
Επιμέλεια: Ελένη Χολέβα 
 

 

Θέματα Προσομοίωσης  

Αρχαία Ελληνικά 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου (§4‐5) 

4. Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ 

Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε, καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων 

<ἐπεδημοῦμεν> οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ᾽ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς 

εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις. 

5. καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν 

ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς 

ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον 

ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «καὶ οὔτε τῶν 

τειχῶν … συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον» 

(Μονάδες: 10) 

Β1. Να παρουσιάσετε τα επιχειρήματα του Μαντίθεου στο παραπάνω απόσπασμα και 

να τα αξιολογήσετε ως προς την πειστικότητα και την εγκυρότητά τους. 

(Μονάδες: 15) 

Β2. Να σχολιάσετε το ήθος του Μαντίθεου όπως διαμορφώνεται στις συγκεκριμένες 

παραγράφους. 

(Μονάδες: 15) 

Β3. α) Ποια είναι τα είδη των ρητορικών λόγων κατά τον Αριστοτέλη; Να 

αναφερθείτε επιγραμματικά σε αυτά. 

(Μονάδες: 10) 

Β4. πατὴρ, ἐξέπεμψε, καθαιρουμένων, μεθισταμένης, ἤλθομεν : για καθεμιά από τις 

λέξεις που σας δίνονται να γράψετε δύο ομόρριζές τους, απλές ή σύνθετες, στη νέα 

ελληνική. 

(Μονάδες: 10) 
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Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το 392 π.Χ., κατά τη διάρκεια του Κορινθιακού πολέμου, ο Ανδοκίδης εστάλη για 

διαπραγματεύσεις στη Σπάρτη. Μετά την επιστροφή του υπερασπίστηκε με τον λόγο 

αυτόν την προοπτική ειρήνης με τους Λακεδαιμονίους. 

Ὅτι μὲν εἰρήνην ποιεῖσθαι δικαίαν ἄμεινόν ἐστιν ἢ πολεμεῖν, δοκεῖτέ μοι, ὦ 

Ἀθηναῖοι, πάντες γιγνώσκειν. Ὅτι δὲ οἱ ῥήτορες τῷ μὲν ὀνόματι τῆς εἰρήνης 

συγχωροῦσι, τοῖς δ’ ἔργοις ἀφ’ ὧν ἂν ἡ εἰρήνη γένοιτο ἐναντιοῦνται, τοῦτο δὲ οὐ 

πάντες αἰσθάνεσθε. Λέγουσι γὰρ ὡς ἔστι δεινότατον τῷ δήμῳ, γενομένης εἰρήνης, ἡ 

νῦν οὖσα πολιτεία μὴ καταλυθῇ. Εἰ μὲν οὖν μηδεπώποτε πρότερον ὁ δῆμος ὁ [τῶν] 

Ἀθηναίων εἰρήνην ἐποιήσατο πρὸς Λακεδαιμονίους, εἰκότως ἂν ἐφοβούμεθα αὐτὸ 

διά τε τὴν ἀπειρίαν τοῦ ἔργου διά τε τὴν ἐκείνων ἀπιστίαν· ὅπου δὲ πολλάκις ἤδη 

πρότερον εἰρήνην ἐποιήσασθε δημοκρατούμενοι, πῶς οὐκ εἰκὸς ὑμᾶς πρῶτον ἐκεῖνα 

σκέψασθαι τὰ τότε γενόμενα; χρὴ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, τεκμηρίοις χρῆσθαι τοῖς 

πρότερον γενομένοις περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι.  

Ἀνδοκίδου, Περί Λακεδαιμονίων εἰρήνης, 1-2 

συγχωρῶ τινί= συμφωνώ με κάτι (ή με κάποιον) 

ὅπου= εφόσον, επειδή (εδώ) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ.1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.  

Μονάδες 30 

Γ.2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου: 

α. δικαίαν: αντίστοιχος τύπος στον συγκριτικό βαθμό 

β. ἄμεινόν: ονομαστική ενικού αριθμού θηλυκού γένους στον υπερθετικό  βαθμό 

γ. γιγνώσκειν: αντίστοιχος τύπος στον παρακείμενο και β’ πληθυντικό οριστικής 

μέλλοντα ίδιας φωνής 

δ. συγχωροῦσι: ίδιο πρόσωπο οριστικής παρατατικού και δοτική ενικού μετοχής 

αρσενικού γένους χρόνου ενεστώτα ίδιας φωνής 

ε. πάντες: δοτική ενικού και γενική πληθυντικού θηλυκού γένους 

στ. αἰσθάνεσθε: β’ ενικό οριστικής και προστακτικής αορίστου 

ζ. λέγουσι: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ ίδιας φωνής και ονομαστική 

πληθυντικού μετοχής ουδετέρου γένους παρακειμένου μέσης φωνής 

η. πολιτεία: γενική πληθυντικού 
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θ. ἐποιήσατο: α’ πληθυντικό παρατατικού ενεργητικής φωνής και γ’ ενικό  

υπερσυντελίκου μέσης φωνής 

ι. ἐφοβούμεθα: β’ πληθυντικό οριστικής και απαρέμφατο αορίστου παθητικής φωνής 

ια. ὑμᾶς: δοτική ενικού ίδιου προσώπου 

ιβ. γενόμενα: γ’ ενικό υποτακτικής και γ’ πληθυντικό ευκτικής ίδιου χρόνου και 

φωνής  

Μονάδες 10 

Γ.3. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι του κειμένου και να 

αναφερθεί ο όρος που προσδιορίζουν: ἢ πολεμεῖν, τοῖς ἔργοις, τῷ δήμῳ, εἰρήνης, 

ἐκείνων, δημοκρατούμενοι, σκέψασθαι, τεκμηρίοις  

Μονάδες 4 

β) «[…] γενομένης εἰρήνης, ἡ νῦν οὖσα πολιτεία μὴ καταλυθῇ.»: Να αναγνωριστεί 

πλήρως συντακτικά η δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός 

ρόλος).  

Μονάδες 2 

γ) Να βρεθεί ο υποθετικός λόγος που υπάρχει στο απόσπασμα, να αναγνωριστεί 

(υπόθεση, απόδοση, είδος) και να μετατραπεί στο είδος της απλής σκέψης του 

λέγοντος.  

Μονάδες 4 


