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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

[1] Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ 

ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως 

διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς 

ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. 

[2] ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς 

[ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, 

μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. 

[3] ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι 

πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον 

εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ 

[παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ 

ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν 

τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

  1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες: 

I. Ο Μαντίθεος, αν δεν γνώριζε τις προθέσεις των κατηγόρων του, θα  τους  

χρωστούσε  μεγάλη ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που του δίνουν να 

λογοδοτήσει για τη ζωή του. 

II. Ο Μαντίθεος πιστεύει πολύ στον εαυτό του και ελπίζει ότι ακόμη και  αν κάποιος 

τον αντιπαθεί, θα αλλάξει γνώμη μόλις τον ακούσει. 

III. Ο δοκιμαζόμενος δεν συμπαθεί  το παρόν πολίτευμα και δεν συμμετείχε στους  

αγώνες των ακροατών για τη δημοκρατία. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π./ Β’ ΛΥΚΕΊΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2018 
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IV. Αν  ο λέγων αποδείξει την αθωότητά του, ζητά να φυλακιστούν  οι κατήγοροί του. 

V. Ο Μαντίθεος αρνείται ότι ήταν ιππέας, ότι βρισκόταν στην πόλη την εποχή των 

τριάντα  τυράννων και ότι συμμετείχε στις πολιτικές δράσεις  της περιόδου των 

Τριάκοντα. 

        Μονάδες 10 

2. Τι επιδιώκει ο δοκιμαζόμενος  να επιτύχει με το χωρίο: «ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ 

πιστεύω͵ ὥστ’ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος͵ ἐπειδὰν 

ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων͵ μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με 

εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι»;  

                  Μονάδες 10 

3. Ποια αξίωση προβάλλει  ο Μαντίθεος και ποια προϋπόθεση θέτει για να του δοθεί το 

αξίωμα του βουλευτή στη παράγραφο 3;      

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

4. Να αντιστοιχίσετε τα είδη των έντεχνων πίστεων προς τη λειτουργία τους:  

Έντεχνες πίστεις Λειτουργία 

1. Ενθυμήματα Α. Ο ρήτορας προσπαθεί να επιβάλει την εικόνα 

του ως έντιμου ανθρώπου και πολίτη. Αντιθέτως 

προσπαθεί να μειώσει ηθικά τον αντίπαλο και 

έτσι να εξουδετερώσει την πειστικότητα των 

επιχειρημάτων του. 

2. Γνώμες Β. Ο ρήτορας προσπαθεί να διεγείρει στις ψυχές 

των ακροατών του τα συναισθήματα που τον 

συμφέρουν ή να μεταγγίσει αυτά  που κυριαρχούν 

στη δική του ψυχή, δηλ. οργή, φιλία, μίσος, φόβο, 

οίκτο, ντροπή, φθόνο κ.λπ.  

 

3. Πάθη Γ. Βραχυλογικοί συλλογισμοί οι οποίοι, αναλόγως 

των προτάσεων, των δεδομένων δηλ. στα οποία 

στηρίζονται, δίδουν συνήθως πιθανά, αλλά και 

ασφαλή κάποτε συμπεράσματα. Στηρίζονται σε 

γενικά παραδεκτές απόψεις και τρόπους σκέψεως 

που ονομάζονται «κοινοί τόποι». 
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4. Ήθη Δ. Είναι ιστορικά (πραγματικά) ή πλαστά 

(παραβολές). Η αποδεικτική τους αξία στηρίζεται 

στην ομοιότητα ή την αναλογία προς αυτό που 

ζητείται να αποδειχθεί. Ο απλοϊκός πάντως 

ακροατής επηρεάζεται, καθώς γενική είναι η 

αντίληψη πως ό,τι συμβαίνει στον έναν μπορεί να 

συμβεί στον καθένα. 

5. Παραδείγματα Ε. Είναι αποφθέγματα για ζητήματα γενικού 

χαρακτήρα και επομένως μπορεί να λεχθεί   ό,τι 

και για τα ενθυμήματα. Η αποδεικτική τους αξία 

εξαρτάται από τον βαθμό που αναγνωρίζονται 

γενικώς ως ορθές ή από το κύρος αυτού που τις 

έχει διατυπώσει. 

 

         Μονάδες 10 

5.  συνείδηση, εκποίηση, περιχαρής, πανάγαθος, ανάσταση: Να συνδέσετε τις 

παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του αρχαίου κειμένου με τις 

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια (μία λέξη του αρχαίου κειμένου επαρκεί). 

                  Μονάδες 10 

 

6. Να συγκρίνετε το παρακάτω  παράλληλο απόσπασμα με την παράγραφο  1  από το 

λόγο του Λυσία «Υπέρ  Μαντιθέου» και να εντοπίσετε  κοινά στοιχεία ως προς τους 

στόχους των  δύο προοιμίων. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

« Κύριοι βουλευτές, δεν απέχω πολύ από το να χρωστώ ευγνωμοσύνη στον κατήγορο, 

επειδή μου ετοίμασε αυτή εδώ τη δίκη. Γιατί, ενώ πρωτύτερα δεν είχα αφορμή, με βάση 

την οποία να λογοδοτήσω για τη ζωή μου, τώρα δα εξαιτίας του έχω πάρει (αφορμή). Και 

θα προσπαθήσω να σας αποδείξω με το λόγο μου ότι απ' τη μια αυτός λέει ψέματα και 

απ' την άλλη ότι έχω ζήσει μέχρι σήμερα άξιος πιο πολύ για έπαινο παρά για φθόνο· 

