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Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο
Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 19-21
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,
21 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.
Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το τµήµα: «ἐγὼ δὲ τὸ µὲν πρῶτον . . . ἀλλ'
ὑµεῖς».
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β′ ΤΑΞΗ

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
Β1. Με ποια επιχειρήµατα ο Μαντίθεος αιτιολογεί την
ενασχόλησή του µε τα κοινά, παρά τη νεαρή του
ηλικία; Να απαντήσετε σύµφωνα µε τα δεδοµένα
των παραγράφων 20-21.
Μονάδες 15
Β2. Το απόσπασµα: «Ἤδη δέ τινων ... ἀλλ' ὑµεῖς»
αποτελεί τον επίλογο του Ὑπέρ Μαντιθέου λόγου
του Λυσία. Σύµφωνα µε την εισαγωγή του σχολικού
βιβλίου: «Με τον επίλογο συνήθως επιδιώκονται
δύο
κυρίως
σκοποί,
η
ανάµνηση,
που
επιτυγχάνεται µε µια συντοµότατη ανακεφαλαίωση
των βασικών θέσεων του λόγου και η παθοποιία
που καταλήγει σε προτροπή ή αποτροπή». Αφού
διαβάσετε το απόσπασµα αυτό, να απαντήσετε στο
ερώτηµα αν ο Λυσίας επιδιώκει ή όχι τους σκοπούς
αυτούς στον επίλογό του. Να τεκµηριώσετε την
απάντησή σας µε αναφορά σε συγκεκριµένα σηµεία
του αποσπάσµατος.
Μονάδες 15
Β3. Ποιοι ήταν οι πολιτικοί λόγοι που ευνόησαν τη
γέννηση
της
συστηµατικής
ρητορείας
στην
αρχαιότητα; Ποιοι ήταν οι θεµελιωτές της και τι
γνωρίζετε για το έργο τους;
Μονάδες 10
Β4. ἀχθοµένων, διατεθῆναι, ὁρῶν, ἀξίους, πράττειν:
Να γράψετε ένα οµόρριζο ουσιαστικό και ένα
οµόρριζο επίθετο της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις (τα οµόρριζα
µπορούν να είναι απλά ή σύνθετα).
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β′ ΤΑΞΗ

Γ. Αδίδακτο κείµενο
Πλάτων, Μένων 71Ε κ.ε.
Πρῶτον µέν, εἰ βούλει ἀνδρὸς ἀρετήν, ῥᾴδιον, ὅτι αὕτη
ἐστὶν ἀνδρὸς ἀρετή, ἱκανὸν εἶναι τὰ τῆς πόλεως
πράττειν, καὶ πράττοντα τοὺς µὲν φίλους εὖ ποιεῖν,
τοὺς δ' ἐχθροὺς κακῶς, καὶ αὐτὸν εὐλαβεῖσθαι µηδὲν
τοιοῦτον παθεῖν. Εἰ δὲ βούλει γυναικὸς ἀρετήν, οὐ
χαλεπὸν διελθεῖν, ὅτι δεῖ αὐτὴν τὴν οἰκίαν εὖ οἰκεῖν,
σῴζουσάν τε τὰ ἔνδον καὶ κατήκοον οὖσαν τοῦ ἀνδρός.
Καὶ ἄλλη ἐστὶν παιδὸς ἀρετή, καὶ θηλείας καὶ ἄρρενος,
καὶ πρεσβυτέρου ἀνδρός, εἰ µὲν βούλει, ἐλευθέρου, εἰ δὲ
βούλει δούλου. Καὶ ἄλλαι πάµπολλαι ἀρεταί εἰσιν,
ὥστε οὐκ ἀπορία εἰπεῖν ἀρετῆς πέρι ὅ,τι ἐστίν.
----------------

εὐλαβεῖσθαι = να προσέχει
διελθεῖν = να εξηγήσει κανείς
οὐκ ἀπορία (ἐστί) = δεν είναι δύσκολο
Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20
Γ2.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που σας
ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
τῆς πόλεως: αιτιατική ενικού και αιτιατική πληθυντικού
οὖσαν:
γενική ενικού και ονοµαστική
πληθυντικού στο ίδιο γένος
παιδός:
γενική πληθυντικού και δοτική
πληθυντικού
ποιεῖν:
απαρέµφατο µέλλοντα ενεργητικής φωνής
διελθεῖν:
β′ ενικό πρόσωπο υποτακτικής του ίδιου
χρόνου
πράττειν:
α′ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου
της µέσης φωνής
εἰπεῖν:
β′ ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου
χρόνου και της ίδιας φωνής.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β′ ΤΑΞΗ

Γ3.α. Στην τελευταία περίοδο «Καὶ ἄλλαι ... ἐστίν»
να βρείτε τις προτάσεις και να αναγνωρίσετε το
είδος τους.
Μονάδες 3
Γ3.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω:
πρῶτον, τὰ τῆς πόλεως, τοὺς ἐχθρούς, µηδὲν, οἰκεῖν,
κατήκοον, πάµπολλαι.
Μονάδες 7

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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