ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016
Διδαγμένο κείμενο:
1. Και
αι μοίρασα την πατρική περιουσία με τον αδελφό μου έτσι, ώστε να ομολογεί εκείνος ότι
έχει περισσότερα από μένα από την πατρική περιουσία, και σε σχέση με όλους γενικά τους
άλλους έχω ζήσει έτσι, ώστε καμιά αφορμή παραπόνου να μην υπάρξει εναντίον μου ποτέ ως
τώρα ούτε με ένα (από τους συμπολίτες μου). Και τις ιδιωτικές μου λοιπόν υποθέσεις έτσι
έχω τακτοποιήσει. σχετικά όμως με το δημόσιο
μόσιο βίο νομίζω ότι είναι για μένα πολύ μεγάλη
απόδειξη της δικής μου τιμιότητας, ότι όσοι από τους νεότερους συμβαίνει να περνούν τον
καιρό τους στα ζάρια ή στα ποτά ή σε τέτοιες ακολασίες, θα δείτε όλους αυτούς να είναι
αντίπαλοί μου και να διαδίδουν αυτοί ανακριβείς πληροφορίες πάρα πολλές για μένα και να
λένε πάρα πολλά ψέματα.
2. Σχολικό βιβλίο σελίδες 19-20:
19
«1.
συλλογισμοί…(κοινόχρηστα επιχειρήματα)».

Τα

ενθυμήματα,
θυμήματα,

βραχυλογικοί

συνήθως

3. Ο Μαντίθεος αρχικά παρουσιάζεται ενήμερος σε σχέση με τη διαδικασία της δοκιμασίας,
ταυτόχρονα όμως προσπαθεί να μην κουράσει το ακροατήριο. Είναι προστατευτικός και
στοργικός απέναντι στις αδερφές του, αφιλοκερδής και έντιμος στο μοίρασμα της πατρικής
κληρονομιάς
ηρονομιάς προς τον αδερφό του, αλλά και φιλήσυχος και κόσμιος στις σχέσεις του με τους
συμπολιτες του.
Επίσης στη δημόσια ζωή του παρουσιάζεται ηθικός, κόσμιος, εγκρατής με υψηλές ηθικές
αντιστάσεις, γεγονός όμως που προκαλεί τη ζηλόφθονη αντίδραση των αργόσχολων
αργ
που
συχνάζουν σε κακόφημα μέρη και αδυνατούν να δεχτούν τον ανεπίληπτο χαρακτήρα του
προσπαθώντας με ψεύδη να τον αμαυρώσουν.
4. Ο δοκιμαζόμενος για την κατάληψη δημόσιου αξιώματος στην αρχαία Αθήνα έπρεπε να
λογοδοτήσει
σει για τη ζωή του, καθώς αυτή η διαδικασία αποτελούσε τη θεμελίωση και
διασφάλιση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα των κλασικών χρόνων. Κάθε φορά
δηλαδή ο Αθηναίος πολιτης έπρεπε να υποστεί μια υποχρεωτική εξέταση,
εξέταση ώστε να
διαπιστωθεί αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάληψη των καθηκόντων του
και αν ήταν άξιος του λειτουργήματος που είχε κληθεί να αναλάβει. Ήταν ένας
εξονυχιστικός και ουσιαστικός έλεγχος που αποσκοπούσε στην εύρυθμη λειτουργία της
δημοκρατίας. Σύμφωνα μ’ αυτή μόνο τα ανεπίληπτα άτομα στην ιδιωτική αλλά και δημόσια
ζωή τους ήταν ικανά να αναλάβουν αξιώματα.

5. α) ποίησις, βιόω-ῶ, ἄδηλον, φημί, καταλείπομαι= κατά+λείπομαι
β) οἶδα, δοκεῖ, ἀγῶσι, δοκιμασίαις, διδόναι.
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Αδίδακτο κείμενο:
Όταν οι Θηβαίοι συγκάλεσαν πρέσβεις απ’ όλες τις πόλεις, για να ακούσουν την επιστολή
του βασιλιά και ο Πέρσης που έφερε την επιστολή, αφού έδειξε τη βασιλική σφραγίδα,
διάβασε το περιεχόμενό της, οι Θηβαίοι καλούσαν αυτούς που ήθελαν να είναι φίλοι με τον
βασιλιά και μ’ αυτούς, να ορκιστούν πάνω σ’ αυτό, αλλά οι εκπρόσωποι των πόλεων
απάντησαν ότι δεν στάλθηκαν
λθηκαν για να ορκιστούν, αλλά για ν’ ακούσουν˙
ακούσουν Αν είχαν κάποια
αναγκη όρκων, τους συνιστούσαν να στείλουν στις
τις πόλεις τους. Επίσης ο Λυκομήδης από την
Αρκαδία έλεγε και το εξής, ότι δηλαδή δεν χρειαζόταν η συνέλευση να γίνει στη Θήβα, αλλά
όπου τυχόν διεξάγεται
γεται ο πόλεμος. Επειδή όμως οι Θηβαίοι αγανακτούσαν εναντίον του και
έλεγαν ότι καταστρέφει τη συμμαχία, δεν ήθελε να παραμείνει στο συνέδριο, αλλά
αποχώρησε αμέσως και μαζί του όλοι οι πρέσβεις από την Αρκαδία.
Β] Γραμματική:
1.
βασιλέως
βασιλεῖ
βασιλέα

σφραγῖδος
σφραγ
σφραγ
σφραγῖδι
σφραγ
σφραγῖδα

πόλεως
πόλει
πόλιν

πολέμου
πολέμ
πολέμῳ
πόλεμον

βασιλέων
βασιλεῦσι
βασιλέας

σφραγίδων
σφραγ
σφραγῖσι
σφραγ
σφραγῖδας

πόλεων
πόλεσι
πόλεις

πολέμων
πολέμοις
πολέμους

2.

συνεκάλεσε
συγκαλέσῃ
συγκαλέσαι/-ειε
συγκαλεσάτω
συγκαλέσαι
συγκαλέσας-σασα-σαν

εἶπες
εἴπῃς
εἴποις
εἰπὲ
εἰπεῖν
εἰπὼν/-οῦσα/-ὸν

ἐπέμφθησαν
πεμφθῶσι
πεμφθείησαν /-εῖεν
εν
πεμφθέντων / θήτωσαν
πεμφθῆναι
πεμφθεὶς-εῖσα-ὲν

Γ] Γραμματική:
τῆς ἐπιστολῆς== αντικείμενο της μετοχής ἀκουσομένους
βασιλέως== ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική κτητική στο σφραγῖδα
φίλους= κατηγορούμενο στο τοὺ
ὺς βουλομένους από το συνδετικό εἶναι
ναι
ἀκουσόμενοι== επιρρηματική τελική μετοχή συνημμένη στο (ενν.) υποκείμενο οὗτοι
πέμπειν== αντικείμενο στο ρήμα ἐκέλευον τελικό απαρέμφατο

ὁ πόλεμος= υποκείμενο στο ᾖ
πάντες= ονοματικός ομοιόπτωτος κατηγορηματικός προσδιορισμός στο οἱ πρέσβεις.
2. Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση. Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι, γιατί
δηλώνει αντικειμενική κρίση. Εκφέρεται με ευκτική πλαγίου λόγου μετά από ρήμα
εξάρτησης ιστορικού χρόνου (ἔλεγεν) και δηλώνει υποκειμενική κρίση / αβέβαιη γνώμη.
Συντακτικά λειτουργεί ως επεξήγηση στο τοῦτο.

