρίψετε το περιεχόμενο των παρακάτω θέσεων, γράφοντας στο τετράδιό σας 

δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό ή Λάθος:  

Μονάδες 4 

1.  Ο Μαντίθεος επικρίνει τους κατηγόρους του λόγω της εξωτερικής τους εμφάνισης.  

2.  Ο Μαντίθεος κάποτε αρνήθηκε να αγορεύσει στη βουλή επειδή ήταν πολύ μικρός σε 

ηλικία.  



 

 

 

3. «οὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες»: Ο Μαντίθεος αναφέρεται στους 

προγόνους.  

4.  «ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τὴν γνώμην ἔχοντας τίς οὐκ ἂν ἐπαρθείη πράττειν καὶ λέγειν 

ὑπὲρ τῆς πόλεως;»: Ο Μαντίθεος εγκωμιάζει τους βουλευτές.  

 

Α2.  Σε τι αναφέρεται ο ρήτορας με τη φράση «τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα»;  

Μονάδες 6  

Β1.  Να επισημάνετε και να σχολιάσετε το σημείο του κειμένου στο οποίο ο  

Μαντίθεος κάνει λόγο για την άψογη εκτέλεση των στρατιωτικών του  

υποχρεώσεων. Στη συνέχεια να εξηγήσετε γιατί επιλέγει να αναφερθεί σε 

αυτό  το θέμα.  

Μονάδες 10  

Β2.   «ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε ;»:  Να επισημάνετε το εκφραστικό μέσο  

που επιλέγει ο Μαντίθεος, κλείνοντας τον λόγο του, και να σχολιάσετε τον  

λειτουργικό του ρόλο.  

Μονάδες 10  

Β3.   Να τοποθετήσετε τα παρακάτω στοιχεία στην κατάλληλη θέση του πίνακα 

και  να τον μεταφέρετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένο. Ένα στοιχείο δεν  

αντιστοιχεί σε καμία θέση του πίνακα.  

• Κόραξ  

• Μαντίθεος  

• Θεμιστοκλής  

• Τεισίας  

• Περικλής  

• Λυσίας  

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ                   ΑΘΗΝΑΙΟΣ                  ΦΥΣΙΚΟΣ  

  ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ                          ΡΗΤΟΡΑΣ                   ΡΗΤΟΡΑΣ  

 

Μονάδες 10  

Β4.  α.  τὰς ἐξόδους :   

  Να γράψετε τη σημασία που έχει ο τύπος στο κείμενο  (μονάδες 3) και στη 

συνέχεια να σχηματίσετε μία περίοδο λόγου στα νέα  ελληνικά όπου η ίδια 

λέξη, σε οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό), θα  χρησιμοποιείται με 

διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο  κείμενο (μονάδες 2).  

β.  ελλιπής, πασιφανής, κακούργημα, επαχθής, αδιόρατος :   

 Να εντοπίσετε  στο πρωτότυπο κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο 

για καθεμιά από  τις λέξεις που σας δόθηκαν (μονάδες 5).  

Μονάδες 10  



 

 

 

Β5.   Λαμβάνοντας υπόψη σας το πρωτότυπο κείμενο καθώς και όσα αναφέρονται  

στο μεταφρασμένο απόσπασμα που ακολουθεί να καταγράψετε και να  

σχολιάσετε τα χαρακτηριστικά που έπρεπε να έχει ένας δημοκρατικός 

πολίτης  στην αρχαιότητα. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με 

συγκεκριμένα χωρία  των κειμένων.  
 

Στο απόσπασμα που ακολουθεί  ο Αισχίνης προσπαθεί να αποδείξει  ότι ο  Δημοσθένης 

δεν είναι φιλικά διακείμενος προς το δημοκρατικό πολίτευμα (δημοτικός). Ο ρήτορας, 

λοιπόν, παραθέτει  τα χαρακτηριστικά του «δημοτικοῦ»,  υποστηρίζοντας ότι ο 

Δημοσθένης δεν τα διαθέτει.  
 

