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ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ Β’ ΛΤΚΔΙΟΤ
ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
15-11-2015
ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ
Λυσία Τπέρ Μαντιθέου §1-3
*1+ Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις
τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς
βεβιωμένων καταστναι. *2+ ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός
με τυγχάνει ἀηδῶς *ἢ κακῶς+ διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν
πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. *3+
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 <καὶ> 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 οὐκ ἵππευον οὔτ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τς τότε πολιτείας.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφράσετε το χωρίο “ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή...χείρους εἶναι”.
(Μονάδες 10)
2. Ποιο ήταν το επίκεντρο της συστηματικής ρητορικής και ποιες προϋποθέσεις συνέβαλαν στην
ευδοκίμησή της;
(Μονάδες 10)
3. Με ποιες εκφράσεις του κειμένου προβάλλεται το ήθος του Μαντίθεου και το ήθος των
αντιπάλων του;
(Μονάδες 15)
4. Με ποιον τρόπο ο Μαντίθεος προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή των βουλευτών και να
κερδίσει την εύνοιά τους;
(Μονάδες 15)
5. Με ποιες λέξεις του κειμένου συγγενεύουν ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις της νέας
ελληνικής: παράβολο, επιβίωση, έμπρακτος, δέηση, επίδειξη.
(Μονάδες 10)
ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ!!!
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ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ:
ΔΙΑΚΟΑΒΒΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΑΒΑΙΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΚΟΚΑΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΚΡΙΣΑ
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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΔΙΔΑΚΣΟ) Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ
15/11/2015
ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἐν δέ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπό τοῦ
δήμου.

Συγκαλέσαντες

οὖν

τούς

ἑαυτῶν

στρατιώτας

Ἑρμοκράτους

προηγοροῦντος

ἀπωλοφύροντο τήν ἑαυτῶν συμφοράν, ὡς ἀδίκως φεύγοιεν ἅπαντες παρά τόν νόμον˙
παρῄνεσάν τε προθύμους εἶναι καί τά λοιπά, ὥσπερ τά πρότερα, καί ἄνδρας ἀγαθούς πρός τά
ἀεί παραγγελλόμενα, ἑλέσθαι δέ ἐκέλευον ἄρχοντας, μέχρι ἄν ἀφίκωνται οἱ ᾑρημένοι ἀντ’
ἐκείνων. Οἱ δ’ ἀναβοήσαντες ἐκέλευον ἐκείνους ἄρχειν, καί μάλιστα οἱ τριήραρχοι καί οἱ
ἐπιβάται καί οἱ κυβερνῆται. Οἱ δ’ οὐκ ἔφασαν δεῖν στασιάζειν πρός τήν ἑαυτῶν πόλιν.
Ξενοφ. Ελλην. Α’ 1, 27-28

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ








φεύγω: καταδικάζομαι σε εξορία
οἴκοθεν: από το σπίτι / από την πατρίδα
προηγορέω-ῶ: αγορεύω για λογαριασμό άλλου, είμαι συνήγορος,
ἀπολοφύρομαι: κλαίω φωνάζοντας, θρηνώ
ἐπιβάτης ( εδώ ) : πεζοναύτης
κυβερνήτης ( εδώ ) : καπετάνιος
φημί: ισχυρίζομαι, λέω.

υπερασπίζω

Α. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.
(Μονάδες 20)
Β. α. Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται:
 ἂρχοντας:τη δοτική πληθυντικού αριθμού.
 ἂνδρας: την κλητική ενικού.
 στρατιώτας: τη γενική ενικού.
 στρατηγοῖς: την κλητική ενικού αριθμού.
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τούτῳ: την αιτιατική πληθυντικού του ουδέτερου γένους
(Μονάδες 5)

β. Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται:
 ἠγγέλθη: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής.
 παρῄνεσαν: γ΄ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου α΄.
 εἶναι: α΄πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα.
 ἐκέλευον: απαρέμφατο παρακειμένου.
 ἄρχειν: β΄ενικό ευκτικής μέλλοντα
(Μονάδες 5)

Γ. α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.
(Μονάδες 6)

Γ. β. Να αναγνωριστεί το είδος και η συντακτική θέση των παρακάτω προτάσεων:
 ὅτι φεύγοιεν ὑπό τοῦ δήμου
 ὡς ἀδίκως φεύγοιεν ἅπαντες παρά τόν νόμον
(Μονάδες 4)

ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ:
ΒΑΒΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΚΑΣΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΚΟΑΒΒΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΚΡΙΣΑ
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