
 

 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

 

Α. Αδίδακτο κείμενο. 

Στο προοίμιο του λόγου του, ο κατήγορος επιδιώκει αφενός την εύνοια των δικαστών 

αφετέρου προσπαθεί να τους προδιαθέσει δυσμενώς απέναντι στον κατηγορούμενο. 

 

[1] Καταψευδομαρτυρηθείς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ παθὼν ὑπὸ Φορμίωνος ὑβριστικὰ καὶ 

δεινά, δίκην παρὰ τῶν αἰτίων ἥκω ληψόμενος παρ᾽ ὑμῖν. Δέομαι δὲ πάντων ὑμῶν καὶ 

ἱκετεύω καὶ ἀντιβολῶ πρῶτον μὲν εὐνοϊκῶς ἀκοῦσαί μου (μέγα γὰρ τοῖς ἠτυχηκόσιν, 

ὥσπερ ἐγώ, δυνηθῆναι περὶ ὧν πεπόνθασιν εἰπεῖν καὶ εὐμενῶς ἐχόντων ὑμῶν ἀκροατῶν 

τυχεῖν), εἶτ᾽ ἐὰν ἀδικεῖσθαι δοκῶ, βοηθῆσαί μοι τὰ δίκαια. 

[2] ἐπιδείξω δ᾽ ὑμῖν τουτονὶ Στέφανον καὶ μεμαρτυρηκότα τὰ ψευδῆ, καὶ δι᾽ 

αἰσχροκερδίαν τοῦτο πεποιηκότα, καὶ κατήγορον αὐτὸν αὑτοῦ γιγνόμενον· τοσαύτη 

περιφάνεια τοῦ πράγματός ἐστιν. Ἐξ ἀρχῆς δ᾽ ὡς ἂν οἷός τ᾽ ὦ διὰ βραχυτάτων εἰπεῖν 

πειράσομαι τὰ πεπραγμένα μοι πρὸς Φορμίωνα, ἐξ ὧν ἀκούσαντες τήν τ᾽ ἐκείνου 

πονηρίαν καὶ τούτους, ὅτι τὰ ψευδῆ μεμαρτυρήκασιν, γνώσεσθε. 

Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α’, 1-2 

  Καταψευδομαρτυροῦμαι: ηττώμαι σε δίκη εξαιτίας ψευδομαρτύρων 

 ἀντιβολῶ: εκλιπαρώ 

 δίκην λαμβάνω παρά τινός: παίρνω εκδίκηση από κάποιον, τιμωρώ κάποιον 

 οἱ αἴτιοι: οι υπαίτιοι 

 πάσχω: υποφέρω, παθαίνω 

 μέγα ἐστί: είναι σπουδαίο πράγμα 

 δοκῶ: δίνω την εντύπωση 

 οἷός τα’εἰμί: μπορώ| ὡς ἂν οἷός τ᾽ ὦ διὰ βραχυτάτων: με όσο πιο σύντομα λόγια μπορώ 

 

Β .   Ερωτήσεις  

Β1.  Να γράψετε την μετάφραση του κειμένου.  

20 μονάδες  

 

 

 



 

 

 

Β2.   Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

 ἱκετεύω: να γραφούν οι μετοχές όλων των χρόνων στην ίδια φωνή 

 ἀκοῦσαί: να γραφούν τα απαρέμφατα των χρόνων στην ίδια φωνή 

 πεπραγμένα: β’ ενικό αορίστου οριστικής μέσης φωνής 

 ἐπιδείξω: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

 μεμαρτυρηκότα: την γενική ενικού 

 ληψόμενος: τον ίδιο τύπο στην παθητική φωνή και το απαρέμφατο παθητικού 

παρακειμένου 

 ἐχόντων: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα και το β’ενικό πρόσωπο προστακτικής 

αορίστου β’ 

 ὑμῶν: το γ’ πρόσωπο στην αιτιατική ενικού 

 τῶν αἰτίων: η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

 περιφάνεια: δοτική πληθυντικού 

        10 μονάδες 

          

Β3.   Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων του κειμένου: μου, 

ἀδικεῖσθαι, τὰ ψευδῆ, τοσαύτη, προς Φορμίωνα:   

5 μονάδες 

 

Β4 .  α)   ὅτι τὰ ψευδῆ μεμαρτυρήκασιν:  :Να αναγνωρίσετε το είδος της  

δευτερεύουσας  πρότασης .   

