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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

 

Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλ

κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴ

γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημ

ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν ε

γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτ

ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακε

πεπραγμένων, μεταμελή

ἡγήσεσθαι. 

Παρατηρήσεις:  

Α. Να μεταφράσετε το κείμενο: «Ε

ἡγήσεσθαι». 

Β.1. Να εντοπίσετε στο απόσπασμα 

συνῄδη,… τῶν αὐτοῖς βεβιωμ

ρήτορας με αυτό; 

2. Ποιος ήταν ο ρόλος της

3.Τι ήταν οι  λογογράφοι και ποιος ήταν ο  επιφανέστερος λογογράφος 

δικανικών λόγων;  

4. Για καθεμιά από τις 

συγγενή από το αρχαίο κείμενο: 

βίος, τύχη, παράλογος, πράγμα, ηγεμόνας, υπόλοιπο

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου 

βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐ

ὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορ

κως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶ

ζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστ

μαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρ

ς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀ

ήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸ

Να μεταφράσετε το κείμενο: «Εἰ μὴ συνῄδη… εἰς  τὸ

στο απόσπασμα το στοιχείο  της πρωτοτυπίας

ς βεβιωμένων καταστῆναι.». Τι προσπαθεί να επιτύχει ο 

ς βουλής την εποχή του Μαντίθεου; 

Τι ήταν οι  λογογράφοι και ποιος ήταν ο  επιφανέστερος λογογράφος 

 παρακάτω λέξεις να γράψετε μια λέξη ετυμολογικώς 

συγγενή από το αρχαίο κείμενο: συνείδηση, εκποίηση, κάτοχος, μεταβολή, 

γος, πράγμα, ηγεμόνας, υπόλοιπο. 

Καλή επιτυχία!!! 
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ἐκ παντὸς τρόπου 

κατηγορίας· ἡγοῦμαι 

ῶν αἰτίους, οἵτινες 

νων καταστῆναι.  ἐγὼ 

τις πρός με τυγχάνει 

ἀκούσῃ περὶ τῶν 

ὸν λοιπὸν χρόνον 

ὸν λοιπὸν χρόνον 

Μονάδες 10 

 

πρωτοτυπίας:  «Εἰ μὴ 

Τι προσπαθεί να επιτύχει ο 

Μονάδες 15 

 

Μονάδες 15 

Τι ήταν οι  λογογράφοι και ποιος ήταν ο  επιφανέστερος λογογράφος 

Μονάδες 10 

λέξη ετυμολογικώς 

συνείδηση, εκποίηση, κάτοχος, μεταβολή, 

Μονάδες 10 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ἐγὼ δὲ καὶ Θρασύλοχος τοσαύτην φιλίαν παρ

ὀλίγῳ πρότερον διηγησάμην, 

μὲν γὰρ παῖδες ἦμεν, περ

οὔτε θυσίαν οὔτε θεωρίαν ο

ἐπειδὴ δ’ ἄνδρες ἐγενόμεθα

καὶ τῶν ἰδίων ἐκοινωνοῦ

καὶ ξένοις τοῖς αὐτοῖς ἐχρώμεθα.

 

Λεξιλόγιο: 

 

περί πλείονος ἠγοῦμαι τι

θεωρία = αποστολή 

ἀλλήλων = ο ένας τον άλλο

ἄγω = διεξάγω 

ἐναντίος = εχθρικός, αντίθετος

τά ἴδια = οι ιδιωτικές υποθέσεις

κοινωνῶ = από κοινού πράττω, συμμετέχω σε κάτι

διάκειμαι ὁμοίως = συμπεριφέρομαι με τον ίδιο τρόπο 

ξένος = γνωστός από φιλοξενία.

 

Παρατηρήσεις: 

Α. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

1.  Τῶν πατέρων, παῖδες, το

γενική και δοτική του ενικού και η ονομαστική και αιτιατική του πληθυντικού 

αριθμού. 
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Ἰσοκράτους Αἰγινητικός, 10 

Θρασύλοχος τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες, 

πρότερον διηγησάμην, ἔτι μείζω τῆς ὑπαρχούσης αὐτὴ

μεν, περὶ πλείονος ἡμᾶς αὐτούς ἡγούμεθα ἤ 

τε θεωρίαν οὔτ’ ἄλλην ἑορτήν οὐδεμίαν χωρὶς 

γενόμεθα, οὐδὲν πώποτ’ ἐναντίον ἡμῖν αὐτοῖ

ῦμεν καὶ πρὸς τὰ τῆς πόλεως ὁμοίως διεκείμεθα κα

χρώμεθα. 

μαι τι = αποδίδω μεγαλύτερη σημασία σε κάτι

= ο ένας τον άλλο 

= εχθρικός, αντίθετος 

= οι ιδιωτικές υποθέσεις 

= από κοινού πράττω, συμμετέχω σε κάτι 

= συμπεριφέρομαι με τον ίδιο τρόπο  

= γνωστός από φιλοξενία. 

μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα. 

δες, τούς ἀδερφούς, ἄνδρες, τῆς πόλεως: 

γενική και δοτική του ενικού και η ονομαστική και αιτιατική του πληθυντικού 
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ν πατέρων παραλαβόντες, ὅσην 

ὴν ἐποιήσαμεν. Ἕως 

 τοὺς ἀδερφούς, καὶ 

ς ἀλλήλων ἤγομεν˙ 

ῖς ἐπράξαμεν, ἀλλὰ 

μοίως διεκείμεθα καὶ φίλοις 

= αποδίδω μεγαλύτερη σημασία σε κάτι 

Μονάδες 20 

ς πόλεως: Να γραφεί η 

γενική και δοτική του ενικού και η ονομαστική και αιτιατική του πληθυντικού 

Μονάδες 5 



2. α)  Ἦμεν: Να γραφεί το β΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό του ρήματος εἰμί σε όλες 

τις εγκλίσεις του ενεστώτα. 

 

β) ἐπράξαμεν: Να γραφεί το β΄ ενικό του ενεστώτα και του αορίστου σε όλες τις 

εγκλίσεις. 

Μονάδες 5 

 

Γ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: παραλαβόντες, φιλίαν, 

πρότερον, παῖδες, θυσίαν, οὐδεμίαν, πώποτε, τῶν ἰδίων, τῆς πόλεως, ὁμοίως. 

Μονάδες 10 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


