
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 
Διδαγμένο κείμενο: 

 

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: τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα…πολλὰ 

κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.  

Μονάδες 10  

2. Τι είναι οι πίστεις και ποια τα είδη τους;  

Μονάδες 10  

 



 

 

3. Η εξωτερική εμφάνιση, κατά τον Μαντίθεο, μπορεί να αποτελέσει 

ασφαλές κριτήριο για την αξιολόγηση του πολίτη;  

Μονάδες 10  

4. Ποια σημεία του κατηγορητηρίου προσπαθεί να ανασκευάσει στο 

κείμενο ο Μαντίθεος;  

Μονάδες 10  

5. Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:  

ὠφελεῖσθε: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη -μα.  

ἐπιτήδευμα: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας. 

επίσκεψη: να γράψετε τη λέξη του κειμένου με την οποία έχει 

ετυμολογική συγγένεια.  

κοσμίως: να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή 

της νέας ελληνικής γλώσσας.  

ὠφελῶ: να γράψετε ένα αντώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

ἀναχωρῶ: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας.  

πάντα: να σχηματίσετε ένα επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με 

την κατάληξη -οῖος.  

ἀπελείφθην: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη του κειμένου στα συνθετικά 

της.  

ἄξιον: να σχηματίσετε ένα σύνθετο επίθετο της νέας ελληνικής γλώσσας 

με πρώτο συνθετικό τη λέξη ἄξιος.  

πολιτευομένους: να σχηματίσετε ένα παράγωγο ουσιαστικό της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας που να δηλώνει αποτέλεσμα ενέργειας.  

Μονάδες 10 

Αδίδακτο κείμενο: 

Λυσίου, Περὶ Δημεύσεως 21-22 

Ἄν δ’ ἐμοὶ πίθησθε, οὐκ ἐλάττω ἀπ’ αὐτῶν ὑμεῖς ὠφεληθήσεσθε ἤ ἡμεῖς οἱ 

κεκτημένοι, ἐπεὶ καὶ νυνὶ Διόμνηστος καὶ ἐγὼ καὶ ὁ ἀδελφὸς ἐκ μιᾶς οἰκίας 

τρεῖς ὄντες τριηραρχοῦμεν, καὶ ὅταν ἡ πόλις δέηται χρημάτων, ἀπό τούτων 

ὑμῖν εἰσφέρομεν. Ὡς οὖν ἡμῶν τοιαύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένων, καὶ τῶν 

προγόνων τῶν ἡμετέρων τοιούτων γεγενημένων, φείδεσθε ἡμῶν. Οὐδὲν 



 

 

γὰρ ἄν ἡμᾶς κωλύοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἀθλιωτάτους εἶναι, ἐπὶ μὲν τῶν 

τριάκοντα ὀρφανοὺς καταλειφθέντας, ἐν δὲ τῇ δημοκρατίᾳ τῶν ὄντων 

ἐστερημένους, οἷς ἡ τύχη παρέδωκεν ὥστ’ ἔτι ἡμᾶς παῖδας ὄντας ἐπὶ τὴν 

Παυσανίου σκηνήν ἐλθόντας βοηθῆσαι τῷ πλήθει. 

 

Λεξιλόγιο: 

τριηραρχέω-ῶ= εξοπλίζω τριήρη στην υπερεσία του δημοσίου 

χρῶμαι τοιαύτη τῇ γνώμῃ= έχω τέτοια διάθεση 

φείδομαι= λυπάμαι 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α] Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Μονάδες 30 

Β] Γραμματική: 

Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

ὁ ἀδελφὸς (δοτική ενικού): 

οἰκίας (γενική πληθυντικού): 

ἡ πόλις (δοτική πληθυντικού): 

ὦ ἄνδρες (κλητική ενικού): 

παῖδας (αιτιατική ενικού): 

τριηραρχοῦμεν (γ’ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα): 

εἰσφέρομεν (β’ ενικό ευκτικής ενεστώτα): 

γεγενημένων (γ’ ενικό οριστικής αορίστου β’): 

κωλὺοι (γ’ ενικό ευκτικής αορίστου β’) 

ἐλθόντας (β’ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου): 

Μονάδες 10 



 

 

Γ] Συντακτικό: 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: χρημάτων, τῶν 

προγόνων, δικασταὶ, ἀθλιωτάτους, Παυσανίου. 

Μονάδες 5 

2. Να αναγνωριστεί ο ακόλουθος υποθετικός λόγος (υπόθεση – απόδοση – 

είδος): «Ἄν δ’ ἐμοὶ πίθησθε, οὐκ ἐλάττω ἀπ’ αὐτῶν ὑμεῖς 

ὠφεληθήσεσθε». Στην συνέχεια να μετατραπεί στην αόριστη επανάληψη 

στο παρόν και μέλλον. 

Μονάδες 3 

3. Να ανγνωριστεί η ακόλουθη δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή – 

εκφορά – συντατικός ρόλος): «ὥστ’ ἔτι ἡμᾶς…ἐλθόντας βοηθῆσαι τῷ 

πλήθει». 

Μονάδες 2 

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 


