
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:  Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19  Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΑΡΤΥΡΕΣ 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. 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.  Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: «Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν…ἅπαντες ὑμεῖς ὠφελεῖσθε.»  Μονάδες 10 2. Τι είναι τα ενθυμήματα και ποιο το περιεχόμενό τους; Μονάδες 10 3. Να εντοπίσετε, στο κείμενο, τα ρητορικά ήθη του Μαντιθέου και των κατηγόρων.  Μονάδες 10  



 

 

4. Γιατί ο Μαντίθεος αναφέρεται στην εξωτερική του εμφάνιση;  Μονάδες 10 5. α) ἀπελείφθην, διατετέλεκα, ἀναχωρῶν, σκοπεῖν, φιλοτίμως: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.  Μονάδες 5 β) 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 
ποιούμενος  -ις  
ὠφελεῖσθε  -μα  
βλάπτει  -η  
φιλεῖν  -ία  
ἀναχωρῶν  -τής  

Μονάδες 5 
 
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Αἰσχίνου Κατὰ Κτησιφῶντος 253-254 
Ο Αισχίνης αντιδρά στην πρόταση του Κτησιφώντα να τιμηθεί ο 

Δημοσθένης. Θεωρεί ότι η πόλη συκοφαντείται από την πολιτική του 
Δημοσθένη, γι’ αυτό και πρέπει οι πολίτες με την ψήφο τους να 

αποφασίσουν ορθά. 
Ἀνὴρ ῥήτωρ, ὁ πάντων τῶν κακῶν αἴτιος, ἔλιπε μὲν τὴν ἀπὸ στρατοπέδου 
τάξιν, ἀπέδρα δ’ ἐκ τῆς πόλεως˙ οὗτος στεφανοῦσθαι ἀξιοῖ καὶ κηρύττεσθαι 
οἴεται δεῖν. Οὐκ ἀποπέμψεσθε τὸν ἄνθρώπον  ὡς κοινήν τῶν Ἑλλήνων 
συμφοράν; Ἤ συλλαβόντες ὡς λῃστὴν τῶν πραγμάτων, ἐπ’ ὀνομάτων διὰ 
τῆς πολιτείας πλέοντα, τιμωρήσεσθε; Καὶ τὸν καιρόν μέμνησθε ἐν ᾧ τὴν 
ψῆφον φέρητε. Ἡμερῶν μὲν ὀλίγων μέλλει τὰ Πύθια γίγνεσθαι καὶ τὸ 
συνέδριον τῶν Ἑλλήνων συλλέγεσθαι˙ διαβέβληται δ’ ἡ πόλις ἐκ τῶν 



 

 

Δημοσθένους πολιτευμάτων περὶ τοὺς νυνὶ καιρούς˙ δόξετε δ’ ἐὰν μὲν 
τοῦτον στεφανώσητε, ὁμογνώμονες εἶναι τοῖς παραβαίνουσι τὴν κοινήν 
εἰρήνην, ἐὰν δὲ τοὐναντίον τούτου πράξητε, ἀπολύσετε τὸν δῆμον τῶν 
αἰτιῶν. 
Λεξιλόγιο: κηρύττομαι= προκηρύσσομαι νικητής με κήρυκα ἐπ’ ὀνομάτων= πάνω σε (ωραία) λόγια ὁ καιρός= η στιγμή, η περίσταση ἀπολύω τὸν δῆμον τῶν αἰτιῶν= απαλλάσσω το λαό από τις κατηγορίες  Α] Να μεταφράσετε το απόσπασμα. Μονάδες 20 Β] Τι προτείνει ο ρήτορας ότι πρέπει να ψηφίσουν με αφορμή τα Πύθια και το συνέδριο των Ελλήνων; Μονάδες 10 Γ] Γραμματική: Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: ἀνὴρ ῥήτωρ (δοτική ενικού): τὴν τάξιν (αιτιατική πληθυντικού): τῶν πραγμάτων (δοτική πληθυντικού): ἡμερῶν (ονομαστική πληθυντικού): τὸν δῆμον (κλητική ενικού): ἔλιπε (γ’ πληθυντικό υποτακτικής του ίδιου χρόνου και φωνής): κηρύττεσθαι (απαρέμφατο αορίστου): συλλαβόντες (β΄ενικό Προστακτικής του ίδιου χρόνου και φωνής): εἶναι (γ’ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα): πράξητε (β’ ενικό οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής): Μονάδες 10 Δ] Συντακτικό: i. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: ῥήτωρ, ἐκ τῆς πόλεως, κηρύττεσθαι, τὸ συνέδριον, ὁμογνώμονες, τῶν αἰτιῶν. Μονάδες 6 ii. Να αναγνωρίσετε τον ακόλουθο υποθετικό λόγο και να βρείτε το είδος του: «ἐὰν δὲ τοὐναντίον…τὸν δῆμον τῶν αἰτιῶν». Μονάδες 4 



 

 

Οδηγίες προς υποψηφίους 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. 5. Διάρκεια εξέτασης τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


