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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ
πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς
τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ
πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν
ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι
τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς
τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι
διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι
δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) «…ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων»: Σε ποιον αναφέρεται με την
αντωνυμία «ἐκεῖνον» ο Μαντίθεος; (μονάδες 2)
2) «… εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν»: Σε ποιες συμπεριφορές αναφέρεται ο Μαντίθεος με την
αντωνυμία «αὐτῶν»; (μονάδες 3)

β. «… μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας»: Ποια είναι κατά τον Μαντίθεο
η μεγαλύτερη απόδειξη της τιμιότητάς του και της κόσμιας συμπεριφοράς του; (μονάδες 5)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ανδρέας Λασκαράτος, Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, απόσπασμα
Στο βιβλίο «Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς» που εκδόθηκε το 1856 ο Α. Λασκαράτος
παρουσιάζει τα κοινωνικά ήθη της πατρίδας του, της Κεφαλονιάς, και προτείνει
μεταρρυθμίσεις τολμηρές για την εποχή του. Οι σκέψεις του είναι διατυπωμένες σε άρθρα
που αναφέρονται στην οικογένεια, τη θρησκεία και την πολιτική.
Επειδή ένας κύκλος φαύλος προλήψεων κάνει το σύστημα των οικογενειών μας. Ο γονής, για
να πανδρέψει τη θυγατέρα του, νομίζει ναν του είναι συγχωρημένο* να 'βγάλει το προικιό
της έως μέσα από τα σπλάγχνα της. Ενώ το θηλυκό εκείνο το τυραννεμένο, το κακοβλεμμένο,
το υβρισμένο, δεν βλέπει άλλο μέσος ελευθερώσεως από τη σκλαβιά του παρά το γάμο!...

Έτσι, η τυραννία γένεται αιτία της απαιτήσεως της υπανδρείας, ενώ η απαίτηση τούτη γένεται
πάλιν αιτία της τυραννίας!... Εγώ πιστεύω ότι, αν εμεταχειριζόμεθα τες θυγατέρες μας με
περσότερην αγάπη, το σπίτι μας ήθελε πάψει να είναι ωθηστικό* για δαύτες. Τότες με το
πνεύμα τους αναπτυγμένο καλύτερα, ήθελ' έχουνε γνώριση* και πείρα του κόσμου, κι
ερχόμενη η ώρα της υπανδρείας τους, ήθελ' έχουν υπομονή και γνώση διά να διαλέξουν το
σύντροφό τους. Ήθελε δεχτούν εκείνον, οπού ήθελε κρίνουνε κατάλληλον να κάμει την
ευδαιμονίαν τους, και ήθελε απορρίψουνε τον κερδοσκόπο που δεν ήθελε βλέπει σ' εδαύτες
παρά το προικιό τους...
Από το σχολικό βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ ΓΕ.Λ.
--------του είναι συγχωρημένο: του επιτρέπεται
ωθηστικός: αποκρουστικός, μισητός
γνώριση: γνώση

Β4. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή
της νεοελληνική λέξη της στήλης Β.
Α
1. καταλειφθείσης

Β
α. κατάληψη
β. εγκατάλειψη

2. ἐξέδωκα

α. δοτική
β. δωμάτιο

3. ἔγκλημα

α. σύγκληση
β. έγκλιση

4. διῴκηκα

α. επιείκεια
β. οικία

5. ὄψεσθε

α. άποψη
β. απόψε
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία §§1.2.6-1.2.6-7
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1910, ανατ. 1970)
Στο έργο αυτό ο Ξενοφών αναφέρεται στην προσωπικότητα και τον βίο του βασιλιά των
Περσών Κύρου του Β´ του Μεγάλου. Αφού εξέφρασε τον θαυμασμό του στο εισαγωγικό
κεφάλαιο, ο Ξενοφών ανέτρεξε στα πρώτα χρόνια της ζωής του Κύρου. Έτσι του δόθηκε η
ευκαιρία να περιγράψει το εκπαιδευτικό σύστημα των Περσών.
Οἱ μὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην· καὶ
λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται ὥσπερ παρ’ ἡμῖν ὅτι γράμματα μαθησόμενοι. Οἱ δ’ ἄρχοντες
αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας δικάζοντες αὐτοῖς. Γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ πρὸς
ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ
κακολογίας καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός. Οὓς δ’ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται.
Κολάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι. Δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος οὗ ἕνεκα
ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστα, δικάζονται δὲ ἥκιστα, ἀχαριστίας, καὶ ὃν ἂν γνῶσι
δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι, μὴ ἀποδιδόντα δέ, κολάζουσι καὶ τοῦτον ἰσχυρῶς. Οἴονται
γὰρ τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ περὶ γονέας καὶ πατρίδα
καὶ φίλους. Ἕπεσθαι δὲ δοκεῖ μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία· καὶ γὰρ αὕτη μεγίστη
δοκεῖ εἶναι ἐπὶ πάντα τὰ αἰσχρὰ ἡγεμών.
---------καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός: και άλλα που είναι φυσικό να συμβαίνουν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ μὲν δὴ παῖδες … ἐγκαλοῦντα
εὑρίσκωσι».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κυριότερη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων
του κειμένου.
μανθάνοντες:

είναι…………………………………………….. στο ………………………………………………

δικάζοντες:

είναι…………………………………………….. στο ………………………………………………

τούτων:

είναι…………………………………………….. στο ………………………………………………

ἀλλήλους:

είναι…………………………………………….. στο ………………………………………………

Ἕπεσθαι:

είναι…………………………………………….. στο ………………………………………………

ἡγεμών:

είναι…………………………………………….. στο ………………………………………………
(μονάδες 6)

β. Να γράψετε το υποκείμενο του ρήματος «Γίγνεται …». Να προσδιορίσετε το είδος της
σύνταξης. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντικζου §§10-11
Α1.
α.
1) Με τθν αντωνυμία «ἐκεῖνον» ο Μαντίκεοσ αναφζρεται ςτον αδελφό του.
2) Με τθν αντωνυμία «αὐτῶν» ο Μαντίκεοσ αναφζρεται ςτουσ τρόπουσ διαςκζδαςθσ
άλλων νζων τθσ εποχισ που ςφχναηαν ςε καταγϊγια και ςε κακόφθμα μζρθ.
β. Η μεγαλφτερθ απόδειξθ τθσ τιμιότθτασ και τθσ κόςμιασ ςυμπεριφοράσ του Μαντίκεου
(τῆσ ἐμῆσ ἐπιεικείασ) είναι θ διαφοροποίθςι του από άλλουσ νζουσ τθσ εποχισ του ωσ προσ
τθ δθμόςια ςυμπεριφορά του. Ενϊ δθλαδι πολλοί νεαροί Ακθναίοι εκείνθ τθν εποχι
περνοφςαν τον καιρό τουσ π.χ. παίηοντασ ηάρια ι πίνοντασ ςε τόπουσ διαφκοράσ και
καταγϊγια, ο Μαντίκεοσ χαρακτθρίηεται από ευπρζπεια και ικοσ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ανδρζασ Λαςκαράτοσ, Τα μυςτιρια τθσ Κεφαλονιάσ, απόςπαςμα
Επιςιμανςθ: Το ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο αναφζρεται ςτον ρόλο τθσ προίκασ ωσ
κεςμοφ, ςτθ ςθμαςία του γάμου για τθ γυναίκα αλλά και ςτθ δυςμενι κζςθ τθσ τελευταίασ
εξαιτίασ τθσ πατριαρχικισ αντίλθψθσ, αφοφ θ ίδια δεν ορίηει τθ μοίρα τθσ. Κατά ςυνζπεια,
μπορεί να αξιοποιθκεί ςε ςυςχετιςμό με τθν αναφορά του Μαντίκεου ότι πάντρεψε τισ δφο
αδελφζσ του δίνοντασ ςε κάκε μία προίκα (αν και δεν ιταν υποχρεωμζνοσ νομικά), και να
αναηθτθκοφν ομοιότθτεσ ςτισ κοινωνικζσ αντιλιψεισ και αξίεσ δφο εποχϊν που τόςο πολφ
απζχουν μεταξφ τουσ (4οσ αι. π.Χ – 19οσ αι.).
Β4. 1-β, 2-α, 3-α, 4-β, 5-α
ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Κφρου Παιδεία §§1.2.6-1.2.6-7
Ενδεικτικζσ νεοελλθνικζσ αποδόςεισ:
Λοιπόν τα παιδιά πθγαίνοντασ κακθμερινά Τα παιδιά λοιπόν πάνε ςτα ςχολεία και
ςτο ςχολείο διδάςκονται δικαιοςφνθ και αδιάλειπτα εκεί διδάςκονται δικαιοςφνθ,
λζνε πωσ γι' αυτό φοιτοφν ςτα ςχολεία· όπωσ και λζνε πωσ γι' αυτό πάνε ςτα ςχολεία,
ακριβϊσ ςε μασ, για να μάκουν γράμματα. όπωσ ςτθν πατρίδα μασ τα παιδιά λζνε πωσ
Και οι άρχοντζσ τουσ (επιμελθτζσ) περνοφν πάνε ςτα ςχολεία για να μάκουν γράμματα.
το μεγαλφτερο μζροσ τθσ θμζρασ με το να Οι άρχοντζσ τουσ το περιςςότερο μζροσ τθσ
δικάηουν για χάρθ τουσ. Γιατί, κακϊσ είναι θμζρασ το δαπανοφν δικάηοντασ αυτά,
φυςικό, ςυμβαίνουν και μεταξφ των παιδιϊν, γιατί, όπωσ ξζρουμε, γίνονται μεταξφ των
όπωσ ακριβϊσ και μεταξφ των αντρϊν, παιδιϊν, όπωσ γίνονται και μεταξφ των

παραπτϊματα και για κλοπι, και γι' αρπαγι, ανδρϊν, κατεργαριζσ, και για κλοπι, και γι'
και για κακολογία, και άλλα που είναι αρπαγι, και για βιαιοπραγίεσ, και για
φυςικό να ςυμβαίνουν. Όςουσ ανακαλφψουν απάτθ, και για κακολογίεσ, και γι' άλλα, όςα
ενόχουσ ς' ζνα απ' αυτά τα παραπτϊματα, φυςικό είναι να ςυμβαίνουν. Εκείνουσ που
τουσ τιμωροφν. Τιμωροφν επίςθσ και όποιον ανακαλφψουν πωσ ζκαναν κανζνα απ' αυτά
πιάςουν

να

κατθγορεί

άλλουσ

άδικα. τα αδικιματα, τουσ τιμωροφν. Τιμωροφν

Δικάηουν ακόμα και για αδίκθμα για το οποίο όμωσ και εκείνον που κα ανακαλφψουν πωσ
οι άνκρωποι πάρα πολφ μιςοφνται μεταξφ άδικα κατθγορεί άλλον. Δικάηουν και γι'
τουσ, κι ωςτόςο ελάχιςτα καταφεφγουν ςτα αδίκθμα που κάνει να μιςοφνται μεταξφ
δικαςτιρια, δθλαδι τθν αχαριςτία. Και τουσ οι άνκρωποι, δεν καταφεφγουν όμωσ
όποιον

καταλάβουν

πωσ

μπορεί

να γι' αυτό ςτα δικαςτιρια, εννοϊ τθν

ανταποδϊςει τθν ευεργεςία που του ζγινε, αχαριςτία, και εκείνον που καταλάβουν πωσ
αλλά δεν τθν ανταποδίδει, κι αυτόν τον μπορεί να ανταποδϊςει τθν ευεργεςία που
τιμωροφν αυςτθρά· γιατί πιςτεφουν πωσ οι του ζγινε αλλά δεν τθν ανταποδίδει, τον
αχάριςτοι και τουσ κεοφσ και τουσ γονείσ και τιμωροφν αυςτθρά. Γιατί φρονοφν πωσ οι
τθν πατρίδα και τουσ φίλουσ τουσ κα αχάριςτοι και τουσ κεοφσ μποροφν να
παραμελοφςαν εντελϊσ. Και φαίνεται πωσ παραμελοφν, και τουσ γονείσ τουσ, και τθν
τθν αχαριςτία προπάντων ςχεδόν πάντοτε πατρίδα τουσ, και τουσ φίλουσ τουσ.
ακολουκεί θ αναιςχυντία· και ορκά τθ Νομίηουν πωσ τθν αχαριςτία τθν ακολουκεί
κεωροφν ςαν τθ μεγαλφτερθ αίτια όλων των θ αναιςχυντία· και ορκά ζχουν τθν ιδζα πωσ
κακϊν πράξεων.

θ αναιςχυντία οδθγεί τουσ ανκρϊπουσ ςε

Μτφρ. Β. Καλαμπαλίκθσ. 1975.

όλεσ τισ κακζσ πράξεισ.
Μτφρ. . Σηουμελζασ. χ.χ. Διαςκευι από
τθν κακαρεφουςα ςτθ δθμοτικι.

Γ4.
α.
μανκάνοντεσ: είναι κατθγορθματικι μετοχι ςτο υποκείμενο οἱ παῖδεσ (από το ριμα
διάγουςι).
δικάηοντεσ: είναι κατθγορθματικι μετοχι ςτο υποκείμενο οἱ ἄρχοντεσ (από το ριμα
διατελοῦςι).
τούτων: είναι ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ (γενικι διαιρετικι) ςτθν αντωνυμία τι.
ἀλλήλουσ: είναι αντικείμενο ςτο ριμα μιςοῦςι.

Ἕπεςκαι: είναι ειδικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο (προςωπικό) ριμα δοκεῖ.
ἡγεμών: είναι κατθγοροφμενο ςτο υποκείμενο αὕτη από το απαρζμφατο εἶναι.
β. Υποκείμενο του ριματοσ Γίγνεται είναι το ουςιαςτικό ςε πλθκυντικό αρικμό ἐγκλήματα.
Πρόκειται για περίπτωςθ αττικισ ςφνταξθσ.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12
Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι
τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας
ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους
ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ
τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς
ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν
γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. Πρὸς
τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν
παρέχω τῇ πόλει.
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 4) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
4):
1. Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι σε νεαρότερη ηλικία σύχναζε σε καταγώγια, όπως και
άλλοι νέοι της εποχής του.
2. Κατά τον Μαντίθεο οι συκοφαντικές συμπεριφορές χαρακτήριζαν πολλούς νέους που
σύχναζαν στα καταγώγια.
3. Ο Μαντίθεος ομολογεί ότι ήταν φιλόδικος, όπως και πολλοί άλλοι Αθηναίοι.
4. Ο Μαντίθεος καλεί τους βουλευτές να αναλογιστούν τις στρατιωτικές υπηρεσίες του
προς την πόλη.
β. «… καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας»: Σε τι ακριβώς
αναφέρεται ο Μαντίθεος με τη φράση «εἰς τοιούτους ἀγῶνας»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγιτικὸς §§48-50
Στον Ἀρεοπαγιτικό ο Ισοκράτης κάνει έκκληση προς τους συμπολίτες του Αθηναίους για
αναπροσαρμογή της πολιτικής τους στα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα και επιστροφή
στις πατροπαράδοτες αρχές διακυβέρνησης της πόλης, όταν ο Άρειος Πάγος ήταν ο
θεματοφύλακας της ηθικής διαπαιδαγώγησης των πολιτών.
Γι᾽ αυτό δεν σύχναζαν οι νέοι σε μέρη τυχερών παιχνιδιών, ούτε σε χαμαιτυπεία με
αυλητρίδες, ούτε σε συγκεντρώσεις τέτοιου είδους όπου σήμερα περνούν την ημέρα τους,
αλλά αφοσιώνονταν στις ασχολίες στις οποίες είχαν ταχθεί, όπου θαύμαζαν και ζήλευαν
όσους πρώτευαν σ᾽ αυτά. Τόσο πολύ απέφευγαν την αγορά, ώστε, και αν καμιά φορά
αναγκάζονταν να περάσουν μέσα από αυτήν, όλοι έβλεπαν ότι το έκαναν με πολλή συστολή
και σωφροσύνη. Το να αντιμιλούν στους μεγαλύτερους ή να τους κοροϊδεύουν το
θεωρούσαν φοβερότερο από όσο φοβερό θεωρείται σήμερα η ανάρμοστη συμπεριφορά
προς τους γονείς. Κανένας, ούτε καν καλός υπηρέτης, θα τολμούσε να φάει ή να πιει ποτό
σε καπηλειό· γιατί φρόντιζαν να είναι σεμνοί και να μη βωμολοχούν. Ακόμη, αυτούς που
αστειεύονταν και είχαν κάποιαν ικανότητα να κοροϊδεύουν, όσους σήμερα αποκαλούν
ευφυείς, εκείνοι τους θεωρούσαν ανόητους. Κανείς ας μη νομίσει ότι διάκειμαι δυσμενώς
προς όσους είναι σε νεαρή ηλικία. Γιατί δεν τους θεωρώ υπεύθυνους για όσα συμβαίνουν·
εξάλλου, γνωρίζω καλά ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι ελάχιστα ευχαριστημένοι με
αυτή την κατάσταση, η οποία τους επιτρέπει να επιδίδονται σ᾽ αυτές τις ακολασίες. Γι᾽ αυτό
δεν θα είχα καμιά δικαιολογία να κατηγορώ αυτούς· πολύ πιο δίκαιο θα ήταν να
καταφέρομαι εναντίον εκείνων που κυβέρνησαν την πόλη λίγο πιο μπροστά από μας.
Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε. Μαλαθούνη
Β4. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη ή φράση της στήλης Α
την ορθή σημασία της σύμφωνα με το αρχαίο διδαγμένο κείμενο:
Α
1. διῴκηκα

Β
α. διευθύνω
β. κατοικώ

2. τὰς διατριβὰς ποιούμενοι

α. ασχολούμαι
β. εκπονώ διδακτορικό

3. διαφόρους

α. διαφορετικός
β. εχθρός

4. δίκην

α. δικαιοσύνη
β. ιδιωτική δίκη

5. στρατείας

α. στρατός
β. εκστρατεία
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Πρὸς Δημόνικον §§24-25

(έκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)
Στον λόγο αυτό παρατίθενται από τον Ισοκράτη προς τον νεαρό Δημόνικο διάφορες
πρακτικές συμβουλές που αφορούν σε έναν ορθό και ηθικό τρόπο ζωής.
Μηδένα φίλον ποιοῦ, πρὶν ἂν ἐξετάσῃς πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον φίλοις· ἔλπιζε γὰρ
αὐτὸν καὶ περὶ σὲ γενέσθαι τοιοῦτον, οἷος καὶ περὶ ἐκείνους γέγονεν. Βραδέως μὲν φίλος
γίγνου, γενόμενος δὲ πειρῶ διαμένειν. Ὁμοίως γὰρ αἰσχρὸν μηδένα φίλον ἔχειν καὶ πολλοὺς
ἑταίρους μεταλλάττειν. Μήτε μετὰ βλάβης πειρῶ τῶν φίλων μήτ’ ἄπειρος εἶναι τῶν ἑταίρων
θέλε. Τοῦτο δὲ ποιήσεις, ἐὰν μὴ δεόμενος τὸ δεῖσθαι προσποιῇ. Περὶ τῶν ῥητῶν ὡς
ἀπορρήτων ἀνακοινοῦ· μὴ τυχὼν μὲν γὰρ οὐδὲν βλαβήσει, τυχὼν δὲ μᾶλλον αὐτῶν τὸν
τρόπον ἐπιστήσει. Δοκίμαζε τοὺς φίλους ἔκ τε τῆς περὶ τὸν βίον ἀτυχίας καὶ τῆς ἐν τοῖς
κινδύνοις κοινωνίας· τὸ μὲν γὰρ χρυσίον ἐν τῷ πυρὶ βασανίζομεν, τοὺς δὲ φίλους ἐν ταῖς
ἀτυχίαις διαγιγνώσκομεν. Οὕτως ἄριστα χρήσει τοῖς φίλοις, ἐὰν μὴ προσμένῃς τὰς παρ’
ἐκείνων δεήσεις, ἀλλ’ αὐτεπάγγελτος αὐτοῖς ἐν τοῖς καιροῖς βοηθῇς.
---------μεταλλάττω: αλλάζω, τροποποιώ
τὸ ἀπόρρητον: το μυστικό (εδώ)
αὐτεπάγγελτος: με τη δική σου θέληση
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Μηδένα φίλον ποιοῦ … τὸ δεῖσθαι
προσποιῇ».
Μονάδες 20

Γ4.
α. Να γράψετε τα αντικείμενα των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων του κειμένου:
ἐξετάσῃς, μεταλλάττειν, ποιήσεις, Δοκίμαζε, χρήσει. (μονάδες 6)
β. Ο Ισοκράτης δίνει μία συμβουλή για το μέλλον στον νεαρό Δημόνικο διατυπώνοντας έναν
σύνθετο υποθετικό λόγο: «Οὕτως ἄριστα χρήσει τοῖς φίλοις, ἐὰν μὴ προσμένῃς τὰς παρ'
ἐκείνων δεήσεις, ἀλλ’ αὐτεπάγγελτος αὐτοῖς ἐν τοῖς καιροῖς βοηθῇς». Να τον
αναγνωρίσετε ως προς το είδος του και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12
Α1.
α.
1. – Λ: πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας
2. – Σ: καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους.
3. – Λ: Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε
γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην·
4. – Σ: Πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασθε
οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει.
β.
Με τη φράση «εἰς τοιούτους ἀγῶνας» ο Μαντίθεος αναφέρεται στις επιμέρους
περιπτώσεις δικών ή καταγγελιών: δίκη, γραφή, εἰσαγγελία.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγιτικὸς §§48-50
Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο Ισοκράτης κακίζει τη νεολαία της εποχής του για
μία σειρά από κακές συνήθειες, στις οποίες αναφέρεται και ο Μαντίθεος (πιο συνοπτικά).
Επομένως, το κείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για εμβάθυνση στη συγκεκριμένη
αναφορά του Μαντίθεου, αλλά και για συσχετισμό (ή και ερμηνεία) των αντιλήψεων για
τους νέους της Αθήνας τον 4ο αι. π.Χ..
Β4. 1-α, 2-α, 3-β, 4-β, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Πρὸς Δημόνικον §§24-25
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Κανένα να μη κάνεις φίλο προτού εξετάσεις Να μη κάνεις κανένα φίλο, προτού εξετάσεις,
πώς

έχει

συμπεριφερθεί

προς

τους πώς έχει μεταχειρισθεί τους προηγουμένους

παλαιούς του φίλους· διότι πρέπει να φίλους του· διότι έλπιζε, ότι αυτός θα
προβλέπεις ότι θα συμπεριφερθεί και προς συμπεριφερθεί και προς εσένα με τον ίδιο
εσένα, όπως συμπεριφέρθηκε και προς τρόπο,

όπως

και

προς

εκείνους·

με

εκείνους. Να γίνεσαι μεν αργά φίλος, αφού βραδύτητα να γίνεσαι φίλος, όταν όμως
όμως γίνεις φίλος να μένεις πιστός στην γίνεις να προσπαθείς να παραμένεις· διότι
φιλία. Διότι είναι εξ ίσου απρεπές να μην είναι εξ ίσου αισχρό το να μην έχεις κανένα
έχεις κανένα φίλο και να αλλάζεις πολλούς φίλο

και

το

να

αλλάζεις

πολλούς

φίλους συχνά. Να μη δοκιμάζεις τους συντρόφους· ούτε με βλάβη να δοκιμάζεις

φίλους σου κατά τέτοιο τρόπον ώστε από τη τους φίλους, ούτε πάλι να θέλεις να μη
δοκιμή αυτή να προέρχεται για σένα ζημία, δοκιμάζεις τους φίλους σου· τούτο μάλιστα
μήτε όμως να θέλεις να έχεις τους φίλους θα κατορθώσεις, εάν, χωρίς να έχεις ανάγκη,
σου αδοκίμαστους. Αυτό θα κατορθώσεις, προσποιείσαι ότι έχεις· όσα δύνανται να
αν προσποιείσαι ενώπιον αυτών ότι έχεις λεχθούν, να τα ανακοινώνεις, ως εάν
ανάγκες

τις

οποίες

δεν

έχεις·

να επρόκειτο

για

μυστικά·

διότι

αν

μεν

ανακοινώνεις σ’ αυτούς ζητήματα, τα οποία αποτύχεις σε τίποτε δεν θα βλαφθείς· αν
μπορούν

να

κοινολογηθούν, όμως επιτύχεις, θα γνωρίσεις καλύτερα τον

παρουσιάζοντας αυτά ως μυστικά· αν χαρακτήρα τους. Να δοκιμάζεις τους φίλους
διαψευσθείς στις ελπίδες σου, δεν θα και από την κακοτυχία κατά τον βίο και από
υποστείς από αυτό καμία ζημία, εάν όμως τη συμμετοχή στους κινδύνους· διότι το μεν
οι ελπίδες σου επιβεβαιωθούν, θα έχεις χρυσάφι το δοκιμάζουμε στη φωτιά, τους
ασφαλέστερη γνώση του χαρακτήρα των φίλους όμως τους γνωρίζουμε καλά στα
φίλων σου. Να δοκιμάζεις τους φίλους στις ατυχήματα. Τότε θα εξυπηρετήσεις τους
δυστυχίες

και

στους

κοινούς φίλους με άριστο τρόπο, εάν δεν περιμένεις

κινδύνους· διότι τον μεν χρυσό δοκιμάζουμε τις παρακλήσεις τους, αλλά εάν αυτόκλητος
στη

φωτιά,

ενώ

τους

φίλους

τους βοηθάς αυτούς στις κακές περιστάσεις.

διακρίνουμε στις ατυχίες. Θα τηρήσεις Μτφρ.

Μ.

άριστη στάση απέναντι στους φίλους σου, Διασκευή

Πρωτοψάλτης.
από

την

[1939]

χ.χ.

καθαρεύουσα

στη

αν δεν περιμένεις αυτοί να σου γνωρίσουν δημοτική.
τις ανάγκες τους, αλλ' αν αυθόρμητα έλθεις
σε βοήθειά τους, όταν οι περιστάσεις το
επιβάλλουν.
Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1950. Διασκευή
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.
Γ4.
α.
Η (δευτερεύουσα ονοματική) πρόταση πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον φίλοις (πλάγια ερώτηση)
είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐξετάσῃς.
ἑταίρους : είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο μεταλλάττειν.
τοῦτο: είναι αντικείμενο στο ρήμα ποιήσεις.
τοὺς φίλους: είναι αντικείμενο στο ρήμα Δοκίμαζε.