Ναι, αλλά είναι δημοκρατικός. Αν βέβαια μείνετε στα ωραία του λόγια, θα  

εξαπατηθείτε, όπως και στο παρελθόν, αν όμως δείτε τον χαρακτήρα του και  

την αλήθεια, δεν θα εξαπατηθείτε. Ο απολογισμός ας γίνει ως εξής: εγώ θα  

απαριθμήσω  μαζί σας ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει ο δημοκρατικός και  

σώφρων άνδρας και παράλληλα θα σκιαγραφήσω τι είδους άνθρωπος θα  

πρέπει να είναι λογικά ο ολιγαρχικός και αστόχαστος· εσείς πάλι με τη σειρά  

σας, συγκρίνοντας τη μια εικόνα με την άλλη, εξετάστε  σε ποια από τις δύο  

κατηγορίες ανήκει αυτός, όχι με βάση το τι δηλώνει, αλλά το πώς ζει.  Νομίζω 

λοιπόν πως όλοι σας θα συμφωνήσετε ότι ο δημοκρατικός άνθρωπος πρέπει 

να διαθέτει τα εξής: πρώτον, να είναι ελεύθερος και από πατέρα και από 

μητέρα, για να μην  φτάσει, λόγω της βεβαρυμένης καταγωγής του, να είναι 

εχθρικός προς τους νόμους που συνέχουν τη δημοκρατία· δεύτερον, πρέπει εκ 

μέρους των προγόνων του να έχει να επιδείξει κάποια προσφορά προς τη 

δημοκρατία ή -το απολύτως απαραίτητο - να μην υπάρχει κανενός είδους 

έχθρα, για να μην επιχειρήσει να βλάψει την πόλη στην προσπάθειά του να 

αποκαταστήσει τους προγόνους του που ατύχησαν. Τρίτον, οφείλει να είναι 

εγκρατής και μετρημένος στην καθημερινή του ζωή, για να μην τον 

αναγκάζουν οι υπέρογκες δαπάνες να δωρο δοκείται εις βάρος του δήμου. 

Τέταρτον, πρέπει να έχει ορθή κρίση και να είναι ικανός αγορητής· γιατί είναι 

όντως ωραίο αφενός η ευστροφία του να επιλέγει τα άριστα, αφετέρου η 

ρητορική παιδεία του και η ευφράδειά του να πείθει τους ακροατές· αν δεν 

είναι δυνατό να συνυπάρχουν και τα δύο, η ορθή κρίση πρέπει οπωσδήποτε 

να προτάσσεται πάντα της ευφράδειας. Πέμπτον, πρέπει να είναι γενναίος, 

για να μην εγκαταλείπει τον δήμο στις δυσκολίες και τους κινδύνους. Ο 

ολιγαρχικός από την άλλη πρέπει να έχει ακριβώς τ α αντίθετα από αυτά. 

Ποιος ο λόγος να τα διεξέρχομαι εκ νέου; Εξετάστε λοιπόν τι από αυτά ισχύει 

στην περίπτωση του Δημοσθένη· και ας είναι ο έλεγχος απολύτως 

ακριβοδίκαιος.  

Αἰσχί νου,  Κατὰ Κτησιφῶντος §§  168  -170 Μετάφραση:  Θ.  Κ.  Στεφανόπουλος  

Πήγη: ΟΕΦΕ 

Μονάδες 10 



 

 

 

Β΄ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 
Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους 39 a –  b 

ἴσως με οἴεσθε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀπορίᾳ λόγων ἑαλωκέναι τοιούτων οἷς ἂν ὑμᾶς ἔπεισα, εἰ 

ᾤμην δεῖν ἅπαντα ποιεῖν καὶ λέγειν ὥστε ἀποφυγεῖν τὴν δίκην. πολλοῦ γε δεῖ. ἀλλ᾽ ἀπορίᾳ μὲν 

ἑάλωκα, οὐ μέντοι λόγων, ἀλλὰ τόλμης καὶ ἀναισχυντίας καὶ τοῦ μὴ ἐθέλειν λέγειν πρὸς ὑμᾶς 

