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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)

Κείµενο  διδαγµένο  από  το  πρωτότυπο
Λυσίου ,  Ὑπὲρ  Μαντιθέου ,  §§  7 -8

7 Ἐµὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν  οὔτ '  ἀπενεχθέντα  ὑπὸ
τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα  τοῖς συνδίκοις οὔτε
κατάστασιν καταβαλόντα .  καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο
γνῶναι , ὅτι ἀναγκαῖον  ἦν τοῖς φυλάρχοις , εἰ µὴ
ἀποδείξειαν  τοὺς ἔχοντας  τὰς καταστάσεις , αὐτοῖς
ζηµιοῦσθαι .  ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς
γράµµασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ µὲν γὰρ τούτων
ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι   τῷ  βουλοµένῳ , ἐν  ἐκείνοις δὲ
τοὺς  ἱππεύσαντας   ἀναγκαῖον   ἦν  ὑπὸ  τῶν  φυλάρχων

8 ἀπενεχθῆναι .  ἔτι δέ , ὦ βουλή , εἴπερ ἵππευσα , οὐκ ἂν ἦ
ἔξαρνος  ὡς δεινόν τι πεποιηκώς , ἀλλ '  ἠξίουν , ἀποδείξας
ὡς οὐδεὶς ὑπ '  ἐµοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς  πέπονθε ,
δοκιµάζεσθαι .  ὁρῶ δὲ καὶ ὑµᾶς ταύτῃ τῇ γνώµῃ
χρωµένους , καὶ πολλοὺς µὲν τῶν τότε ἱππευσάντων
βουλεύοντας , πολλοὺς δ '  αὐτῶν στρατηγοὺς  καὶ
ἱππάρχους  κεχειροτονηµένους .  ὥστε µηδὲν δι '  ἄλλο µε
ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι  τὴν ἀπολογίαν , ἢ ὅτι
περιφανῶς  ἐτόλµησάν µου καταψεύσασθαι .  Ἀνάβηθι δέ
µοι καὶ µαρτύρησον .  

Α. Από το κείµενο που σας δόθηκε να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το τµήµα : " Ἐµὲ τοίνυν ... ἀπενεχθῆναι".
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Β. 1. Στην παράγραφο  8 ο Μαντίθεος διατυπώνει  µια
υποθετική άποψη σχετικά  µε την υπηρεσία του στο
ιππικό  επί των Τριάκοντα .  Να εντοπίσετε την
άποψη αυτή και να τη σχολιάσετε µε βάση το
παρακάτω  απόσπασµα από την εισαγωγή  του
σχολικού  βιβλίου :  "Ο ρήτορας . . .   προσπαθεί  να
διεγείρει  στις ψυχές των ακροατών του τα πάθη (τα
συναισθήµατα) που τον συµφέρουν ή να µεταγγίσει
τα πάθη που κυριαρχούν στη δική του ψυχή , δηλ .
οργή , φιλία , µίσος , φόβο , οίκτο , ντροπή , φθόνο
κ .τ .λ .  (παθοποιία)".

Μονάδες  15

2. Ποιο είδος απόδειξης  χρησιµοποιεί ο Μαντίθεος µε
τη φράση "Ἀνάβηθι  δέ µοι καὶ µαρτύρησον" ;  Σε τι
διαφοροποιείται  αυτό το είδος από τις αποδείξεις
των παραγράφων  7 και 8; 

Μονάδες  15
3. Να αποδώσετε  µε συντοµία το περιεχόµενο των

παρακάτω  όρων που αναφέρονται  στη ρητορική :  

1. ἰσηγορία

2. εἰκότα

3. δισσοὶ λόγοι 

4. κλεψύδρα 

5. λογογράφοι .
Μονάδες  10

4. Για καθεµιά από τις παρακάτω  λέξεις να γράψετε
δύο οµόρριζα (απλά ή σύνθετα) της αρχαίας  ή της
νέας ελληνικής :
παραδοθέντα, καταβαλόντα, χρωµένους, ἡγεῖσθε,
ἀνάβηθι .

Μονάδες  10
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Γ .  Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ
 Ἰσοκράτους ,  Περὶ  τοῦ  Ζεύγους ,  §28.

 

Τὴν µὲν οὖν φιλίαν τὴν πρὸς τὸν δῆµον οὕτω παλαιὰν
καὶ γνησίαν καὶ διὰ τὰς µεγίστας  εὐεργεσίας  γεγενηµένην
παρὰ τῶν προγόνων παρέλαβεν·  αὐτὸς δὲ κατελείφθη µὲν
ὀρφανός (ὁ γὰρ πατὴρ αὐτοῦ µαχόµενος ἐν Κορωνείᾳ τοῖς
πολεµίοις ἀπέθανεν), ἐπετροπεύθη  δ '  ὑπὸ Περικλέους , ὃν
πάντες  ἂν ὁµολογήσειαν καὶ σωφρονέστατον  καὶ
δικαιότατον καὶ σοφώτατον γενέσθαι  τῶν πολιτῶν .
ἡγοῦµαι γὰρ καὶ τοῦτ '  εἶναι τῶν καλῶν , ἐκ τοιούτων
γενόµενον ὑπὸ τοιούτοις ἤθεσιν ἐπιτροπευθῆναι  καὶ
τραφῆναι  καὶ παιδευθῆναι .

_____________

ἐπετροπεύθη : κηδεµονεύθηκε 

1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω κείµενο .
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2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που σας ζητείται
για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις :

α. δῆµον: δοτική πληθυντικού
ὀρφανός : γενική πληθυντικού στο  γένος που 

βρίσκεται
πατὴρ: γενική ενικού
ὃν: αιτιατική πληθυντικού στο γένος που 

βρίσκεται
πάντες: δοτική ενικού στο γένος που βρίσκεται.

Μονάδες  5

β. παρέλαβεν: β′ πρόσωπο ενικού αριθµού προστακτικής
στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή

γενέσθαι: γ′ πρόσωπο ενικού αριθµού ευκτικής
στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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ἡγοῦµαι: γ′ πρόσωπο πληθυντικού αριθµού
οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή

εἶναι: β′ πρόσωπο ενικού αριθµού οριστικής
ενεστώτα

παιδευθῆναι: γ′ πρόσωπο πληθυντικού αριθµού
οριστικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια
φωνή .

Μονάδες  5

3. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω :
µεγίστας, αὐτοῦ, ἐν Κορωνείᾳ, ὑπὸ Περικλέους,
γενέσθαι .  

Μονάδες 10
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα
µεταφέρετε στο τετράδιο τα κείµενα και τις ερωτήσεις . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν . 
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση .
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και το φωτοαντίγραφο . 

3. Να µεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγµένο
κείµενο και ολόκληρο το αδίδακτο .

4. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις .
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες από τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά την

έναρξη της εξέτασης .

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


