
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ἔτι δ΄͵ ὦ βουλή͵ οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην 

αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους 

ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. πρὸς τοίνυν 

τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους 

σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. πρῶτον μὲν γάρ͵ ὅτε τὴν 

συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] Βοιωτοὺς καὶ εἰς Ἁλίαρτον ἔδει 

βοηθεῖν͵ ὑπὸ Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν, ἐπειδὴ πάντας 

ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας͵ τοῖς δ΄ 

ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους͵ ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους 

ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον ἐγὼ προσελθὼν ἔφην τῷ Ὀρθοβούλῳ 

ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ καταλόγου͵ ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ 

πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα 

στρατεύεσθαι. Καί μοι ἀνάβηθι͵ Ὀρθόβουλε.  

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: πρῶτον μὲν γάρ…Καί μοι ἀνάβηθι͵ 

Ὀρθόβουλε.  

Μονάδες 10  

 

2. Τι γνωρίζετε για τη γέννηση της συστηματικής ρητορείας στη 

Σικελία;  

Μονάδες 10  

 

 



 

 

3. Γιατί ο Μαντίθεος αναφέρεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν είναι 

φιλόδικος; Τι επιδιώκει με αυτό;  

Μονάδες 10  

 

4. Με βάση τη στρατιωτική δράση του Μαντιθέου να περιγράψετε το 

ήθος του.  

Μονάδες 10  

 

5. α) ἀποδεῖξαι, δύναιτο, ὁρᾶτε, καθεστηκότας, σκέψασθε: Να 

γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της 

νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του 

κειμένου.  

Μονάδες 5  

 

β) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα: 

ἱππεύειν: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη -ις.  

δίκη: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας.  

πολέμιος: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας.  

φημί: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας.  

κατειλεγμένος: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη στα συνθετικά της.  

Μονάδες 5 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ξενοφῶντος Ἀνάβασις ΙΙ. 4, 15-18 

Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ἔτυχον ἐν περιπάτῳ ὄντες πρὸ τῶν ὅπλων 

Πρόξενος καὶ Ξενοφῶν⋅ καὶ προσελθὼν ἄνθρωπός τις ἠρὼτησε τοὺς 

προφύλακας ποῦ ἄν ἴδοι Πρόξενον ἤ Κλέαρχον. Ἐπεὶ δὲ Πρόξενος 

εἶπεν ὅτι αὐτός εἰμι ὅν ζητεῖς, εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τάδε⋅ Ἔπεμψε με 

Ἀριαῖος καὶ Ἀρτάοζος, πιστοὶ ὄντες Κύρῳ καὶ ὑμῖν εὖνοι, καὶ 



 

 

κελεύουσι φυλάττεσθαι μὴ ὑμῖν ἐπιθῶνται τῆς νυκτὸς οἱ βάρβαροι⋅ 

ἔστι δὲ στράτευμα πολὺ ἐν τῷ πλησίον παραδείσῳ. Καὶ παρὰ τὴν 

γέφυραν τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ πέμψαι κελεύουσι φυλακήν, ὡς 

διανοεῖται αὐτὴν λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτός, ἐὰν δύνηται, ὡς μὴ 

διαβῆτε, ἀλλ’ ἐν μέσῳ ἀποληφθῆτε τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς διώρυχος. 

Λεξιλόγιο: 

τὰ ὅπλα (στον πληθ.)= το στρατόπεδο 

προφύλαξ= σκοπός 

παράδεισος= δασώδης περιοχή 

λύω γέφυραν= καταστρέφω την γέφυρα 

ἀπολαμβάνομαι= αποκλείομαι 

διῶρυξ= τάφρος 

 

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Μονάδες 30 

Β. Γραμματική 

Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

τοὺς προφύλακας: δοτική πληθυντικού 

τῆς νυκτός: γενική πληθυντικού 

τὴν γέφυραν: ονομαστική πληθυντικού 

πολὺ: συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός του επιθέτου στην 

ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους 

εὖνοι: ονομαστική ενικού ουδετέρου  

ἴδοι: β’ ενικό προστακτική αορίστου β’ 

ζητεῖς: απαρέμφατο ενεστώτα 

ἔπεμψε: γ’ ενικό ευκτικής αορίστου 

εἰμὶ: γ’ ενικό ευκτικής ενεστώτα 

ἀποληφθῆτε: γ’ πληθυντικό οριστικής παθητικού αορίστου 

Μονάδες 10 

Γ. Συντακτικό: 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: ὄντες, πιστοί, ὑμῖν, 

πέμψαι, τῆς νυκτός. 

Μονάδες 5 



 

 

2. Να αναγνωριστούν οι ακόλουθες δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, 

εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος): 

«ποῦ ἄν ἴδοι Πρόξενον ἤ Κλέαρχον», «μὴ ὑμῖν ἐπιθῶνται τῆς 

νυκτός οἱ βάρβαροι». 

Μονάδες 5 

 

 

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 

 
 

 


