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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ,Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§19-21 

 

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. 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 ἐνθυμούμενος, ὅτι 

οὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες, ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληθῆ χρὴ 

λέγειν) τοὺς τοιούτους μόνους <τινὸς> 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. α. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω 

περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη 

«Λάθος», αν είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 3) και να 

τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου 

κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 3): 

 

1) Ο Μαντίθεος επισημαίνει ότι η ουσία της δοκιμασίας δεν είναι η εξωτερική του 

εμφάνιση, αλλά οι πράξεις του. 

 

2) Ο Μαντίθεος αρνείται ότι αγόρευσε σε νεαρή ηλικία στην Εκκλησία του Δήμου. 

 

3) Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι σέβεται και ακολουθεί την προγονική παράδοση. 

 

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1) «… διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι»: Σε ποια φράση του αρχαίου κειμένου αναφέρεται η 

φράση «διὰ ταῦτα»; (μονάδες 2) 

2) «Ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε;»: Σε ποιους αναφέρεται ο Μαντίθεος με την 

αντωνυμία «τοιούτοις»; (μονάδες 2) 

                                                                                                                                        Μονάδες 10 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ / Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/3/22 
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Β1. Το απόσπασμα  «Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην … ἀλλ᾽ ὑμεῖς.» αποτελεί τον επίλογο του 

συγκεκριμένου  δικανικού λόγου. Αφού αναφέρετε τους βασικούς σκοπούς που 

επιδιώκονται σε κάθε επίλογο να σχολιάσετε την απόκλιση του συγκεκριμένου 

επιλόγου από τη συνήθη δομή. 

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

Β2. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, Θουκυδίδου, Ἱστορίαι §§2.40.2-3 

 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι από τον Επιτάφιο λόγο του Περικλή, τον οποίο παραθέτει 

ο Θουκυδίδης με αφορμή την ταφή των νεκρών του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού 

πολέμου. 

 

Οι ίδιοι, εμείς, φροντίζομε και τις ιδιωτικές μας υποθέσεις και τα δημόσια πράγματα κι 

ενώ ο καθένας μας φροντίζει τις δουλειές του, τούτο δεν μας εμποδίζει να κατέχομε και 

τα πολιτικά. Μόνο εμείς θεωρούμε πως είναι όχι μόνον αδιάφορος, αλλά και άχρηστος 

εκείνος που δεν ενδιαφέρεται στα πολιτικά. Εμείς οι ίδιοι κρίνομε και αποφασίζομε για 

τα ζητήματά μας και θεωρούμε πως ο λόγος δεν βλάφτει το έργο. Αντίθετα, πιστεύομε 

πως βλαβερό είναι το να αποφασίζει κανείς χωρίς να έχει φωτιστεί. (Μτφρ. Αγγ. 

Βλάχος)  

Στο παράλληλο κείμενο γίνεται αναφορά στη σημασία της συμμετοχής στα κοινά. 

Υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στις απόψεις του Θουκυδίδη και του Μαντιθέου; 

       Μονάδες 10 

Β3.Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων 

σημειώνοντας Σωστό ή Λάθος σε κάθε μία από αυτές. 

 

1. Ο Γοργίας ο Λεοντίνος έφτασε στην Αθήνα το 472 π.Χ. 

2. Άτεχνες πίστεις είναι τα ενθυμήματα. 

3. Οι συμβουλευτικοί λόγοι εκφωνούνται στα δικαστήρια. 

4. Η Πρόθεσις αποτελεί τμήμα του επιλόγου. 

5. Έντεχνες αποδείξεις είναι τα αντικειμενικά πειστήρια. 

6. Η Αθήνα ήταν η κοιτίδα της συστηματικής ρητορικής. 

7. Σπουδαίοι φυσικοί ρήτορες ήταν ο Θεμιστοκλής και ο Περικλής. 

8. Στη διήγηση  του ρητορικού λόγου επιδιώκεται η σαφήνεια και η πειστικότητα. 

9. Ο κυριότερος εκπρόσωπος του επιδεικτικού λόγου είναι ο Λυσίας. 

10. Τα παραδείγματα είναι ιστορικά ή πλαστά. 

 

       Μονάδες 10 
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Β4. Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν. 

