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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ 

ΕΝΙΑΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 

  

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: 90΄ 

  

___________________________________________________________________ 
 

ΜΕΡΟΣ I. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ                                           
 

Α. Μετάφραση διδαγμένου κειμένου                                                    (μονάδες 20)                 

Κείμενο 1 

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.   

                                                                                   Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου 5 

(μονάδες 7) 

Κείμενο 2 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ᾽ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο 

γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ 

τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι.  

                                                                                   Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου 7 

(μονάδες 13) 

 

Α. Να μεταφράσετε τα πιο πάνω αποσπάσματα (Κείμενο 1 και Κείμενο 2) από τον 

λόγο του Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου σε ορθό νεοελληνικό λόγο.            
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Β. Μετάφραση αδίδακτου κειμένου                                                    (μονάδες 15)  
  

Κείμενο 3 

Κάποιος Αθηναίος πολίτης ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με το καθεστώς 

των Τριάκοντα υπερασπίζεται τον εαυτό του διακηρύσσοντας τα γνήσια δημοκρατικά 

του πιστεύω. 
 

Οὔκουν χαλεπὸν γνῶναι, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι οὐ περὶ πολιτείας εἰσὶν αἱ πρὸς 

ἀλλήλους διαφοραί, ἀλλὰ περὶ τῶν ἰδίᾳ συµφερόντων ἑκάστῳ. Ὑµᾶς οὖν χρὴ ἐκ 

τούτων δοκιµάζειν τοὺς πολίτας, σκοποῦντας µὲν ὅπως ἦσαν ἐν τῇ δηµοκρατίᾳ 

πεπολιτευµένοι, ζητοῦντας δὲ εἴ τις αὐτοῖς ἐγίγνετο ὠφέλεια τῶν πραγµάτων 

µεταπεσόντων· οὕτως γὰρ ἂν δικαιοτάτην τὴν κρίσιν περὶ αὐτῶν ποιοῖσθε. 

Λυσίου Δήμου καταλύσεως ἀπολογία 10 

Λεξιλόγιο: 
Οὔκουν: Λοιπόν δεν 
σκοποῦντας: εξετάζοντας   
τὰ πράγματα μεταπίπτει: μεταβάλλεται το πολίτευμα  

 

Β. Να μεταφράσετε το πιο πάνω αδίδακτο κείμενο (Κείμενο 3) σε ορθό νεοελληνικό 

λόγο.   

 

Γ. Διδαγμένο κείμενο για ορθογραφία                                                    (μονάδες 5)  

Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου 6  

  

Δ. Παρατηρήσεις                                                                                                          (μονάδες 40)  

    

Δ.1. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθέναν από τους ακόλουθους τύπους. 

α. φαίνονται (Κείμενο 1) 

Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην οριστική έγκλιση του παθητικού Μέλλοντα και του 

παθητικού Αορίστου.  

β.  πιστεύοιτε (Κείμενο 2) 

Να γράψετε το απαρέμφατο και τη μετοχή του Παρακειμένου στην ονομαστική ενικού 

του αρσενικού γένους στην ίδια φωνή. 

γ. δοκιμάζειν (Κείμενο 3) 

Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο στην υποτακτική και προστακτική έγκλιση στον ίδιο 

χρόνο και φωνή. 

(μονάδες 6) 
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Δ.2.α. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς (μονολεκτικούς τύπους) των πιο κάτω 

λέξεων, διατηρώντας τον ίδιο γραμματικό τύπο. Σε κάθε περίπτωση να διευκρινίζετε 

ποιον βαθμό γράφετε.     

                                                                                                                 

i. μᾶλλον (Κείμενο 1) 

ii. δικαιοτάτην (Κείμενο 3) 

(μονάδες 4) 

 

Δ.2.β. Να μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό τους κλιτούς τύπους των ακόλουθων 

φράσεων.                                                                                                                                                                                                                                

i. ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις (Κείμενο 2) 

ii. τῶν πραγμάτων μεταπεσόντων (Κείμενο 3) 

 (μονάδες 5) 

 

Δ.3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τους πιο κάτω υπογραμμισμένους τύπους.   

i. μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων (Κείμενο 1) 

ii. οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες (Κείμενο 1) 

iii. οὔτ᾽ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων (Κείμενο 2) 

iv. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε 

(Κείμενο 2)  

v. Ὑµᾶς οὖν χρὴ ἐκ τούτων δοκιµάζειν τοὺς πολίτας (Κείμενο 3) 

(μονάδες 6) 

 

Δ.3.β. Να αναγνωρίσετε την πιο κάτω πρόταση του αδίδακτου κειμένου (είδος, 

εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). 

