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Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου (§18-21)  

18.Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλὰ πάντα τὸν 

χρόνον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος, μετὰ τῶν τελευταίων δὲ 

ἀναχωρῶν. καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, 

ἀλλ’ 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 ἐθελόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες 

ὑμεῖς ὠφελεῖσθε. 19.Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ’ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ’ 

ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν· πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοσμίως ἀμπεχόμενοι 

μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς 

εἰσιν εἰργασμένοι.20. Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καὶ διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι 

νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ. Ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάσθην ὑπὲρ τῶν 

ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι, ἔπειτα μέντοι καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι 

τοῦ δέοντος, ἅμα μὲν τῶν προγόνων 21. ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως 

πράττοντες, ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληθῆ χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους μόνους ἀξίους 

νομίζοντας εἶναι, ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τὴν γνώμην ἔχοντας τίς οὐκ ἂν ἐπαρθείη πράττειν 

καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; Ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε; Οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν 

κριταί εἰσιν, ἀλλ’ ὑμεῖς. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α1.  Με βάση το κείμενο να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή 

λανθασμένες (Λ):  

α. Κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη πρέπει να είναι όχι η εμφάνισή του αλλά οι πράξεις του. 

β. Στην Αθήνα είχαν μακριά μαλλιά όσοι νέοι αριστοκρατικής καταγωγής μιμούνταν τους 

Λακεδαιμονίους. 

γ. Η ρητορική ερώτηση «Ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε;» ισοδυναμεί με ισχυρή κατάφαση, 

την οποία ο Μαντίθεος αιτιολογεί. 

δ. Οι πρόγονοι αποτελούν υποδειγματικό πρότυπο μίμησης για τον Μαντίθεο. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/3/2020 
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ε. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι η εντιμότητα στον ιδιωτικό βίο προεξοφλεί τη φιλοτιμία και την 

κοσμιότητα στην πολιτική συμπεριφορά. 

( Μονάδες 10) 

 

Α2. Ποια πιθανή κατηγορία που υποσκάπτει την έγκριση της  βουλευτικής του εκλογής 

προσπαθεί να αντικρούσει ο Μαντίθεος στις παραγράφους 18-19; Να παρουσιάσετε την 

επιχειρηματολογία του και να την αξιολογήσετε. 

( Μονάδες 10) 

 

Α3. Με ποια επιχειρήματα αιτιολογεί ο Μαντίθεος, στις παραγράφους 20-21, την πρώιμη 

ενασχόλησή του με τα κοινά; Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του επιδιώκει να προβάλλει;  

( Μονάδες 10) 

Α4.Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς που επιδιώκονται στον επίλογο, να συγκρίνετε τις 

παραγράφους 20-21 από το λόγο Ὑπὲρ Μαντιθέου και τις παραγράφους 26-27 από το λόγο 

Ὑπὲρ Ἀδυνάτου, του Λυσία, επισημαίνοντας ομοιότητες και διαφορές. 

Μη λοιπόν, μέλη της βουλής, ενώ δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα, με αντιμετωπίσετε όπως 

αυτούς που έχουν διαπράξει πολλά αδικήματα, αλλά ψηφίστε για μένα όπως οι προηγούμενες 

βουλές. Θυμηθείτε ότι ούτε χρήματα διαχειρίστηκα και προβαίνω σε απολογισμό για τη 

διάθεσή τους, ούτε ανέλαβα κάποιο αξίωμα και τώρα λογοδοτώ γι’ αυτό, μιλάω μόνο για έναν 

οβολό. Και έτσι όλοι εσείς θα λάβετε δίκαιη απόφαση, εγώ, αν έχω αυτή την αντιμετώπιση, θα 

σας είμαι ευγνώμων, και αυτός θα μάθει στο εξής να μην στρέφεται εναντίον ανθρώπων που 

δεν έχουν τη δύναμη που έχει ο ίδιος, αλλά να προσπαθεί να υπερισχύει των ομοίων του. 

 

( Μονάδες 10) 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις  ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):  

α) Οι επιτάφιοι λόγοι περιλαμβάνονται στους πανηγυρικούς λόγους. 

β) Οι δικανικοί λόγοι αφορούν πράξεις που τελέστηκαν στο παρελθόν. 

γ) Ένας από τους βασικούς στόχους ενός ρητορικού προοιμίου ήταν η «πρόθεσις». 

δ) Ο Γοργίας ο Λεοντίνος απέφευγε τα σχήματα λόγου στη ρητορική του τέχνη. 

ε) Για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε ο Λυσίας στην  Αθήνα του δόθηκε το δικαίωμα 

του Αθηναίου πολίτη. 

( Μονάδες 10) 
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Α6. α) Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια με τις 

παρακάτω: διαίσθηση, δοκησίσοφος, απόγονος, κομήτης, έπαρση. 

 

       β) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με τα συνώνυμά τους στη στήλη Β΄ 

                       ΣΤΗΛΗ Α΄                                                             ΣΤΗΛΗ Β΄ 

1. χωρῶ Α. ὀλιγωρῶ, ῥᾳθυμῶ 

2. ἀδικῶ Β. ἀγαπῶ 

3. ἀμελῶ Γ. συζητῶ, συνομιλῶ 

4. φιλῶ Δ. βαίνω, βαδίζω 

5. διαλέγομαι Ε. φθείρω, βλάπτω 

 

( Μονάδες 10) 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ,  ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ  1.1.1–1.1.3  

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ 

Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς 

καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν 

προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ᾖσαν ἐς αὐτὸν 

ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον 

πρὸς ἑκατέρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον. κίνησις γὰρ αὕτη 

μεγίστη δὴ τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν 

καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαίτερα 

σαφῶς μὲν εὑρεῖν διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἦν, ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ 

μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω 

γενέσθαι οὔτε κατὰ τοὺς πολέμους οὔτε ἐς τὰ ἄλλα.  

λεξιλόγιο 

εὐθὺς καθισταμένου: αμέσως μόλις ξέσπασε  

ξυνιστάμενον:  πήγαν με το ένα μέρος ή το άλλο 

κίνησις: αναταραχή 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Β1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «κίνησις γὰρ  ………..  ἐς τὰ ἄλλα».  

 ( Μονάδες 10) 

Β2. Γιατί ο Θουκυδίδης  αποφάσισε να εξιστορήσει τον πόλεμο Αθηναίων και Πελοποννησίων; 

( Μονάδες 10) 

 

Γ1. α.   κίνησις  αὕτη, μέρει τινὶ: να γράψετε τις συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις του άλλου       

              αριθμού. 

        β.   ὁρῶν: να γράψετε τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα και τον αόριστο και να κλίνετε την   

              ευκτική ενεστώτα. 

( Μονάδες 10) 

 

Γ2.   α.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με την συντακτική αναγνώριση των      

              όρων, όπως στο παράδειγμα : 

 

  οι λέξεις/φράσεις                          είναι                                             συμπληρώνουν/προσδιορίζουν 

Θουκυδίδης Υποκείμενο ξυνέγραψε 

τῶν Πελοποννησίων   

ἀρξάμενος   

μέγαν   

τῶν βαρβάρων   

διὰ πλῆθος   

γενέσθαι   

 

       β. κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο: να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο 

των υπογραμμισμένων λέξεων. 

                                                                                                                                                       ( Μονάδες 10) 

 

 

 


