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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

[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. 

[10] Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ 

τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς 

ἑκατέρᾳ, πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν 

ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ 

μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι.  

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων ως σωστό ή 

λανθασμένο, βάσει του κειμένου, σημειώνοντας δίπλα το αντίστοιχο γράμμα (Σ-Λ): 

 

α. Ο δοκιμαζόμενος θα απολογηθεί  μόνο για όσα τον κατηγορούν. 

 

β. Ο Μαντίθεος επιδιώκει στις παραγράφους αυτές να κεντρίσει την προσοχή των 

δικαστών. 

 

γ. Διαβεβαιώνει τους ακροατές του ότι θα μιλήσει με συντομία. 

 

δ. Την εποχή του Μαντιθέου δεν ήταν απαραίτητη η προίκα για τη σύναψη γάμου, για 

αυτό και ο ίδιος δεν χρειάστηκε να προικίσει τις αδελφές του. 

 

ε. Ο Μαντίθεος έδωσε το μεγαλύτερο μέρος της πατρικής περιουσίας στον αδελφό του. 

μονάδες 10 

 

2. «ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι » : ποια 

είναι η πρόθεση του Μαντιθέου και πού αποσκοπεί; 

μονάδες 10 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ  / Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/12/2019 
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3. Ποια στοιχεία  του ήθους του προβάλλει ο δοκιμαζόμενος στην παράγραφο 10  και 

πώς τα τεκμηριώνει; 

μονάδες 10 

 

4. Για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Α. Σφοδρή κριτική στη ρητορική άσκησε 

1. ο Ισοκράτης 

2. ο Πλάτων 

3. ο Λυσίας 

4. ο Περικλής 

Β. Στην Πνύκα συνεδρίαζε 

1. η Ηλιαία 

2. η Βουλή 

3. ο Άρειος Πάγος 

4. η Εκκλησία του Δήμου 

Γ. Το μόνο όργανο του αθηναϊκού κράτους της κλασικής εποχής στο οποίο 

μπορούσαν να συμμετέχουν και μη Αθηναίοι ήταν  

1. η Ηλιαία 

2. η Βουλή 

3. ο Άρειος Πάγος 

4. κανένα 

Δ. Τα ενθυμήματα βρίσκονται 

1. στο προοίμιον 

2. στην διήγησιν 

3. στην πίστιν 
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4. στον επίλογο  

Ε. Τα ιστορικά παραδείγματα ανήκουν 

1. στις έντεχνες πίστεις 

2. στις άτεχνες πίστεις 

3. στις γνώμες 

4. στα πάθη  

                                                                                                                                           μονάδες 10 

 

5. Με ποιες λέξεις των παραγράφων 9 - 10 έχουν ετυμολογική συγγένεια οι ακόλουθες 

λέξεις: ένδεια, παράλογος, ανούσιος, δωροδοκία, απόγονος. 

μονάδες 10 

 

 

6. Να εξετάσετε τη σημασία του θεσμού της προίκας στην αρχαιοελληνική κοινωνία 

με βάση το πρωτότυπο και το ακόλουθο παράλληλο κείμενο. 

μονάδες 10 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το βασικότερο αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της εγγύης (= της προφορικής 

συμφωνίας πριν τον γάμο) ήταν η προίκα, που αποτελούσε το κύριο γνώρισμα ενός 

νόμιμου γάμου. Ο πατέρας ήταν υποχρεωμένος να δώσει στην κόρη του τουλάχιστον 

το 1/10 της περιουσίας του ως προίκα, συνήθως σε χρήμα, οικιακά σκεύη, ρούχα, 

έπιπλα και κοσμήματα. Η ακίνητη περιουσία προοριζόταν για τα αγόρια, και με τον 

τρόπο αυτό περιοριζόταν, όσο ήταν δυνατό, ο κατακερματισμός της. Η προίκα δεν 

αποτελούσε ιδιοκτησία του γαμπρού μετά το γάμο. Αντίθετα, σε περίπτωση που 

αποφάσιζε να χωρίσει από τη σύζυγο του, είχε την υποχρέωση να την επιστρέψει στην 

οικογένεια της. Έτσι, η προίκα λειτουργούσε και ως μέσο αποτροπής του διαζυγίου. 

