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                                                              17/04/2016 

                     Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο 

 
                                   Λυσίας, Ὑπέρ Μαντίθεου (18-20) 

 

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.  

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 εἰσὶν εἰργασμένοι. Ἤδη δέ τινῶν 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. 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα του κειμένου: «Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν 

καὶ φρουρῶν…κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσὶν εἰργασμένοι». 
       Μονάδες 10 
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Β1. Ποιο είναι το κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη σύμφωνα με τον Μαντίθεο; Να 

το παραθέσετε και να το σχολιάσετε. 
       Μονάδες 5 

 

Β2. Ποια είναι η δεύτερη κατηγορία προς τον Μαντίθεο και πώς την αιτιολογεί 

σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο; 
                                                                                                                             Μονάδες 5 

 

Β3. Να αναπτύξετε τα ρητορικά ήθη και τα ρητορικά πάθη των παραπάνω 

παραγράφων. 
                                                                                                                             Μονάδες 10 

 

Β4.α. Τι ήταν οι δικανικοί λόγοι και οι συμβουλευτικοί λόγοι, ποιο το 

περιεχόμενό τους και ποιος ο σημαντικότερος ρήτορας συμβουλευτικών λόγων;  
 

                                                                                                                               Μονάδες 5 

 

Β4.β. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κύρια μέρη ενός ρητορικού λόγου; Ποιος 

είναι ο σκοπός του πρώτου μέρους που αποτελεί και την αρχή του λόγου; Τι είναι 

τα παραδείγματα και οι γνώμες και ποια η αποδεικτική τους αξία; 
                                                                                                                               Μονάδες 5 

 

Β5.α. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε ένα 

ομόρριζο της νέας ελληνικής: ποιούμενος, ὄψεως, ἰδιώτας, πόλεως, ὠφελεῖσθε.    
                                                

  Μονάδες 5 

 

Β5.β. Να βρείτε με ποιες λέξεις του αποσπάσματος παρουσιάζουν ετυμολογική 

συγγένεια οι παρακάτω όροι της νέας ελληνικής (μία για τον κάθε όρο): συλλογή 

κατάλοιπο, εξουσία, παράθεμα, δόξα. 
                                                                                                                            Μονάδες 5 

                                

 

                                  Γ. Αδίδακτο κείμενο 

Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγητικός 61-62 

Οἶδα γὰρ τούς τε προγόνους τοὺς ἡμετέρους ἐν ταύτῃ τῇ καταστάσει1 πολὺ 

τῶν ἄλλων διενεγκόντας2, καὶ Λακεδαιμονίους διὰ τοῦτο κάλλιστα 

πολιτευομένους, ὅτι μάλιστα δημοκρατούμενοι τυγχάνουσιν. Ἐν γὰρ τῇ τῶν 

ἀρχόντων αἱρέσει3 καὶ τῷ βίῳ τῷ καθ’ ἡμέραν καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύμασιν 

ἴδοιμεν ἂν παρ’ αὐτοῖς τὰς ἰσότητας καὶ τὰς ὁμοιότητας μᾶλλον ἢ παρὰ τοῖς 

ἄλλοις ἰσχυούσας· αἷς αἱ μὲν ὀλιγαρχίαι πολεμοῦσιν, οἱ δὲ καλῶς 
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δημοκρατούμενοι χρώμενοι διατελοῦσιν. Τῶν τοίνυν ἄλλων πόλεων ταῖς 

ἐπιφανεστάταις καὶ μεγίσταις, ἢν ἐξετάζειν βουληθῶμεν, εὑρήσομεν τὰς 

δημοκρατίας μᾶλλον ἢ τὰς ὀλιγαρχίας συμφερούσας. 

--------------------------------------------------------------------------- 

1. κατάστασις = το πολίτευμα ενός κράτους. 

2. διαφέρω = έχω διαφορά, υπερέχω. 

3. αἵρεσις = εκλογή. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 

 

Γ1. Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου. 
                                         Μονάδες 30 

 

Γ2.α. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου:  

τῇ καταστάσει: την αιτιατική ενικού. 

μάλιστα: τον θετικό βαθμό του επιρρήματος. 

αἷς: την ίδια πτώση στο αρσενικό γένος στον ενικό αριθμό. 

κάλλιστα: ο ίδιος τύπος στον συγκριτικό βαθμό. 

ταῖς ἐπιφανεστάταις: τη γενική ενικού του επιθέτου στον θετικό βαθμό. 

                              

Μονάδες 5 

 

Γ2.β. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου:  

ἴδοιμεν: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική στον ίδιο χρόνο. 

πολεμοῦσιν: το β’ πληθυντικό ευκτικής στον ίδιο χρόνο. 

χρώμενοι: το γ’ ενικό στην οριστική του παρατατικού. 

βουληθῶμεν: το β’ ενικό στην προστακτική του ίδιου χρόνου. 

συμφερούσας: το γ’ πληθυντικό στην οριστική του μέλλοντα. 

                   Μονάδες 5 

 

Γ3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου: 

ταύτῃ, διὰ τοῦτο, τῶν ἄλλων, τὰς ἰσότητας, δημοκρατούμενοι, ἢ τὰς 

ὀλιγαρχίας.  
Μονάδες 6 

 

Γ3.β. «Τῶν τοίνυν ἄλλων πόλεων ταῖς ἐπιφανεστάταις καὶ μεγίσταις, ἢν 

ἐξετάζειν βουληθῶμεν, εὑρήσομεν τὰς δημοκρατίας μᾶλλον ἢ τὰς 

ὀλιγαρχίας συμφερούσας»: Να βρεθεί ο υποθετικός λόγος και να τραπεί σ’ 

εκείνον που δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν-μέλλον.  
     Μονάδες 4 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
          ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΓΚΙΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

            ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

           ΦΟΛΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 

 

 

 

 

                                                                                                    
 
 

 

 