β)   παθὼν, ληψόμενος, μεμαρτυρηκότα, πεποιηκότα, τὰ πεπραγμένα :   

Να κάνετε πλήρη συντακτική αναγνώριση στις παραπάνω μετοχές 

(είδος, υποκείμενο, συνημμένη, απόλυτη).  

5 μονάδες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Γ.  Διδαγμένο Κείμενο  

[4] 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 .  

[5] καίτοι  οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν  ἀφιγμένους  ἐπιθυμεῖν 

μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμ ην 

ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς  ἀποδημοῦσι  καὶ τοῖς  μηδὲν  ἐξαμαρτάνουσι  

μεταδιδόναι  τῆς  πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον  ἠτίμαζον  καὶ τοὺς 

συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.   

[6] ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν  τοῦ σανιδίου  τοὺς ἱππεύσαντας  σκοπεῖν  εὔηθές  ἐστιν· ἐν 

τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων  ἱππεύειν  οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν 

ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. ἐκεῖνος δ᾽ ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος·  

ἐπειδὴ  γὰρ κατήλθετε,  ἐψηφίσασθε  τοὺς φυλάρχους  ἀπενεγκεῖν  τοὺς 

ἱππεύσαντας, ἵνα τὰς  καταστάσεις ἀναπράξητε  παρ᾽ αὐτῶν.  

[7] ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ᾽  ἀπενεχθέντα  ὑπὸ τῶν φυλάρχων 

οὔτε  παραδοθέντα  τοῖς συνδίκοις  οὔτε κατάστασιν  καταβαλόντα. καίτοι 

πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ 

ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις,  αὐτοῖς  ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ 

ἂν δικαιότερον ἐκείνοις  τοῖς γράμμασιν  ἢ τούτοις πιστεύοιτε·  ἐκ μὲν γὰρ 

τούτων  ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι  τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς 

ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι.  

 

 

Δ .  Ερωτήσεις  

 

Δ1.  Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα του κειμένου:  

α) 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 

β) ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε, ἐψηφίσασθε τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας, 

ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ᾽ αὐτῶν.  

γ) ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς 

ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

10 μονάδες  

Δ2.  Ποιο είναι, κατά τον Μαντίθεο, το ισχυρότερο αποδεικτικό στοιχείο ότι 

κάποιος πολίτης υπηρέτησε στην τάξη των ιππέων κατά την περίοδο των 

Τριάκοντα;  

10 μονάδες  
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Δ3.  Να εντοπίσετε τα ιστορικά στοιχεία που αναφ έρει ο Μαντίθεος στο 

απόσπασμα :  «Ἡμᾶς  γὰρ…πένθ᾽ ἡμέραις.»  

10 μονάδες  

 

Δ4.  Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων : τοὺς φυλάρχους  ,  

τοῦ σανιδίου, καταστάσεις, συνδίκοις  

10 μονάδες  

 

Δ5.    α)   διαιτησομένους, ἐξέπεμψε, μεθισταμένης,  πολιτείας, ἐπιθυμεῖν:  Να 

γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας 

ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.  

β)  ἐξαμαρτάνουσι, μεταδιδόναι, συγκαταλύσαντας, ἐγγεγραμμένοι,  

ἀναπράξητε:  Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου 

στα συνθετικά τους.  

10 μονάδες  

 

Δ6.  Να επιβεβαιώσετε με ένα Σ  ή να απορρίψετε με ένα Λ  το περιεχόμενο τω 

παρακάτω προτάσεων με βάση τις γνώσεις που έχετε:  

α) Η ρητορική τέχνη γεννήθηκε στη Σικελία, αλλά άκμασε στην Αθήνα . 

β) Ο Πλάτων επιδοκιμάζει τη ρητορική και τη χαρακτηρίσει σπουδαία τέχνη. 

γ) Ο Γοργίας αποβλέποντας  στην πειστικότητα του λόγου μελέτησε τη σημασία που 

έχει η τρέχουσα πολιτική, κοινωνική και ψυχολογική συγκυρία . 

δ) Οι Ηλιαστές εκλέγονται από την Εκκλησία του Δήμου , όταν έχουν συμπληρώσει το 

20ο έτος της ζωής τους. 

ε) Οι λογογράφοι ήταν έμπειροι δικανικοί ρήτορες που με το αζημίωτο έγραφαν λόγους 

για τα δικαστήριο. 

 

10 μονάδες  

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  
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