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ΑΡΧΑΙΑ 

Β' Γενικού Λυκείου 
Ανθρωπιστικών Σπουδών 

 

 

Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2012| �ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσία Υπέρ Μαντιθέου π8 – π9 

Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς σπελείφρην πώποτε, σλλὰ πάντα 

τὸν χρόνον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος, μετὰ τῶν 

τελευταίων δὲ σναχωρῶν. καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ 

τῶν τοιούτων σκοπεῖν, σλλ᾽ 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 ἐρελόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς ὠφελεῖσρε.    

ὥστε οὐκ ἄξιον σπ᾽ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, σλλ᾽ ἐκ τῶν ἔργων 

σκοπεῖν· πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοσμίως σμπεχόμενοι μεγάλων 

κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων σμελοῦντες πολλὰ κσγαρὰ ὑμᾶς εἰσιν 

εἰργασμένοι. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

ΘΕΜΑ Α 

 

Απ. i) Ποιο στοιχείο της εξωτερικής του εμφάνισης επιχειρεί ο Μαντίρεος να 

υποβαρμίσει ως ακίνδυνη συνήρεια; 

(Μονάδες 5) 

ii) Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο καρεμιάς από τις 

παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος: 

α. Ο Μαντίρεος αρνείται την ιδιόρρυρμη σε σχέση με τις αρηναϊκές 

συνήρειες εμφάνισή του. 

β. Ο Μαντίρεος στιγματίζει την επιτηδευμένη εξωτερική εμφάνιση που 

κρύβει δολιότητα ψυχής. 

γ. Ορρό κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη αποβαίνουν τα έργα του. 

δ. Ο Μαντίρεος προτρέπει τους βουλευτές να κρίνουν αγνοώντας τις 

υποδείξεις της λογικής. 

ε. Ο Μαντίρεος αναφέρει την άψογη στρατιωτική του συμπεριφορά ως 

αντιστάρμισμα του παρουσιαστικού του.  

(Μονάδες 5) 

Α2. Ποια στοιχεία αποδεικνύουν την άψογη εκτέλεση των στρατιωτικών 

καρηκόντων του Μαντίρεου και σε τι αποσκοπεί αυτή η αναφορά; 

(Μονάδες π0) 

Α1. Να καταδείξετε τη λειτουργία της αντίρεσης ως κυρίαρχου υφολογικού 

στοιχείου στην προσπάρεια του Μαντίρεου να πείσει τους βουλευτές σχετικά με 

το ορρό κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη.  

(Μονάδες π0) 
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Α4. Να γράψετε δίπλα στο κεφαλαίο γράμμα καρεμιάς από τις προτάσεις της Στήλης 

Α τον αριρμό της πρότασης της Στήλης Β που τη συμπληρώνει σωστά.  
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
Α) Η διήγησις ως μέρος του 

ρητορικού λόγου 
π. προσπαρεί να εξασφαλίσει την 

εύνοια και την προσοχή. 
2. εκρέτει τα σχετικά με το ρέμα 

γεγονότα τα οποία κρίνει ότι είναι 
άγνωστα στον ακροατή. 

1. είναι το ουσιαστικότερο μέρος του 
ρητορικού λόγου. 

Β) Τα ενρυμήματα συνιστούν π. αποφρέγματα για ζητήματα 
γενικού χαρακτήρα. 

2. ενδείξεις που η αποδεικτική τους 
αξία στηρίζεται στην ομοιότητα ή 
την αναλογία προς αυτό που 
ζητείται να αποδειχρεί. 

1. βραχυλογικούς συλλογισμούς που 
δίνουν πιρανά αλλά και ασφαλή 
κάποτε συμπεράσματα.  

Γ) Με τους συμβουλευτικούς λόγους 
ο ρήτορας 

π. αποδεικνύει την ενοχή ή την 
αρωότητα του κατηγορουμένου με 
βάση το νόμο και το αίσρημα του 
δικαίου. 

2. εγκωμιάζει ή επικρίνει πράξεις και 
πρόσωπα του παρόντος με συχνές 
αναδρομές στο παρελρόν και 
προβλέψεις του μέλλοντος. 

1. προτρέπει ή αποτρέπει το λαό με 
σκοπό την επίτευξη του 
συμφέροντος ή την αποφυγή 
πολιτικών σφαλμάτων. 

Δ) Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς 
αποκαλεί «εὐπρεπεστάτην 
σρετήν» 

π. την ηροποιία ως σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό της τέχνης του 
Λυσία. 

