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ΤΑΞΗ: B’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ / ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
A. ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιµαζοµένῳ ἀπολογία 

[9] περὶ µὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν. δοκεῖ δέ µοι, ὦ 
βουλή, ἐν µὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν µόνων τῶν κατηγορηµένων προσήκειν 
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιµασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. 
δέοµαι οὖν ὑµῶν µετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί µου. ποιήσοµαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν 
δύνωµαι διὰ βραχυτάτων.  

[13] 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. 

[14] συλλεγέντων τοίνυν τῶν δηµοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας 
µὲν χρηστοὺς ὄντας καὶ προθύµους, ἐφοδίων δὲ ἀποροῦντας, εἶπον ὅτι χρὴ τοὺς 
ἔχοντας παρέχειν τὰ ἐπιτήδεια τοῖς ἀπόρως διακειµένοις. καὶ οὐ µόνον τοῦτο 
συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχµὰς 
ἑκατέρῳ, οὐχ ὡς πολλὰ κεκτηµένος, ἀλλ᾽ ἵνα παράδειγµα τοῦτο τοῖς ἄλλοις γένηται. 
Καί µοι ἀνάβητε. 

[18] 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. 
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟΥ 

 

Β1. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το χωρίο: «ποιήσοµαι δὲ τὴν ἀπολογίαν …. 

καί µοι ἀνάβηθι, Ὀρθόβουλε». 

Μονάδες 10 

Β2. Να εντοπίσετε στοιχεία των παραπάνω παραγράφων που αφορούν τις έντεχνες 

πίστεις. Να τα σχολιάσετε και να τα αξιολογήσετε. 

Μονάδες 10 

Β3. «τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν …. µετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν»: να 
καταγράψετε τα στοιχεία που παραθέτει ο Μαντίθεος στο συγκεκριµένο χωρίο 
προκειµένου να αποδείξει την καλή στρατιωτική συµπεριφορά του και να 
συσχετίσετε την αναφορά αυτή µε την υπόσχεση που έδωσε προηγουµένως: 
«ποιήσοµαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωµαι διὰ βραχυτάτων». 

Μονάδες 10 

Β4. Ποιος ήταν ο στόχος της δοκιµασίας και ποια θεσµικά όργανα ήταν υπεύθυνα 
για τη διεξαγωγή της;  

Μονάδες 10 

Β5. α. ἀναβάντων, διακειµένοις, ἐξαλεῖψαι, συνεβούλευον, ἀπελείφθην: να 
αναλύσετε τις παραπάνω λέξεις στα συνθετικά τους µέρη και από το 
δεύτερο συνθετικό να σχηµατίσετε µία οµόρριζη λέξη της νέας ελληνικής. 

Μονάδες 5 

β. Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους του κειµένου ένα 
οµόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, 
χρησιµοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  

 

ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα 
ουσιαστικά 

λέγειν -ος  

ἀποροῦντας -ία  

ἱππεύειν -εύς  

ἀναβάντων -ις  

διατετέλεκα -ή  

Μονάδες 5 
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Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Λυσίας, Περί τῆς Πολιτείας, 9-11 

 
Εἲχοµεν δέ, ὦ ἀνδρες Ἀθηναῖοι, καί ἡµεῖς ταύτην τήν γνώµην, ὃτε τῶν Ἐλλήνων 
ἢρχοµεν, καί ἐδοκοῦµεν καλῶς βουλεύεσθαι περιορῶντες µέν τήν χώραν 
τεµνοµένην, οὐ νοµίζοντες δέ χρῆναι περί αὐτῆς διαµάχεσθαι. ἂξιον γάρ ἦν ὀλίγων 
ἀµελοῦντας πολλῶν ἀγαθῶν φείσασθαι. Νῦν δέ, ἐπεί ἐκείνων µέν ἁπάντων µάχῃ 
ἐστερήµεθα, ἡ δέ πατρίς ἡµῖν λέλειπται, ἲσµεν ὃτι ὁ κίνδυνος οὗτος µόνος ἒχει τάς 
ἐλπίδας τῆς σωτηρίας. Ἀλλά γάρ χρή ἀναµνησθέντας ὃτι ἢδη καί ἑτέροις 
ἀδικουµένοις βοηθήσαντες ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ πολλά τρόπαια τῶν πολεµίων ἐστήσαµεν, 
ἂνδρας ἀγαθούς περί τῆς πατρίδος καί ἡµῶν αὐτῶν γίγνεσθαι, πιστεύοντας µέν τοῖς 
θεοῖς ἐλπίζοντας δέ ἒτι τό δίκαιον µετά τῶν ἀδικουµένων ἒσεσθαι. 

Tο κείµενο αντλήθηκε από το T. L.G.  
 

Λεξιλόγιο 
φείδοµαι τινός: εξοικονοµώ κάτι  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α∆Ι∆ΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γ1. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το κείµενο που σας δόθηκε. 

Μονάδες 30 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον τύπο που ζητείται για καθεµιά από τις 
παρακάτω λέξεις:  

περιορῶντες: την ονοµαστική ενικού του ουδετέρου γένους της µετοχής του 
αορίστου β΄ στην ίδια φωνή 
νοµίζοντες: το γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής µέλλοντα στην ίδια φωνή 
λέλειπται: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή 
ἲσµεν: το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή 
ἐστήσαµεν: το απαρέµφατο παρακειµένου στη µέση φωνή 
πολλῶν: το επίρρηµα στον συγκριτικό βαθµό 
ἀναµνησθέντας: τη δοτική πληθυντικού αριθµού του ίδιου γένους 
ἐλπίδας: την κλητική του ενικού 
ἂνδρας ἀγαθούς: τη δοτική του ίδιου αριθµού 
ἡµῶν αὐτῶν: την ίδια πτώση του τρίτου προσώπου ενικού αριθµού 

Μονάδες 10 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:  
τῶν Ἑλλήνων, τεµνοµένην, διαµάχεσθαι, µόνος, ἂνδρας 

(µονάδες 5) 
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Γ3β. «Νῦν δέ, …ἒχει τάς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας»: να εντοπιστεί η δευτερεύουσα 
ονοµατική πρόταση του αποσπάσµατος, να αναγνωριστεί το είδος της 
(µονάδα 1) και να δικαιολογηθούν η εισαγωγή, η εκφορά και ο συντακτικός 
της ρόλος (µονάδες 2). 

(µονάδες 3) 

Γ3γ. ἀναµνησθέντας: να αναγνωριστεί η µετοχή και να αναλυθεί στην αντίστοιχη 
δευτερεύουσα πρόταση. 

(µονάδες 2) 

Μονάδες 10 

 