τοῖς φίλοις: είναι αντικείμενο στο ρήμα χρήσει.
β.
Υπόθεση: ἐὰν μὴ προσμένῃς τὰς παρ' ἐκείνων δεήσεις, ἀλλ’ αὐτεπάγγελτος αὐτοῖς ἐν τοῖς
καιροῖς βοηθῇς = Δύο υποθέσεις: Ἐὰν + υποτακτική ενεστώτα (προσμένῃς, βοηθῇς)
Απόδοση: Οὕτως ἄριστα χρήσει τοῖς φίλοις = Οριστική μέλλοντα (χρήσει)
Πρόκειται για σύνθετο υποθετικό λόγο που δηλώνει το προσδοκώμενο.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου
και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη,
με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας
τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5):
1. Ο Μαντίθεος εκφράζει την πεποίθηση ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει την ενοχή του.
2. Ο Μαντίθεος προτρέπει τους βουλευτές να λάβουν υπόψη τους μόνο τους καταλόγους
με τα ονόματα των ιππέων από τους οποίους εισπράχθηκαν τα αντίστοιχα επιδόματα.
3. Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι κάποιοι από τους πολίτες υπέφεραν εξαιτίας του.
4. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι πολλοί από τους βουλευτές εκλέχθηκαν σε αυτό το αξίωμα,
επειδή δεν είχαν υπηρετήσει στο ιππικό την εποχή των Τριάκοντα.
5. Ο Μαντίθεος καλεί μάρτυρα, για να επιβεβαιώσει τον χρόνο επιστροφής του στην Αθήνα.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1396b
Ο φιλόσοφος ορίζει τη ρητορική ως τέχνη της πειθούς, ταξινομεί τους τρόπους πειθούς
(επίκληση στη λογική, στο συναίσθημα και στο ήθος του ομιλητή) και προσθέτει ότι ο
ρήτορας μεταχειρίζεται τους ρητορικούς συλλογισμούς, τα ἐνθυμήματα και τα
παραδείγματα.

Δύο είδη ενθυμημάτων υπάρχουν: μερικά αποδεικνύουν ότι κατιτί είναι ή δεν είναι, κάποια
άλλα ελέγχουν· τα δύο αυτά είδη διαφέρουν μεταξύ τους όπως ο έλεγχος και ο συλλογισμός
στη διαλεκτική. Στο αποδεικτικό ενθύμημα συνάγεται συμπέρασμα από προτάσεις που το
περιεχόμενό τους είναι κοινής αποδοχής, ενώ στο ελεγκτικό ενθύμημα συνάγεται
συμπέρασμα που δεν είναι αποδεκτό από τον αντίπαλο.
Μτφρ. Δ. Λυπουρλής
Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε μία
περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με
διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο κείμενο: κατάστασιν, γράμμασιν,
δοκιμάζεσθαι, ἡγεῖσθε, μαρτύρησον. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο).
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος §§ 1.23-1.25.8
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1920, ανατ. 1969)
Στο έργο αυτό ο Ξενοφών εγκωμιάζει τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο τον Β´, που βασίλευσε
από το 399 έως το 360 π.Χ. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται στην εκστρατεία του
στην Μ. Ασία και στην προσπάθειά του να συγκροτήσει ιππικό.
Ἐπεὶ μέντοι ἀνὰ τὰ πεδία οὐδὲ ἐν τῇ Φρυγίᾳ ἐδύνατο στρατεύεσθαι διὰ τὴν Φαρναβάζου
ἱππείαν, ἔδοξεν αὐτῷ ἱππικὸν κατασκευαστέον εἶναι, ὡς μὴ δραπετεύοντα πολεμεῖν δέοι
αὐτόν. Τοὺς μὲν οὖν πλουσιωτάτους ἐκ πασῶν τῶν ἐκεῖ πόλεων ἱπποτροφεῖν κατέλεξε.
Προεῖπε δέ, ὅστις παρέχοιτο ἵππον καὶ ὅπλα καὶ ἄνδρα δόκιμον, ὡς ἐξέσοιτο αὐτῷ μὴ
στρατεύεσθαι· καὶ ἐποίησεν οὕτως ἕκαστον προθύμως ταῦτα πράττειν ὥσπερ ἄν τις τὸν ὑπὲρ
αὑτοῦ ἀποθανούμενον προθύμως μαστεύοι. Ἔταξε δὲ καὶ πόλεις ἐξ ὧν δέοι τοὺς ἱππέας
παρασκευάζειν, νομίζων ἐκ τῶν ἱπποτρόφων πόλεων εὐθὺς καὶ φρονηματίας μάλιστα ἂν ἐπὶ
τῇ ἱππικῇ γενέσθαι. Καὶ τοῦτ’ οὖν ἀγαστῶς ἔδοξε πρᾶξαι, ὅτι κατεσκεύαστο τὸ ἱππικὸν αὐτῷ
καὶ εὐθὺς ἐρρωμένον ἦν καὶ ἐνεργόν. Ἐπειδὴ δὲ ἔαρ ὑπέφαινε, συνήγαγε πᾶν τὸ στράτευμα
εἰς Ἔφεσον· ἀσκῆσαι δὲ καὶ αὐτὸ βουλόμενος ἆθλα προὔθηκε καὶ ταῖς ἱππικαῖς τάξεσιν, ἥτις
κράτιστα ἂν ἱππεύοι, καὶ ταῖς ὁπλιτικαῖς, ἥτις ἂν ἄριστα σωμάτων ἔχοι· καὶ πελτασταῖς δὲ καὶ
τοξόταις ἆθλα προύθηκεν, οἵτινες κράτιστοι τὰ προσήκοντα ἔργα φαίνοιντο.
----------

ἀνὰ τὰ πεδία: στις πεδιάδες
κατέλεξε: στρατολόγησε
μαστεύοι: αναζητά, ψάχνει να βρει
φρονηματίας: με υψηλό φρόνημα, υπερηφάνεια
ὑπέφαινε: άρχιζε να φαίνεται
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Προεῖπε δέ, … ἦν καὶ ἐνεργόν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
επιρρηματικών προσδιορισμών του κειμένου:
ἐν τῇ Φρυγίᾳ:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

διὰ τὴν ἱππείαν: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
προθύμως:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

μάλιστα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

εἰς Ἔφεσον:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

κράτιστα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 6)

β. «ἔδοξεν αὐτῷ ἱππικὸν κατασκευαστέον εἶναι»: Ο Ξενοφών αναφέρει ότι ο Αγησίλαος
πήρε μία συγκεκριμένη απόφαση. Ποιες δευτερεύουσες προτάσεις στο χωρίο «Ἐπεὶ μέντοι
… δέοι αὐτόν.» δηλώνουν την αιτία και τον σκοπό αυτής της απόφασης; Να τις καταγράψετε
επισημαίνοντας τον τρόπο εισαγωγής τους. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
Α1.
1. – Σ: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ᾽ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε
παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα.
2. – Σ: Ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε·
3. – Λ: ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε
4. – Λ: καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας
5. – Σ: Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1396b
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο Αριστοτέλης διακρίνει τις κατηγορίες
των ενθυμημάτων (βραχυλογικών συνήθως συλλογισμών) που χρησιμοποιούνταν από τους
ρήτορες. Η διάκριση αυτή μπορεί να επιβεβαιωθεί στο απόσπασμα από τον λόγο του
Λυσία, αξιοποιώντας τους συλλογισμούς που διατυπώνει ο Μαντίθεος.
Β4.
Ευτυχώς βελτιώθηκε η κατάσταση της υγείας του!
Τα γράμματα στο ελληνικό αλφάβητο είναι 24.
Μου αρέσει να δοκιμάζω διάφορα φαγητά.
Ο ηγέτης οφείλει να είναι αποφασιστικός.
Οι εφημερίδες έγραψαν ότι βρήκε μαρτυρικό θάνατο μέσα στη φυλακή.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος §§ 1.23-1.25.8
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Επειδή όμως δεν μπορούσε να επιχειρεί Επειδή λοιπόν στις πεδινές περιοχές ούτε στη
εκστρατείες ούτε σε πεδινές περιοχές ούτε στη Φρυγία

δεν

μπορούσε

να

πολεμήσει,

Φρυγία εξαιτίας του ιππικού του Φαρναβάζου, αποφάσισε να σχηματίσει ιππικό, για να μη
αποφάσισε να συγκροτήσει ιππικό, ώστε να μην είναι υποχρεωμένος να αποφεύγει να πολεμά.
χρειάζεται ν' αποφεύγει συνέχεια τον πόλεμο. Ανέθεσε λοιπόν στους πλουσιωτέρους από τους
Διάλεξε λοιπόν απ' όλες τις εκεί πόλεις τους πιο κατοίκους των εκεί πόλεων να τρέφουν ίππους,
πλούσιους

για

να

τρέφουν

άλογα

και δήλωσε δε ότι εκείνος που θα παρείχε έναν ίππο

ανακοίνωσε επίσημα ότι όποιος δώσει ένα και όπλα και έναν γυμνασμένο ιππέα, θα
άλογο, όπλα και έναν ικανό στρατιώτη, θα απαλλασσόταν της στρατιωτικής υπηρεσίας.
απαλλαγεί από τη στράτευση. Και με αυτόν τον Κατ' αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε όλοι να
τρόπο ανάγκασε τον καθένα να κάνει τόσο κάνουν

αυτά

πρόθυμα,

καθώς

φροντίζει

πρόθυμα αυτά τα πράγματα, όσο πρόθυμα θα πρόθυμα ο καθένας για εκείνον που δέχεται να
έψαχνε κανείς κάποιον άλλο, για να πεθάνει αντί πεθάνει προς χάριν του. Όρισε δε και τις πόλεις
γι' αυτόν. Καθόρισε και τις πόλεις, από τις οποίες από τις οποίες έπρεπε να προμηθεύονται τους
έπρεπε να εκπαιδεύονται οι ιππείς, γιατί είχε τη ιππείς, όντας βέβαιος ότι οι καταγόμενοι από τις
γνώμη ότι από τις πόλεις που τρέφουν άλογα, θα ιπποτρόφους πόλεις γρήγορα θα γίνονταν και
έβγαιναν

σίγουρα

ιππείς

με

συναίσθηση τολμηροί στην ιππασία. Και αυτά αξιέπαινα τα

υπεροχής στις δεξιότητές τους. Και φάνηκε ότι έκαμε, διότι έτσι κατάρτισε ιππικό γενναίο και
έκανε μια θαυμαστή ενέργεια, συγκρότησε δραστήριο. Κατά δε την αρχή της άνοιξης
δηλαδή ιππικό, που έγινε γρήγορα πολύ ισχυρό συγκέντρωσε όλο τον στρατό του στην Έφεσο.
και ετοιμοπόλεμο. Όταν άρχισε να μυρίζει Θέλοντας δε να τον γυμνάσει, προκήρυξε
άνοιξη, μάζεψε ολόκληρο το στράτευμα στην βραβεία, και στις τάξεις του ιππικού για
Έφεσο. Και επειδή ήθελε να το εκπαιδεύσει, εκείνους που θα ίππευαν καλύτερα, στους
καθιέρωσε βραβεία για τα τάγματα του ιππικού, άνδρες του πεζικού για εκείνους που είχαν τα
για όποιο θα ήταν το καλύτερο στην ιππική άριστα σώματα. Και στους πελταστές και τους
τέχνη, καθώς και για τα τάγματα των οπλιτών, τοξότες προκήρυξε βραβεία, για εκείνους οι
όποιο θα είχε άριστη φυσική κατάσταση. οποίοι θα φαίνονταν ικανότεροι στα ίδια τους
Καθιέρωσε επίσης βραβεία για τους πελταστές έργα.
και τους τοξότες, όποιοι θα αποδεικνύονταν οι Μτφρ. Κ. Καιροφύλας. [1939] χ.χ. Διασκευή
καλύτεροι στις ασκήσεις της ειδικότητάς τους.

από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Μτφρ. Π. Βλαχάκος & Γ.Α. Ράπτης. 2003.

Γ4.
α.
ἐν τῇ Φρυγίᾳ: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο
απαρέμφατο στρατεύεσθαι.
διὰ τὴν ἱππείαν: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ἐδύνατο
(στρατεύεσθαι).
προθύμως: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο απαρέμφατο πράττειν.
μάλιστα: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο φρονηματίας (γενέσθαι).
εἰς

Ἔφεσον: είναι (εμπρόθετος) επιρρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο ρήμα

συνήγαγε.
κράτιστα: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα ἂν ἱππεύοι.
β.

Η αιτία της απόφασης του Αγησιλάου δηλώνεται με τη δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση
«Ἐπεὶ μέντοι ἀνὰ τὰ πεδία οὐδὲ ἐν τῇ Φρυγίᾳ ἐδύνατο στρατεύεσθαι διὰ τὴν Φαρναβάζου
ἱππείαν». Η πρόταση εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο Ἐπεί.
Ο σκοπός της απόφασης του Αγησιλάου δηλώνεται με τη δευτερεύουσα τελική πρόταση
«ὡς μὴ δραπετεύοντα πολεμεῖν δέοι αὐτόν». Η πρόταση εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο
ὡς.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
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. Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ
δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι
οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ
βραχυτάτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου
και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη,
με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας
τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5):
α. Κατά τον Μαντίθεο το να έχει υπηρετήσει κανείς στο ιππικό την εποχή των Τριάκοντα δεν
αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το αξίωμα του βουλευτή.
β. Ο Μαντίθεος δηλώνει ότι ο μοναδικός λόγος της απολογίας του δεν είναι η κατηγορία,
αλλά ο έλεγχος της συκοφαντίας των κατηγόρων του.
γ. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι στις «δοκιμασίες» ο ομιλητής πρέπει κυρίως να αντικρούει
με επιχειρήματα τις κατηγορίες των αντιπάλων, όπως συμβαίνει και στις άλλες δικαστικές
διαμάχες.
δ. Ο Μαντίθεος παρακαλεί τους κατήγορούς του να δείξουν ευνοϊκότερη στάση και να
αποσύρουν τις κατηγορίες τους.
ε. Ο Μαντίθεος υπόσχεται ότι θα είναι σύντομος στην απολογία του.
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.2-55.4
Στο δεύτερο μέρος της πραγματείας του ο Αριστοτέλης περιγράφει τους διοικητικούς
θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονού του αθηναϊκού πολιτεύματος. Στο κείμενο
που ακολουθεί αναφέρεται στον τρόπο ανάδειξης και τη δοκιμασία των Εννέα αρχόντων.
Παλαιότερα δεν αναλάμβανε εξουσία όποιος αποδοκιμαζόταν από τη βουλή, αλλά τώρα
μπορεί να κάνει έφεση στο δικαστήριο, του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη. Όταν γίνεται
η κρίση, ρωτούν: «Ποιος είναι ο πατέρας σου και σε ποιον δήμο ανήκεις και ποιος είναι ο
πάππος σου, ποια η μητέρα σου και ποιος ο πατέρας της μητέρας σου και από ποιους
δήμους;» Μετά τον ρωτούν αν συμμετέχει στη λατρεία του Πατρώου Απόλλωνα και του
Ερκείου Δία και πού βρίσκονται τα ιερά τους. Ύστερα, αν έχει οικογενειακούς τάφους και πού
βρίσκονται, έπειτα αν φροντίζει τους γονείς του και αν πληρώνει τους φόρους και αν έχει
υπηρετήσει τη θητεία του. Αφού του απευθύνει (ο πρόεδρος) αυτές τις ερωτήσεις, του λέει:
«Φώναξε τώρα μάρτυρες για όσα είπες». Και όταν παρουσιάσει τους μάρτυρές του, ρωτούν:
«Έχει κανείς κάποια κατηγορία εναντίον του;» Κι αν υπάρχει κάποιος κατήγορος, το
δικαστήριο του δίνει το λόγο και μετά ο κατηγορούμενος απολογείται.
Μτφρ. Α. Παναγόπουλος

Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε μία
περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η ίδια λέξη, στο ίδιο μέρος του λόγου, σε
οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο) χρησιμοποιείται με
διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο κείμενο: δοκιμάζεσθαι, μηδέν, μαρτύρησον,
αἰτίας, λόγον.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§ 2.10.3-2.11.2
(έκδ. των Jones, H.S., Powell, J.E. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1942, ανατ. 1970)
Ο Θουκυδίδης αφού έχει αναφερθεί στις προετοιμασίες των Πελοποννησίων και στη
συγκέντρωση των δυνάμεών τους στον Ισθμό της Κορίνθου, ενόψει της εισβολής στην Αττική,
παραθέτει τον λόγο του Αρχίδαμου.

Καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν, Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων,
ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν καὶ τοὺς
μάλιστα ἐν τέλει καὶ ἀξιολογωτάτους παρῄνει τοιάδε. Ἄνδρες Πελοποννήσιοι καὶ ξύμμαχοι,
καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν πολλὰς στρατείας καὶ ἐν αὐτῇ Πελοποννήσῳ καὶ ἔξω ἐποιήσαντο, καὶ
ἡμῶν αὐτῶν οἱ πρεσβύτεροι οὐκ ἄπειροι πολέμων εἰσίν· ὅμως δὲ τῆσδε οὔπω μείζονα
παρασκευὴν ἔχοντες ἐξήλθομεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πόλιν δυνατωτάτην νῦν ἐρχόμεθα καὶ αὐτοὶ
πλεῖστοι καὶ ἄριστοι στρατεύοντες. Δίκαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι
μήτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς δόξης ἐνδεεστέρους. Ἡ γὰρ Ἑλλὰς πᾶσα τῇδε τῇ ὁρμῇ ἐπῆρται καὶ
προσέχει τὴν γνώμην, εὔνοιαν ἔχουσα διὰ τὸ Ἀθηναίων ἔχθος πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν.
---------οὔπω: όχι ακόμα
τῆς δόξης: από τη φήμη
τὸ ἔχθος: το μίσος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἄνδρες Πελοποννήσιοι … πρᾶξαι
ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου που βρίσκονται στη γενική πτώση:
τῶν Λακεδαιμονίων: είναι …………………………………………… στο ………………………………………….
τῆς ἐξόδου:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

πασῶν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἡμῶν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

πολέμων:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τῶν πατέρων:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 6)

β. Να αναγνωριστεί το είδος και η συντακτική λειτουργία των προτάσεων που ακολουθούν:
«ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν», «ἃ ἐπινοοῦμεν». (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
Α1.
α. – Σ: καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας
β. – Σ: Ὥστε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς
ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι.
γ. – Λ: ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι
δ. – Λ: Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου.
ε. – Σ: Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.2-55.4
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στη διαδικασία της
«δοκιμασίας» και στις ερωτήσεις που υποβαλλόταν ο «δοκιμαζόμενος». Επομένως, το
αριστοτελικό απόσπασμα μπορεί να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά με τις αναφορές του
Μαντίθεου για τον θεσμό της «δοκιμασίας».
Β4.
Δοκίμασα τα παπούτσια και είδα ότι δεν μου πάνε καθόλου!
Η θερμοκρασία είναι 2 βαθμούς κάτω από το μηδέν.
Μη με μαρτυρήσεις στη Διευθύντρια, σε παρακαλώ!
Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω.
Ο Γιώργος κάνει πολλές απουσίες χωρίς λόγο.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§ 2.10.3-2.11.2
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Κι όταν συνάχτηκε έτσι όλος ο συμμαχικός Όταν συγκεντρώθηκε όλος ο στρατός, ο
στρατός, κάλεσε ο Αρχίδαμος, ο βασιλιάς βασιλεύς των Λακεδαιμονίων Αρχίδαμος,
της Σπάρτης, που ήταν αρχιστράτηγος της αρχιστράτηγος της εκστρατείας, συγκάλεσε
εκστρατείας αυτής, όλους τους στρατηγούς όλους τους στρατηγούς και όλους τους
των πόλεων όλων και τους πιο επίσημους αξιωματούχους των συμμάχων και τους είπε
και

σπουδαίους

ορμήνεψε

κάπως

πολίτες,
έτσι:

και

«Άντρες

τους περίπου τα ακόλουθα: «Πελοποννήσιοι και
της Σύμμαχοι! Και οι πρόγονοί μας έκαναν

Πελοποννήσου και σύμμαχοι: Και οι πολλούς

πολέμους

και

μέσα

στην

πατέρες μας πήραν μέρος σε πολλές Πελοπόννησο και στο εξωτερικό, αλλά και οι

εκστρατείες

μέσα

κ'

έξω

από

την γεροντότεροι από εμάς δεν είναι άπειροι

Πελοπόννησο, κ' εμείς οι γεροντότεροι δεν στον πόλεμο. Ποτέ άλλοτε, όμως, δεν
είμαστε άμαθοι στον πόλεμο· δεν εβγήκαμε εκστρατεύσαμε με τόσες πολλές δυνάμεις
όμως ποτέ με μεγαλύτερο στράτευμα κ' και τόσα πολλά μέσα, αλλά πάμε να
εφοδιασμό από τούτον ― εδώ, και χτυπήσομε πολιτεία εξαιρετικά δυνατή και
πηγαίνομε τώρα να χτυπήσομε πολιτεία με πολυάριθμο και άριστο στράτευμα.
εξαιρετικά δυνατή, κ' εμείς οι ίδιοι είμαστε Έχομε, επομένως, την υποχρέωση να μην
πολύ μεγάλος και διαλεχτός στρατός. φανούμε κατώτεροι ούτε από τους πατέρες
Σωστό είναι λοιπόν να μη φανούμε μας ούτε από την δική μας φήμη. Η Ελλάδα
χειρότεροι από τους πατέρες μας, ούτε ολόκληρη

έχει

συγκλονιστεί

με

την

κατώτεροι από τη φήμη που έχομε εμείς οι εκστρατεία αυτήν κι έχει τα βλέμματά της
ίδιοι. Γιατί ολόκληρη η Ελλάδα έχει καρφωμένα απάνω μας κι ελπίζει, επειδή
ξεσηκωθεί με τούτη την εκστρατεία, κ' έχει μισεί τους Αθηναίους, ότι θα επιτύχομε στην
στραμμένο το νου της σε μας, κ' επειδή επιχείρησή μας.
μισούν

τους

Αθηναίους,

ποθούν

να Μτφρ. Άγγελος Σ. Βλάχος. 2008.

πετύχομε αυτό που βάλαμε σκοπό μας.
Μτφρ. Ε. Λαμπρίδη. 1962.
Γ4.
α.
τῶν Λακεδαιμονίων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο βασιλεύς.
τῆς ἐξόδου: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἡγεῖτο.
πασῶν: είναι (ομοιόπτωτος) κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τῶν πόλεων.
ἡμῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο πατέρες.
πολέμων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο ἄπειροι.
τῶν πατέρων: είναι γενική συγκριτική από το επίθετο συγκριτικού βαθμού χείρους.
β.
ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν: Δευτερεύουσα χρονική (επιρρηματική)
πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα της κύριας πρότασης
παρῄνει.
ἃ ἐπινοοῦμεν: Δευτερεύουσα αναφορική (ονοματική) πρόταση, ως αντικείμενο στο
απαρέμφατο πρᾶξαι.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν
τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς
δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας
ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. Ἐγὼ γὰρ
πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ
τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς τὸν
ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ
πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν
ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα·
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 ισχυρίζεται ότι στις δοκιμασίες ο ομιλητής πρέπει κυρίως να αντικρούει με
επιχειρήματα τις κατηγορίες των αντιπάλων, όπως συμβαίνει και στις άλλες δικαστικές
διαμάχες.
2) Ο Μαντίθεος υπόσχεται ότι θα είναι σύντομος στην απολογία του.
3) Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι του παραχώρησε μεγαλύτερο μερίδιο από την πατρική
περιουσία ο αδελφός του.

