ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
Λυσίας Υπέρ Μαντιθέου §6-8
Κείμενο
Α. 6... 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.
8ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευσα, οὐκ ἂν ἦν ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς,
ἀλλ’ ἠξίουν, ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ’ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε,

δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν

τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλοὺς δ’ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ

ἱππάρχους κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην
ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς....καταψεύσασθαι».
Μονάδες 10

2. Να εντοπίσετε το επιχείρημα του Μαντιθεου στην παράγραφο 8 και να το
αξιολογήσετε.
Μονάδες 15

3. «γράμματα», «κατάσταση», «φύλαρχοι»: Να δώσετε το περιεχόμενο των
όρων.
Μονάδες 15

4. Ποιες αποδείξεις ονομάζονται «έντεχνες»; Να αναφέρετε επιγραμματικά ποιες
είναι και στη συνέχεια να αναλύσετε δύο από αυτές.

Μονάδες 10

5. α. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις να βρείτε από το κείμενο μία
ετυμολογικά συγγενή: οισοφάγος, χρέος, αρνητικός, αποζημίωση, σχολείο,
εισιτήριο.
Μονάδες 6
β. Να γράψετε δύο παράγωγα (απλά ή σύνθετα) για καθεμία από τις παρακάτω

λέξεις: ἀποδείξειεν, πιστεύοιτε.

Μονάδες 4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
Ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου καί «ἀρχομένου τοῦ
θέρους», ἐν ᾧ Πελοποννήσιοι καί οἱ σύμμαχοι αὐτῶν εἰσεβεβλήκεσαν εἰς
Ἀττικήν καί ἑδῄουν ταύτην, ἑτέρα συμφορά ἔπληξε τούς Ἀθηναίους, οἵτινες ἐκ
τῶν ἀγρῶν εἰς τό ἄστυ ἐληλυθότες, κεκλεισμένοι ἐντός τῶν τῆς πόλεως
τειχῶν ἦσαν. Ἦν δ' αὕτη ἡ συμφορά νόσος ἄγνωστος, λοιμός τις, ὅν οὐδείς
ἐγίγνωσκεν οὔτε πόθεν οὔτε πῇ ἐνέσκηψεν φθείρων τά ἐν τῷ ἄστει πλήθη.
Οὗτος ὁ λοιμός ἐνέπεσεν ἐπ' ἄνδρας, γυναῖκας, παῖδας, γέροντας. Ἐκ τῆς
νόσου ἀπέθανον οἱ δύο υἱοί τοῦ Περικλέους, εἶτα δέ αὐτός Περικλῆς.
Πόλις τις βληθεῖσα ὑπό τοῦ θανάτου καί τοῦ πανικοῦ εὐπετῶς ἐπιλανθάνεται
τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων, τῶν τε νόμων θείων καί ἀνθρωπίνων. Ὡς
Θουκυδίδης γέγραφεν.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
εἰσεβεβλήκεσαν < παρακ. του «εἰσβάλλω»
δῃῶ: λεηλατώ
ἐληλυθότες<μτχ παρακ του «ἔρχομαι – εἶμι»
βληθεῖσα<μτχ παθητ. Αορ. «βάλλω»:χτυπώ
εὐπετῶς: εύκολα
ἐπιλανθάνομαι: ξεχνώ
πῇ: πώς, με ποιον τρόπο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α Να μεταφράσετε το κείμενο.

Μονάδες 20

Β . 1. Να κλιθούν στους δύο αριθμούς: τῷ ἔτει, οἱ σύμμαχοι, τό ἄστυ, τῆς
πόλεως, ἡ νόσος, τούς ἄνδρας, τούς γέροντας
2. α) γέγραφεν: Να αντικατασταθεί χρονικά

β) ἔπληξε, ἐπιλανθάνεται: Να αντικατασταθούν εγκλιτικά

γ) ἦσαν: Να κλιθεί η προστακτική Ενεστώτα και η οριστική Μέλλοντα

Μονάδες 10

3.

Να

αναγνωριστούν

συντακτικά

οι

παρακάτω

λέξεις:

Πελοποννησιακοῦ, τοῦ θέρους, τούς Ἀθηναίους, εἰς τό ἄστυ, νόσος.

τοῦ

Μονάδες 10

Καλή επιτυχία!!!

