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Διδαγμένο κείμενο:  

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν ο

τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλ

ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ 

ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαι

γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθ

ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων 

ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώ

κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁ

τῶν τότε ἱππευσάντων βουλε

κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι΄ 

περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψε

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐμ

2. Τι ήταν οι συμβουλευτικοί λόγοι

ρήτορας συμβουλευτικών λόγων; 

3. Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπιστες πηγές σε 

σχέση με τα σανίδια;  

4. Να περιγράψετε τα ρητορικά ήθη (του ρήτορα, των κατηγόρων και των βουλευτών) όπως 

διαγράφονται στο κείμενο.  

5. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (

λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν): 

Α΄ Σ

1. γιγνώσκω 

2. ὁρ

3. ἡγο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 201

      

ξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων ο

στασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον το

͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστ

ν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τού

ξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν ἐκείνοις δ

ρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ 

ώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑ

ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμέ

ντων βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγο

ν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τ

ν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

μὲ τοίνυν οὐδεὶς…ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθ

συμβουλευτικοί λόγοι, ποιο το περιεχόμενό τους και ποιος ο 

ρήτορας συμβουλευτικών λόγων;  

Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπιστες πηγές σε 

α περιγράψετε τα ρητορικά ήθη (του ρήτορα, των κατηγόρων και των βουλευτών) όπως 

Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με τη συνώνυμή της στη 

στήλης περισσεύουν):  

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. γιγνώσκω  α) πείθομαι  

ρῶ  β) θέλω  

γοῦμαι  γ) ἐπίσταμαι  
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ρχων οὔτε παραδοθέντα 

διον τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι 

ς καταστάσεις͵ αὐτοῖς 

ύτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν 

νοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας 

περ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ 

ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν 

ένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν 

ν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους 

σθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι 

ρησον.  

πενεχθῆναι.  

Μονάδες 10  

 

ποιο το περιεχόμενό τους και ποιος ο σημαντικότερος 

Μονάδες 10 

 

Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπιστες πηγές σε 

Μονάδες 10 

 

 

α περιγράψετε τα ρητορικά ήθη (του ρήτορα, των κατηγόρων και των βουλευτών) όπως 

Μονάδες 10 

 

στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο 



4. βούλομαι  δ) ἀγνοῶ  

5. πιστεύω  ε) ὠφελῶ  

 στ) οἴομαι 

 ζ) βλέπω 

Μονάδες 5  

 

β) σχήμα, εμπιστοσύνη, αδόκιμος, κατάχρηση, ατολμία: Να συνδέσετε τις παραπάνω 

λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν 

ετυμολογική συγγένεια.  

Μονάδες 5 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 
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Αδίδακτο κείμενο: 

Λυκο

Ἅπαντας μὲν οὖν χρὴ νομίζειν 

ὑπὲρ οὗ νῦν μέλλετε τὴν ψῆφον 

τοῦτο μόνον ἐπανορθοῦτε καὶ ταύτην τ

βλάπτειν τὴν πὸλιν˙ ὁ δὲ νῦν ἐ

οὐδ’ ἐπ’ ὀλίγον χρόνον, ἀλλ’ ὑπὲ

καταλείψει τοῖς ἐπιγιγνομένοις 

καὶ τηλικοῦτον ἔχει τὸ μέγεθος, 

νόμοις ὡρίσθαι τιμωρίαν [ἀξίαν] 

 

Λεξιλόγιο: 

γραφή παρανόμων= γραπτή καταγγελία για παράνομο 

διορθώνω / συνέχω= προστατεύω (εδώ)

 

 

Α] Να μεταφραστεί το απόσπασμα.

Β] Γραμματική: 

1. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών και στους δύο αριθμούς: 

πόλιν, κατηγορίαν. 

2. νομίζειν (νενόμισμαι), βλάπτειν (βέβλαμμαι)

προηγούμενα ρήματα στο β’ ενικό του Μέσου Παρακειμένου, όπως αυτός δίνεται στην 

παρένθεση. 

3. καταλείψει (κατέλιπον), εὑ

προηγούμενα ρήματα στο β’ ενικό του Αορίστου β’, όπως αυτός δίνεται στην παρένθεση.
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Λυκοῦργος Κατὰ Λεωκράτους 7-8 

 μεγάλους εἶναι τοὺς δημοσίους ἀγῶνας, μάλιστα δ

 φέρειν. Ὅταν μὲν γὰρ τὰς τῶν παρανόμων γραφ

ταύτην τὴν πρᾶξιν κωλύετε, καθ’ ὅσον 

ἐνεστηκὼς ἀγὼν οὐ μικρόν τι μέρος συνέχει τ

ὲρ ὅλης τῆς πατρίδος καὶ κατὰ παντὸς το

 τὴν κρίσιν. Οὕτω γὰρ ἐστι δεινὸν τὸ 

μέγεθος, ὥστε μηδὲ κατηγορίαν ἐνδέχεσθαι εὑρε

ξίαν] τῶν ἁμαρτημάτων.  

= γραπτή καταγγελία για παράνομο ψήφισμα

= προστατεύω (εδώ) / ἡ κρίσις= η απόφαση 

Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών και στους δύο αριθμούς: 

νομίζειν (νενόμισμαι), βλάπτειν (βέβλαμμαι): Να αντικατασταθούν εγκλιτικά τα 

προηγούμενα ρήματα στο β’ ενικό του Μέσου Παρακειμένου, όπως αυτός δίνεται στην 

ὑρεῖν (εὗρον / ηὗρον): Να αντικατασταθούν ε

προηγούμενα ρήματα στο β’ ενικό του Αορίστου β’, όπως αυτός δίνεται στην παρένθεση.
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νας, μάλιστα δὲ τοῦτον 

ν παρανόμων γραφὰς δικάζητε, 

σον ἄν τὸ ψήφισμα μέλλῃ 

μικρόν τι μέρος συνέχει τῶν τῆς πόλεως 

τοῦ αἰῶνος ἀείμνηστον 

 γεγενημένον ἀδίκημα 

ρεῖν ἀξίαν, μηδ’ ἐν τοῖς 

ψήφισμα / ἐπανορθόω-ῶ= 

Μονάδες 30 

 

Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών και στους δύο αριθμούς: τὴν ψῆφον, τὴν 

Μονάδες 4 

: Να αντικατασταθούν εγκλιτικά τα 

προηγούμενα ρήματα στο β’ ενικό του Μέσου Παρακειμένου, όπως αυτός δίνεται στην 

Μονάδες 3 

 

: Να αντικατασταθούν εγκλιτικά τα 

προηγούμενα ρήματα στο β’ ενικό του Αορίστου β’, όπως αυτός δίνεται στην παρένθεση. 

Μονάδες 3 

 



Γ] Συντακτικό: 

Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: ἅπαντας, νομίζειν, τὴν ψῆφον, τὸ ψήφισμα, 

βλάπτειν, νῦν, ὀλίγον, κατὰ τοῦ αἰῶνος, τοῖς ἐπιγιγνομένοις, τῶν ἁμαρτημάτων. 

Μονάδες 10 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