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) «Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου.»: Σε ποιους αναφέρεται ο Μαντίθεος
με την αντωνυμία «ὑμῶν»; (μονάδες 2)
2) «…διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως»: Ποιο ιστορικό γεγονός
υπαινίσσεται με τη φράση «διὰ τὰς συμφορὰς τὰς τῆς πόλεως»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§1.23
Ο αρχαίος ιστορικός συγκρίνει τους Περσικούς πολέμους με τον Πελοποννησιακό πόλεμο με
αφορμή τις επιπτώσεις που ο τελευταίος προκάλεσε στον αρχαιοελληνικό κόσμο.
Απ᾽ όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα, το μεγαλύτερο ήταν ο Περσικός πόλεμος, ο
οποίος τερματίστηκε με δυο ναυμαχίες και δύο μάχες, ενώ ο σημερινός πόλεμος κράτησε
παρά πολλά χρόνια και προκάλεσε τόσες συμφορές στην Ελλάδα, όσες δεν είχε ποτέ πάθει
σε ανάλογο χρονικό διάστημα. Ποτέ άλλοτε δεν κυριεύτηκαν και δεν καταστράφηκαν τόσες
πολιτείες είτε από βαρβάρους είτε από Έλληνες που πολεμούσαν μεταξύ τους. Σε πολλές,
μάλιστα, πολιτείες, αφού καταστράφηκαν, εγκαταστάθηκε καινούργιος πληθυσμός. Ποτέ
άλλοτε δεν έγιναν τόσες εξορίες και δεν σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, είτε στον πόλεμο είτε
σ᾽ εμφυλίους σπαραγμούς. Εκτός απ᾽ αυτό, πολλά από τα όσα αναφέρονται σε παλιές
διηγήσεις, τα οποία όμως σπάνια επαληθεύονταν, έγιναν πιστευτά. Γιατί έγιναν πολλοί και
καταστρεπτικοί σεισμοί και εκλείψεις ηλίου πολύ συχνότερες από όσες μπορούσαν να
μνημονευτούν για τις παλιές εποχές. Μεγάλες ξηρασίες σημειώθηκαν σε πολλά μέρη και
προκάλεσαν λιμούς και τέλος η φοβερή επιδημία, που προξένησε μεγάλες βλάβες και
καταστροφή. Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Μτφρ. Αγγ. Βλάχος
Β4. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά
συγγενή νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν.
Α

Β
α. δέηση

1. οἶδ’(α)

β. κλητική

2. δίκαιον

γ. δικαστήριο

3. Δέομαι

δ. δικτάτορας

4. ἐνειμάμην

ε. νομοθεσία

5. ἔγκλημα

ζ. είδηση
η. εγκλεισμός
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους 30a5-30c4
(έκδ. του Burnet, J. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1900, ανατ. 1967)
Ο Σωκράτης απολογείται στο δικαστήριο της Ηλιαίας. Με την απολογία του, όπως μας την
παρουσιάζει ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης ανάμεσα στα άλλα θέλει να εξηγήσει στους δικαστές
ότι δεν έκανε παρά αυτό που νόμιζε ότι τον πρόσταζε ο θεός, απορρίπτοντας τους
ισχυρισμούς του Άνυτου (: ένας από τους κατήγορους του Σωκράτη).
Ταῦτα γὰρ κελεύει ὁ θεός, εὖ ἴστε, καὶ ἐγὼ οἴομαι οὐδέν πω ὑμῖν μεῖζον ἀγαθὸν γενέσθαι ἐν
τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν. Οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι ἢ πείθων
ὑμῶν καὶ νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους μήτε σωμάτων ἐπιμελεῖσθαι μήτε χρημάτων
πρότερον μηδὲ οὕτω σφόδρα ὡς τῆς ψυχῆς ὅπως ὡς ἀρίστη ἔσται, λέγων ὅτι «Οὐκ ἐκ
χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ’ ἐξ ἀρετῆς χρήματα καὶ τὰ ἄλλα ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις ἅπαντα
καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ». Εἰ μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω τοὺς νέους, ταῦτ’ ἂν εἴη βλαβερά·
εἰ δέ τίς μέ φησιν ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει. Πρὸς ταῦτα, φαίην ἄν, «ὦ ἄνδρες
Ἀθηναῖοι, ἢ πείθεσθε Ἀνύτῳ ἢ μή, καὶ ἢ ἀφίετέ με ἢ μή, ὡς ἐμοῦ οὐκ ἂν ποιήσαντος ἄλλα,
οὐδ’ εἰ μέλλω πολλάκις τεθνάναι». Μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλ’ ἐμμείνατέ μοι οἷς
ἐδεήθην ὑμῶν, μὴ θορυβεῖν ἐφ' οἷς ἂν λέγω ἀλλ' ἀκούειν· καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ὀνήσεσθε
ἀκούοντες.
---------περιέρχομαι: γυρίζω εδώ κι εκεί
ὀνήσεσθε: θα ωφεληθείτε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ταῦτα γὰρ κελεύει … καὶ ἰδίᾳ καὶ
δημοσίᾳ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
τῷ θεῷ:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

σωμάτων:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἅπαντα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ταῦτα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τεθνάναι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 5)

β. «Εἰ μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω τοὺς νέους, ταῦτ’ ἂν εἴη βλαβερά·» Ο Σωκράτης
διατυπώνει έναν υποθετικό λόγο στο πλαίσιο της απολογίας του. Να διακρίνετε την υπόθεση
από την απόδοση και να τον χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του αιτιολογώντας την
απάντησή σας. (μονάδες 5)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Α1.
α.
1) – Λ: ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι
2) – Σ: Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.
3) – Λ: πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων
β.
1) Με την αντωνυμία «ὑμῶν» ο Μαντίθεος αναφέρεται στους βουλευτές.
2) Με τη φράση «διὰ τὰς συμφορὰς τὰς τῆς πόλεως» αναφέρεται στις καταστροφές σε
έμψυχο και άψυχο υλικό που προκάλεσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§1.23
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στις επιπτώσεις του
Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Μαντίθεος επικαλείται αυτές τις επιπτώσεις προκειμένου να
δικαιολογήσει την κακή οικονομική κατάσταση του πατέρα του. Έτσι, το κείμενο μπορεί να
αξιοποιηθεί ως εμβάθυνση στη συγκεκριμένη ιστορική αναφορά του Μαντίθεου.
Β4.
1-ζ, 2-γ, 3-α, 4-ε, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους 30a5-30c4
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Γιατί αυτή είναι η εντολή του θεού, Γιατί, να το ξέρετε καλά, αυτά διατάζει ο
κατάλαβέ το καλά, και εγώ πιστεύω ότι θεός και εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν υπήρξε
κανένα μεγαλύτερο αγαθό για σας δεν μεγαλύτερο καλό για την πόλη από τη δική
υπήρξε ως τώρα στην πόλη από την μου δραστηριότητα στην υπηρεσία του
υπηρεσία μου στον θεό. Γιατί εγώ γυρίζω θεού. Γιατί εγώ δεν κάνω τίποτε άλλο από το
εδώ και εκεί χωρίς να κάνω τίποτε άλλο από να τριγυρίζω και να προσπαθώ να σας πείσω
το να προσπαθώ να πείσω νεότερους και όλους, νέους και γέρους, να μη φροντίζετε
ηλικιωμένους

ανάμεσά

σας

να

μη πρώτα απ’ όλα και με τόσο ζήλο για το σώμα

φροντίζουν προηγουμένως μήτε για τα σας και για τα χρήματα, αλλά για το πώς θα
σώματα μήτε για τα χρήματα μήτε [για κάνετε την ψυχή σας όσο το δυνατόν

τίποτε άλλο] τόσο πολύ όσο για την ψυχή καλύτερη. Σας λέω ότι δεν δημιουργείται
πώς θα γίνει όσο γίνεται καλύτερη. Τους από τα χρήματα η αρετή αλλά από την
λέγω ότι η αρετή δεν γίνεται από τα αρετή τα χρήματα και όλα τα άλλα αγαθά
χρήματα, αλλά τα χρήματα και όλα τα άλλα των ανθρώπων, και στην ιδιωτική και στη
ανθρώπινα

αγαθά,

και

ιδιωτικά

και δημόσια ζωή. Αν λοιπόν διαφθείρω τους

δημόσια, [γίνονται] από την αρετή. Αν νέους λέγοντας αυτά, τα λόγια μου ίσως και
λοιπόν λέγοντας αυτά διαφθείρω τους να είναι επιβλαβή. Αν όμως κάποιος
νέους, τότε είναι βλαβερά. Αν πάλι κάποιος ισχυρίζεται ότι διδάσκω άλλα και όχι αυτά,
σας λέγει ότι εγώ λέγω άλλα από αυτά, δεν τότε λέει ανοησίες. Σε έναν τέτοιο ισχυρισμό
λέγει την αλήθεια. Έναντι όλων αυτών», θα θα απαντούσα: «Αθηναίοι, δεχθείτε τη θέση
σας έλεγα «άνδρες Αθηναίοι, είτε πείθεσθε του Άνυτου ή μην τη δέχεστε και αθωώστε
στον Άνυτο είτε όχι και είτε με αθωώσετε με ή μη με αθωώνετε. Εγώ πάντως δεν θα
είτε όχι, εγώ δεν κάνω άλλα [δεν θα αλλάξω κάνω τίποτε άλλο από ό,τι έκανα ως τώρα,
τη στάση μου], ακόμη και αν πρόκειται να ακόμα και αν πρόκειται να πεθάνω πολλές
πεθάνω πολλές φορές». Μη θορυβείτε, φορές». Ησυχάστε, Αθηναίοι, και κάντε μου
άνδρες Αθηναίοι, αλλά μείνετε σταθεροί τη χάρη να τηρήσετε αυτό που σας
στις παρακλήσεις μου. Μη θορυβείτε για παρακάλεσα, να ακούτε ήσυχα αυτά που
όσα λέγω, αλλά ακούτε, γιατί πιστεύω ότι, λέω.

Γιατί,

όπως

εγώ

αν ακούτε, θα ωφεληθείτε.

ωφεληθείτε, αν ακούσετε.

Μτφρ. Ν.Ε. Τζιράκης. 2002.

Μτφρ. Θ. Σαμαράς. 2003.

νομίζω,

Γ4.
α.
τῷ θεῷ: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (δοτική αντικειμενική) στο ὑπηρεσίαν.
σωμάτων: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ἐπιμελεῖσθαι.
ἅπαντα: είναι (ομοιόπτωτος) κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ἀγαθά.
ταῦτα: είναι σύστοιχο αντικείμενο στη μετοχή λέγων.
τεθνάναι: είναι αντικείμενο στο ρήμα μέλλω (τελικό απαρέμφατο).
β.
Υπόθεση: Εἰ μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω τοὺς νέους = Εἰ + οριστική ενεστώτα
Απόδοση: ταῦτ’ ἂν εἴη βλαβερά = Δυνητική ευκτική
Ο υποθετικός λόγος που διατυπώνει ο Σωκράτης, δηλώνει το πραγματικό.

θα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§2-3
Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ
κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν
αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο
μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν
αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα
μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι
ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ
ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου
και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη,
με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας
τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5):
1. Ο Μαντίθεος δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι θα μεταστρέψει τις
αρνητικές σε βάρος του εντυπώσεις.
2. Ο Μαντίθεος προβάλλει τα δημοκρατικά του φρονήματα και τη συμμετοχή του στις
στρατιωτικές δραστηριότητες της πόλης.
3. Οι αντίπαλοι του Μαντίθεου θεωρούν ότι στη ζωή του ακολούθησε το μέτρο.
4. Ο Μαντίθεος ζητάει από τους βουλευτές να παραβλέψουν το ήθος των κατηγόρων.
5. Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι ζούσε στην Αθήνα κατά την περίοδο της τυραννίας μετά το
τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.3-4
Στο δεύτερο μέρος της πραγματείας του ο Αριστοτέλης περιγράφει τους διοικητικούς
θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονού του αθηναϊκού πολιτεύματος. Μετά το
σύντομο προοίμιον, ο φιλόσοφος πραγματεύεται τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των
κληρωτών και αιρετών αξιωματούχων και των υπαλλήλων της διοίκησης.
Όταν γίνεται η κρίση, ρωτούν: «Ποιος είναι ο πατέρας σου και σε ποιον δήμο ανήκεις και
ποιος είναι ο πάππος σου, ποια η μητέρα σου και ποιος ο πατέρας της μητέρας σου και από

ποιους δήμους;» Μετά τον ρωτούν αν συμμετέχει στη λατρεία του Πατρώου Απόλλωνα και
του Ερκείου Δία και πού βρίσκονται τα ιερά τους. Ύστερα, αν έχει οικογενειακούς τάφους και
πού βρίσκονται, έπειτα αν φροντίζει τους γονείς του και αν πληρώνει τους φόρους και αν έχει
υπηρετήσει τη θητεία του. Αφού του απευθύνει (ο πρόεδρος) αυτές τις ερωτήσεις, του λέει:
«Φώναξε τώρα μάρτυρες για όσα είπες». Και όταν παρουσιάσει τους μάρτυρές του, ρωτούν:
«Έχει κανείς κάποια κατηγορία εναντίον του;» Κι αν υπάρχει κάποιος κατήγορος, το
δικαστήριο του δίνει το λόγο και μετά ο κατηγορούμενος απολογείται. Ύστερα αποφασίζει η
βουλή με ανάταση χεριών και στο δικαστήριο με ψήφο. Αν δεν παρουσιαστεί κατήγορος,
γίνεται αμέσως η ψηφοφορία.
Μτφρ. Α. Παναγόπουλος
Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο
ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να ολοκληρωθεί
ορθά το νόημά τους:
•

τυγχάνει: Η ……………………. των στόχων μας είναι βασική προϋπόθεση για να
προοδεύσουμε.

•

διακείμενος: Αυτό το δαχτυλίδι είναι οικογενειακό μας ……………………. .

•

πλέον: Η ……………………. των κατοίκων της περιοχής είναι αγρότες.

•

φαίνομαι: Στην …..................... της θάλασσας υπήρχαν πολλά φύκια.

•

πολιτείας: Ο Αθηναίος ….................. συνδύαζε τη θεωρία με την πράξη, σύμφωνα με τον
Περικλή.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Δήμου Καταλύσεως Ἀπολογία §§15-17.3
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)

Ο ομιλητής στην πίστιν – ἀπόδειξιν του λόγου του υποστήριξε ότι κανείς δεν έρχεται στον
κόσμο με διαμορφωμένες πολιτικές απόψεις, αλλά ότι οι πολιτικές επιλογές του καθενός
διαμορφώνονται με βάση τα συμφέροντά του. Τόνισε, μάλιστα, ότι όσοι δεν υπέστησαν
δεινά κατά την περίοδο του δημοκρατικού πολιτεύματος δεν είχαν λόγους να επιζητούν την
ανατροπή του.
Ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων ἄξιον σκέψασθαι.
Ἐγὼ γὰρ τοιοῦτον ἐμαυτὸν ἐν ταῖς τῆς πόλεως συμφοραῖς παρέσχον ὥστε, εἰ πάντες τὴν αὐτὴν

γνώμην ἔσχον ἐμοί, μηδένα ἂν ὑμῶν μηδεμιᾷ χρήσασθαι συμφορᾷ. Ὑπ’ ἐμοῦ γὰρ ἐν τῇ
ὀλιγαρχίᾳ οὔτε ἀπαχθεὶς οὐδεὶς φανήσεται, οὔτε τῶν ἐχθρῶν οὐδεὶς τετιμωρημένος, οὔτε
τῶν φίλων εὖ πεπονθώς. (Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἄξιον θαυμάζειν· εὖ μὲν γὰρ ποιεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ
χρόνῳ χαλεπὸν ἦν, ἐξαμαρτάνειν δὲ τῷ βουλομένῳ ῥᾴδιον). Οὐ τοίνυν οὐδ’ εἰς τὸν κατάλογον
Ἀθηναίων καταλέξας οὐδένα φανήσομαι, οὐδὲ δίαιταν καταδιαιτησάμενος οὐδενός, οὐδὲ
πλουσιώτερος ἐκ τῶν ὑμετέρων γεγονὼς συμφορῶν. Καίτοι εἰ τοῖς τῶν γεγενημένων κακῶν
αἰτίοις ὀργίζεσθε, εἰκὸς καὶ τοὺς μηδὲν ἡμαρτηκότας βελτίους ὑφ’ ὑμῶν νομίζεσθαι. Καὶ μὲν
δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, μεγίστην ἡγοῦμαι περὶ ἐμαυτοῦ τῇ δημοκρατίᾳ πίστιν δεδωκέναι.
---------ἐμαυτὸν παρέσχον: αποδείχτηκα
εἰς τὸν κατάλογον Ἀθηναίων καταλέγω: συμπεριλαμβάνω στον κατάλογο των μη Αθηναίων
καταδιαιτῶμαι δίαιταν: μεσολαβώ για την τιμωρία κάποιου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἔτι τοίνυν… ῥάδιον)».
Μονάδες 20
Γ4.
α. «Ὑπ’ ἐμοῦ… συμφορῶν»: Να εντοπίσετε στο συγκεκριμένο απόσπασμα του κειμένου τις
μετοχές με τις οποίες καταδεικνύεται το ήθος του ομιλητή κατά την περίοδο της
διακυβέρνησης των Τριάκοντα. Να τις αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους. (μονάδες 6)
β. «Καίτοι … νομίζεσθαι»: Ο ομιλητής, απευθυνόμενος στους δικαστές, διατυπώνει έναν
υποθετικό λόγο. Να τον αναγνωρίσετε ως προς το είδος του και να δικαιολογήσετε την
επιλογή σας. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§2-3
Α1.
1. – Σ: Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει
ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων,
μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι
2. – Σ: ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων
μετέχειν ὑμῖν
3. – Λ : ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ
[παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν
4. – Λ : δέομαι ὑμῶν … τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι
5. – Λ : Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς (…) οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.3-4
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο Αριστοτέλης αναφέρεται στις αρχικές
καθιερωμένες ερωτήσεις της δοκιμασίας, με την οποία γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος της
προσωπικότητας του δοκιμαζόμενου. Κοινά σημεία που εντοπίζονται στα δύο
αποσπάσματα είναι οι αναφορές στην κοινωνική και δημόσια ζωή του δοκιμαζόμενου.
Β4. επίτευξη (επιτυχία), κειμήλιο, πλειοψηφία, επιφάνεια, πολίτης
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§15-17.3
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Ακόμα, κύριοι δικαστές, και από τις άλλες Ακόμη,

άνδρες

δικαστές,

αξίζει

να

πράξεις μου αξίζει να σκεφθείτε (ποιος προβληματιστείτε και για τις άλλες μου
είμαι). Εγώ δηλαδή τέτοια συμπεριφορά πράξεις· έδειξα δηλαδή τέτοια διαγωγή στις
έδειξα στις συμφορές της πόλεως, ώστε, συμφορές της πόλης, ώστε, αν όλοι είχαν τις
εάν όλοι σκέφτονταν, όπως εγώ, κανείς ίδιες απόψεις με εμένα, κανένας από σας δε
από σας καμία συμφορά δεν θα είχε πάθει. θα είχε πάθει τίποτε. Γιατί στην περίοδο της
Από μένα δηλαδή τον καιρό της ολιγαρχίας ολιγαρχίας κανείς δε θα φανεί ότι οδηγήθηκε
κανείς δεν θα φανεί ότι οδηγήθηκε στη εξαιτίας

μου

στη

φυλακή,

ούτε

ότι

φυλακή, ούτε εχθρός μου ότι τιμωρήθηκε, τιμωρήθηκε κανείς από τους εχθρούς, ούτε
ούτε φίλος μου ότι ευεργετήθηκε. Και για ότι ευεργετήθηκε κανείς από τους φίλους.
τούτο βέβαια δεν πρέπει να απορεί κανείς. Και αυτό δεν είναι άξιο θαυμασμού· γιατί,
Διότι στην περίσταση εκείνη ήταν δύσκολο εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να κάνει

να ευεργετεί κανείς, εύκολο δε σε αυτόν κανείς καλό, αλλά ήταν εύκολο, σ' όποιον
που επιθυμούσε να βλάπτει. Δεν θα φανώ ήθελε, να κάνει κακό. Ούτε, πάλι, θα φανώ
λοιπόν

ότι

περιέλαβα

κάποιον

στον ότι συμπεριέλαβα κανέναν στον κατάλογο

κατάλογο των μη Αθηναίων, ούτε θα φανώ των μη Αθηναίων, ούτε ότι ζήτησα την εύνοια
ότι εξάσκησα βία εναντίον δικαστή για να κάποιου

δικαστή,

ούτε

ότι

έγινα

εκδώσει για μένα ευνοϊκή απόφαση, ούτε πλουσιότερος εκμεταλλευόμενος τις δικές
ότι έγινα πλουσιότερος επωφελούμενος σας συμφορές. Κι όμως, αν οργίζεσθε
από τις συμφορές του λαού. Και βέβαια, εναντίον των υπευθύνων γι' αυτές τις
εάν αγανακτείτε εναντίον των αιτίων των συμφορές, είναι λογικό να θεωρούνται από
εγκλημάτων που έχουν γίνει, πρέπει να σας ανώτεροι αυτοί που δεν έχουν διαπράξει
θεωρείτε χρηστούς πολίτες εκείνους που κανένα κακό. Νομίζω ασφαλώς, άνδρες
κανέναν δεν αδίκησαν. Και ασφαλώς, δικαστές, ότι έχω δείξει με τη μεγαλύτερη
κύριοι δικαστές, νομίζω ότι έχω δώσει αξιοπιστία τα δημοκρατικά μου φρονήματα.
μεγίστη απόδειξη για τον εαυτό μου στη Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2004.
δημοκρατία (νομίζω ότι έχω αποδείξει τα
υπέρ της δημοκρατίας αισθήματά μου).
Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. Διασκευή
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.
Γ4.
α. ἀπαχθείς, τετιμωρημένος, πεπονθώς: κατηγορηματικές μετοχές (με ρήμα εξάρτησης
φανήσεται)
καταλέξας, καταδιαιτησάμενος, γεγονώς: κατηγορηματικές μετοχές (με ρήμα εξάρτησης
φανήσομαι).
β.
Σχηματίζεται υποθετικός λόγος με Υπόθεση εἰ τοῖς τῶν γεγενημένων κακῶν αἰτίοις
ὀργίζεσθε (εἰ+οριστική ενεστώτα, ὀργίζεσθε) και Απόδοση εἰκός (ἐστι) καὶ τοὺς μηδὲν
ἡμαρτηκότας βελτίους ὑφ’ ὑμῶν νομίζεσθαι (εἰκός ἐστι, οριστική ενεστώτα). Ο υποθετικός
λόγος δηλώνει το πραγματικό.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου
και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη,
με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας
τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5):
1. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι επέστρεψε ολόκληρο το επίδομα του ιππέα στο δημόσιο.
2. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του σανιδίου.
3. Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι οι σύνδικοι, ως συνήγοροι του δημοσίου, τον κατηγόρησαν
ότι δεν επέστρεψε το επίδομα του ιππέα.
4. Ο Μαντίθεος αρνείται την κατηγορία, επειδή θεωρεί ότι αποτελεί εμπόδιο στην έγκρισή
του ως βουλευτή.
5. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι ο μοναδικός λόγος της απολογίας του είναι ο έλεγχος της
ψευδολογίας των κατηγόρων του.
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §18

Στον λόγο του «Δήμου καταλύσεως ἀπολογία», ο ρήτορας προσπαθεί ν΄ αποδείξει ότι οι
κατήγοροί του τον συκοφαντούν άδικα και ότι ο ίδιος την περίοδο των Τριάκοντα έδρασε ως
δημοκράτης.
Νομίζω, άνδρες δικαστές, ότι δε θα μισούσατε δίκαια αυτούς που στην περίοδο της
ολιγαρχίας δεν είχαν πάθει κανένα κακό, ενώ πρέπει να οργίζεσθε εναντίον εκείνων που
βασάνισαν το λαό, ούτε να νομίζετε εχθρούς όσους δεν έφυγαν (από την Αθήνα) αλλά αυτούς
που σας εξόρισαν, ούτε αυτούς που επιδίωξαν να σώσουν την περιουσία τους αλλά αυτούς
που αφαίρεσαν την περιουσία από άλλους, ούτε αυτούς που έμειναν στην πόλη για να
σώσουν τη ζωή τους αλλά αυτούς που συνεργάστηκαν με τους τριάντα τυράννους γιατί
ήθελαν να καταστρέψουν άλλους. Αν, πάλι, νομίζετε ότι πρέπει να εξοντώσετε εσείς όσους
εκείνοι ξέχασαν να αδικήσουν, δε θα εξαιρεθεί κανένας πολίτης.
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης
Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα (απλά
ή σύνθετα) του ρήματος ἀποδείξειεν, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
• Μου δίνεις ένα ……………………, για να καταλάβω τι εννοείς;
• Γνωστή ηθοποιός παρουσίασε την …………………… μόδας διάσημου οίκου.
• Επειδή υπήρχαν πολλές …………………… φοροδιαφυγής, πραγματοποιήθηκαν

σαρωτικοί

έλεγχοι στην αγορά.
• Μην ξεχάσεις να πάρεις την …....................... .
• Η συμπεριφορά του ήταν ............................ . Δεν έχω κανένα παράπονο.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἱέρων, κεφ. 5, §§ 1-2
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1920, ανατ. 1969)
Ο Ιέρωνας, τύραννος των Συρακουσών, στον διάλογό του με τον ποιητή Σιμωνίδη παραθέτει
όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι τύραννοι παρουσιάζουν αντιφάσεις στα
συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους.
Χαλεπὸν δ’ ἐρῶ σοι καὶ ἄλλο πάθημα, ὦ Σιμωνίδη, τῶν τυράννων. Γιγνώσκουσι μὲν γὰρ οὐδὲν
ἧττον τῶν ἰδιωτῶν τοὺς ἀλκίμους τε καὶ σοφοὺς καὶ δικαίους. Τούτους δ’ ἀντὶ τοῦ ἄγασθαι
φοβοῦνται, τοὺς μὲν ἀνδρείους, μή τι τολμήσωσι τῆς ἐλευθερίας ἕνεκεν, τοὺς δὲ σοφούς, μή
τι μηχανήσωνται, τοὺς δὲ δικαίους, μὴ ἐπιθυμήσῃ τὸ πλῆθος ὑπ’ αὐτῶν προστατεῖσθαι. Ὅταν

δὲ τοὺς τοιούτους διὰ τὸν φόβον ὑπεξαιρῶνται, τίνες ἄλλοι αὐτοῖς καταλείπονται χρῆσθαι
ἀλλ’ ἢ οἱ ἄδικοί τε καὶ ἀκρατεῖς καὶ ἀνδραποδώδεις; Οἱ μὲν ἄδικοι πιστευόμενοι, διότι
φοβοῦνται ὥσπερ οἱ τύραννοι τὰς πόλεις μήποτε ἐλεύθεραι γενόμεναι ἐγκρατεῖς αὐτῶν
γένωνται, οἱ δ’ ἀκρατεῖς τῆς εἰς τὸ παρὸν ἐξουσίας ἕνεκα, οἱ δ’ ἀνδραποδώδεις, διότι οὐδ’
αὐτοὶ ἀξιοῦσιν ἐλεύθεροι εἶναι. Χαλεπὸν οὖν καὶ τοῦτο τὸ πάθημα ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι, τὸ
ἄλλους μὲν ἡγεῖσθαι ἀγαθοὺς ἄνδρας, ἄλλοις δὲ χρῆσθαι ἀναγκάζεσθαι. Ἔτι δὲ φιλόπολιν
μὲν ἀνάγκη καὶ τὸν τύραννον εἶναι· ἂνευ γὰρ τῆς πόλεως οὔτ’ ἂν σῴζεσθαι δύναιτο οὔτ’
εὐδαιμονεῖν· ἡ δὲ τυραννὶς ἀναγκάζει καὶ ταῖς ἑαυτῶν πατρίσιν ἐνοχλεῖν.
----------

ὁ ἄλκιμος: ο γενναίος, ο δυνατός
ἄγαμαί τι: θαυμάζω, επιδοκιμάζω κάτι
προστατέομαι, -οῦμαι ὑπό τινος: κυβερνώμαι, διοικούμαι από κάποιον
ὑπεξαιροῦμαι: απομακρύνω κάποιον
ὁ ἀνδραποδώδης: ο δουλικός, ο δουλοπρεπής
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Χαλεπὸν δ’ ἐρῶ … ἀκρατεῖς καὶ
ἀνδραποδώδεις;»
Μονάδες 20
Γ4. α. «Τούτους δ’ ἀντὶ τοῦ ἄγασθαι φοβοῦνται … πλῆθος ὑπ’ αὐτῶν προστατεῖσθαι»: Στην
παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε και να καταγράψετε τις προτάσεις που δηλώνουν φόβο
(μονάδες 3) και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς τους (μονάδες 2).
β. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου:
τυράννων:

είναι ………………………………………….… στο ……………………….….……………..

ἰδιωτῶν:

είναι ……………………………………….…….. στο …………………………..……………..

τῆς ἐλευθερίας ἕνεκεν: είναι …………………………………………….. στο …………………………………………
αὐτῶν:

είναι …………………………………………….. στο …………………………………………..

ἑαυτῶν:

είναι ………………………………………..…… στο …………………….……………………
(μονάδες 5)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§ 7-8
Α1.
1. – Λ: οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα
2. – Λ:. ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ
3. – Λ: οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις
4. – Λ: οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς
5. – Σ: ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία § 18
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται, όπως και το πρωτότυπο
κείμενο, στην κατηγορία της συνεργασίας με το καθεστώς των Τριάκοντα. Κοινό τόπο των
δύο αποσπασμάτων αποτελεί όχι μόνο η αποστασιοποίηση των δύο κατηγορουμένων από
τις πρακτικές και μεθόδους του καθεστώτος των Τριάκοντα αλλά και από τα κριτήρια που
θέτουν για την αξιολόγηση του πολίτη, προτάσσοντας εκείνο της μη διάπραξης αδικιών προς
τους συμπολίτες τους. Θα μπορούσε, επίσης, να εξεταστεί και ο κοινός τρόπος διεκδίκησης
της εύνοιας του ακροατηρίου από τους δύο ομιλητές.
Β4. παράδειγμα, επίδειξη, ενδείξεις, απόδειξη, υποδειγματική
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἱέρων κεφ. 5 §§ 1-2
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Θα σου πω κι ένα άλλο από τα δυσάρεστα Θα σου πω, Σιμωνίδη, και ένα άλλο
που παθαίνουν οι τύραννοι, Σιμωνίδη. δυσάρεστο

πάθημα

τυράννων.