(Από το σχολικό βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα») 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Λυσίας, Κατά Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13. 46-48) 

Ο κατήγορος υποστηρίζει σε λόγο που εκφωνεί στην Ηλιαία ότι ο Αγόρατος, εξυπηρετώντας τα 

σχέδια των Τριάκοντα, προκάλεσε τη θανάτωση του εξαδέλφου του, του Διονυσίδωρου, και άλλων 

δημοκρατικών στρατηγών. Ο κατήγορος αφηγήθηκε αναλυτικά τα γεγονότα που οδήγησαν στη 

θανάτωση του Διονυσίδωρου και των στρατηγών και ταξιαρχών μετά την ανάληψη της εξουσίας 

από τους Τριάκοντα. 
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 Oὕς, ὦ ἄνδρες δικασταί, ποίαν τινὰ οἴεσθε γνώμην περὶ τούτου ἔχειν, ἢ 

ποίαν τινὰ ἂν ψῆφον θέσθαι, εἰ ἐπ’ ἐκείνοις γένοιτο, ἀποστερηθέντας διὰ 

τοῦτον τῶν ἡδίστων; ἔτι δὲ τὰ τείχη ὡς κατεσκάφη καὶ αἱ νῆες τοῖς 

πολεμίοις παρεδόθησαν καὶ <τὰ> νεώρια καθῃρέθη καὶ Λακεδαιμόνιοι τὴν 

ἀκρόπολιν ἡμῶν εἶχον καὶ ἡ δύναμις ἅπασα τῆς πόλεως παρελύθη, ὥστε 

μηδὲν διαφέρειν τῆς ἐλαχίστης πόλεως τὴν πόλιν. πρὸς δὲ τούτοις τὰς 

ἰδίας <οὐσίας>ἀπωλέσατε, καὶ τὸ τελευταῖον συλλήβδην ἅπαντες ὑπὸ τῶν 

τριάκοντα ἐκ τῆς πατρίδος ἐξηλάθητε. ταῦτα ἐκεῖνοι οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες 

αἰσθόμενοι οὐκ ἔφασαν ἐπιτρέψειν τὴν εἰρήνην, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

ποιήσασθαι· οὓς σύ, Ἀγόρατε, βουλομένους ἀγαθόν τι πρᾶξαι τῇ πόλει 

ἀπέκτεινας, μηνύσας αὐτοὺς [τῇ πόλει] ἐπιβουλεύειν τῷ πλήθει τῷ 

ὑμετέρῳ, καὶ αἴτιος εἶ ἁπάντων τῇ πόλει τῶν κακῶν τῶν γεγενημένων. νῦν 

οὖν μνησθέντες καὶ τῶν ἰδίων ἕκαστος δυστυχημάτων καὶ τῶν κοινῶν τῆς 

πόλεως τιμωρεῖσθε τὸν αἴτιον τούτων. 

Λεξιλόγιο  

ψῆφον θέσθαι        τίθεμαι ψῆφον: ψηφίζω 

νεώριον: ναύσταθμος 

οὐσία: περιουσία 

ἀπωλέσατε   ἀπόλλυμι: χάνω 
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ἐξηλάθητε  ἐξελαύνω: εξορίζω, απομακρύνω  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «πρὸς δὲ τούτοις……………… ποιήσασθαι». 

 

                              Μονάδες 10  

 

2. Ποιες συμφορές προκλήθηκαν στην Αθήνα μετά την θανάτωση των πολιτών 

που υπέδειξε ο Αγόρατος υπερασπιζόμενος τους τριάντα τυράννους;  

 

                                Μονάδες 10  

3. α) Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  

 νῆες: γενική πληθυντικού 

πατρίδος: δοτική πληθυντικού 

δικασταί: κλητική ενικού 

β) τούτοις: να σχηματίσετε την γενική και δοτική ενικού της αντωνυμίας, στο 

θηλυκό γένος.  

γ) Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τα παρακάτω 

ρήματα:  

παρεδόθησαν: γ΄ ενικό υποτακτικής του ίδιου χρόνου 

ἐπιτρέψειν: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα 

 ἔχειν: απαρέμφατο παρακειμένου 

ἐπιβουλεύειν: γ΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου 

αἰσθόμενοι: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού 

                                 Μονάδες 10 

 

4. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: <τὰ> νεώρια, τὴν 

ἀκρόπολιν, ἐκ τῆς πατρίδος,  οἱ ἀγαθοὶ, ἐπιτρέψειν, αἴτιος. 

 

β) «ἡ δύναμις ἅπασα τῆς πόλεως παρελύθη (ὑπὸ τούτων)»: να ξαναγράψετε 

την πρόταση μετατρέποντας την παθητική  σύνταξη  σε ενεργητική. 

 

                                Μονάδες 10 

 

 

 