γιατί, νομίζω πως ετούτος δε μου ετοίμασε για κανένα άλλο λόγο αυτήν εδώ τη δίκη 

παρά μόνο από φθόνο.» ( Λυσίου, Υπέρ Αδυνάτου, 1) 

                  Μονάδες 10 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ     (Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 7, 1, 18) 

Η Κύρου Ανάβασις  περιγράφει τη συμμετοχή  Ελλήνων μισθοφόρων στον στρατό του 

Κύρου  στην εκστρατεία εκείνου κατά του αδελφού του Αρταξέρξη . Μετά τον θάνατο του 

Κύρου ακολούθησε η περιπετειώδης επιστροφή τους στην Ελλάδα, η λεγόμενη "κάθοδος 

των Μυρίων". Ο Ξενοφών ήταν ο διοικητής αυτής της στρατιωτικής μονάδας.  

 Όταν, ο Σπαρτιάτης ναύαρχος Αναξίβιος κάλεσε τους Μυρίους να περάσουν στο Βυζάντιο, 

υποσχόμενος μισθοδοσία και αθέτησε την υπόσχεσή του εγκαταλείποντας τους έξω από τα 

τείχη της πόλης, αυτοί εξοργίστηκαν και προέτρεψαν τον Ξενοφώντα να καταλάβει το 

Βυζάντιο. Στο κείμενο αυτό περιγράφονται οι φόβοι του Ξενοφώντα για λεηλασίες, καθώς 

και οι αντιδράσεις τόσο των κατοίκων του Βυζαντίου, όσο και του Αναξιβίου και Ετεόνικου 

για την οργή των Μυρίων. 

 

Ὁ δὲ Ξενοφῶν, ὡς εἶδε τὰ γιγνόμενα δείσας, μὴ ἐφ’ ἁρπαγήν τράποιτο τὸ 

στράτευμα καὶ ἀνήκεστα κακὰ γένοιτο τῇ πόλει καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς 

στρατιώταις, ἔθει καὶ συνεισπίπτει εἴσω τῶν πυλῶν σὺν τῷ ὄχλῳ. Οἱ δὲ 

Βυζάντιοι, ὡς εἶδον τὸ στράτευμα βίᾳ εἰσπῖπτον, φεύγουσιν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, 

οἱ μὲν εἰς τὰ πλοῖα, οἱ δὲ οἴκαδε, ὅσοι δὲ ἔνδον ἐτύγχανον ὄντες, ἔξω, οἱ δὲ 

καθεῖλκον τάς τριήρεις, ὡς ἐν ταῖς τριήρεσι σῴζοιντο, πάντες δὲ ᾤοντο 

ἀπολωλέναι, ὡς ἑαλωκυίας τῆς πόλεως. Ὁ δὲ Ἐτεόνικος εἰς τὴν ἀκρόπολιν 

ἀποφεύγει. Ὁ δὲ Ἀναξίβιος καταδραμὼν ἐπὶ θάλατταν ἐν ἀλιευτικῷ πλοίῳ 

περιέπλει εἰς τὴν ἀκρόπολιν καὶ εὐθὺς μεταπέμπεται ἐκ Καλχηδόνος 

φρουρούς. Οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐδόκουν εἶναι οἱ ἐν τῇ ἀκροπόλει σχεῖν τοὺς 

ἄνδρας.  

Λεξιλόγιο 

ἐφ’ ἁρπαγήν τρέπομαι= τρέπομαι σε λεηλασία 

ἀνήκεστος= αθεράπευτος, ανεπανόρθωτος 

θέω= τρέχω 

συνεισπίπτω= ορμώ μέσα 
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καθέλκω= σύρω από την ξηρά στη θάλασσα 

ἀπόλωλα= έχω καταστραφεί 

ἀποφεύγω= ζητώ καταφύγιο, καταφεύγω 

μεταπέμπομαι= στέλνω και προσκαλώ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: « Ὁ δὲ Ἐτεόνικος…… σχεῖν τοὺς ἄνδρας». 

Μονάδες 10 

2. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των Βυζαντινών, όταν αντιλήφθηκαν την επίθεση του 

στρατού;                                                                                                                                                 

                                                                                                                                 Μονάδες 10 

    3α. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 

στράτευμα: δοτική ενικού 

τοῖς στρατιώταις : κλητική ενικού 

ἀγορᾶς: γενική πληθυντικού 

 ὄντες: δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

ἀκρόπολιν: αιτιατική πληθυντικού 

β.   ὄντες : γ΄ ενικό Υποτακτικής και Προστακτικής Ενεστώτα 

 σῴζοιντο: ίδιος τύπος στην Υποτακτική  

 περιέπλει: β΄ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Αορίστου 

 μεταπέμπεται: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο  Οριστικής Παρατατικού στη Ε.Φ. 

Μονάδες 10 

4α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: 

τὰ γιγνόμενα, σὺν τῷ ὄχλῳ, τὸ στράτευμα, εἰς τὴν ἀκρόπολιν,  ἱκανοὶ, 

ἀλιευτικῷ. 

β.  πάντες δὲ ᾤοντο ἀπολωλέναι, ὡς ἑαλωκυίας τῆς πόλεως: να βρείτε το 

υποκείμενο του απαρεμφάτου και της μετοχής. Στο απαρέμφατο να δηλώσετε την 

ταυτοπροσωπία ή την ετεροπροσωπία και στη μετοχή, αν είναι συνημμένη ή 

απόλυτη. 

Μονάδες 10 
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