Αυτοί

Αυτοί, παρ' όλο που αναγνωρίζουν τους ξέρουν πολύ καλά και τους σεμνούς και τους
γενναίους, τους σοφούς και τους δίκαιους σοφούς και τους δίκαιους πολίτες, αλλά
όχι λιγότερο απ' ότι οι ιδιώτες, τους αντί να τους εκτιμούν τους φοβούνται·
φοβούνται μάλλον παρά τους θαυμάζουν άλλους

-τους

τους ανδρείους, μήπως και τολμήσουν κάτι αποτολμήσουν

ανδρείουςκάτι

για

μήπως

και

χάρη

της

για χάρη της ελευθερίας· τους σοφούς ελευθερίας τους, άλλους δε, τους σοφούς,
μήπως και μηχανευτούν κάτι τους δίκαιους, μήπως μηχανευτούν κάτι εναντίον τους και
μήπως τους θελήσει το πλήθος για τέλος, τους δίκαιους, μήπως επιθυμήσει ο
κυβερνήτες του. Κι όταν οι τύραννοι από το λαός να τον κυβερνήσουν αυτοί. Όταν όλους
φόβο τους τούς ξεπαστρέψουν αυτούς, αυτούς τους απομακρύνουν από φόβο,
ποιοι άλλοι θα τους μείνουν για να τους ποιοι άλλοι απομένουν για να τους

χρησιμοποιούν εκτός από τους άδικους, χρησιμοποιήσουν, παρά οι άδικοι, οι
τους έκλυτους και τους δουλοπρεπείς; Τους ανήθικοι και οι δουλοπρεπείς; Οι άδικοι
άδικους τους εμπιστεύονται, γιατί κι αυτοί προσελκύουν

την

εμπιστοσύνη

των

φοβούνται, όπως οι τύραννοι, μήπως η τυράννων γιατί δεν φοβούνται ότι αν
πόλη κάποια μέρα γίνει ελεύθερη και καμμιά φορά ελευθερωθούν οι πολιτείες θα
ασκήσει πάνω τους την εξουσία της· τους ανατεθεί η εξουσία στους αδίκους αυτούς.
έκλυτους εξαιτίας της ελευθερίας δράσης Τους ανήθικους τους εμπιστεύονται γιατί
που έχουν προς το παρόν και τους δεν ενδιαφέρονται παρά για την παρούσα
δουλοπρεπείς, επειδή αυτοί δεν έχουν εξουσία, ενώ τους δουλοπρεπείς τους
καμιά αξίωση να είναι ελεύθεροι. Μου θέλουν γιατί ούτε για τον εαυτό τους δεν
φαίνεται λοιπόν δυσάρεστο κι αυτό το διεκδικούν την ελευθερία. Πιστεύω, λοιπόν,
πάθημα: άλλους να θεωρείς χρηστούς πως και τούτο το πάθημα είναι δυσάρεστο,
άνδρες κι άλλους να είσαι αναγκασμένος να δηλαδή αυτούς που τους θεωρείς ως
χρησιμοποιείς. Επιπλέον, ο τύραννος είναι χρηστούς άνδρες να μη μπορείς να τους
αναγκασμένος να αγαπά την πόλη του · γιατί χρησιμοποιήσεις κι αυτούς που δεν εκτιμάς
χωρίς αυτή δεν μπορεί ούτε να υπάρχει ν' αναγκάζεσαι να τους χρησιμοποιείς.
ούτε να ευτυχεί · η τυραννία όμως Ακόμα πρέπει ο τύραννος ν' αγαπά την πόλη
αναγκάζει τους τυράννους να εγκαλούν την του, γιατί χωρίς την πολιτεία δεν μπορεί
ίδια την πατρίδα τους.

ούτε να υπάρξει, ούτε να ευδαιμονεί. Η

Μτφρ. Λ. Τρουλινός. 1994.

τυραννίδα,

όμως,

αναγκάζει

τους

τυράννους να κακομεταχειρίζονται και τις
ίδιες τους τις πατρίδες και να τις μειώνουν
με τα διάφορα μέτρα τους.
Μτφρ. Τ. Βουρνάς. 1984.
Γ4α.
μή τι τολμήσωσι τῆς ἐλευθερίας ἕνεκεν: είναι δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική
πρόταση.
μή τι μηχανήσωνται: είναι δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική πρόταση.
μὴ ἐπιθυμήσῃ τὸ πλῆθος ὑπ’ αὐτῶν προστατεῖσθαι: είναι δευτερεύουσα ονοματική
ενδοιαστική πρόταση.

Και οι τρεις ενδοιαστικές προτάσεις εισάγονται με τον ενδοιαστικό σύνδεσμο «μὴ», διότι
δηλώνουν φόβο μήπως γίνει κάτι ανεπιθύμητο κι εκφέρονται με υποτακτική αορίστου
(«τολμήσωσι», «μηχανήσωνται», «ἐπιθυμήσῃ»), γιατί εκφράζουν φόβο προσδοκώμενο.
β.
τυράννων: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική υποκειμενική) στο
πάθημα.
ἰδιωτῶν: είναι γενική συγκριτική (ως β΄ όρος σύγκρισης) από το επίθετο συγκριτικού βαθμού
ἧττον.
τῆς ἐλευθερίας ἕνεκεν: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο
ρήμα τολμήσωσι
αὐτῶν: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο ἐγκρατεῖς
ἑαυτῶν: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική κτητική) στο πατρίσι

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν
τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς
δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας
ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. Ἐγὼ γὰρ
πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ
τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς τὸν
ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ
πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν
ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα·
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1) Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι στις δοκιμασίες ο ομιλητής πρέπει κυρίως να αντικρούει με
επιχειρήματα τις κατηγορίες των αντιπάλων, όπως συμβαίνει και στις άλλες δικαστικές
διαμάχες.
2) Ο Μαντίθεος παρακαλεί για την εύνοια των βουλευτών.
3) Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι, επειδή η περιουσία που κληρονόμησε ήταν μεγάλη,
παραχώρησε μεγαλύτερο μερίδιο από την πατρική περιουσία στον αδελφό του.
4) Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι μοίρασε την πατρική περιουσία έτσι ώστε ο ίδιος να πάρει
ίσο μερίδιο με τον αδελφό του.
5) Ο Μαντίθεος διατυπώνει την άποψη ότι δεν έδωσε στους συμπολίτες του ποτέ αφορμή
για παράπονα ή για κατηγορίες εναντίον του.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Νόμοι 774c-d
Ο διάλογος διαδραματίζεται στην Κρήτη και στη συζήτηση παίρνουν μέρος ένας ανώνυμος
Αθηναίος, ο Κρητικός Κλεινίας και ο Σπαρτιάτης Μέγγιλος. Θέμα του διαλόγου είναι η

οικοδόμηση ενός φανταστικού πολιτεύματος, η εύρυθμη λειτουργία του οποίου εξαρτάται
από μια ιδεατή νομοθεσία.
Για την προίκα μιλήσαμε και πιο μπροστά, αλλά ας επαναλάβουμε ότι ισότητα σημαίνει το να
μη παίρνει, ούτε να δίνει κανείς, ούτε όταν παντρεύεται ο ίδιος, ούτε όταν παντρεύει την
κόρη του γιατί δεν είναι δίκαιο να μένουν άγαμοι οι φτωχοί επειδή δεν έχουν χρήματα. Γιατί
όλοι οι πολίτες έχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν, και εκτός αυτού οι γυναίκες που δεν
έχουν προίκα φέρνονται με λιγότερη αυθάδεια κι η συμπεριφορά των αντρών που θα τις
παντρεύονται, για την προίκα τους, θα ήταν λιγότερο ταπεινωτική και δουλοπρεπής. Κι’
όποιος υπακούει σ’ αυτά, θα μπορεί να περηφανεύεται ότι έκαμε κάτι ωραίο· αυτός που δεν
υπακούει ή παίρνει για προίκα φορέματα που αξίζουν πάνω από πενήντα δραχμές, ή πάνω
από μία μνα ή πάνω από μιάμιση μνα ανάλογα με την οικονομική τάξη που ανήκουν – ή πάνω
από την αξία δύο μνων όποιος ανήκει στην ανώτατη τάξη, θα γίνεται χρεωφειλέτης του
δημοσίου για διπλάσιο ποσό, και το ποσό που έλαβε ή πήρε θα αφιερώνεται στην Ήρα και
στο Δία κι ας το εισπράττουν οι ταμίες των δύο αυτών θεών, [… ].
Μτφρ. Β. Μοσκόβης

Β4. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά
συγγενή νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν.
Α

Β
α. ανάληψη

1. πλείω

β. πλεονεξία

2. ἀπολογεῖσθαι

γ. φόρεμα

3. καταλειφθείσης

δ. διοίκηση

4. συμφορὰς

ε. λιποτάκτης

5. διῴκηκα

ζ. λεξικό
η. δίωξη
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Ἐπιστολαί, 324d –325a
(έκδ. του Burnet, J. Oxford University Press, 1903)
Στην έβδομη επιστολή του ο Πλάτων προχωρά στον απολογισμό του για τα τρία ταξίδια που
είχε πραγματοποιήσει στη Σικελία. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα διατυπώνει την άποψή του
για το καθεστώς των τριάκοντα τυράννων, άποψη που είχε ήδη διαμορφώσει, όταν
πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στη Σικελία (390 ή 389 π.Χ.).
Τούτων [τῶν τριάκοντα] δή τινες οἰκεῖοί τε ὄντες καὶ γνώριμοι ἐτύγχανον ἐμοί, καὶ δὴ καὶ
παρεκάλουν εὐθὺς ὡς ἐπὶ προσήκοντα πράγματά με. Καὶ ἐγὼ θαυμαστὸν οὐδὲν ἔπαθον ὑπὸ
νεότητος· ᾠήθην γὰρ αὐτοὺς ἔκ τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ δίκαιον τρόπον ἄγοντας διοικήσειν δὴ
τὴν πόλιν, ὥστε αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, τί πράξοιεν. Καὶ ὁρῶν δήπου τοὺς
ἄνδρας ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ χρυσὸν ἀποδείξαντας τὴν ἔμπροσθεν πολιτείαν —τά τε ἄλλα καὶ
φίλον ἄνδρα ἐμοὶ πρεσβύτερον Σωκράτη, ὃν ἐγὼ σχεδὸν οὐκ ἂν αἰσχυνοίμην εἰπὼν
δικαιότατον εἶναι τῶν τότε, ἐπί τινα τῶν πολιτῶν μεθ᾽ ἑτέρων ἔπεμπον, βίᾳ ἄξοντα ὡς
ἀποθανούμενον, ἵνα δὴ μετέχοι τῶν πραγμάτων αὐτοῖς, εἴτε βούλοιτο εἴτε μή· ὁ δ᾽ οὐκ
ἐπείθετο, πᾶν δὲ παρεκινδύνευσεν παθεῖν πρὶν ἀνοσίων αὐτοῖς ἔργων γενέσθαι κοινωνός —
ἃ δὴ πάντα καθορῶν καὶ εἴ τιν᾽ ἄλλα τοιαῦτα οὐ σμικρά, ἐδυσχέρανά τε καὶ ἐμαυτὸν
ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν.
---------καὶ δὴ καὶ παρεκάλουν εὐθὺς ὡς ἐπὶ προσήκοντα πράγματά με: με παρακινούσαν, λοιπόν,
εξαρχής να συμμετέχω στις ενέργειές τους, με τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για πράγματα που
μου ταιριάζουν
ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν: αποτραβήχτηκα από κείνα τα κακά
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ ὁρῶν δήπου… ἀπὸ τῶν τότε
κακῶν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
ὄντες:

είναι ……………………………………………

στο ………………………………………….

διοικήσειν:

είναι ……………………………………………

στο ………………………………………….

χρυσὸν:

είναι ……………………………………………

στο ………………………………………….

ἀποδείξαντας:

είναι ……………………………………………

στο ………………………………………….

τῶν πραγμάτων: είναι …………………………………………..

στο ………………………………………….

ἃ:

στο ………………………………………….

είναι …………………………………………

(μονάδες 6)
β. Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων που ακολουθούν: «ὥστε αὐτοῖς σφόδρα
προσεῖχον τὸν νοῦν», «ἵνα δὴ μετέχοι τῶν πραγμάτων αὐτοῖς» (μονάδες 4).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Α1.
1) – Λ: ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι
2) – Σ: Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου.
3) – Λ: οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης … πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽
ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων
4) – Λ: πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων
5) – Σ: πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν
ἔγκλημα γενέσθαι
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Νόμοι 774c-d
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στους λόγους για τους
οποίους ο Πλάτωνας, στο πλαίσιο ενός φανταστικού πολιτεύματος με ιδεατή νομοθεσία,
αντιτίθεται στο θεσμό της προίκας. Ο Μαντίθεος από την άλλη μεριά, αναφέρεται στο θεσμό
της προίκας, επιχειρώντας να αποδείξει ότι, προικίζοντας επαρκώς τις αδελφές του, έχει
επιδείξει τη δέουσα συμπεριφορά σε ό,τι αφορά στον ιδιωτικό του βίο, ακολουθώντας το
εθιμικό δίκαιο (αφού νομικά δεν ήταν υποχρεωμένος να προικίσει τις αδελφές του). Το
παράλληλο κείμενο θα μπορούσε, επομένως, να αξιοποιηθεί προκειμένου να αναδειχθεί η
αντιτιθέμενη στο εθιμικό δίκαιο πλατωνική θέση, καθώς και τα επιχειρήματα με τα οποία
αυτή τεκμηριώνεται.
Β4.
1-β, 2-ζ, 3-ε, 4-γ, 5-δ
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Ἐπιστολαί, 324d –325a
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Μερικοί λοιπόν απ' αυτούς έτυχε να είναι Μερικοί από αυτούς έτυχε να είναι
συγγενείς και γνωστοί μου και μάλιστα συγγενείς

και

αμέσως και επανειλημμένως με κάλεσαν να παρακινούσαν,

γνωστοί
λοιπόν,

μου·

με

εξαρχής

να

λάβω μέρος σαν σε κάτι πού δικαιωματικά συμμετέχω στις ενέργειές τους, με τον
μπορούσα να συμμερισθώ. Τότε εγώ έπαθα ισχυρισμό ότι πρόκειται για πράγματα που
κάτι που δεν ήταν καθόλου παράξενο για τα μου ταιριάζουν. Κι αυτό που μου συνέβη

νειάτα μου· πίστεψα δηλαδή, πως θα τότε δεν είναι καθόλου παράξενο για έναν
οδηγήσουν την πόλη από μια ζωή άδικη σ' νέο άνθρωπο· πίστεψα, δηλαδή, ότι αυτοί
ένα δίκαιο τρόπο ζωής κι έτσι θα την θα διοικήσουν την πόλη οδηγώντας την από
κυβερνήσουν·

τους

παρακολουθούσα έναν άδικο σε έναν δίκαιο τρόπο ζωής και γι'

λοιπόν με μεγάλη προσοχή, να ιδώ τι θα αυτό είχα έντονα στραμμένη την προσοχή
κάνουν. Και καθώς έβλεπα ότι οι άνθρωποι μου σ' αυτούς, για να δω τις μελλοντικές
εκείνοι μέσα σε λίγον καιρό έκαναν να φανεί ενέργειές τους. Βλέποντας, λοιπόν, ότι οι
χρυσάφι το προηγούμενο πολίτευμα ― συγκεκριμένοι άνδρες, μέσα σε σύντομο
εκτός απ' τα άλλα, έστειλαν το φίλο μου, τον χρονικό διάστημα, έκαναν να φαίνεται
αρκετά ηλικιωμένο Σωκράτη, που γι' αυτόν χρυσάφι

η

προηγούμενη

μορφή

εγώ δε θα δίσταζα να πω ότι ήταν ο πολιτεύματος ―εκτός των άλλων, και τον
δικαιότερος άνθρωπος της εποχής του, τον φίλο μου, τον αρκετά ηλικιωμένο Σωκράτη,
έστειλαν μαζί με άλλους σε κάποιον πολίτη για τον οποίο εγώ δεν θα δίσταζα να πω
για να τον συλλάβει και να τον οδηγήσει διά κατηγορηματικά ότι ήταν ο πιο δίκαιος από
της βίας στο θάνατο· κι αυτό βέβαια για να τους τότε πολίτες, τον έστειλαν μαζί με
έχει λάβει μέρος στις ενέργειες τους, είτε άλλους να φέρει με τη βία κάποιον πολίτη,
ήθελε, είτε όχι· εκείνος όμως δεν εννοούσε για να θανατωθεί· στόχος τους ήταν να τον
να πεισθεί και προτίμησε να κινδυνεύσει να κάνουν, είτε ήθελε είτε όχι, συνένοχο στις
πάθει οτιδήποτε, παρά να γίνει συνεργός ενέργειές τους· εκείνος όμως αρνούνταν να
τους σε ανόσιες πράξεις. Καθώς λοιπόν τα υπακούσει

και

προτίμησε

να

έβλεπα όλ' αυτά και μερικά άλλα παρόμοια, διακινδυνεύσει να υποστεί κάθε συνέπεια,
όχι

ασήμαντα,

αγανάκτησα

αποτραβήχτηκα από κείνα τα κακά.
Μτφρ. Η.Ε. Κορμπέτη. 1997.

κι παρά να γίνει συνεργός σε ανίερες
πράξεις― επειδή έβλεπα αυτά τα γεγονότα
κι άλλα παρόμοια εξίσου σημαντικά,
αγανακτούσα και απομακρυνόμουν από τις
τότε εγκληματικές ενέργειες.
Μτφρ. Σ. Τσέλικας. 2006.

Γ4.
α.
ὄντες: κατηγορηματική μετοχή στο τινες (από το ρήμα ἐτύγχανον)
διοικήσειν: αντικείμενο (ειδικό απαρέμφατο) στο ᾠήθην
χρυσὸν: κατηγορούμενο στο (αντικείμενο) τὴν … πολιτείαν

ἀποδείξαντας: κατηγορηματική μετοχή στο τοὺς ἄνδρας (από τη μετοχή ὁρῶν)
τῶν πραγμάτων: (άμεσο) αντικείμενο στο ρήμα μετέχοι
ἃ: αντικείμενο στη μετοχή καθορῶν
β.
ὥστε αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν: δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική
πρόταση
ἵνα δὴ μετέχοι τῶν πραγμάτων αὐτοῖς: δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας
καθεστηκότας. Πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους
σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. 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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου
και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη,
με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας
τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5):
1. Ο Μαντίθεος αρνείται ότι ήταν φιλόδικος όπως οι υπόλοιποι Αθηναίοι.
2. Ο Μαντίθεος αναφέρεται στη συμμαχία Σπαρτιατών και Θηβαίων με αφορμή τη μάχη
στην Αλίαρτο.
3. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Μαντίθεος ο Ορθόβουλος, ως φύλαρχος, κρατούσε τον
κατάλογο των ιππέων.
4. Ο Μαντίθεος αναφέρει ότι κάποιοι Αθηναίοι κατατάχθηκαν στο ιππικό σε αντίθεση με
τον σχετικό νόμο.
5. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι θα ήταν πιο ασφαλής εάν υπηρετούσε στο πεζικό και γι’ αυτό
ζήτησε από τον Ορθόβουλο να τον τοποθετήσει εκεί.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.3, κεφ.5 §§21-23
Στα Ἑλληνικὰ ο ιστορικός Ξενοφών περιγράφει τα γεγονότα της μάχης στην Αλίαρτο (395
π.Χ.), στην οποία αναφέρεται και ο Μαντίθεος.

Εκείνη τη μέρα λοιπόν το ηθικό των Θηβαίων ήταν πεσμένο, γιατί έκριναν πως οι ζημιές που
είχαν πάθει δεν ήταν μικρότερες από εκείνες που είχαν προκαλέσει στους αντιπάλους. Την
επομένη, μαθαίνοντας ότι οι Φωκείς κι όλοι οι άλλοι (σύμμαχοι των Λακεδαιμονίων) είχαν
φύγει νύχτα κι είχαν σκορπίσει ο καθένας στον τόπο του, άρχισαν να νιώθουν πολύ
περήφανοι για το κατόρθωμά τους. Όταν όμως φάνηκε ο Παυσανίας με τον στρατό από τη
Λακεδαίμονα, νόμισαν ξανά πως διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο, και λένε πως πολλή σιγή και
κατήφεια επικρατούσε ανάμεσά τους. Ωστόσο την άλλη μέρα έφτασαν οι Αθηναίοι και
παρατάχτηκαν μαζί τους, ενώ ο Παυσανίας ούτε προχωρούσε ούτε άρχιζε μάχη· τότε το ηθικό
των Θηβαίων αναπτερώθηκε. (…) Ο Παυσανίας κι οι άλλοι Λακεδαιμόνιοι αξιωματούχοι
συλλογίστηκαν ότι ο Λύσανδρος είχε σκοτωθεί κι ο στρατός του είχε φύγει νικημένος, ότι οι
Κορίνθιοι δεν συμμετείχαν στην εκστρατεία κι ότι όσοι έπαιρναν μέρος ήταν απρόθυμοι·
συλλογίστηκαν ακόμα και το πρόβλημα του ιππικού, ότι οι αντίπαλοι είχαν ιππικό πολύ κι
εκείνοι λίγο — και, το σπουδαιότερο, ότι οι νεκροί κείτονταν κάτω από τα τείχη, έτσι που και
να νικούσαν δεν θα τους ήταν εύκολο να τους περιμαζέψουν, εξαιτίας των φρουρών στους
πύργους· για όλους αυτούς τους λόγους αποφάσισαν να κάνουν εκεχειρία για την παραλαβή
των νεκρών.
Μτφρ. Ρ. Ρούφος

Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο
ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του αρχαίου διδαγμένου κειμένου που σας δίνεται,
ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
•

δύναιτο: Έχεις πυρετό, γι’ αυτό νιώθεις …………………….. .

•

καθεστηκότας: Η …………………….. έχει γίνει δυστυχώς ανυπόφορη!

•

σκέψασθε: Τι σε προβληματίζει; Δείχνεις ……………………… .

•

ἑώρων: Ο αετός έχει πολύ δυνατή ………………………… .

•

ἔφην: Απαγορεύονται οι ……………………….. τσιγάρων στην τηλεόραση.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος §§5-6
(έκδ. των Martin, V., de Budé, G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1928, ανατ. 1962)
Ο ρήτορας Αισχίνης με τον λόγο του αυτόν αντιτίθεται στην πρόταση του Κτησιφώντα να
τιμηθεί ο Δημοσθένης με χρυσό στεφάνι για τις υπηρεσίες του στην πόλη. Το απόσπασμα
που ακολουθεί είναι από το προοίμιο του λόγου.
Τούτων δ’ ἐχόντων οὕτως, καὶ τῶν καιρῶν ὄντων τῇ πόλει τοιούτων ὁποίους τινὰς αὐτοὺς
ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε εἶναι, ἓν ὑπολείπεται μέρος τῆς πολιτείας, εἴ τι κἀγὼ τυγχάνω
γιγνώσκων, αἱ τῶν παρανόμων γραφαί. Εἰ δὲ καὶ ταύτας καταλύσετε ἢ τοῖς καταλύουσιν
ἐπιτρέψετε, προλέγω ὑμῖν ὅτι λήσετε κατὰ μικρὸν τῆς πολιτείας τισὶ παραχωρήσαντες. Εὖ γὰρ
ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ
ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία, διοικοῦνται δ’ αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν
ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν
τοῦτ’ ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον γραφὴν
παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ
παρρησίας. Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ,
«ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους,» ἐκεῖνό γε εὖ εἰδὼς ὅτι ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει,
σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία.
-------τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων: σύμφωνα με τις διαθέσεις των κυβερνώντων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ’ ἀγνοείτω,
… σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
γιγνώσκων:

είναι …………………………………………. στο ……………………………………..

ὑμῖν:

είναι …………………………………………. στο ……………………………………..

αἱ δημοκρατούμεναι:

είναι …………………………………………. στο ……………………………………..

δικάσων:

είναι …………………………………………. στο ……………………………………..

τῶν δικαστῶν:

είναι …………………………………………. στο ……………………………………..
(μονάδες 5)

β. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ’ ἀγνοείτω: Με ποια δευτερεύουσα πρόταση επεξηγείται η
αντωνυμία τοῦτ’(ο); Να τη γράψετε (μονάδες 3) και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής
και εκφοράς της. (μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Α1
1. – Σ: Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε
γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην·/καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους
ἀγῶνας καθεστηκότας.
2. – Λ: ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] Βοιωτοὺς καὶ εἰς Ἁλίαρτον ἔδει βοηθεῖν
3. – Σ: ὑπὸ Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν/τῷ Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ
καταλόγου
4. – Σ: ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον
5. – Λ: ἔφην τῷ Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ καταλόγου, ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ
πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.3, κεφ.5 §§21-23
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο από τα Ἑλληνικὰ του Ξενοφώντα
επιβεβαιώνει από τη μία τον ισχυρισμό του Μαντίθεου για την υπεροχή του ιππικού και τη
μεγαλύτερη ασφάλεια που παρείχε στους Αθηναίους και Βοιωτούς αναβάτες, αλλά από την
άλλη δεν διαφαίνεται ότι οι οπλίτες στη συγκεκριμένη περίσταση θα αντιμετώπιζαν σοβαρό
κίνδυνο από το εχθρικό πεζικό, καθώς υπήρχε απροθυμία στη συμμαχία των
Πελοποννησίων. Επομένως, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διττά: είτε ως προς την
εμβάθυνση της συγκεκριμένης ιστορικής αναφοράς που κάνει ο Μαντίθεος είτε ως προς
την αξιολόγηση της στάσης του Μαντίθεου συνεκτιμώντας και τις ιστορικές πληροφορίες
του Ξενοφώντα.
Β4. αδύναμος/η, κατάσταση, σκεπτικός/ή, όραση, διαφημίσεις
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰσχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος §§5-6
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Ενώ λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα και οι Κάτω από τέτοιες συνθήκες, και σε μια
περιστάσεις για την πόλη είναι κρίσιμες, πολιτική κατάσταση τη σοβαρότητα της
πράγμα που διαπιστώνετε και εσείς, ένας οποίας καταλαβαίνετε εσείς οι ίδιοι, μόνο
μόνο από τους θεσμούς του πολιτεύματος ένα στοιχείο του πολιτεύματος μένει σε εμάς
παραμένει σε ισχύ, αν τυχαίνει να γνωρίζω - αν μπορώ κι εγώ να γνωρίζω κάτι - τις
και εγώ κάτι, η δυνατότητα να καταγγέλλει αγωγές κατά παράνομων κινήσεων. Αλλά αν
κανείς αυτούς που εισηγούνται παράνομα τις ακυρώσετε και αυτές, ή το επιτρέψετε σ’

ψηφίσματα. Αν όμως καταργήσετε και τον εκείνους

που

προσπαθούν

να

τις

θεσμό αυτόν ή επιτρέψετε να κάνουν αυτό ακυρώσουν, σας προειδοποιώ ότι πριν το
σε όσους το επιδιώκουν, σας προειδοποιώ καταλάβετε θα παραδώσετε βήμα-βήμα τα
ότι, χωρίς να το αντιληφθείτε, θα έχετε δικαιώματά σας σε μια ολιγομελή παράταξη.
εκχωρήσει λίγο λίγο την πολιτική εξουσία σε Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, συμπολίτες,
μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Γνωρίζετε πολύ τρεις μορφές διακυβέρνησης στον κόσμο
καλά, Αθηναίοι, ότι σε όλο τον κόσμο τυραννία, ολιγαρχία και δημοκρατία. Οι
υπάρχουν τριών ειδών πολιτεύματα, το τυραννίες και οι ολιγαρχίες διοικούνται
δικτατορικό,
δημοκρατικό.
δικτατορικό

το
Οι
και

ολιγαρχικό
πόλεις

και

που

ολιγαρχικό

το σύμφωνα

με

την

ιδιοσυγκρασία

των

έχουν αρχόντων τους, αλλά τα δημοκρατικά κράτη

καθεστώς σύμφωνα με τους δικούς τους νόμους.