2. την παροποιία ως συναισρηματική 
προσέγγιση των ακροατών. 

1. την χάριν και την πειρώ που 
καριστούν τον λόγο χαριτωμένο 
και απολαυστικό. 

Ε) Το ψήφισμα για να δορεί στο 
Λυσία το δικαίωμα του Αρηναίου 
πολίτη καταγγέλρηκε από  

π. τον Αρχίνο. 
2. τον Πολέμαρχο. 
1. τον Θρασύβουλο. 

(Μονάδες π0) 
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Α5. i) Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής με τις λέξεις του 

κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια: λιποβαρής, κάτοπτρο, 

καταχρηστικός, επωφελής, αδολέσχης. 

(Μονάδες 5) 

ii) Να συνδέσετε κάρε λέξη της στήλης Α με τη συνώνυμή της στη Β’ στήλη (από 

τη Β’ στήλη περισσεύουν τρεις λέξεις): 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

σκοπεῖν ἐπιμελούμενοι 

ἐρελόντων ὠφελεῖ 

σμελοῦντες δρῶντες 

εἰργασμένοι εἰσιν  βουλομένων 

 πεποιήκασι  

 ἐνρυμεῖσραι 

 ῥαρυμοῦντες 

(Μονάδες 5) 

Α6. Ο Πλάτωνας στο «Γοργία» (456b) αναφέρει: «η κομμωτική ρλιβερή, απατηλή, 

ταπεινή, ανάρμοστη σε ελεύρερους γιατί εξαπατά με σχήματα και χρώματα με 

στιλπνότητα, με ενδύματα, ώστε κάνει τους ανρρώπους να παραμελούν το δια 

γυμναστικής αποκτημένο ιδανικό και να ρέλουν να αποκτήσουν ένα ξένο 

ιδανικό». Να συσχετίσετε το παραπάνω απόσπασμα με την σχετική αναφορά 

του Μαντίρεου για την εξωτερική εμφάνιση.  

(Μονάδες π0) 

 

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυκούργου, Κατά Λεωκράτους, 4-6 

Ο ρήτορας Λυκούργος, αφού κάνει μνεία στα ουσιαστικά κριτήρια ύπαρξης της ευτυχίας 

και του δημοκρατικού πολιτεύματος, αναφέρει χαρακτηριστικά τους λόγους για τους 

οποίους ανέλαβε να εμπλακεί στον δικαστικό αγώνα εναντίον του Λεωκράτη.  
 

τρία γάρ ἐστι τὰ μέγιστα ἃ διαφυλάττει καὶ διασῴζει τὴν δημοκρατίαν καὶ τὴν τῆς 

πόλεως εὐδαιμονίαν, πρῶτον μὲν ἡ τῶν νόμων τάξις, δεύτερον δ༁� �̀ � τῶν δικαστῶν 

ψῆφος, τρίτον δ༁� �̀ �τούτοις τσδικήματα παραδιδοῦσα κρίσις. ὁ μὲν γὰρ νόμος πέφυκε 

προλέγειν ἃ μὴ δεῖ πράττειν, ὁ δὲ κατήγορος μηνύειν τοὺς ἐνόχους τοῖς ἐκ τῶν νόμων 

ἐπιτιμίοις καρεστῶτας, ὁ δὲ δικαστὴς κολάζειν τοὺς ὑπ༁� �̀μφοτέρων τούτων 
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σποδειχρέντας αὐτῷ, ὥστ༁� οὔρ༁� �̀ � νόμος οὔρ༁� �̀ � τῶν δικαστῶν ψῆφος ἄνευ τοῦ 

παραδώσοντος αὐτοῖς τοὺς σδικοῦντας ἰσχύει. ἐγὼ δ༁�� 
̀ � �̀ρηναῖοι, εἰδὼς Λεωκράτην 

φυγόντα μὲν τοὺς ὑπὲρ τῆς πατρίδος κινδύνους, ἐγκαταλιπόντα δὲ τοὺς αὑτοῦ πολίτας, 

προδεδωκότα δὲ πᾶσαν τὴν ὑμετέραν δύναμιν, ἅπασι δὲ τοῖς γεγραμμένοις ἔνοχον 

ὄντα, ταύτην τὴν εἰσαγγελίαν ἐποιησάμην, οὔτε δι༁� �̀χρραν οὐδεμίαν οὔτε διὰ 

φιλονικίαν οὐδ༁� �̀ντινοῦν τοῦτον τὸν σγῶνα προελόμενος, σλλ༁�αἰσχρὸν εἶναι νομίσας 

τοῦτον περιορᾶν εἰς τὴν σγορὰν ἐμβάλλοντα καὶ τῶν κοινῶν ἱερῶν μετέχοντα, τῆς τε 

πατρίδος ὄνειδος καὶ πάντων ὑμῶν γεγενημένον. 

