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 [4] Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν 

τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε͵ καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων 

<ἐπεδημοῦμεν> οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας͵ ἀλλ΄ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ 

Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ΄ ἡμέραις.  

 

[5] Καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν 

μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων͵ οὔτ΄ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην 

ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι 

τῆς πολιτείας͵ ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.  

 

[6] Ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν· ἐν 

τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν͵ ἔνιοι δὲ τῶν 

ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. Ἐκεῖνος δ΄ ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος· 

ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε͵ ἐψηφίσασθε τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς 

ἱππεύσαντας͵ ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ΄ αὐτῶν. Ἐμὲ τοίνυν 

οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα.  

  

 [13] Πρῶτον μὲν γάρ͵ ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] Βοιωτοὺς 

καὶ εἰς Ἁλίαρτον ἔδει βοηθεῖν͵ ὑπὸ Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν, 

ἐπειδὴ πάντας ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας͵ 

τοῖς δ΄ ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους͵ ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους 
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ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον ἐγὼ προσελθὼν ἔφην τῷ Ὀρθοβούλῳ 

ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ καταλόγου͵ ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ πλήθους 

μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι. Καί 

μοι ἀνάβηθι͵ Ὀρθόβουλε.  

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 
 

Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: «Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ…πένθ΄ ἡμέραις» 

και «Καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν … ἀναπράξητε παρ΄ αὐτῶν».  
     Μονάδες 10 
 

Β1. Ποια είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Μαντίθεος για να αναιρέσει 
το εις βάρος του κατηγορητήριο στις παραγράφους 4-6; Πόσο πειστικά είναι; 
 

     Μονάδες 15 
 

 
Β2. Να γράψετε το περιεχόμενο των όρων: α) φύλαρχοι, β) σανίδιον, γ) 
κατάστασιν. 

                  Μονάδες 15 
 

 
Β3. Να βρείτε τα στοιχεία της ηθοποιίας του ομιλητή και των κατηγόρων στην  
παράγραφο 13. 

  Μονάδες 10 
 

 

 

Β4. α. γραφή, ανεξέλεγκτος, καταψήφιση, συμμετοχή, πράγμα: Να συνδέσετε 
τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις των 
παραγράφων 5-6 με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

    Μονάδες 5 
 
 

Β4. β. κατειλεγμένος, ἑώρων, προσελθὼν, ἔφην, ἀναβάντων: Να γράψετε ένα 

ομόρριζο ουσιαστικό και ένα επίθετο της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά 
από τις παραπάνω λέξεις. 
                     Μονάδες 5 
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         Γ. Αδίδακτο κείμενο 

                 Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς, 77 - 79  
 

Ἀλλὰ γὰρ οὐκ οἶδ’ ὅ,τι δεῖ τοιαῦτα ὀλοφύρεσθαι1· οὐ γὰρ 

ἐλανθάνομεν2 ἡμᾶς αὐτοὺς ὄντες θνητοί· ὥστε τί δεῖ, ἃ πάλαι 

προσεδοκῶμεν πείσεσθαι, ὑπὲρ τούτων νῦν ἄχθεσθαι, ἢ λίαν3 οὕτω 

βαρέως φέρειν ἐπὶ ταῖς τῆς φύσεως συμφοραῖς, ἐπισταμένους ὅτι ὁ 

θάνατος ἐστί κοινὸς καὶ τοῖς χειρίστοις καὶ τοῖς βελτίστοις; Οὔτε γὰρ 

τοὺς πονηροὺς ὑπερορᾷ4 οὔτε τοὺς ἀγαθοὺς θαυμάζει, ἀλλ’ ἴσον 

ἑαυτὸν παρέχει πᾶσιν. Νῦν δὲ ἡ τε φύσις καὶ νόσων ἥττων καὶ 

γήρως, ὁ τε δαίμων ὁ τὴν ἡμετέραν μοῖραν εἰληχὼς5 ἀπαραίτητος6. 

Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπὲρ 

μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τὸν βίον 

ἐτελεύτησαν.  

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

1. ὀλοφύρομαι = θρηνώ. 

2. λανθάνω + αιτιατική προσώπου + κατηγορηματική μετοχή = διαφεύγω την 

προσοχή κάποιου, περνώ απαρατήρητος από κάποιον. 

3. λίαν = πολύ. 

4. ὑπεροράω -ῶ = παραβλέπω, περιφρονώ. 

5. λαγχάνω = παίρνω με κλήρο, αναλαμβάνω με κλήρο δημόσιο αξίωμα. 

6. ἀπαραίτητος = αναπόφευκτος. 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 
Γ1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο. 

      Μονάδες 20 
 
Γ2.α. Να γράψετε ό,τι ζητείται  για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:   

μοῖραν: την ονομαστική και την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού. 
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φύσεως: τη δοτική του ενικού και του πληθυντικού αριθμού.  

δαίμων: την κλητική του ενικού και τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

πᾶσιν: τη γενική του ενικού και του πληθυντικού στο θηλυκό γένος. 

γήρως: τη δοτική και την αιτιατική του ενικού αριθμού. 

      Μονάδες 5 
 

Γ2.β. Να γράψετε ό,τι ζητείται  για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:   

ἄχθεσθαι: το β’ πληθυντικό της ευκτικής και το β’ ενικό της προστακτικής 

στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή. 

φέρειν: το γ’ ενικό της οριστικής και της υποτακτικής στον αόριστο β’ στην ίδια 

φωνή. 

ὑπερορᾷ: το απαρέμφατο του ενεστώτα και του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. 

θαυμάζει: το α’ πληθυντικό της οριστικής του παρακειμένου και στις δύο 

φωνές. 

παρέχει: το β’ ενικό της οριστικής του μέλλοντα και του αορίστου β’ στην ίδια 

φωνή.  
      Μονάδες 5 

 
 

Γ3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: ὀλοφύρεσθαι, πάλαι, 

τοῖς βελτίστοις, τοὺς ἀγαθοὺς, τὴν ἡμετέραν, εὐδαιμονεστάτους. 

         Μονάδες 6 
 

 

Γ3.α. «ὅτι ὁ θάνατος κοινὸς ἐστί καὶ τοῖς χειρίστοις καὶ τοῖς βελτίστοις»: Να 

γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση της πρότασης (είδος, εισαγωγή, εκφορά, 
συντακτική λειτουργία). 

        Μονάδες 4 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
1. Οι απαντήσεις για το σύνολο των ερωτήσεων να δοθούν στις κόλλες 

αναφοράς. 
2. Οι ερωτήσεις του άγνωστου κειμένου να απαντηθούν στη μία κόλλα 

αναφοράς και οι απαντήσεις του γνωστού στη δεύτερη. 
3. Πρόχειρο αποτελεί η τελευταία σελίδα. 
4. Υποχρεωτική παραμονή 2 ώρες. 
5. Δε θα δοθούν διευκρινίσεις. 

 