διοικούνται σύμφωνα με τις διαθέσεις των Κανένας από εσάς μην το ξεχάσει αυτό, αλλά
κυβερνώντων, ενώ οι δημοκρατικές πόλεις ο καθένας ας έχει κατά νου σαφώς ότι όταν
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. μπαίνει σε μια αίθουσα δικαστηρίου για να
Κανείς λοιπόν από σας ας μην αγνοεί αυτό, δικάσει ως ένορκος αγωγή κατά παράνομης
αλλά ας γνωρίζει καλά ο καθένας σας ότι, κίνησης, εκείνη την ημέρα θα ψηφίσει υπέρ
όταν μπαίνει στο δικαστήριο καταγγελία για ή κατά της δικής του ελευθερίας λόγου.
πρόταση

παράνομου

ψηφίσματος,

την Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο

ημέρα αυτή πρόκειται να δώσει την ψήφο νομοθέτης έβαλε πρώτα στον όρκο των
του για την ελευθερία να εκφράζει τη γνώμη ενόρκων αυτά τα λόγια: «Θα ψηφίσω
του. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που σύμφωνα με τους νόμους». Διότι ήξερε καλά
ο νομοθέτης έθεσε στην αρχή του όρκου ότι εάν οι νόμοι τηρούνται πιστά για το
των δικαστών «θα ψηφίσω σύμφωνα με κράτος, η δημοκρατία διατηρείται επίσης.
τους νόμους», επειδή γνώριζε καλά ότι, Μτφρ. C.D.Adams. 1919. Διασκευή από τα
όταν εφαρμόζονται οι νόμοι, διασφαλίζεται αγγλικά στα νέα ελληνικά.
και η δημοκρατία.
Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος. 2012.
Γ4.
α.
γιγνώσκων: είναι κατηγορηματική μετοχή στο υποκείμενο ἐγώ (από το ρήμα τυγχάνω).
ὑμῖν: είναι (έμμεσο) αντικείμενο στο ρήμα προλέγω.
αἱ δημοκρατούμεναι: είναι (επιθετική μετοχή ως) επιθετικός προσδιορισμός στο πόλεις.

δικάσων: είναι (συνημμένη τελική μετοχή ως) επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού
στο ρήμα εἰσίῃ.
τῶν δικαστῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική υποκειμενική) στο ὅρκῳ.
β. Η αντωνυμία τοῦτ’(ο) επεξηγείται με τη δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική πρόταση ὅτι ἐν
ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ παρρησίας. Η ειδική πρόταση
εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι που δηλώνει αντικειμενική κρίση-γνώμη και
εκφέρεται με οριστική ενεστώτα (μέλλει) που δηλώνει το πραγματικό.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12
Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς
ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας
ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους
ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ
τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς
ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν
γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. Πρὸς
τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν
παρέχω τῇ πόλει.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου
και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη,
με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας
τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5):
1.

Στην κοινωνική ζωή του ο Μαντίθεος επέδειξε κόσμια συμπεριφορά.

2.

Ο Μαντίθεος ακολουθούσε το παράδειγμα της άσωτης ζωής των νέων της εποχής του.

3.

Ο Μαντίθεος υπαινίσσεται ότι έγινε εις βάρος του κάποιου είδους δίκη ή καταγγελία.

4.

Kατά τον Μαντίθεο οι Αθηναίοι εμπλέκονταν συχνά σε δικαστικές διαμάχες.

5.

Ο Μαντίθεος ζητά από τους βουλευτές να αναλογιστούν τις στρατιωτικές υπηρεσίες
του προς την πόλη.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§2-4

Ο ομιλητής προσπαθεί κατά τη δοκιμασίαν του να αποδείξει ότι, μολονότι παρέμεινε στην
Αθήνα κατά την περίοδο της διακυβέρνησης των Τριάκοντα, δεν υπήρξε συνεργός ή
ομοϊδεάτης τους.
Αν, λοιπόν, πιστεύουν ότι «φορτώνουν» σ' εμένα όσα δεινά υπόφερε η πόλη από τους τριάντα
τυράννους, τους θεωρώ αδύναμους να τα απαριθμήσουν· γιατί, δεν έχουν αναφέρει ούτε το
ελάχιστο μέρος από όσα αίσχη έχουν πραχθεί από κείνους· αν όμως μιλούν γι' αυτά, σα να
αφορά κάτι και μένα, θα αποδείξω ότι όλοι τους ψεύδονται και ότι εγώ ήμουν τέτοιος, όποιου

είδους ακριβώς θα ήταν ο πιο ακραιφνής δημοκράτης που παρέμεινε στην πόλη. Σας
παρακαλώ, κύριοι δικαστές, να μη συμπλέετε με τους συκοφάντες. Γιατί, δουλειά τους είναι
να κατηγορούν κι αυτούς που είναι εντελώς αθώοι (γιατί από αυτούς θα αποσπούσαν τα
μεγαλύτερα χρηματικά ποσά), ενώ δικό σας καθήκον είναι να εξασφαλίζετε ισοπολιτεία σ'
αυτούς που δεν αδικούν σε τίποτα. Γιατί, έτσι θα δημιουργούσατε περισσότερους φίλους
προς το δημοκρατικό πολίτευμα. Και έχω την αξίωση, άνδρες δικαστές, αν αποδείξω ότι δεν
έχω γίνει αίτιος για καμιά συμφορά και ότι έχω κάνει πολλά καλά στην πόλη και με προσωπική
μου σωματική δράση και με χρήματα, αυτά να μου αναγνωριστούν από σας, όσα είναι δίκαιο
να πετυχαίνουν όχι μόνον αυτοί που ευεργετούν αλλά και αυτοί που δεν έχουν διαπράξει
κανένα αδίκημα.
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης
Β4. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη ή φράση της στήλης Α την
ορθή σημασία της σύμφωνα με το αρχαίο διδαγμένο κείμενο:
Α
1.

Β

ἐπιεικείας

α. μετριοπάθεια
β. κοσμιότητα

2.

κύβους

α. ζάρια
β. γεωμετρικά σχήματα

3.

λογοποιοῦντας

α. γράφω ρητορικούς λόγους
β. διαδίδω ψευδείς φήμες

4.

γραφὴν

α. έγγραφη καταγγελία
β. παράσταση του λόγου με γραπτά σύμβολα

5.

ἀγῶνας

α. αγώνισμα
β. δίκη
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου §§1.1-2.5

(έκδ.των Μartin, V., de Budé, G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1927, ανατ. 1962)

Ο Αισχίνης επικαλέστηκε τον νόμο για τη δοκιμασίαν των ρητόρων, δηλαδή ανάγκασε τον
Τίμαρχο να αποδείξει σε δίκη ότι δεν είχε υποπέσει σε αδικήματα τα οποία στερούσαν από
τους Αθηναίους το δικαίωμα να παίρνουν τον λόγο σε δημόσιες συνελεύσεις.
Οὐδένα πώποτε τῶν πολιτῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὔτε γραφὴν γραψάμενος οὔτ' ἐν εὐθύναις
λυπήσας, ἀλλ' ὡς ἔγωγε νομίζω μέτριον ἐμαυτὸν πρὸς ἕκαστα τούτων παρεσχηκώς, ὁρῶν δὲ
τήν τε πόλιν μεγάλα βλαπτομένην ὑπὸ Τιμάρχου τουτουὶ δημηγοροῦντος παρὰ τοὺς νόμους,
καὶ αὐτὸς ἰδίᾳ συκοφαντούμενος – ὃν δὲ τρόπον, προϊόντος ἐπιδείξω τοῦ λόγου – ἕν τι τῶν
αἰσχίστων ἡγησάμην εἶναι μὴ βοηθῆσαι τῇ τε πόλει πάσῃ καὶ τοῖς νόμοις καὶ ὑμῖν καὶ ἐμαυτῷ·
εἰδὼς δ' αὐτὸν ἔνοχον ὄντα οἷς ὀλίγῳ πρότερον ἠκούσατε ἀναγιγνώσκοντος τοῦ γραμματέως,
ἐπήγγειλα αὐτῷ τὴν δοκιμασίαν ταυτηνί. Καὶ ὡς ἔοικεν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οἱ εἰωθότες λόγοι
λέγεσθαι ἐπὶ τοῖς δημοσίοις ἀγῶσιν οὐκ εἰσὶ ψευδεῖς. Αἱ γὰρ ἴδιαι ἔχθραι πολλὰ πάνυ τῶν
κοινῶν ἐπανορθοῦσι. Τοῦ μὲν οὖν ὅλου ἀγῶνος φανήσεται οὔθ' ἡ πόλις αἰτία οὖσα
Τιμάρχῳ οὔθ' οἱ νόμοι οὔθ' ὑμεῖς οὔτ' ἐγώ, ἀλλ' αὐτὸς οὗτος ἑαυτῷ.
---------γραφὴν γραψάμενος: κατηγόρησα για δημόσιο αδίκημα
ἐν εὐθύναις: σε λογοδοσία
τουτουὶ: αυτού εδώ
ἐπήγγειλα: ζήτησα
ταυτηνί: αυτήν εδώ
ἐπανορθοῦσι: διορθώνουν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οὐδένα … ἐμαυτῷ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου: (μονάδες 4)
γραφήν:

είναι

.............................

στο

...........................

ἰδίᾳ:

είναι

.............................

στο

...........................

τῇ πόλει:

είναι

.............................

στο

...........................

τῶν κοινῶν:

είναι

.............................

στο

...........................

β. Να εντοπίσετε στο κείμενο τρεις (3) κατηγορηματικές μετοχές και να γράψετε το
υποκείμενό τους. (μονάδες 6)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12
Α1.
1. – Σ: μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας
2. – Λ: τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι
τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας
3. – Λ: οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰσαγγελίαν γεγενημένην·
4. – Σ: ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας.
5. – Σ: Πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασθε
οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§2-4
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο ομιλητής τονίζει ότι είναι συκοφάντες
οι κατήγοροι και ότι ο ίδιος είναι ακραιφνής δημοκράτης. Στη συνέχεια, απευθύνει έκκληση
στους δικαστές να μην συμπλέουν με τους συκοφάντες, γιατί έργο τους είναι να κατηγορούν
τους αθώους. Ο Μαντίθεος, κατά αντίστοιχο τρόπο, διαφοροποιεί τον εαυτό του από τους
συκοφάντες κατηγόρους του, που διάγουν άσωτο βίο. Επομένως, το κείμενο θα μπορούσε
να αξιοποιηθεί για σύγκριση αναφορικά με τον ρόλο των συκοφαντών στην αρχαία Αθήνα.
Β4.1-β, 2-α, 3-β, 4-α, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου §§1-2.5
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Ουδέποτε,

Αθηναίοι

πολίτες,

άσκησα Ποτέ έως τώρα, άνδρες Αθηναίοι, ούτε

δημόσια αγωγή ή ενόχλησα κάποιον πολίτη, κατηγόρησα κανέναν για δημόσιο αδίκημα,
που

είχε

διαχειρισθεί

τα

δημόσια ούτε ενόχλησα κανέναν, όταν έδινε λόγο για

πράγματα, αξιώνοντας να λογοδοτήσει τα δημόσια πράγματα που διαχειρίστηκε,
αυτός

και

μάλιστα,

όπως

νομίζω αλλ' όπως εγώ τουλάχιστον νομίζω, τήρησα

τουλάχιστον, υπήρξα επιφυλακτικός και στα στάση επιφυλακτική και στις δύο αυτές
δύο αυτά σημεία· επειδή όμως βλέπω ότι η περιστάσεις· επειδή όμως βλέπω ότι η πόλη
πόλη υπερβολικά βλάπτεται από τούτον βλάπτεται από αυτόν εδώ τον Τίμαρχο, ο
εδώ τον Τίμαρχο, που εμφανίζεται στο βήμα οποίος μιλά από το δημόσιο βήμα παρά
παρά τους νόμους, και επειδή εγώ κυρίως τους νόμους και επειδή εγώ ατομικά
συκοφαντούμαι –και με ποιον τρόπο, τούτο συκοφαντούμαι –κατά ποιο δε τρόπο, θα

θα φανεί στην πρόοδο του λόγου μου– αποδείξω κατά την πρόοδο του λόγου μου –
νόμισα ότι θα ήταν μία από τις πλέον νόμισα ότι θα ήταν μία από τις επαίσχυντες
επαίσχυντες πράξεις το να μην εκτελέσω το πράξεις να μην έρθω σε βοήθεια και της
καθήκον μου προς την πόλη, προς τους πόλης και των νόμων και δική σας και εμένα
νόμους, προς εσάς και προς τον εαυτό μου. του ίδιου· γνωρίζοντας ότι αυτός είναι
Γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ένοχος των ένοχος για τις πράξεις, τις οποίες ακούσατε
πράξεων που προ ολίγου ακούσατε να να διαβάζει προηγουμένως ο γραμματέας,
διαβάζει ο γραμματέας, άσκησα κατ' αυτού τον κάλεσα να δικαιολογήσει προ παντός
την παρούσα δοκιμασία. Και φυσικά, δεν άλλου την άνοδό του στο βήμα. Και, όπως
είναι ψευδές αυτό που λέγεται συνήθως εξ φαίνεται, άνδρες Αθηναίοι, δεν είναι
αφορμής

των

πολιτικών

δικών:

οι ψευδείς οι λόγοι, οι οποίοι συνηθίζεται να

προσωπικές εχθρότητες είναι εξαιρετικά λέγονται εξ αφορμής των πολιτικών δικών,
ωφέλιμες για το δημόσιο συμφέρον. Θα ότι

δηλαδή

οι

προσωπικές

έχθρες

καταστεί δε φανερό ότι όλη αυτήν τη δίκη συντελούν, ώστε να διορθώνονται πολλές
δεν την προκάλεσε εις βάρος του Τιμάρχου από τις δημόσιες καταχρήσεις. Θα γίνει δε
ούτε η πόλη, ούτε οι νόμοι, ούτε σεις, ούτε φανερό ότι για όλη αυτή τη δίκη εις βάρος
εγώ, αλλ' αυτός ο ίδιος.

του Τιμάρχου δεν υπήρξε αίτια ούτε η πόλη

Μτφρ. Γ. Κορδάτος & Η. Ηλιού. 1939. ούτε οι νόμοι ούτε εγώ, αλλ' αυτός ο ίδιος.
Διασκευή από την καθαρεύουσα στη Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. [1963] 1975.
δημοτική.

Διασκευή από την καθαρεύουσα στη
δημοτική.

Γ4.
α.
γραφήν: είναι σύστοιχο αντικείμενο στη μετοχή γραψάμενος.
ἰδίᾳ: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου (δοτικοφανές επίρρημα του τρόπου)
στη μετοχή συκοφαντούμενος.
τῇ πόλει: είναι αντικείμενο του απαρεμφάτου βοηθῆσαι.
τῶν κοινῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο πολλά.
β. Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να αναφέρει τρεις από τις ακόλουθες κατηγορηματικές
μετοχές: βλαπτομένην (από τη μετοχή ὁρῶν) με υποκείμενο τὴν πόλιν, ὄντα (από τη μετοχή
εἰδώς) με υποκείμενο αὐτόν, ἀναγιγνώσκοντος (από το ρήμα ἠκούσατε) με υποκείμενο τοῦ
γραμματέως, οὖσα με υποκείμενο ἡ πόλις (από το ρήμα φανήσεται).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον
ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς
καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι
πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ
[παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι
χείρους εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ
μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Τι ακριβώς θέλει να αποδείξει ο Μαντίθεος σχετικά με τα πολιτικά του φρονήματα και
ποιες συγκεκριμένες κατηγορίες αρνείται;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3
Ο ομιλητής, άνθρωπος με φυσική αναπηρία, μιλώντας στη Βουλή των Πεντακοσίων,
προσπαθεί να διατηρήσει το δικαίωμα να λαμβάνει το ετήσιο χρηματικό επίδομα που
χορηγούσε το δημόσιο ταμείο στους ανάπηρους και τους φτωχούς. Ακολουθεί το προοίμιο
του λόγου.
Λίγο ακόμα και θα εξέφραζα την ευγνωμοσύνη μου, μέλη της βουλής, στον κατήγορο, που
μεθόδευσε εναντίον μου αυτή εδώ τη δίκη. Διότι ενώ προηγουμένως δεν είχα αφορμή για να
λογοδοτήσω για τη ζωή μου, τώρα, εξαιτίας του, μου έχει δοθεί. Και θα προσπαθήσω με τον
λόγο μου να αποδείξω αφενός ότι αυτός ψεύδεται, αφετέρου ότι εγώ έχω ζήσει έως τούτη
την ημέρα με τρόπο που αξίζει έπαινο παρά φθόνο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι μεθόδευσε
αυτή εδώ τη δίκη εναντίον μου όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά από φθόνο. Ωστόσο, ένας που
φθονεί αυτούς που οι άλλοι τους οικτίρουν, από ποιά αχρειότητα νομίζετε ότι θα κρατηθεί
μακριά ένα τέτοιο πρόσωπο; Γιατί αν βέβαια με συκοφαντεί για χρήματα—. Αν πάλι με

εκδικείται ως εχθρό του, ψεύδεται. Γιατί λόγω της αχρειότητάς του ποτέ έως τώρα δεν τον
είχα ούτε φίλο ούτε εχθρό. Είναι ήδη σαφές, μέλη της βουλής, ότι με φθονεί, διότι, ενώ
αντιμετωπίζω τέτοια συμφορά, είμαι πολίτης καλύτερος από αυτόν. Διότι έχω την άποψη πως
πρέπει, μέλη της βουλής, να θεραπεύει κανείς τα ελαττώματα του σώματος με τα
προτερήματα της ψυχής. Γιατί αν η σκέψη μου εξισωθεί με τη συμφορά και ζήσω ανάλογα
την υπόλοιπη ζωή μου, σε τί θα διαφέρω από αυτόν;
Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος

Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου, να γράψετε ένα
ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: συνῄδη,
διαβεβλημένοις, βεβιωμένων, καταστῆναι, ἐλπίζω.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος A΄ §§15-17.4
(έκδ. του Butcher, S.H. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1907, ανατ. 1966)
Στον λόγο αυτό ο Αριστογείτονας κατηγορείται ότι, αν και οφειλέτης προς το κράτος, ασκεί
κανονικά τα πολιτικά του δικαιώματα ενώπιον της Εκκλησίας. Αφού επισημάνθηκε η ευθύνη
των δικαστών να διατηρήσουν με την απόφασή τους την αξιοπιστία και το κύρος τους, καθώς
η ενοχή του κατηγορουμένου είχε ήδη αποδειχτεί, ο ομιλητής εκθέτει τη στάση του
Αριστογείτονα απέναντι στους νόμους της πόλεως.
Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἂν μεγάλην πόλιν οἰκῶσι κἂν μικράν, φύσει
καὶ νόμοις διοικεῖται. Τούτων δ’ ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον καὶ κατ’ ἄνδρ’ ἴδιον τοῦ ἔχοντος,
οἱ δὲ νόμοι κοινὸν καὶ τεταγμένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν. Ἡ μὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις
φαῦλα βούλεται· διόπερ τοὺς τοιούτους ἐξαμαρτάνοντας εὑρήσετε. Οἱ δὲ νόμοι τὸ δίκαιον
καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον βούλονται, καὶ τοῦτο ζητοῦσιν, καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ, κοινὸν
τοῦτο πρόσταγμ’ ἀπεδείχθη, πᾶσιν ἴσον καὶ ὅμοιον, καὶ τοῦτ’ ἔστι νόμος. ᾯ πάντας πείθεσθαι
προσήκει διὰ πολλά, καὶ μάλισθ’ ὅτι πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν, δόγμα δ’
ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων, πόλεως
δὲ συνθήκη κοινή, καθ’ ἣν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει. Ἀλλὰ μὴν ὅτι νῦν Ἀριστογείτων
τοῖς μὲν τῆς ἐνδείξεως δικαίοις ἅπασιν ἑάλωκεν, ἕτερος δ’ οὐδὲ εἷς ἔστιν ἀνεκτὸς αὐτῷ λόγος,
περὶ τούτων ῥᾴδιον διδάξαι.

---------τὸ δόγμα: η γνώμη, η απόφαση
ἡ ἔνδειξις: η υποβολή καταγγελίας εναντίον κάποιου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων … καὶ τοῦτ’
ἔστι νόμος».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
ἄτακτον:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἐξαμαρτάνοντας: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
πᾶσιν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ζῆν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

Ἀριστογείτων:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 5)

β. «Ἡ μὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται·»: Ο ομιλητής διατυπώνει
έναν υποθετικό λόγο θέλοντας να εκφράσει μία διαχρονική άποψη. Να διακρίνετε την
υπόθεση από την απόδοση (μονάδες 2) και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου
τεκμηριώνοντας την απάντησή σας (μονάδες 3).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Α1.
Ο Μαντίθεος θέλει να αποδείξει ότι νιώθει συμπάθεια για το παρόν πολίτευμα, δηλαδή τη
δημοκρατία, και ότι έχει συμμετάσχει στους αγώνες γι’ αυτήν όπως και οι βουλευτές. Επίσης,
ο Μαντίθεος αρνείται τις εξής κατηγορίες: ότι είχε υπηρετήσει ως ιππέας, ότι ζούσε στην
Αθήνα την εποχή των Τριάκοντα και ότι συμμετείχε με κάποιο τρόπο στο τυραννικό
καθεστώς.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με
το αντίστοιχο προοίμιο του Ὑπὲρ Μαντιθέου: κοινά σημεία ως προς το περιεχόμενο (π.χ. για
την έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους κατηγόρους, για το βασικό κίνητρο της συκοφαντίας),
ως προς το ύφος, αλλά και ως προς τους στόχους που καλείται να υπηρετήσει ένα προοίμιο
ρητορικού λόγου (εύνοια, προσοχή, κατατόπιση).
Β4.
(συν)είδηση, ιστορία, ειδικός – διαβολικός, επιβολή, βλήμα – βίος, βίωμα, νυχτόβιος –
κατάστημα, σταθμός, στατικός – ελπίδα, ελπιδοφόρος, εύελπις
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος §§15-17.4
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Όλη η ζωή των ανθρώπων, Αθηναίοι, είτε Όλος ο βίος των ανθρώπων, άνδρες
αυτοί κατοικούν σε μεγάλη πόλη είτε σε Αθηναίοι, είτε μεγάλη πόλη, είτε μικρή
μικρή, κυβερνάται από τη φύση και τους κατοικούν, κανονίζεται από τη φύση και τους
νόμους. Από τα προηγούμενα η φύση είναι νόμους. Από τα δύο αυτά στοιχεία, η φύση
απρόβλεπτη

και

χαρακτηρίζει

κάθε είναι κάτι ακανόνιστο και για κάθε άτομο

άνθρωπο που τη διαθέτει, ενώ οι νόμοι ανάλογο προς εκείνον που το έχει, οι νόμοι
είναι κοινοί και προβλέψιμοι και οι ίδιοι για όμως είναι στοιχείο κοινό, έχει ήδη
όλους. Η φύση, αφενός, αν είναι φαύλη, κανονιστεί και είναι το ίδιο για όλους. Η
πολλές φορές θέλει το κακό· για αυτό θα φύση λοιπόν, αν είναι κακή, πολλές φορές
δείτε ότι άνθρωποι με τέτοια φύση κάνουν επιδιώκει το κακό· γι’ αυτό θα δείτε ότι οι
λάθη. Οι νόμοι, αφετέρου, θέλουν τη άνθρωποι αυτού του είδους διαπράττουν
δικαιοσύνη και την αρετή και το ωφέλιμο, σφάλματα. Από την άλλη, οι νόμοι το δίκαιο
και αυτό επιδιώκουν, και όταν αυτό βρεθεί, και το καλό και το ωφέλιμο θέλουν και

προβάλλεται ως γενικός κανόνας, που επιδιώκουν και, όταν αυτό βρεθεί, γίνεται
ισχύει εξίσου και με όμοιο τρόπο για όλους, κανόνας γενικός, ίσος και όμοιος για όλους
και αυτό είναι ο νόμος. Σε αυτόν αρμόζει να και αυτός είναι ο νόμος. Σε αυτόν όλοι
υπακούουν όλοι για πολλούς λόγους, και πρέπει να υπακούουν για πολλούς λόγους
κυρίως επειδή κάθε νόμος είναι θεϊκή και προπάντων διότι κάθε νόμος είναι
ανακάλυψη και δωρεά, τρόπος σκέψης των εύρημα και δώρο των θεών, απόφαση
συνετών

ανθρώπων,

διόρθωση

των σωφρόνων ανθρώπων, επανόρθωση των

εκούσιων και ακούσιων λαθών, κοινή εκουσίων

και

ακουσίων

σφαλμάτων,

συμφωνία της πόλης, σύμφωνα με την συμφωνία κοινή της πόλεως, σύμφωνα προς
οποία αρμόζει να ζουν όλοι οι πολίτες. Ότι την οποία πρέπει να ζουν όλοι όσοι ζουν
βέβαια ο Αριστογείτονας είναι ένοχος για στην πόλη. Αλλ' εξάλλου ότι ήδη ο
όσα προβλέπει η δικαιοσύνη σε σχέση με Αριστογείτονας έχει αποδειχθεί ότι αδίκησε,
την καταγγελία για παράνομη ανάληψη σύμφωνα προς όλες τις απόψεις του
καθήκοντος,

και

απολύτως

κανένα δικαίου, τις οποίες αναφέρει η καταγγελία

επιχείρημά του δεν αξίζει να ληφθεί και ότι δεν του υπολείπεται πλέον κανένα
υπόψη,

είναι

πληροφορηθείτε.

εύκολο

να

το επιχείρημα αποδεκτό, γι’ αυτό είναι εύκολο
να σας διαφωτίσω.

Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος – Επιμ. Δ. Ιακώβ. Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1962. Διασκευή
2006.