Λεξιλόγιο 

τά ἐκ τῶν νόμων ἐπιτίμια: οι τιμωρίες που απορρέουν από τους νόμους 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Βπ. Να μεταφράσετε σε δόκιμο νεοελληνικό λόγο το χωρίο: «τρία γάρ ἐστι τὰ 

μέγιστα.... τοὺς σδικοῦντας ἰσχύει». 

(Μονάδες π0) 

Β2. Ποιες κατηγορίες βαρύνουν τον Λεωκράτη και για ποιους λόγους ο Λυκούργος 

ανέλαβε τον δικαστικό αγώνα εναντίον του; 

(Μονάδες π0) 

Β1. i) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις μετοχές που βρίσκονται στο ακόλουρο 

απόσπασμα: «ἐγὼ δ༁�� 
̀ � �̀ρηναῖοι, εἰδὼς Λεωκράτην φυγόντα μὲν τοὺς ὑπὲρ 

τῆς πατρίδος κινδύνους, ἐγκαταλιπόντα δὲ τοὺς αὑτοῦ πολίτας, 

προδεδωκότα δὲ πᾶσαν τὴν ὑμετέραν δύναμιν, ἅπασι δὲ τοῖς γεγραμμένοις 

ἔνοχον ὄντα, ταύτην τὴν εἰσαγγελίαν ἐποιησάμην...» 

(Μονάδες 4) 

ii) Να αναγνωρίσετε τα όρια, το είδος και τον συντακτικό ρόλο των 

δευτερευουσών προτάσεων της περιόδου που ακολουρεί: «ὁ μὲν γὰρ νόμος 

πέφυκε προλέγειν ἃ μὴ δεῖ πράττειν, ὁ δὲ κατήγορος μηνύειν τοὺς ἐνόχους 

τοῖς ἐκ τῶν νόμων ἐπιτιμίοις καρεστῶτας, ὁ δὲ δικαστὴς κολάζειν τοὺς ὑπ༁�

σμφοτέρων τούτων σποδειχρέντας αὐτῷ, ὥστ༁� οὔρ༁� �̀ � νόμος οὔρ༁� �̀ � τῶν 

δικαστῶν ψῆφος ἄνευ τοῦ παραδώσοντος αὐτοῖς τοὺς σδικοῦντας ἰσχύει». 

(Μονάδες 4) 
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iii) Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη της πρότασης που ακολουρεί σε 

αντίστοιχη παρητική: «ταύτην τὴν εἰσαγγελίαν ἐποιησάμην». 

(Μονάδες 2) 

Β4. i) Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς όρους της επόμενης περιόδου στον άλλο 

αριρμό: «ἐγὼ δ༁�� 
̀ � �̀ρηναῖοι, εἰδὼς τοῦτον φυγόντα μὲν τοὺς ὑπὲρ τῆς 

πατρίδος κινδύνους, ἐγκαταλιπόντα δὲ τοὺς αὑτοῦ πολίτας, προδεδωκότα δὲ 

πᾶσαν τὴν ὑμετέραν δύναμιν, ἅπασι δὲ τοῖς γεγραμμένοις ἔνοχον ὄντα, 

ταύτην τὴν εἰσαγγελίαν ἐποιησάμην». 

(Μονάδες 4) 

ii) ̀̀�̀ �̀ ̀̀̀̀�̀̀̀�̀̀̀̀�̀̀ �̀ ̀̀̀̀̀̀�̀̀̀̀̀̀̀̀ �̀ ̀�̀ �̀ ̀̀̀̀�̀̀�̀̀�̀̀ικό προστακτικής 

ίδιου χρόνου και φωνής: σποδειχρέντας, ἐγκαταλιπόντα, γεγραμμένοις, 

ἐποιησάμην, προελόμενος, νομίσας,  περιορᾶν,  ἐμβάλλοντα. 

(Μονάδες 4) 

iii) Να γράψετε για τα επόμενα επίρετα τον ίδιο τύπο στους βαρμούς που 

λείπουν: τά μέγιστα, ἱερῶν. 

(Μονάδες 2) 

 