 

 ὅτι οὐ περὶ πολιτείας εἰσὶν αἱ πρὸς ἀλλήλους διαφοραί (Κείμενο 3) 

   (μονάδες  4) 

 

Δ.4.α. Να γράψετε στα Νέα Ελληνικά τις λέξεις που ζητούνται με βάση τους 

ακόλουθους τύπους:                                                                                                                                                                                                                        

i. ἀφιγμένους (Κείμενο 1): παράγωγο ουσιαστικό από το θέμα του 

Μέλλοντα   

ii. φαίνονται (Κείμενο 1): σύνθετο επίθετο  

iii. πιστεύοιτε (Κείμενο 2): απλό επίθετο  

iv. εἰσίν: (Κείμενο 3): απλό ουσιαστικό 

v. γνῶναι (Κείμενο 3): απλό ουσιαστικό 

vi. ποιοῖσθε (Κείμενο 3): σύνθετο ουσιαστικό 

(μονάδες 6)   
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Δ.4.β. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιο απαντήσεων τους αριθμούς των 

αρχαιοελληνικών λέξεων της στήλης Α΄ με τα γράμματα των συγγενικών τους 

νεοελληνικών λέξεων της στήλης Β΄. Στη στήλη Β΄ περισσεύει μια λέξη.       

                       

Στήλη Α΄  Στήλη Β΄  

1. ἔχοντες (Κείμενο 1)      α. πρόσφορος  

2. ἀπενεχθέντα (Κείμενο 2)      β. άγνοια  

3. καταβαλόντα (Κείμενο 2)      γ. υπέροχος  

4. γνῶναι (Κείμενο 2)      δ. επιτυχία  

            ε. σύμβολο  

 (μονάδες 4) 

 

Δ.4.γ. Να αναλύσετε τις πιο κάτω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη στα Αρχαία 

Ελληνικά.                          

i. ἀφιγμένους (Κείμενο 1) 

ii. μετέχειν (Κείμενο 1) 

iii. φυλάρχοις  (Κείμενο 2) 

iv. μεταπεσόντων (Κείμενο 3) 

                                                                                                             (μονάδες 4)  

 

Δ.4.δ. Να γράψετε ποια από τις πιο κάτω λέξεις στα Νέα Ελληνικά προέρχεται από 

το ρήμα ἐγίγνετο (Κείμενο 3). 

ἐγίγνετο: συγγνώμη, συγγενής, συνεπής 

(μονάδα 1) 

 

Ε. Μεταφορά νεοελληνικού κειμένου στα Αρχαία Ελληνικά                (μονάδες 5)  

 

Να μεταφέρετε την πιο κάτω πρόταση στα Αρχαία Ελληνικά.  

Πρέπει όλοι οι στρατιώτες να μετέχουν στους κινδύνους και να πείθονται 

στους άρχοντες.  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                      (μονάδες 15)  
  
Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου  

Α.1. Να καταγράψετε και να αξιολογήσετε με βάση τα διδαγμένα κείμενα για 

μετάφραση (Κείμενο 1 και Κείμενο 2) τρία (3) επιχειρήματα, με τα οποία ο Μαντίθεος 

προσπαθεί να αναιρέσει την κατηγορία ότι συμμετείχε ενεργά στο καθεστώς των 

Τριάκοντα.                                                     

(μονάδες 6)  

         

Α.2. Να εξηγήσετε τον αθηναϊκό θεσμό της δοκιμασίας.                       

                                                                                                            (μονάδες 2)  
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 Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος  

 Β.1. Να γράψετε δύο (2) από τα κατά ποσόν μέρη της τραγωδίας και να αναφέρετε 

ένα (1) βασικό χαρακτηριστικό για το καθένα.   

                                                                                                            (μονάδες 2)  

  

Β.2.  

Φτωχά παιδιά, γνωστά κι όχι άγνωστά μου           80  

να μου ζητήσετ’ ήρθατε. το ξέρω   

καλά πως υποφέρετε όλοι, μα όσα  

και να τραβάτε, δεν είναι κανείς σας  

που τόσο σαν και μένα να υποφέρει.  

γιατί ο δικός σας πόνος μόνον ένα,                         85  

τον εαυτό του καθενός αγγίζει  

κι άλλον κανένα. μα η ψυχή η δική μου  

για τη χώρα, για μένα και για σένα  

μαζί πονεί. κι έτσι δε με ξυπνάτε  

πεσμένο σε ύπνο, μα να ξέρετε                               90 

πως πολλά δάκρυα έχω χυμένα ως τώρα  

κι ο νους μου σε πολλές πλανήθηκ’ έγνοιες  

και στοχασμούς, ως που τη μόνη που ήβρα   

γιατρειά, αφού καλοσκέφτηκα, την έχω  

βάλει σε πράξη κιόλα κι έστειλα                               95  

το γιο του Μενοικέα, τον Κρέοντα  

το γυναικαδερφό μου, στα μαντεία  

τα πυθικά του Φοίβου, να ρωτήσει  

με ποια πράξη ή ποια λόγια θα μπορούσα  

να λύτρων’ από το κακό τη χώρα.                           100  
Σοφοκλέους, Οιδίπους Τύραννος, Πρόλογος 

 

Β.2.α. Σε ποιους απευθύνεται ο Οιδίπους στο πιο πάνω απόσπασμα και ποιο είναι 

το πρόβλημα που αυτοί αντιμετωπίζουν;                                            

                                                                                                            (μονάδες 2)    

   
Β.2.β. Στο πιο πάνω απόσπασμα ο Οιδίπους παρουσιάζεται εξαιρετικά φιλόδημος. 

Να εξηγήσετε και να τεκμηριώσετε τον χαρακτηρισμό αυτό με δύο (2) συγκεκριμένες 

αναφορές από το απόσπασμα.   

                                                                                                                    (μονάδες 3)  

 

  
  

-ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ- 