από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.
α.
ἄτακτον: είναι κατηγορούμενο στο (υποκείμενο) φύσις (από το ἐστίν).
ἐξαμαρτάνοντας: είναι κατηγορηματική μετοχή στο (αντικείμενο) τοὺς τοιούτους (από το
εὑρήσετε).
πᾶσιν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (δοτική αντικειμενική) στο/στα ἴσον και ὅμοιον.
ζῆν: είναι υποκείμενο στο ρήμα προσήκει (τελικό απαρέμφατο).
Ἀριστογείτων: είναι υποκείμενο στο ρήμα ἑάλωκεν.
β.
Υπόθεση: ἂν (ἡ φύσις) ᾖ πονηρά (ἂν + υποτακτική)
Απόδοση: Ἡ μὲν οὖν φύσις πολλάκις φαῦλα βούλεται (οριστική ενεστώτα)
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον, δηλαδή κάτι
διαχρονικό.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον
ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς
καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι
πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ
[παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι
χείρους εἶναι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Ποια ελπίδα εκφράζει στο προοίμιο ο Μαντίθεος απευθυνόμενος στους βουλευτές και
με ποια προϋπόθεση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων πρὸς τὸ Δημόσιον §§1-3
Η περιουσία ενός Αθηναίου πολίτη, του Αριστοφάνη, είχε δημευθεί. Ο πατέρας του ομιλητή
και πεθερός του Αριστοφάνη κατηγορείται για κακή διαχείρισή της. Ο ομιλητής θα
προσπαθήσει να υπερασπιστεί την τιμή και τη μνήμη του πατέρα του, και να αποδείξει ότι,
όταν πέθανε ο Αριστοφάνης, η περιουσία του δεν ξεπερνούσε τα τέσσερα τάλαντα.
Ακολουθεί μέρος του προοιμίου.
Είναι πολύ δύσκολη η θέση μου, άνδρες δικαστές, σ' αυτήν εδώ τη δίκη, όταν αναλογισθώ
ότι, εάν εγώ δεν τα πω τώρα καλά, όχι μόνον εγώ αλλά και ο πατέρας μου θα φανεί ότι είναι
άδικος και θα στερηθώ όλα μου τα υπάρχοντα. Είναι ανάγκη, λοιπόν, αν και δεν είμαι ικανός
από τη φύση μου γι' αυτά, να βοηθήσω τον πατέρα μου και τον εαυτό μου έτσι, όπως θα
μπορέσω. Την προετοιμασία και την προθυμία των εχθρών τη βλέπετε και δεν πρέπει να πω
τίποτε γι' αυτά· τη δική μου, πάλι, απειρία όλοι την ξέρουν, όσοι με γνωρίζουν. Θα ζητήσω,
λοιπόν, από σας να μου κάνετε δίκαια και εύκολη χάρη, να ακούσετε δηλαδή και μας με
εύνοια, όπως και τους κατηγόρους. Γιατί, είναι φυσικό ο απολογούμενος να βρίσκεται σε

μειονεκτικότερη θέση, κι αν ακόμη τον ακούτε με την ίδια διάθεση. Γιατί αυτοί,
επιβουλευόμενοι εμάς από καιρό, χωρίς να διατρέχουν κανένα κίνδυνο, «έστησαν» την
κατηγορία,

ενώ

εμείς

αντιμετωπίζουμε

αυτήν

εδώ

τη

δίκη

τρομοκρατημένοι,

κατασυκοφαντημένοι και απειλούμενοι με το μεγαλύτερο κίνδυνο. Είναι φυσικό, λοιπόν, να
δείχνετε μεγαλύτερη εύνοια στους απολογουμένους (απ' ό,τι στους κατηγόρους).
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης

Β4. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: ποιεῖν, εἶχον, λέγοντος, εἰμί, ἡγεῖσθαι.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Ο ομιλητής, άνθρωπος με φυσική αναπηρία, μιλώντας στη Βουλή των Πεντακοσίων,
προσπαθεί να διατηρήσει το δικαίωμα να λαμβάνει το ετήσιο χρηματικό επίδομα που
χορηγούσε το δημόσιο ταμείο στους ανάπηρους και τους φτωχούς.
Ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τοῦτον, εἰ
πρότερον οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ’ ἧς τοῦ βίου λόγον δοίην, νυνὶ διὰ τοῦτον εἴληφα. Kαὶ
πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε
τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ φθόνου· διὰ γὰρ οὐδὲν ἄλλο μοι δοκεῖ παρασκευάσαι
τόνδε μοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ φθόνον. Kαίτοι ὅστις τούτοις φθονεῖ οὓς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι,
τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος ἀποσχέσθαι δοκεῖ πονηρίας; Eἰ μὲν γὰρ ἕνεκα χρημάτων με
συκοφαντεῖ – · εἰ δ’ ὡς ἐχθρὸν ἑαυτοῦ με τιμωρεῖται, ψεύδεται· διὰ γὰρ τὴν πονηρίαν αὐτοῦ
οὔτε φίλῳ οὔτε ἐχθρῷ πώποτε ἐχρησάμην αὐτῷ. Ἤδη τοίνυν, ὦ βουλή, δῆλός ἐστι φθονῶν,
ὅτι τοιαύτῃ κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων εἰμὶ πολίτης. Καὶ γὰρ οἶμαι δεῖν, ὦ βουλή,
τὰ τοῦ σώματος δυστυχήματα τοῖς τῆς ψυχῆς ἐπιτηδεύμασιν ἰᾶσθαι, εἰκότως. Εἰ γὰρ ἐξ ἴσου
τῇ συμφορᾷ καὶ τὴν διάνοιαν ἕξω καὶ τὸν ἄλλον βίον διάξω, τί τούτου διοίσω;
---------ὀλίγου δέω: δεν απέχω πολύ από, είμαι μακριά από

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Kαὶ πειράσομαι … ἐχρησάμην
αὐτῷ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. «ἐπιδεῖξαι, παρασκευάσαι, ἀποσχέσθαι»: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία
των παραπάνω υπογραμμισμένων απαρεμφάτων του κειμένου (μονάδες 3) επισημαίνοντας
αντίστοιχα το φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας ή ετεροπροσωπίας (μονάδες 3).
β. Να εντοπίσετε στο κείμενο μία αιτιολογική πρόταση με την οποία ο ομιλητής αιτιολογεί
κάποιο συναίσθημα, και στη συνέχεια να την αναγνωρίσετε ως προς την εισαγωγή και την
εκφορά της. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Α1.
Ο Μαντίθεος εκφράζει την προσδοκία/την ελπίδα ότι ακόμα και αν κάποιος έχει αρνητική
εικόνα γι’ αυτόν, στη συνέχεια θα αλλάξει γνώμη και θα τον θεωρεί πολύ καλύτερο άνθρωπο
στο μέλλον, με την προϋπόθεση βέβαια να τον ακούσει να μιλάει για τη ζωή του και όσα έχει
κάνει ο ίδιος.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων πρὸς τὸ Δημόσιον §§13
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο παρουσιάζει ομοιότητες, αλλά και
διαφορές με το αντίστοιχο προοίμιο του Ὑπὲρ Μαντιθέου. Ομοιότητες θα μπορούσαν να
εντοπιστούν ως προς τους στόχους που υπηρετεί ένα προοίμιο σε έναν δικανικό λόγο
(εύνοια, προσοχή, κατατόπιση), ως προς τους χαρακτηρισμούς και το ήθος των κατηγόρων
κ.ά. Ωστόσο, παρατηρεί κανείς ότι ενώ ο Μαντίθεος διακρίνεται για την αυτοπεποίθησή του,
ο ομιλητής σε αυτό το παράλληλο κείμενο έχει διαφορετικό ήθος. Διαφορές θα μπορούσαν
κατ’ επέκταση να αναζητηθούν και ως προς το ύφος των δύο ομιλητών.
Β4.
φαρμακοποιός, μεταποίηση, ηθοποιία – ασχήμια, εποχή, απασχόληση – διάλογος, δυσλεξία,
επιλογή – περιουσία, οντολογία, απουσιολόγος – καθηγητής, αφήγηση, διήγημα
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Κύριοι βουλευτές, δεν απέχω πολύ από το Λίγο

ακόμα

και

θα

εξέφραζα

την

να χρωστώ ευγνωμοσύνη στον κατήγορο, ευγνωμοσύνη μου, μέλη της βουλής, στον
επειδή μου ετοίμασε αυτή εδώ τη δίκη. κατήγορο, που μεθόδευσε εναντίον μου αυτή
Γιατί, ενώ πρωτύτερα δεν είχα αφορμή, με εδώ τη δίκη. Διότι ενώ προηγουμένως δεν
βάση την οποία να λογοδοτήσω για τη ζωή είχα αφορμή για να λογοδοτήσω για τη ζωή
μου, τώρα δα εξαιτίας του έχω πάρει μου, τώρα, εξαιτίας του, μου έχει δοθεί. Και
(αφορμή). Και θα προσπαθήσω να σας θα προσπαθήσω με τον λόγο μου να
αποδείξω με το λόγο μου ότι απ' τη μια αποδείξω αφενός ότι αυτός ψεύδεται,
αυτός λέει ψέματα και απ' την άλλη ότι αφετέρου ότι εγώ έχω ζήσει έως τούτη την
έχω ζήσει μέχρι σήμερα άξιος πιο πολύ για ημέρα με τρόπο που αξίζει έπαινο παρά
έπαινο παρά για φθόνο· γιατί, νομίζω πως φθόνο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι μεθόδευσε

ετούτος δε μου ετοίμασε για κανένα άλλο αυτή εδώ τη δίκη εναντίον μου όχι για κάποιο
λόγο αυτήν εδώ τη δίκη παρά μόνο από άλλο λόγο, αλλά από φθόνο. Ωστόσο, ένας
φθόνο. Και όμως, όποιος φθονεί αυτούς που φθονεί αυτούς που οι άλλοι τους
που οι άλλοι τους λυπούνται, από ποια οικτίρουν, από ποιά αχρειότητα νομίζετε ότι
κακή πράξη σάς φαίνεται ότι ένας τέτοιος θα κρατηθεί μακριά ένα τέτοιο πρόσωπο;
θα μπορούσε να απέχει; Γιατί, αν με Γιατί αν βέβαια με συκοφαντεί για χρήματα.
συκοφαντεί για χρήματα· αν θέλει να με Αν πάλι με εκδικείται ως εχθρό του,
εκδικηθεί ως προσωπικό του εχθρό, λέει ψεύδεται. Γιατί λόγω της αχρειότητάς του
ψέματα· γιατί, εξαιτίας της κακίας του, ποτέ έως τώρα δεν τον είχα ούτε φίλο ούτε
ποτέ μέχρι σήμερα δεν τον είχα ούτε φίλο εχθρό. Είναι ήδη σαφές, μέλη της βουλής, ότι
ούτε εχθρό. Τώρα πια λοιπόν, κύριοι με φθονεί, διότι, ενώ αντιμετωπίζω τέτοια
βουλευτές, είναι φανερό ότι με φθονεί συμφορά, είμαι πολίτης καλύτερος από
γιατί, παρόλο που έχω πέσει σε τέτοια αυτόν. Διότι έχω την άποψη πως πρέπει, μέλη
συμφορά, είμαι καλύτερος πολίτης απ' της

βουλής,

να

θεραπεύει

κανείς

τα

αυτόν. Κι εγώ βέβαια νομίζω, κύριοι ελαττώματα του σώματος με τα προτερήματα
βουλευτές, ότι τα σωματικά ελαττώματα της ψυχής. Γιατί αν η σκέψη μου εξισωθεί με
πρέπει να τα γιατρεύει κανείς με τα τη συμφορά και ζήσω ανάλογα την υπόλοιπη
προτερήματα της ψυχής, εύλογα. Γιατί, αν ζωή μου, σε τί θα διαφέρω από αυτόν;
θα έχω και το μυαλό μου όμοιο με τη Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος. (υπό έκδοση).
(σωματική) συμφορά μου και περάσω
(έτσι) την υπόλοιπη ζωή μου, σε τι θα
διαφέρω απ' αυτόν;
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2002.
Γ4.
α.
ἐπιδεῖξαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα πειράσομαι (τελικό απαρέμφατο): ταυτοπροσωπία
(υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο εννοείται ἐγώ).
παρασκευάσαι: είναι αντικείμενο στο προσωπικό ρήμα δοκεῖ (ειδικό απαρέμφατο):
ταυτοπροσωπία (υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο είναι η αντωνυμία οὗτος).
ἀποσχέσθαι: είναι αντικείμενο στο προσωπικό ρήμα δοκεῖ (ειδικό [και δυνητικό]
απαρέμφατο): ταυτοπροσωπία (υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο είναι ὁ
τοιοῦτος).

β.
Ο ομιλητής νιώθει ευγνωμοσύνη: Ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν. Η δευτερεύουσα (επιρρηματική)
πρόταση που αιτιολογεί αυτό το συναίσθημα είναι η αιτιολογική ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν
ἀγῶνα τοῦτον, η οποία εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμό ὅτι (αντικειμενική αιτία) και
εκφέρεται με οριστική αορίστου (παρεσκεύασε) που δηλώνει πραγματικό αίτιο.
Ή
Ο ομιλητής ισχυρίζεται ότι ο κατήγορός του νιώθει φθόνο: δῆλός ἐστι φθονῶν. Η
δευτερεύουσα (επιρρηματική) πρόταση που αιτιολογεί αυτό το συναίσθημα είναι η
αιτιολογική ὅτι τοιαύτῃ κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων εἰμὶ πολίτης, η οποία εισάγεται
με τον αιτιολογικό σύνδεσμό ὅτι (αντικειμενική αιτία) και εκφέρεται με οριστική ενεστώτα
(εἰμί) που δηλώνει πραγματικό αίτιο.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
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. 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. 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.
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 πατέρας του Μαντίθεου έστειλε τον ένα γιο του στον Ελλήσποντο και τον άλλο (τον
Μαντίθεο) στον Πόντο.
2) Ο Μαντίθεος και ο αδελφός του επέστρεψαν στην Αθήνα πριν την εξόρμηση των
δημοκρατικών από το οχυρό της Φυλής στον Πειραιά.
3) Σύμφωνα με τον Μαντίθεο όσοι είχαν ζήσει εκτός Αθήνας και δεν μετείχαν στις
αντιδημοκρατικές ενέργειες των Τριάκοντα αποκλείονταν από τα δημόσια αξιώματα.

β. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
1) «…μεθισταμένης τῆς πολιτείας»: Σε ποια πολιτειακή αλλαγή αναφέρεται με τη
συγκεκριμένη φράση ο Μαντίθεος; (μονάδες 2)
2) «ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν»: Σε ποια λέξη του
αρχαίου κειμένου αναφέρεται η αντωνυμία «τούτῳ»; (μονάδες 2)

Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§34.2-3
Στην πραγματεία αυτή ο Αριστοτέλης πραγματεύεται την πολιτειακή ιστορία της αρχαίας
Αθήνας. Το κείμενο αναφέρεται στις πολιτειακές εξελίξεις μετά την ήττα της Αθήνας στον
Πελοποννησιακό πόλεμο.
Γιατί το επόμενο έτος (το 404), όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο Αλέξιος, νικήθηκαν στη
ναυμαχία των Αιγός Ποταμών, με αποτέλεσμα να κυριεύσει ο Λύσανδρος την Αθήνα και να
εγκαταστήσει στην εξουσία τους Τριάκοντα με τον εξής τρόπο: Ενώ είχαν συνάψει ειρήνη με
τον όρο να εφαρμόσουν το προγονικό τους πολίτευμα, οι δημοκρατικοί προσπαθούσαν να
σώσουν τη δημοκρατία, ενώ όσοι από τους ευγενείς ήταν μέλη των πολιτικών οργανώσεων
καθώς και οι φυγάδες που είχαν επιστρέψει μετά την ειρήνη, επιθυμούσαν να εγκατασταθεί
ολιγαρχία. Όσοι δεν μετείχαν σε καμιά οργάνωση και ως προς τα άλλα ανήκαν στην τάξη των
ευγενών, επιζητούσαν να εφαρμοστεί το προγονικό πολίτευμα. Μεταξύ αυτών ήταν ο
Αρχίνος, ο Άνυτος, ο Κλειτοφών, ο Φορμίσιος και πολλοί άλλοι και πρώτος–πρώτος ανάμεσά
τους ο Θηραμένης. Όταν, όμως, ο Λύσανδρος πήρε το μέρος των ολιγαρχικών,
τρομοκρατημένος ο λαός αναγκάστηκε να σηκώσει το χέρι του υπέρ της ολιγαρχίας. Το
σχετικό ψήφισμα το συνέταξε ο Δρακοντίδης από την Αφίδνα.
Μτφρ. Α. Παναγόπουλος

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία
από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: φορεσιά, μετάσταση, ικέτης, φαντασία,
σκέψη.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως §§8-10
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Ο κατήγορος υποστηρίζει σε λόγο που εκφωνεί στην Ηλιαία ότι ο Αγόρατος, εξυπηρετώντας
τα σχέδια των Τριάκοντα, προκάλεσε τη θανάτωση του εξαδέλφου του, του Διονυσόδωρου,
και άλλων δημοκρατικών στρατηγών. Εδώ αναφέρεται στα γεγονότα πριν την τελική
παράδοση της Αθήνας και τις διαπραγματεύσεις με τους Σπαρτιάτες.

Ὅτε γὰρ ἡ πρώτη ἐκκλησία περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο καὶ οἱ παρὰ Λακεδαιμονίων ἥκοντες
ἔλεγον, ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι, εἰ κατασκαφείη τῶν
τειχῶν τῶν μακρῶν ἐπὶ δέκα στάδια ἑκατέρου, τότε ὑμεῖς τε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ
ἠνέσχεσθε ἀκούσαντες περὶ τῶν τειχῶν τῆς κατασκαφῆς, Κλεοφῶν τε ὑπὲρ ὑμῶν πάντων
ἀναστὰς ἀντεῖπεν ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν τε εἴη ποιεῖν ταῦτα. Μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης,
ἐπιβουλεύων τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ, ἀναστὰς λέγει ὅτι, ἐὰν αὐτὸν ἕλησθε περὶ τῆς εἰρήνης
πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ποιήσειν ὥστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τὴν πόλιν
ἐλαττῶσαι μηδέν· οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαθὸν παρὰ Λακεδαιμονίων τῇ πόλει εὑρήσεσθαι.
Πεισθέντες δὲ ὑμεῖς εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ὃν τῷ προτέρῳ ἔτει
στρατηγὸν χειροτονηθέντα ἀπεδοκιμάσατε, οὐ νομίζοντες εὔνουν εἶναι τῷ πλήθει τῷ
ὑμετέρῳ.
---------οἷόν τ’ ἐστι: είναι δυνατόν
τὸ πλῆθος τὸ ὑμετέρον: το δημοκρατικό σας πολίτευμα
διελεῖν <διαιρῶ: κατεδαφίζω
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης … τῷ
πλήθει τῷ ὑμετέρῳ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. «τῶν τειχῶν, πάντων, τῷ πλήθει, τὴν πόλιν, πρεσβευτήν, εὔνουν»: Να προσδιορίσετε την
κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου.
τῶν τειχῶν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

πάντων:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τῷ πλήθει:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τὴν πόλιν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

πρεσβευτήν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

εὔνουν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 6)

β. «ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι», «ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν τε
εἴη ποιεῖν ταῦτα»: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των δύο προτάσεων και να
δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς τους. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
Α1.
α.
1) – Λ: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε
2) – Σ: ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις
3) – Σ: οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς
μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας
β.
1) Ο Μαντίθεος αναφέρεται στη μεταβολή του δημοκρατικού πολιτεύματος σε ολιγαρχικό με
την εγκαθίδρυση των Τριάκοντα.
2) Η αντωνυμία «τούτῳ» αναφέρεται στο σανίδιον (ἐκ τοῦ σανιδίου).
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§34.2-3
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στη βίαιη μεταβολή του
δημοκρατικού πολιτεύματος για την οποία κάνει αναφορά ο Μαντίθεος στον λόγο του.
Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία για εμβάθυνση στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός.
Β4. συμφορᾶς, μεθισταμένης/καταστάσης, ἀφιγμένους, φαίνονται, σκοπεῖν
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως §§8-10
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Όταν

δηλαδή

συγκλήθηκε

η

πρώτη Όταν έγινε η πρώτη Συνέλευση για το

συνέλευση της εκκλησίας του δήμου για να ζήτημα της ειρήνης και οι απεσταλμένοι των
συζητήσετε για την (επικείμενη) ειρήνη και Λακεδαιμονίων δήλωσαν τους όρους με
οι πρέσβεις των Λακεδαιμονίων έλεγαν με τους

οποίους

οι

Λακεδαιμόνιοι

ήταν

ποιους όρους οι Λακεδαιμόνιοι ήταν προετοιμασμένοι να συνάψουν ειρήνη - υπό
έτοιμοι να συνάψουν την ειρήνη, αν πρώτα τον όρο δηλαδή ότι τα Μακρά Τείχη θα
από τα μακρά τείχη γκρεμίσετε δέκα στάδια κατεδαφίζονταν σε έκταση δέκα σταδίων το
απ’ το καθένα από τα δύο, τότε και εσείς δε καθένα, αρνηθήκατε τότε, άνδρες Αθηναίοι,
συμφωνήσατε μόλις ακούσατε για το να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε ό,τι
γκρέμισμα των τειχών και ο Κλεοφώνας, ακούσατε σχετικά με την κατεδάφιση των
αφού σηκώθηκε στο βήμα για λογαριασμό τειχών και τότε ο Κλεοφών σηκώθηκε και
όλων σας, αντέδρασε λέγοντας ότι με διαμαρτυρήθηκε εξ ονόματος όλων σας ότι
κανένα τρόπο δεν θα ήταν δυνατόν να σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να γίνει

κάνετε αυτά. Μετά από αυτά ο Θηραμένης, αυτό το πράγμα. Μετά από αυτά σηκώθηκε
υπονομευτής

του

δημοκρατικού και ο Θηραμένης, ο οποίος συνωμοτούσε

πολιτεύματος, πήρε το λόγο και είπε ότι, αν εναντίον της δημοκρατίας σας και είπε ότι,
τον εκλέξετε πρεσβευτή με απεριόριστες αν τον διορίζατε πρεσβευτή για την ειρήνη
αρμοδιότητες για την ειρήνη, θα συντελέσει με απόλυτη εξουσία, θα κανονίσει να μην
ώστε να μη γκρεμίσετε κανένα τμήμα των γίνει ούτε κατεδάφιση των τειχών ούτε άλλη
τειχών και η πόλη να μην υποστεί καμιά υποβάθμιση της πόλης· και ότι πίστευε πως
άλλη ταπείνωση· πίστευε μάλιστα ότι θα θα επινοούσε κάτι για να πάρει από τους
πετύχαινε και κάποιο άλλο αγαθό για την Λακεδαιμόνιους κάτι καλύτερο για την
πόλη από τους Λακεδαιμόνιους. Κι αφού πόλη. Αφού σας έπεισε, τον διορίσατε
εσείς πέσατε στην παγίδα, τον εκλέξατε πρεσβευτή

με

απόλυτη

εξουσία,

τον

στρατηγό με απεριόριστες αρμοδιότητες, άνθρωπο που τον προηγούμενο χρόνο μετά
αυτόν που μόλις την προηγούμενη χρονιά, την εκλογή του σε στρατηγό, τον είχατε
καθώς είχε κληρωθεί στρατηγός, τον απορρίψει μετά από εξονυχιστικό έλεγχο,
αποδοκιμάσατε (εμποδίσατε να αναλάβει επειδή τον κρίνατε ως δυσμενή στη
τη στρατηγεία), γιατί ξέρατε ότι δεν είναι δημοκρατία σας.
φίλος του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Μτφρ. W.R.M. Lamb. 1930. Διασκευή από

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2003.

τα αγγλικά στα νέα ελληνικά.

Γ4.
α.
τῶν τειχῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο κατασκαφῆς.
πάντων: είναι κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ὑμῶν.
τῷ πλήθει: είναι αντικείμενο στη μετοχή ἐπιβουλεύων.
τὴν πόλιν: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ἐλαττῶσαι.
πρεσβευτήν: είναι κατηγορούμενο στο αντικείμενο ἐκεῖνον (από το εἵλεσθε).
εὔνουν: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο του εἶναι (ενν. ἐκεῖνον).
β.
ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι: Η δευτερεύουσα (ονοματική)
πρόταση είναι αντικείμενο στο ἔλεγον (πλάγια ερώτηση) και εκφέρεται με ευκτική πλαγίου
λόγου, επειδή το ρήμα εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου (παρατατικός).

ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν τε εἴη ποιεῖν ταῦτα: Η δευτερεύουσα (ονοματική) πρόταση είναι
αντικείμενο στο ἀντεῖπεν (ειδική πρόταση) και εκφέρεται με ευκτική πλαγίου λόγου, επειδή
το ρήμα εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου (αόριστος).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6.4
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. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Με βάση το αρχαίο κείμενο να επιλέξετε από τις παρακάτω διατυπώσεις εκείνη με την
οποία ολοκληρώνεται ορθά το νόημα (μονάδες 3), και στη συνέχεια να αιτιολογήσετε κάθε
επιλογή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν
(μονάδες 3):
Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Μαντίθεος
1) α. ο Σάτυρος ήταν ο πατέρας τους που τους έστειλε στον Πόντο.
β. ο Σάτυρος ήταν ο βασιλιάς του Πόντου.
2) α. όσοι επέστρεψαν στην Αθήνα μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο αποκλείονταν από τα
δημόσια αξιώματα.
β. όσοι επέστρεψαν στην Αθήνα προς το τέλος του τυραννικού καθεστώτος αποκλείονταν
από τα δημόσια αξιώματα.
3) α. η αναγραφή του ονόματος του Μαντίθεου στο σανίδιο ήταν ισχυρή απόδειξη.
β. η αναγραφή του ονόματος του Μαντίθεου στο σανίδιο δεν ήταν έγκυρη απόδειξη.