τοιαῦτα οἷ᾽ ἂν ὑμῖν μὲν ἥδιστα ἦν ἀκούειν — θρηνοῦντός τέ μου καὶ ὀδυρομένου καὶ ἄλλα 

ποιοῦντος καὶ λέγοντος πολλὰ καὶ ἀνάξια ἐμοῦ, ὡς ἐγώ φημι, οἷα δὴ καὶ εἴθισθε ὑμεῖς τῶν ἄλλων 

ἀκούειν. ἀλλ᾽ οὔτε τότε ᾠήθην δεῖν ἕνεκα τοῦ κινδύνου πρᾶξαι οὐδὲν ἀνελεύθερον, οὔτε νῦν 

μοι μεταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αἱροῦμαι ὧδε ἀπολογησάμενος 

τεθνάναι ἢ ἐκείνως ζῆν. οὔτε γὰρ ἐν δίκῃ οὔτ᾽ ἐν πολέμῳ οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα δεῖ 

τοῦτο μηχανᾶσθαι, ὅπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν θάνατον. καὶ γὰρ ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις 

δῆλον γίγνεται ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ἄν τις ἐκφύγοι καὶ ὅπλα ἀφεὶς καὶ ἐφ᾽ ἱκετείαν 

τραπόμενος τῶν διωκόντων· καὶ ἄλλαι μηχαναὶ πολλαί εἰσιν ἐν ἑκάστοις τοῖς κινδύνοις ὥστε 

διαφεύγειν θάνατον, ἐάν τις τολμᾷ πᾶν ποιεῖν καὶ λέγειν. ἀλλὰ μὴ οὐ τοῦτ᾽ ᾖ χαλεπόν, ὦ ἄνδρες, 

θάνατον ἐκφυγεῖν, ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον πονηρίαν 

Λεξιλόγιο  

μεταμέλει μοι τινός: μετανιώνω για κάτι  

ὧδε: επίρρημα = έτσι  

μηχαναὶ: τεχνάσματα  

 

Παρατηρήσεις  

Γ.1.  Να γράψετε τη μετάφραση του αποσπάσματος «ἀλλ᾽ οὔτε τότε ᾠήθην… ἐφ᾽ 

ἱκετείαν τραπόμενος  τῶν διωκόντων»    

Μονάδες 10 

Γ.2.  Ποια στοιχεία είναι αυτά που αποφεύγει ο Σωκράτης τα οποία αν 

χρησιμοποιούσε θα κατόρθωνε να αθωωθεί;                   

Μονάδες 10  

Γ.3 .  Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται                                  

 πρᾶξαι: β ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ΜΦ  

 ἀπολογησαμένῳ: β ενικό προστακτικής αορίστου στην ίδια φωνή 

 ζῆν: α ενικό ευκτικής ενεστώτα 

 ἀποφεύξεται: β πληθυντικό υποτακτικής αορίστου Β  

 πᾶν: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους  

 τῶν διωκόντων: δοτική πληθυντικού  



 

 

 

 ἱκετείαν: γενική πληθυντικού  

 πολλαί: ίδιος τύπος στο συγκριτικό βαθμό  

 ᾖ: γ ενικο οριστικής μέλλοντα 

 ἄνδρες: δοτική πληθυντικού  

Μονάδες 10 

Γ.4 .  α .   Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: πρᾶξαι ,  μοι ,  πᾶν ,  τραπόμενος ,  

ἐκφυγεῖν   

Μονάδες 5  

Γ.4 .  β.   «καὶ ἄλλαι μηχαναὶ πολλαί εἰσιν ἐν ἑκάστοις τοῖς κινδύνοις ὥστε 

διαφεύγειν θάνατον, ἐάν τις τολμᾷ πᾶν ποιεῖν καὶ λέγειν » .  

 Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος (μον.3) και  

 Να μεταγραφεί ώστε να δηλώνει απλή σκέψη του λέγοντος (μον.2)   

Μονάδες 5  

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 