 

Α  Β 

1. απεργία  α. ὄψεως 

2. πρόσωπο  β. εἰργασμένοι 

3. εργένης  γ. δέοντος 

4. δέος  δ. πράττειν 

5. διακριτικός  ε. κριταὶ 

6. δεοντολογικός 
 

7. απραγία  

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, Λυσίου, Κατὰ Ἐρατοσθένους  §§92-94.1  

Ο Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη ότι ως ένας από τους Τριάκοντα προκάλεσε τον 

φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου. Πλησιάζοντας στο τέλος του λόγου του και πριν 

κατέβει από το βήμα, ο ρήτορας αιτιολογεί την πρότασή του για θανατική καταδίκη του 

κατηγορουμένου και προσπαθεί να μεταπείσει τους δικαστές που σκόπευαν να ψηφίσουν 

για την αθώωσή του. 

 

Βούλομαι δὲ ὀλίγα ἑκατέρους ἀναμνήσας καταβαίνειν, τούς τε ἐξ ἄστεως καὶ τοὺς ἐκ 

Πειραιῶς, ἵνα τὰς ὑμῖν διὰ τούτων γεγενημένας συμφορὰς παραδείγματα ἔχοντες τὴν 

ψῆφον φέρητε. Καὶ πρῶτον μὲν ὅσοι ἐξ ἄστεώς ἐστε, σκέψασθε ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω 

σφόδρα ἤρχεσθε, ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον 

πόλεμον, ἐν ᾧ ἡττηθέντες μὲν τοῖς νικήσασι τὸ ἴσον ἔχετε, νικήσαντες δ' ἂν τούτοις 

ἐδουλεύετε. Καὶ τοὺς ἰδίους οἴκους οὗτοι μὲν ἂν ἐκ τῶν πραγμάτων μεγάλους 

ἐκτήσαντο, ὑμεῖς δὲ διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐλάττους ἔχετε· συνωφελεῖσθαι 

μὲν γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἠξίουν, συνδιαβάλλεσθαι δ’ ἠνάγκαζον, εἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας 

ἐλθόντες ὥστε οὐ τῶν ἀγαθῶν κοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς ἐκτῶντο, ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν 

μεταδιδόντες εὔνους ᾤοντο εἶναι. 

λεξιλόγιο 

τοῖς νικήσασι τὸ ἴσον ἔχω: έχω την  ίδια μοίρα με τους νικητές / δουλεύω: είμαι δούλος  / 

τὰ ὀνείδη: οι αισχρές πράξεις, τα αίσχη 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Βούλομαι δὲ   ὀλίγα … ἂν 

τούτοις ἐδουλεύετε». 

                                                                                                                                            Μονάδες 20 

 

Γ2. Ο Λυσίας επιχειρεί να πείσει τους δικαστές να καταδικάσουν σε θάνατο τον 

Ερατοσθένη. Στην προσπάθειά του αυτή τους θυμίζει τα δεινά που προκάλεσαν στην 

πόλη του οι Τριάκοντα. Ποια είναι αυτά; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας 

αξιοποιώντας και τα κατάλληλα αποσπάσματα του κειμένου. 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

Γ3. α. «εἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας ἐλθόντες ὥστε οὐ τῶν ἀγαθῶν κοινούμενοι πιστοὺς 

ὑμᾶς ἐκτῶντο, ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν μεταδιδόντες εὔνους ᾤοντο εἶναι»: να μεταφέρετε τα 

επίθετα του αποσπάσματος στην αιτιατική του πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

(μονάδες 3) και τις αντωνυμίες στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (μονάδες 2).  
 

β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:  

 

βούλομαι: το απαρέμφατο  παρακειμένου 

πολεμεῖν: την αιτιατική πληθυντικού μετοχής ενεστώτα θηλυκού γένους 

ἔχοντες: το β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ στην ίδια φωνή 

νικήσαντες: το β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 

ἐκτήσαντο: το γ’ ενικό  υποτακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή (μονάδες 5) 

 

                                                                                                                                         Μονάδες 10 

 

Γ4. α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του 

κειμένου:   

 

καταβαίνειν: είναι ………………………………………………………………... 

στο…………………………………………………………………………………… 

 

παραδείγματα: είναι …………………………………………………………….. 

στο…………………………………………………………………………………… 

 

τοιοῦτον: είναι …………………………………………………………………….. 

στο…………………………………………………………………………………… 
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πόλεμον: είναι …………………………………………………………………….. 

στο…………………………………………………………………………………… 

 

ὑμᾶς: είναι …………………………………………………………………………. 

στο…………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                         (μονάδες 5) 

 

β. «ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφόδρα ἤρχεσθε»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης 

και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της στο πλαίσιο της 

επιχειρηματολογίας του ομιλητή. (μονάδες 5) 

                                                                                                                                         Μονάδες 10  

 