β. «…οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων
κινδύνων, οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες»:
1) Ποιους ακριβώς εννοεί ο Μαντίθεος με τις αντωνυμίες «ἡμᾶς» και «ἐκεῖνοι»; (μονάδες
2)
2) Σε τι ακριβώς αναφέρεται ο Μαντίθεος με τη φράση «εἰς τοιοῦτον καιρὸν»; (μονάδες 2)

Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§13-14
Ο ομιλητής προσπαθεί κατά τη δοκιμασίαν του να αποδείξει ότι, μολονότι παρέμεινε στην
Αθήνα την περίοδο της διακυβέρνησης των Τριάκοντα, δεν υπήρξε συνεργός ή ομοϊδεάτης
τους.
Γι' αυτό ακριβώς δαπανούσα περισσότερα από όσα μου καθόριζε η πόλη, για να θεωρούμαι
δηλαδή από σας και καλύτερος και, αν κάποτε μου συνέβαινε κάποια ατυχία, να την
αντιπαλεύω (ενώπιόν σας) καλύτερα. Όλα αυτά τα στερήθηκα στην ολιγαρχία. Γιατί, δεν
έκριναν άξιο να αναγνωρίζεται ευγνωμοσύνη σ' αυτούς που είχαν γίνει πρόξενοι κάποιου
καλού για τη δημοκρατία, αλλά τιμούσαν όσους είχαν διαπράξει πολλά κακά σε βάρος σας,
γιατί αυτό το κριτήριο λάμβαναν υπόψη τους από μας (που είχαμε μείνει στην Αθήνα). Αφού
αναλογιστείτε όλα αυτά, δεν πρέπει να θεωρείτε τους λόγους αυτών πιστευτούς αλλά να
κρίνετε από τα έργα που έχει κάνει ο καθένας. Γιατί εγώ, άνδρες δικαστές, ούτε με τους
τετρακόσιους μπλέχτηκα· Αλλιώς, όποιος θέλει από τους κατηγόρους, ας πάρει το λόγο και
ας το αποδείξει· ούτε πάλι, όταν ανέλαβαν οι τριάντα τύραννοι, κανείς θα αποδείξει ότι έγινα
βουλευτής ή ανέλαβα κάποια δημόσια θέση. Επομένως, αν, παρόλο που μου ήταν δυνατό να
αναλάβω εξουσία, το αρνήθηκα, δικαιούμαι τώρα από σας να τιμηθώ· αν όμως οι τότε
ισχυροί με θεώρησαν ανάξιο να με καταστήσουν μέλος της εξουσίας, πώς λοιπόν φανερότερα
παρά έτσι θα μπορούσα να αποδείξω ότι οι κατήγοροι ψεύδονται;
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη
για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πατρίδα, συνέλευση, εφημερίδα,
άσχημος, άγραφος.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§92-94.1
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
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.
---------δουλεύω: είμαι δούλος σε κάποιον, υπηρετώ ως δούλος
τὰ ὀνείδη: οι αισχρές πράξεις, τα αίσχη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Βούλομαι δὲ ὀλίγα … ἂν τούτοις
ἐδουλεύετε».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου:
παραδείγματα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

πόλεμον:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τούτοις:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τῶν ἀγαθῶν:

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

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6.4
Α1.
α.
Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Μαντίθεος
1) – β: ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
2) – β: οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς
μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας
3) – β: 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)
β.
1) Με την αντωνυμία «ἡμᾶς» εννοείται ο Μαντίθεος και ο αδελφός του, ενώ με την
αντωνυμία «ἐκεῖνοι» εννοούνται οι Τριάκοντα τύραννοι.
2) Με τη συγκεκριμένη φράση ο Μαντίθεος αναφέρεται στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο
για τους Τριάκοντα λόγω της λαϊκής οργής και των εσωτερικών διενέξεών τους.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§13-14
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται, όπως και το αρχαίο
διδαγμένο κείμενο, στη βίαιη συμπεριφορά των Τριάκοντα απέναντι στους Αθηναίους μετά
την ανατροπή της δημοκρατίας, αλλά και στις αποστάσεις που θέλουν να κρατήσουν από το
τυραννικό καθεστώς οι δύο ομιλητές. Επίσης, διαπιστώνει κανείς την κοινή κατηγορία
εναντίον των δύο δοκιμαζομένων: η συνεργασία με τους Τριάκοντα. Επιπλέον, θα μπορούσαν
να αναζητηθούν ομοιότητες ως προς το ύφος, αλλά και την προσπάθεια των δύο ομιλητών
να κερδίσουν την εύνοια των βουλευτών.
Β4. πατήρ, ἤλθομεν-κατελθεῖν, ἡμέραις, μετέχειν-ἔχοντες, ἐγγεγραμμένοι
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§92-94.1
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Θέλω να κατεβώ από το βήμα, αφού Θα κατεβώ από το βήμα, αφού υπενθυμίσω
πρώτα θυμίσω μερικά στις δύο μερίδες μερικά ακόμη και στους δυο, και στους
των πολιτών, και στη μερίδα της πόλης και ολιγαρχικούς

δηλαδή

και

στους

στη μερίδα του Πειραιά, έτσι ώστε να δημοκρατικούς, για να πάρετε την ορθή
ψηφίσετε όλοι έχοντας για κριτήρια αυτά απόφαση

έχοντας

ως

παράδειγμα

τις

που υποφέρατε εξαιτίας τους. Πρώτα συμφορές που έγιναν εξαιτίας αυτών εδώ σε
πρώτα,

όσοι

μείνατε

στην

πόλη, σας.

Και

συλλογιστείτε ότι αυτοί ασκούσαν πάνω ολιγαρχικοί

πρώτα

λοιπόν,

σκεφθείτε

όσοι

είσθε

ότι

τόσο

σας μια τόσο σκληρή εξουσία, ώστε δεινοπαθήσατε από αυτούς εδώ, ώστε
ήσασταν αναγκασμένοι να διεξάγετε με εξαναγκασθήκατε να κάνετε τέτοιο πόλεμο
τους αδελφούς και τους γιους και τους εναντίον των αδελφών σας και των παιδιών
συμπολίτες σας ένα τέτοιον πόλεμο, όπου, και των συμπολιτών σας, στον οποίο, αν και
μολονότι έχετε ηττηθεί, βρίσκεστε στην ηττηθήκαμε, έχετε τα ίδια δικαιώματα με
ίδια μοίρα με τους νικητές, ενώ, αν τους νικητές, αν όμως επικρατούσατε, θα
νικούσατε, θα γινόσασταν δούλοι των εξακολουθούσατε να είσθε σ' αυτούς (τους
Τριάντα. Αυτοί, με τις πολιτικές τους τυράννους) δούλοι. Κι αυτοί τις ιδιωτικές
αυθαιρεσίες, μεγάλωσαν τις ιδιωτικές τους περιουσίες τους θα μπορούσαν να τις
περιουσίες, ενώ εσείς, με τον εμφύλιο μεγαλώσουν, εκμεταλλευόμενοι εσάς, ενώ
πόλεμο, τις έχετε ελαττώσει. Γιατί, φυσικά, εσείς
δε

θεωρούσαν

απαραίτητο

εξαιτίας

του

μεταξύ

σας

να αλληλοσπαραγμού τις μειώσατε. Γιατί, δεν

συμμετέχετε στα διάφορα κέρδη, ενώ σας αξίωναν να ωφελείσθε και σεις μαζί τους
ανάγκαζαν να συμμερίζεστε τις ευθύνες αλλά σας υποχρέωναν να συκοφαντείσθε
που τους καταλόγιζαν. Και έφτασαν σε μαζί τους, αφού έφτασαν σε τέτοιο βαθμό
τέτοιο βαθμό κυνισμού, ώστε δεν κέρδιζαν αλαζονείας, ώστε σας θεωρούσαν πιστούς
την αφοσίωσή σας μοιράζοντάς σας από τα όχι με το να σας δίνουν μέρος από τα αγαθά
αγαθά

τους,

αλλά

πίστευαν

ότι τους, αλλά σας λογάριαζαν για δικούς τους

αποχτούσαν την εύνοιά σας μεταδίδοντάς με το να σας μεταδίδουν μέρος από τα αίσχη
σας τα αίσχη τους.

τους.

Μτφρ. Ν.Χ. Χουρμουζιάδης. χ.χ.

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2003.

Γ4.
α.
παραδείγματα: είναι κατηγορούμενο στο αντικείμενο συμφοράς (από το ἔχοντες).
πόλεμον: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο απαρέμφατο πολεμεῖν.
τούτοις: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐδουλεύετε.
τῶν ἀγαθῶν: είναι αντικείμενο στη μετοχή κοινούμενοι.
ὑμᾶς: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐκτῶντο.
β.

ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφόδρα ἤρχεσθε: Η δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική πρόταση
εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι (αντικειμενική κρίση) κι εκφέρεται με οριστική
παρατατικού (ἤρχεσθε), η οποία δηλώνει κάτι πραγματικό.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§4-6.4
Ἡμᾶσ γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆσ ἐν Ἑλλθςπόντῳ ςυμφορᾶσ ὡσ Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτθςομζνουσ ἐξζπεμψε, καὶ οὔτε τῶν τειχῶν κακαιρουμζνων <ἐπεδθμοῦμεν> οὔτε
μεκιςταμζνθσ τῆσ πολιτείασ, ἀλλ᾽ ἤλκομεν πρὶν τοὺσ ἀπὸ Φυλῆσ εἰσ τὸν Πειραιᾶ κατελκεῖν
πρότερον πζνκ᾽ ἡμζραισ. Καίτοι οὔτε ἡμᾶσ εἰκὸσ ἦν εἰσ τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμζνουσ
ἐπικυμεῖν μετζχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδφνων, οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαφτθν γνϊμθν
ἔχοντεσ ὥςτε καὶ τοῖσ ἀποδθμοῦςι καὶ τοῖσ μθδὲν ἐξαμαρτάνουςι μεταδιδόναι τῆσ πολιτείασ,
ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαηον καὶ τοὺσ ςυγκαταλφςαντασ τὸν δῆμον. Ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ ςανιδίου
τοὺσ ἱππεφςαντασ ςκοπεῖν εὔθκζσ ἐςτιν· ἐν τοφτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογοφντων
ἱππεφειν οὐκ ἔνειςιν, ἔνιοι δὲ τῶν ἀποδθμοφντων ἐγγεγραμμζνοι εἰςίν.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Α1. Να γράψετε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμία από τισ παρακάτω περιόδουσ
λόγου και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωστό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάθος», αν είναι
λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 5) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι
ςασ γράφοντασ τισ λζξεις/φράσεις του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ
5):
1. Ο Μαντίκεοσ και ο αδελφόσ του ζφυγαν από τθν Ακινα για τον Πόντο μετά τθν
κατεδάφιςθ των Μακρϊν τειχϊν.
2. Ο Μαντίκεοσ και ο αδελφόσ του επζςτρεψαν ςτθν Ακινα μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ
δθμοκρατίασ.
3. Σφμφωνα με τον Μαντίκεο οι Τριάκοντα ςυνικωσ παρείχαν αξιϊματα ςε εκείνουσ που
δεν είχαν διαπράξει κανζνα αδίκθμα.
4. Σφμφωνα με τουσ ιςχυριςμοφσ του Μαντίκεου, θ αναγραφι του ονόματόσ του ςτο
ςανίδιο δεν ιταν ιςχυρι απόδειξθ.
5. Ο Μαντίκεοσ υποςτθρίηει ότι πολλοί από αυτοφσ που παραδζχονταν ότι ιταν ιππείσ δεν
ιταν καταχωριςμζνοι ςτο ςανίδιο.
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτζλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§35.2-4
Στο ζργο Ἀκθναίων Πολιτεία ο Αριςτοτζλθσ πραγματεφεται τθν πολιτειακι ιςτορία τθσ
αρχαίασ Ακινασ. Το κείμενο αναφζρεται ςτισ πολιτειακζσ εξελίξεισ μετά τθν ανάλθψθ τθσ
εξουςίασ από τουσ Τριάκοντα.
Στθν αρχι ιςαν μετριοπακείσ με τουσ πολίτεσ και προςποιοφνταν ότι κυβερνοφν ςφμφωνα
με το πάτριο πολίτευμα. Αφαίρεςαν από τον Άρειο Πάγο τουσ νόμουσ του Εφιάλτθ και του
Αρχιςτράτου περί Αρεοπαγιτϊν και τουσ νόμουσ του Σόλωνα όςοι ζδιναν λαβι ςε
αμφιςβθτιςεισ και κατιργθςαν τθν τελεςιδικία από τουσ δικαςτζσ. Ιςχυρίηονταν ότι
διορκϊνουν ζτςι το πολίτευμα αφαιρϊντασ κάκε αιτία αμφιςβθτιςεωσ. […] Στθν αρχι,
λοιπόν, αυτά ζκαναν. Καταδίωξαν τουσ ςυκοφάντεσ και τουσ κακοφσ εκείνουσ και φαφλουσ,
όςοι μιλοφςαν ςτον λαό εναντίον του ςυμφζροντόσ του για να τον κολακζψουν. Η πολιτεία
χαιρόταν για όλα αυτά που γίνονταν επειδι νόμιηε ότι οι Τριάκοντα ενεργοφν για το
καλφτερο. Όταν όμωσ ςτερεϊκθκαν ςτθν εξουςία δεν ςζβονταν κανζναν από τουσ πολίτεσ
αλλά ςκότωςαν όςουσ ξεχϊριηαν από πλοφτο, καταγωγι ι αξίωμα κζλοντασ να
εξαφανίςουν τουσ επίφοβουσ και, ταυτόχρονα, να αρπάξουν τισ περιουςίεσ τουσ. Σε μικρό
χρονικό διάςτθμα ςκότωςαν όχι λιγότερουσ από χίλιουσ πεντακόςιουσ.
Μτφρ. Α.Σ.Βλάχοσ

Β4. Να βρείτε ςτο αρχαίο διδαγμζνο κείμενο που ςασ δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λζξη για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ: ικζτησ, ςυνοχή, δωρητήσ,
εκτίμηςη, απερίςκεπτοσ.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἱζρων §§ 2.6-9
(ζκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδθ: Clarendon Press, 1920, ανατ. 1969)
Στο ζργο αυτό γίνεται ςυηιτθςθ ανάμεςα ςτον τφραννο των Συρακουςϊν Ιζρωνα και τον
ποιθτι Σιμωνίδθ ςχετικά με τισ διαφορζσ του τυραννικοφ από τον ιδιωτικό βίο.
Ἐγὼ δὲ πεπειραμζνοσ ςαφῶσ οἶδα, ὦ Σιμωνίδθ, καὶ λζγω ςοι ὅτι οἱ τφραννοι τῶν μεγίςτων
ἀγακῶν ἐλάχιςτα μετζχουςι, τῶν δὲ μεγίςτων κακῶν πλεῖςτα κζκτθνται. Αὐτίκα γὰρ εἰ μὲν

εἰρινθ δοκεῖ μζγα ἀγακὸν τοῖσ ἀνκρϊποισ εἶναι, ταφτθσ ἐλάχιςτον τοῖσ τυράννοισ μζτεςτιν·
εἰ δὲ πόλεμοσ μζγα κακόν, τοφτου πλεῖςτον μζροσ οἱ τφραννοι μετζχουςιν. Εὐκὺσ γὰρ τοῖσ
μὲν ἰδιϊταισ, ἂν μὴ ἡ πόλισ αὐτῶν κοινὸν πόλεμον πολεμῇ, ἔξεςτιν ὅποι ἂν βοφλωνται
πορεφεςκαι μθδὲν φοβουμζνουσ μι τισ αὐτοὺσ ἀποκτείνῃ, οἱ δὲ τφραννοι πάντεσ πανταχῇ
ὡσ διὰ πολεμίασ πορεφονται. Αὐτοί τε γοῦν ὡπλιςμζνοι οἴονται ἀνάγκθν εἶναι διάγειν καὶ
ἄλλουσ ὁπλοφόρουσ ἀεὶ ςυμπεριάγεςκαι. Ἔπειτα δὲ οἱ μὲν ἰδιῶται, ἐὰν καὶ ςτρατεφωνταί
που εἰσ πολεμίαν, ἀλλ' οὖν ἐπειδάν γε ἔλκωςιν οἴκαδε, ἀςφάλειαν ςφίςιν ἡγοῦνται εἶναι, οἱ
δὲ τφραννοι ἐπειδὰν εἰσ τὴν ἑαυτῶν πόλιν ἀφίκωνται, τότε ἐν πλείςτοισ πολεμίοισ ἴςαςιν
ὄντεσ.
---------Αὐτίκα γάρ: παραδείγματοσ χάριν/ χάρθ
διὰ πολεμίασ: μζςα από εχκρικι χϊρα
οἴκαδε: ςτθν πατρίδα
ςυμπεριάγεςθαι <ςυμπεριάγομαι: περιφζρομαι μαηί με…, ςυνοδεφομαι από…
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα

Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Αὐτίκα γὰρ… ἀεὶ

ςυμπεριάγεςθαι».
Μονάδες 20
Γ4.
α. «εἶναι, πορεφεςθαι»: Να αναγνωρίςετε τθ ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων
απαρεμφάτων του κειμζνου (μονάδεσ 2) επιςθμαίνοντασ αντίςτοιχα το φαινόμενο τθσ
ταυτοπροςωπίασ ι ετεροπροςωπίασ (μονάδεσ 2).
β. «Ἔπειτα δὲ οἱ μὲν ἰδιῶται, ἐὰν καὶ ςτρατεφωνταί που εἰσ πολεμίαν, ἀλλ' οὖν ἐπειδάν γε
ἔλθωςιν οἴκαδε, ἀςφάλειαν ςφίςιν ἡγοῦνται εἶναι, οἱ δὲ τφραννοι ἐπειδὰν εἰσ τὴν ἑαυτῶν
πόλιν ἀφίκωνται, τότε ἐν πλείςτοισ πολεμίοισ ἴςαςιν ὄντεσ». Στο παραπάνω απόςπαςμα
να διακρίνετε τισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ και να γράψετε το είδοσ τουσ (μονάδεσ 6).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§4-6.4
Α1.
1. – Λ: οὔτε τῶν τειχῶν κακαιρουμζνων <ἐπεδθμοῦμεν>
2. – Λ: ἤλκομεν πρὶν τοὺσ ἀπὸ Φυλῆσ εἰσ τὸν Πειραιᾶ κατελκεῖν πρότερον πζνκ᾽ ἡμζραισ.
3. – Λ: οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαφτθν γνώμθν ἔχοντεσ ὥςτε…τοῖσ μθδὲν ἐξαμαρτάνουςι
μεταδιδόναι τῆσ πολιτείασ
4. – Σ: Ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ ςανιδίου τοὺσ ἱππεφςαντασ ςκοπεῖν εὔθκζσ ἐςτιν·
5. – Σ: ἐν τοφτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογοφντων ἱππεφειν οὐκ ἔνειςιν
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριςτοτζλησ, Ἀθηναίων Πολιτεία §§35.2-4
Επιςήμανςη: Το ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο αναφζρεται ςτον αυταρχικό, βίαιο
τρόπο με τον οποίο οι Τριάκοντα άςκθςαν τθν εξουςία και ςυμπεριφζρκθκαν ςτουσ
πολίτεσ. Δίνεται, ζτςι, θ ευκαιρία για εμβάκυνςθ ςτο ςυγκεκριμζνο ιςτορικό γεγονόσ, ςτισ
ςυνκικεσ που επικράτθςαν μετά τθν κατάλυςθ τθσ δθμοκρατίασ ςτθν Ακινα, ςτθ ςθμαςία
αυτισ τθσ πολιτειακισ μεταβολισ
Β4. ἀφιγμζνουσ, μετζχειν-ἔχοντεσ, μεταδιδόναι, ἠτίμαηον, ςκοπεῖν
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἱζρων §§ 2.6-9
Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ
Όμωσ εγώ, Σιμωνίδθ, ξζρω καλά από πείρα Εγώ από τθν εμπειρία μου γνωρίηω καλά,
και ςε διαβεβαιώνω ότι οι τφραννοι Σιμωνίδθ, και ςου λζω πωσ οι τφραννοι
ςυμμετζχουν

ςε

ελάχιςτο

βακμό

ςτα ελάχιςτα μετζχουν ςτα μζγιςτα αγακά, ενώ

ςθμαντικότερα αγακά, ενώ ςτα μεγαλφτερα από τα μζγιςτα δεινά ζχουν τα περιςςότερα.
κακά

κατά

τεράςτιο

ποςοςτό.

Για Αν, λόγου χάρθ, θ ειρινθ κεωρείται μεγάλο

παράδειγμα, αν θ ειρινθ κεωρείται ωσ μζγα αγακό για τουσ ανκρώπουσ, πολφ μικρό
αγακό για τουσ ανκρώπουσ, οι τφραννοι μερίδιο από αυτιν ανικει ςτουσ τυράννουσ.
ςυμμετζχουν ελάχιςτα ς’ αυτό, ενώ, αν ο Και, αν ο πόλεμοσ είναι μεγάλο δεινό, πάλι
πόλεμοσ κεωρείται ωσ μζγα κακό, οι ςτουσ τυράννουσ ανικει μεγάλο μζροσ του.
τφραννοι ςυμμετζχουν κατά το μεγαλφτερο Γιατί αμζςωσ οι απλοί πολίτεσ, αν θ πολιτεία
μζροσ. Οι απλοί πολίτεσ, όταν θ πολιτεία τουσ δεν λαμβάνει μζροσ ςε πόλεμο μαηί με
τουσ δε βρίςκεται ςε εμπόλεμθ κατάςταςθ, άλλεσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να πθγαίνουν
μποροφν να πθγαίνουν αμζςωσ όπου όπου κζλουν χωρίσ να φοβοφνται μιπωσ
κζλουν, χωρίσ να φοβοφνται μιπωσ κάποιοσ τουσ ςκοτώςει κάποιοσ, ενώ οι τφραννοι

τουσ ςκοτώςει, ενώ όλοι οι τφραννοι, όπου παντοφ και πάντα πορεφονται ςαν να
γθσ, κινοφνται πάντα ςα να βρίςκονται μζςα βρίςκονται ςε εχκρικι χώρα. Αυτοί νομίηουν
ςε εχκρικό ζδαφοσ και πιςτεφουν πωσ είναι πωσ είναι ανάγκθ και οι ίδιοι να ηουν
ανάγκθ και οι ίδιοι να οπλοφοροφν και να’ ςυνζχεια οπλιςμζνοι και να περιφζρονται
χουν, επίςθσ, πάντοτε μαηί τουσ άλλουσ πάντοτε
οπλοφόρουσ

για

φρουρά.

ςυνοδευόμενοι

από

άλλουσ

«’Ζπειτα» οπλοφόρουσ. Ζπειτα, ενώ οι ιδιώτεσ, ακόμα

ςυνεχίηει ο Ιζρων απαντώντασ ςτο Σιμωνίδθ και να εκςτρατεφουν ςε κάποια εχκρικι
«οι απλοί πολίτεσ, και αν εκςτρατεφςουν χώρα, αιςκάνονται, όταν μετά γυρίςουν ςτθν
κάποτε

ςε

ξαναγυρίςουν

εχκρικι
ςτθν

χώρα,

όταν πατρίδα τουσ, ότι βρίςκονται ςε αςφαλζσ

πατρίδα

τουσ, ζδαφοσ, οι τφραννοι, ζςτω και αν φτάςουν

πιςτεφουν πωσ είναι αςφαλιςμζνοι, ενώ οι ςτθ δικι τουσ πολιτεία, τότε γνωρίηουν ότι
τφραννοι, επιςτρζφοντασ ςτθν πόλθ τουσ, βρίςκονται

ανάμεςα

ςε

περιςςότερουσ

ξζρουν καλά πωσ κα βρίςκονται ανάμεςα εχκροφσ παρά ποτζ.
ςτουσ περιςςότερουσ εχκροφσ.

Μτφρ. Α. Παπαγεωργίου. 1993.

Μτφρ. Τ. Βουρνάσ. 1984.
Γ4.
α.
εἶναι: είναι ειδικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο προςωπικό ριμα δοκεῖ: ταυτοπροςωπία
(υποκείμενο και ςτο ριμα και ςτο απαρζμφατο είναι θ λζξθ εἰρινθ).
πορεφεςθαι: είναι τελικό απαρζμφατο, υποκείμενο ςτο απρόςωπο ριμα ἔξεςτιν:
ετεροπροςωπία.
β.
ἐὰν καὶ (οἱ ἰδιῶται) ςτρατεφωνταί που εἰσ πολεμίαν: δευτερεφουςα (επιρρθματικι)
εναντιωματικι πρόταςθ
ἐπειδάν (οἱ ἰδιῶται) γε ἔλθωςιν οἴκαδε: δευτερεφουςα (επιρρθματικι) χρονικι-υποκετικι
πρόταςθ
ἐπειδὰν (οἱ τφραννοι) εἰσ τὴν ἑαυτῶν πόλιν ἀφίκωνται: δευτερεφουςα (επιρρθματικι)
χρονικι-υποκετικι πρόταςθ.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς
τότε πολιτείας. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του Μαντίθεου και τις οποίες ο ίδιος
αρνείται; (μονάδες 4)

β. 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 και ο αδελφός του έφυγαν από την Αθήνα και έζησαν στην περιοχή του
Ελλησπόντου κατά την περίοδο του τυραννικού καθεστώτος.
2) Ο Μαντίθεος και ο αδελφός του δεν είδαν την κατεδάφιση των Μακρών τειχών το 404
π.Χ. μετά την παράδοση της Αθήνας.
3) Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μαντίθεου, οι Τριάκοντα δεν εμπιστεύονταν ούτε
αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκαν για την ανατροπή της δημοκρατίας.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.2. κεφ.2 §§20-23
Στο κείμενο που ακολουθεί ο ιστορικός αναφέρεται στις εξελίξεις που οδήγησαν στο τέλος
του Πελοποννησιακού πολέμου και στη συνθηκολόγηση της Αθήνας το 404 π.Χ.

Οι Λακεδαιμόνιοι όμως δήλωσαν ότι αρνούνται να υποδουλώσουν πόλη ελληνική που τόσες
υπηρεσίες είχε προσφέρει τον καιρό του μεγαλύτερου κινδύνου που είχε απειλήσει ποτέ την
Ελλάδα· δέχτηκαν λοιπόν να γίνει ειρήνη με τον όρο ότι οι Αθηναίοι θα γκρεμίσουν τα Μακρά
Τείχη και τα τείχη του Πειραιά, θα παραδώσουν όλα τους τα πλοία εκτός από δώδεκα, θα
φέρουν πίσω τούς εξόριστους, θα ᾽χουν τους ίδιους εχθρούς και φίλους με τους
Λακεδαιμονίους και θα εκστρατεύουν μαζί τους στη στεριά και στη θάλασσα, όπου τους
οδηγούν αυτοί. (…) Την άλλη μέρα οι πρέσβεις ανέφεραν τους όρους που έβαζαν οι
Λακεδαιμόνιοι για ειρήνη· στ᾽ όνομα ολωνών μίλησε ο Θηραμένης, λέγοντας ότι έπρεπε να
εισακούσουν τους Λακεδαιμονίους και να γκρεμίσουν τα Τείχη. Μερικοί αντιμίλησαν, η
μεγάλη πλειοψηφία όμως τον επιδοκίμασε κι αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά απ᾽
αυτά ο Λύσανδρος αγκυροβόλησε στον Πειραιά, οι εξόριστοι γύρισαν, και βάλθηκαν με
πολλήν όρεξη να γκρεμίζουν τα Τείχη, στους ήχους αυλού που έπαιζαν κορίτσια — νομίζοντας
ότι από κείνη τη μέρα ελευθερωνόταν η Ελλάδα.
Μτφρ. Ρ. Ρούφος

Β4. Να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: ἵππευον, ἤλθομεν, ἦν, φαίνονται,
ἔχοντες.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.2. κεφ.4. §§1-3.5
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1900, ανατ. 1968)
Ο Ξενοφών αναφέρεται στα γεγονότα που ακολούθησαν μετά την παρωδία δίκης και τη
θανάτωση του Θηραμένη και για τα οποία κάνει έμμεση αναφορά ο Μαντίθεος στον λόγο
του.
Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν· οἱ δὲ τριάκοντα, ὡς ἐξὸν ἤδη αὐτοῖς τυραννεῖν ἀδεῶς,
προεῖπον μὲν τοῖς ἔξω τοῦ καταλόγου μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ, ἦγον δὲ ἐκ τῶν χωρίων, ἵν’
αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι τοὺς τούτων ἀγροὺς ἔχοιεν. Φευγόντων δὲ εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ ἐντεῦθεν
πολλοὺς ἄγοντες ἐνέπλησαν καὶ τὰ Μέγαρα καὶ τὰς Θήβας τῶν ὑποχωρούντων. Ἐκ δὲ τούτου
Θρασύβουλος ὁρμηθεὶς ἐκ Θηβῶν ὡς σὺν ἑβδομήκοντα Φυλὴν χωρίον καταλαμβάνει

ἰσχυρόν. Οἱ δὲ τριάκοντα ἐβοήθουν ἐκ τοῦ ἄστεως σύν τε τοῖς τρισχιλίοις καὶ σὺν τοῖς ἱππεῦσι
καὶ μάλ’ εὐημερίας οὔσης. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, εὐθὺς μὲν θρασυνόμενοί τινες τῶν νέων
προσέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον, καὶ ἐποίησαν μὲν οὐδέν, τραύματα δὲ λαβόντες ἀπῆλθον.
Βουλομένων δὲ τῶν τριάκοντα ἀποτειχίζειν, ὅπως ἐκπολιορκήσειαν αὐτοὺς ἀποκλείσαντες
τὰς ἐφόδους τῶν ἐπιτηδείων, ἐπιγίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν παμπλήθης καὶ τῇ ὑστεραίᾳ.
---------ὡς ἐξόν: επειδή ήταν δυνατόν
ἐκ δὲ τούτου: τότε
τὸ χωρίον: το οχυρό, το φρούριο
ἡ εὐημερία: η όμορφη, η καλή ημέρα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐκ δὲ τούτου … καὶ τῇ ὑστεραίᾳ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
τοῖς ἔξω:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τούτων:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τῶν νέων:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τραύματα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τῶν τριάκοντα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 5)

β. «Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν· … εὐημερίας οὔσης». Ο Ξενοφών στο παραπάνω
απόσπασμα χρησιμοποιεί αρκετούς επιρρηματικούς προσδιορισμούς προκειμένου ο
αναγνώστης να έχει εποπτεία του χώρου όπου εξελίσσονται τα γεγονότα. Να γράψετε πέντε
(5) τέτοιους προσδιορισμούς δηλώνοντας και τον αντίστοιχο ρηματικό τύπο που
προσδιορίζουν. (μονάδες 5)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Α1.
α. Ο Μαντίθεος αρνείται τις εξής κατηγορίες: ότι είχε υπηρετήσει ως ιππέας, ότι ζούσε στην
Αθήνα την εποχή των Τριάκοντα και ότι συμμετείχε με κάποιο τρόπο στο τυραννικό
καθεστώς.
β.
1) – Λ: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτησομένους ἐξέπεμψε
2) – Σ: οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>
3) – Σ: ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.2. κεφ.2 §§20-23
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στο γεγονός της κατεδάφισης
των τειχών στο πλαίσιο της παράδοσης της Αθήνας για την οποία κάνει αναφορά ο
Μαντίθεος στον λόγο του. Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία για εμβάθυνση στο συγκεκριμένο
ιστορικό γεγονός.
Β4.
ιππόκαμπος, ιππόδρομος, έφιππος – συνέλευση, προέλευση, απελευθέρωση – περιουσία,
απουσιολόγιο, παρόν – φαντασιόπληκτος, διαφάνεια, συκοφαντώ – κατοχή, ανεκτικός,
ανίσχυρος
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.2. κεφ.4. §§1-3.5
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Τέτοιος στάθηκε ο θάνατος του Θηραμένη. Ο Θηραμένης, λοιπόν, μ' αυτόν τον τρόπο
Τότε πια θεώρησαν οι Τριάντα πως ήταν πέθανε. Και οι Τριάντα, επειδή πια ήταν
ελεύθεροι να τυραννούν δίχως φόβο· όχι ελεύθεροι να κυβερνούν χωρίς φόβο,
μόνο απαγόρευσαν σ' όσους δεν ήταν απαγόρευσαν σ' όσους δεν ήταν γραμμένοι
γραμμένοι στον κατάλογο να μπαίνουν στον κατάλογο να μπαίνουν στην πόλη και
στην πόλη, αλλά τους έδιωχναν κι απ' τ' τους έδιωχναν ακόμη κι απ' τα χωράφια τους,
αγροκτήματά τους για να τους αρπάξουν, για να τα οικειοποιηθούν αυτοί κι οι φίλοι
αυτοί κι οι φίλοι τους, τη γη τους. Οι τους. Καταφεύγοντας πολλοί στον Πειραιά
κατατρεγμένοι κατέφευγαν στον Πειραιά, και παίρνοντας μαζί τους κι άλλους πολλούς

μα κι εκεί συνεχιζόταν ο διωγμός· τα γέμισαν και τα Μέγαρα και τη Θήβα με
Μέγαρα κι η Θήβα γέμισαν πρόσφυγες.

πρόσφυγες.

Τότε κίνησε από τη Θήβα ο Θρασύβουλος Τότε ξεκίνησε από τη Θήβα ο Θρασύβουλος
με

εβδομήντα

περίπου

άνδρες

και με

εβδομήντα

περίπου

άνδρες

και

κατέλαβε τ' οχυρό φρούριο της Φυλής. Μια καταλαμβάνει το ισχυρό φρούριο Φυλή. Μια
μέρα που 'κανε καλό καιρό βγήκαν οι μέρα που είχε καλό καιρό, βγήκαν οι Τριάντα
Τριάντα από την πόλη να τους χτυπήσουν, από την πόλη να τους χτυπήσουν μαζί με
έχοντας μαζί τους τούς Τρεις Χιλιάδες και τους Τρεις Χιλιάδες και το ιππικό. Όταν
το ιππικό. Όταν έφτασαν στη Φυλή, μερικοί έφτασαν στη Φυλή, μερικοί νέοι τόλμησαν να
νέοι τόλμησαν να επιτεθούν αμέσως στο επιτεθούν αμέσως στο φρούριο, αλλά δεν
φρούριο, αλλά πληγώθηκαν κι έφυγαν κατάφεραν

τίποτε

και,

αφού

άπρακτοι. Οι Τριάντα σχεδίαζαν να χτίσουν τραυματίστηκαν, έφυγαν άπρακτοι. Όταν οι
τείχος για να εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό Τριάντα σχεδίαζαν να χτίσουν τείχος για να
των επαναστατών και να τους αναγκάσουν εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό τους και να
να παραδοθούν· τη νύχτα όμως και την τους αναγκάσουν να παραδοθούν, τη νύχτα
άλλη μέρα χιόνισε πολύ.

και την άλλη μέρα χιόνισε πάρα πολύ.

Μτφρ. Ρ. Ρούφος. [1966] 2000.

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2002.

Γ4.
α.
τοῖς ἔξω: είναι (έμμεσο) αντικείμενο στο ρήμα προεῖπον.
τούτων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο ἀγρούς.
τῶν νέων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο τινες.
τραύματα: είναι αντικείμενο στη μετοχή λαβόντες.
τῶν τριάκοντα: είναι υποκείμενο στην (απόλυτη) μετοχή βουλομένων.
β. Αρκεί να αναφερθούν 5 από τους παρακάτω επιρρηματικούς προσδιορισμούς του τόπου:
εἰς τὸ ἄστυ: προσδιορίζει το απαρέμφατο εἰσιέναι
ἐκ τῶν χωρίων: προσδιορίζει το ρήμα ἦγον
εἰς τὸν Πειραιᾶ: προσδιορίζει τη μετοχή φευγόντων
ἐντεῦθεν: προσδιορίζει τη μετοχή ἄγοντες
ἐκ Θηβῶν: προσδιορίζει τη μετοχή ὁρμηθεὶς
ἐκ τοῦ ἄστεως: προσδιορίζει το ρήμα ἐβοήθουν

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
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. 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 ἀπενεχθῆναι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Με βάση το αρχαίο κείμενο να επιλέξετε από τις παρακάτω διατυπώσεις εκείνη με την
οποία ολοκληρώνεται ορθά το νόημα (μονάδες 2), και στη συνέχεια να αιτιολογήσετε κάθε
επιλογή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν
(μονάδες 2):
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μαντίθεου
1) α. όλοι όσοι είχαν ζήσει εκτός Αθήνας κατά την περίοδο του τυραννικού καθεστώτος
αναγράφονταν στο σανίδιο με την ιδιότητα του ιππέα.
β. στο σανίδιο υπήρχαν παραλείψεις, καθώς δεν είχαν αναγραφεί με ακρίβεια όλοι όσοι
είχαν παραδεχτεί ότι ήταν ιππείς κατά την περίοδο του τυραννικού καθεστώτος.
2) α. ήταν εύκολο να αλλοιώσει κανείς τα ονόματα που είχαν αναγραφεί στο σανίδιο.
β. ήταν δύσκολο να αλλοιώσει κανείς τα ονόματα που είχαν αναγραφεί στο σανίδιο.

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) «ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν»: Σε ποια λέξη του
αρχαίου κειμένου αναφέρεται ο Μαντίθεος με την αντωνυμία «τούτῳ»; (μονάδες 2)
2) «…ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ᾽ αὐτῶν»: Σε ποιους αναφέρεται ο Μαντίθεος
με την αντωνυμία «αὐτῶν»; (μονάδες 2)

3) «…ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι»: Σε
τι αναφέρεται ο Μαντίθεος με την αντωνυμία «ἐκείνοις»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας §§9-10
Στην Αθήνα το 383 π.Χ. ο Εύανδρος κρίνεται για τη θέση του επώνυμου άρχοντα της πόλης.
Ο ομιλητής, κατήγορος του Εύανδρου, επιτίθεται εναντίον του, καταλογίζοντάς του
συνεργασία με τους Τριάκοντα τυράννους και απόπειρα εξαπάτησης των βουλευτών.
Αυτά κυρίως να εξετάσετε· κι εκείνο να αναλογιστείτε, ότι δηλαδή αυτός που θέσπισε το νόμο
για τη «δοκιμασία», τον θέσπισε κατεξοχήν για όσους άσκησαν εξουσία κατά τη διάρκεια της
ολιγαρχίας, πιστεύοντας πως είναι παρανοϊκό αν εκείνοι, εξαιτίας των οποίων καταλύθηκε η
δημοκρατία, θα κυβερνήσουν πάλι στην ίδια την πόλη και θα γίνουν κυρίαρχοι, στους νόμους
και στην πόλη, την οποία διοικώντας λίγο νωρίτερα, τόσο αισχρά και βάναυσα την έβλαψαν.
Ώστε πρέπει να μην «πάρετε στα αψήφιστα» τη διαδικασία της «δοκιμασίας» κι ούτε να
υποβαθμίσετε την υπόθεση θεωρώντας την ασήμαντη, αλλά να έχετε τα μάτια σας
ορθάνοιχτα· γιατί, από τη σωστή άσκηση της εξουσίας από τον κάθε άρχοντα χωριστά
σώζεται το πολίτευμα και η πόλη. Και αν εξεταζόταν τώρα για να εγκριθεί η εκλογή του ως
βουλευτή ή διότι, ανήκοντας αυτός στους ιππείς, την εποχή των τριάντα τυράννων είχε
συμπεριληφθεί και γραφτεί το όνομά του στις ξύλινες πινακίδες, θα τον αποκλείατε (από το
αξίωμα) χωρίς την ανάγκη παράστασης κατηγόρου. Τώρα, που αποδεικνύεται αναντίρρητα
ότι όχι μόνο υπηρέτησε στην τάξη των ιππέων και όχι μόνο ότι χρημάτισε βουλευτής, αλλά
ότι ήταν υπονομευτής της δημοκρατίας, δεν θα κάνατε ανοησία, αν δείξετε ότι δεν έχετε την
ίδια γνώμη γι’ αυτόν;
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης

Β4. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: σκοπεῖν, γνῶναι, ἔχοντας, πιστεύοιτε,
ἦν.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.4-55.5
(έκδ. του Oppermann, H. Λειψία: Teubner, 1928, ανατ. 1968)
Στο δεύτερο μέρος της πραγματείας του ο Αριστοτέλης περιγράφει τους διοικητικούς
θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονού του αθηναϊκού πολιτεύματος. Στο κείμενο
που ακολουθεί αναφέρεται στον τρόπο ανάδειξης και τη δοκιμασία των Εννέα αρχόντων.
Ἐπειδὰν δὲ παράσχηται τοὺς μάρτυρας, ἐπερωτᾷ «τούτου βούλεταί τις κατηγορεῖν;» κἂν μὲν
ᾖ τις κατήγορος, δοὺς κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν, οὕτω δίδωσιν ἐν μὲν τῇ βουλῇ τὴν
ἐπιχειροτονίαν, ἐν δὲ τῷ δικαστηρίῳ τὴν ψῆφον· ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς
δίδωσι τὴν ψῆφον· καὶ πρότερον μὲν εἷς ἐνέβαλλε τὴν ψῆφον, νῦν δ' ἀνάγκη πάντας ἐστὶ
διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτῶν, ἵνα ἄν τις πονηρὸς ὢν ἀπαλλάξῃ τοὺς κατηγόρους, ἐπὶ τοῖς
δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι. Δοκιμασθέντες δὲ τοῦτον τὸν τρόπον, βαδίζουσι
πρὸς τὸν λίθον ἐφ’ οὗ τὰ τόμι’ ἐστίν, ἐφ’ οὗ καὶ οἱ διαιτηταὶ ὀμόσαντες ἀποφαίνονται τὰς
διαίτας, καὶ οἱ μάρτυρες ἐξόμνυνται τὰς μαρτυρίας· ἀναβάντες δ' ἐπὶ τοῦτον ὀμνύουσιν
δικαίως ἄρξειν καὶ κατὰ τοὺς νόμους, καὶ δῶρα μὴ λήψεσθαι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα, κἄν τι λάβωσι
ἀνδριάντα ἀναθήσειν χρυσοῦν.
---------ἐφ’ οὗ τὰ τόμι’ ἐστίν: όπου είναι τοποθετημένα τα κομμάτια (από τα θυσιασμένα ζώα)
ὀμόσαντες <ὄμνυμι: ορκίζομαι
ὁ διαιτητής: ο δικαστής
ἡ δίαιτα: η απόφαση
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπειδὰν δὲ παράσχηται … τοῦτον
ἀποδοκιμάσαι».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να γράψετε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων του κειμένου:
βούλεται, ᾖ, κατηγορεῖν (το δεύτερο), ὤν, ὀμόσαντες. (μονάδες 5)
β. «ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς δίδωσι τὴν ψῆφον·»: Ποιο είδος υποθετικού
λόγου διατυπώνει ο Αριστοτέλης σε αυτό το χωρίο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
διακρίνοντας την υπόθεση από την απόδοση. (μονάδες 5)

Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
Α1.
α.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μαντίθεου
1) – β: ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν
ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν
2) – α: ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ
β.
1) Η αντωνυμία «τούτῳ» αναφέρεται στη λέξη σανίδιον (ἐκ τοῦ σανιδίου).
2) Με την αντωνυμία «αὐτῶν» αναφέρεται στους φυλάρχους.
3) Με την αντωνυμία «ἐκείνοις» αναφέρεται στους καταλόγους των φυλάρχων με τα
ονόματα των ιππέων για τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά (καταστάσεις) που έπαιρναν από
το δημόσιο (ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν).
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας §§9-10
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται, όπως και ο λόγος του
Μαντίθεου, στον θεσμό της «δοκιμασίας», στην αξιοποίηση του «σανιδίου» (των ξύλινων
πινακίδων) ως αποδεικτικού στοιχείου συμμετοχής στο σώμα των ιππέων την εποχή των
Τριάκοντα και στην κατηγορία για υπονόμευση της δημοκρατίας. Επομένως, θα μπορούσε
να αξιοποιηθεί π.χ. για ανάλογους συσχετισμούς επί του περιεχομένου.
Β4.
σκοποβολή, επίσκεψη, κατάσκοπος – διάγνωση, άγνοια, αναγνωστικό (το) – ανεκτικότητα,
πλεονέκτημα, ασχήμια – απιστία, εμπιστοσύνη, πιστοποίηση – οντολογία, παρουσία,
περιουσία
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.4-55.5
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Και όταν παρουσιάσει τους μάρτυρές του, Και αφού παρουσιάσει τους μάρτυρές του,
ρωτούν: «Έχει κανείς κάποια κατηγορία ρωτούν: «Έχει κανείς κάποια κατηγορία
εναντίον του;» Κι αν υπάρχει κάποιος εναντίον του;» Και αν υπάρχει κάποιος
κατήγορος, το δικαστήριο του δίνει το λόγο κατήγορος το δικαστήριο του δίνει τον λόγο
και μετά ο κατηγορούμενος απολογείται. και μετά ο κατηγορούμενος απολογείται.
Ύστερα αποφασίζει η βουλή με ανάταση Ύστερα βγαίνει απόφαση, στην βουλή με

χεριών και στο δικαστήριο με ψήφο. Αν δεν ανάταση χεριών και στο δικαστήριο με
παρουσιαστεί κατήγορος, γίνεται αμέσως η ψήφο. Αν δεν παρουσιαστεί κατήγορος
ψηφοφορία. Και παλαιότερα μόνον ένας γίνεται αμέσως η ψηφοφορία. Άλλοτε μόνο
δικαστής έριχνε την ψήφο του στην ένας δικαστής έριχνε την ψήφο του (στην
ψηφοδόχο, άλλα τώρα όλοι οι δικαστές ψηφοδόχη) αλλά τώρα όλοι οι δικαστές
πρέπει να ψηφίσουν για τους εννέα πρέπει να ψηφίσουν για τους εννέα
άρχοντες,

ώστε

αν

κάποιος

πονηρός άρχοντες

ώστε,

αν

κανένας

πονηρός

υποψήφιος καταφέρει να ξεφύγει από τους υποψήφιος δωροδοκήσει τους κατηγόρους
κατηγόρους του, να μπορούν οι δικαστές να του, να μπορούν οι δικαστές να τον
τον απορρίψουν. Αφού περάσουν τη απορρίψουν.

Αφού

περάσουν

την

δοκιμασία αυτή, πηγαίνουν στο βράχο, δοκιμασία αυτήν πηγαίνουν στον βράχο
όπου είναι τοποθετημένα τα κομμάτια (από όπου είναι τοποθετημένα τα κομμάτια από
τα θυσιασμένα ζώα), στον ίδιο βράχο όπου τα θυσιασμένα ζώα, τον ίδιο βράχο όπου
παίρνουν όρκο οι δικαστές όταν εκδίδουν παίρνουν όρκο οι δικαστές όταν εκδίδουν
την απόφασή τους, καθώς και όσοι την απόφαση τους καθώς και όσοι παίρνουν
παίρνουν όρκο αν είναι να κάνουν κάποια όρκο ότι δεν έχουν να καταθέσουν τίποτε.
μαρτυρία. Ανεβαίνουν, λοιπόν, επάνω στο Ανεβαίνουν, λοιπόν, επάνω στον βράχο και
βράχο και ορκίζονται να ασκήσουν τα δίνουν όρκο να ασκήσουν τα καθήκοντά
καθήκοντά

τους

με

δικαιοσύνη

και τους με δικαιοσύνη και σύμφωνα με τους

σύμφωνα με τους νόμους και να μη λάβουν νόμους και να μη δεχθούν δώρα που θα
δώρα που θα είναι σχετικά με την άσκηση είναι σχετικά με την άσκηση της εξουσίας
της εξουσίας τους, αν όμως λάβουν, τους, και αν το κάνουν να δώσουν ανάθημα
υποχρεώνονται να δώσουν ως αφιέρωμα έναν ανδριάντα από χρυσό.
έναν ανδριάντα χρυσό.

Μτφρ. Α.Σ. Βλάχος. 1980.

Μτφρ. Α. Παναγόπουλος. 1999.
Γ4.
α.
τις: υποκείμενο στο ρήμα βούλεται
κατήγορος: υποκείμενο στο ρήμα ᾖ
μηδεὶς: υποκείμενο στο απαρέμφατο κατηγορεῖν (ταυτοπροσωπία)
τις: υποκείμενο στη μετοχή ὢν

οἱ διαιτηταὶ: υποκείμενο στη μετοχή ὀμόσαντες
β.
Υπόθεση: ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν = εάν + υποτακτική (ενεστώτα)
Απόδοση: εὐθὺς δίδωσι τὴν ψῆφον = οριστική ενεστώτα
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και μέλλον.

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. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου
και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη,
με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας
τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5):
1. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει την άποψη ότι η εξωτερική εμφάνιση δείχνει και τον χαρακτήρα
του ανθρώπου.
2. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι πολλοί πίσω από την κόσμια εμφάνιση καταφέρνουν να
κρύβουν την κακότητα της ψυχής.
3. Ο Μαντίθεος είναι βέβαιος ότι από τη νεαρή ηλικία του κανένας δεν θα ενοχλούνταν στη
Βουλή.
4. Ο Μαντίθεος δηλώνει ότι είναι η πρώτη φορά που αναγκάστηκε να αγορεύσει ενώπιον
κοινού.
5. Ο Μαντίθεος με την αγόρευσή του δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ακολουθεί την
πατρογονική παράδοση της ενασχόλησης όλων με τα κοινά.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ῥητορική 1417a 16-26

Στο κείμενο που ακολουθεί ο Αριστοτέλης πραγματεύεται το ζήτημα της ηθοποιίας, της
ικανότητας του λόγου να δείχνει συγκεκριμένη, αυτή δηλαδή που επιδιώκει ο ρήτορας,
μορφή συμπεριφοράς. Για να το πετύχει αυτό ο ρήτορας είναι απαραίτητο να προσέξει δύο
ζητήματα, τα κίνητρα και τα γνωρίσματα.
Η διήγηση πρέπει να αποδίδει χαρακτήρες. Αυτό θα γίνει, αν ξέρουμε τί είναι αυτό που κάνει
τον χαρακτήρα. Ένα είναι το να δηλώνει την επιλογή και προτίμηση του ατόμου: η ποιότητα
του χαρακτήρα προσδιορίζεται από την ποιότητα της επιλογής και προτίμησης, ενώ η
ποιότητα της επιλογής και προτίμησης προσδιορίζεται από τον τελικό στόχο· (...) Ένας άλλος
τρόπος για να δοθεί τέτοιο χρώμα είναι οι περιγραφές των τρόπων με τους οποίους
εκδηλώνονται τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του κάθε επιμέρους χαρακτήρα, π.χ. «ενώ μιλούσε,
βάδιζε», κάτι που δείχνει βέβαια χαρακτήρα αλαζονικό και χυδαίο. Επίσης: τα λόγια του
ρήτορα να μη δίνουν την εντύπωση ότι ξεκινούν από την ψυχρή λογική, όπως συμβαίνει στους
σημερινούς ρήτορες, αλλά από τις προσωπικές επιλογές και προτιμήσεις του ρήτορα: «Εγώ
αυτό ήθελα· γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή· μπορεί, βέβαια, να μην κέρδισα
τίποτε, και έτσι όμως ήταν καλύτερα»: το ένα δείχνει φρόνηση, το άλλο αρετή·
Μτφρ. Δ. Λυπουρλής

Β4. Να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: ὄψεως, ἀμελοῦντες, δοκῶ, πέπαυνται,
κριταί.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Διογείτονος §§9-11.1
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Ο συγκεκριμένος λόγος θαυμαζόταν στην αρχαιότητα για το προοίμιο και τη γεμάτη πάθος
διήγησή του. Ο Διογείτων είχε οριστεί από τον αδελφό του Διόδοτο επίτροπος της περιουσίας
του την οποία από ό,τι φαίνεται καταχράστηκε.
Ὀγδόῳ δ' ἔτει δοκιμασθέντος μετὰ ταῦτα τοῦ πρεσβυτέρου τοῖν μειρακίοιν, καλέσας αὐτοὺς
εἶπε Διογείτων, ὅτι καταλίποι αὐτοῖς ὁ πατὴρ εἴκοσι μνᾶς ἀργυρίου καὶ τριάκοντα στατῆρας.
«Ἐγὼ οὖν πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ δεδαπάνηκα εἰς τὴν ὑμετέραν τροφήν. Καὶ ἕως μὲν εἶχον, οὐδέν

μοι διέφερεν· νυνὶ δὲ καὶ αὐτὸς ἀπόρως διάκειμαι. Σὺ οὖν, ἐπειδὴ δεδοκίμασαι καὶ ἀνὴρ
γεγένησαι, σκόπει αὐτὸς ἤδη πόθεν ἕξεις τὰ ἐπιτήδεια». Ταῦτ᾽ ἀκούσαντες ἐκπεπληγμένοι
καὶ δακρύοντες ᾤχοντο πρὸς τὴν μητέρα, καὶ παραλαβόντες ἐκείνην ἧκον πρὸς ἐμέ, οἰκτρῶς
ὑπὸ τοῦ πάθους διακείμενοι καὶ ἀθλίως ἐκπεπτωκότες, κλάοντες καὶ παρακαλοῦντές με μὴ
περιιδεῖν αὐτοὺς ἀποστερηθέντας τῶν πατρῴων μηδ᾽ εἰς πτωχείαν καταστάντας,
ὑβρισμένους ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν, ἀλλὰ βοηθῆσαι καὶ τῆς ἀδελφῆς ἕνεκα καὶ σφῶν αὐτῶν.
Πολλὰ ἂν εἴη λέγειν, ὅσον πένθος ἐν τῇ ἐμῇ οἰκίᾳ ἦν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ.
---------τοῖν μειρακίοιν (= τῶν μειρακίων): των νεαρών αγοριών
αὐτός: ο ίδιος
ᾤχοντο: έφυγαν και πήγαν
κλάοντες: κλαίοντες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὀγδόῳ δ' ἔτει δοκιμασθέντος … τὰ
ἐπιτήδεια».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
αὐτοῖς:

είναι …………………………………………………

στο ………………………………..

ἀργυρίου:

είναι …………………………………………………

στο ………………………………..

ἀπόρως:

είναι …………………………………………………

στο ……………………………….

ἀνήρ:

είναι …………………………………………………

στο ……………………………….

ἀποστερηθέντας:

είναι …………………………………………………

στο ……………………………….
(μονάδες 5)

β. «(…) καλέσας αὐτοὺς εἶπε Διογείτων, ὅτι καταλίποι αὐτοῖς ὁ πατὴρ εἴκοσι μνᾶς ἀργυρίου
καὶ τριάκοντα στατῆρας»: Ο κατήγορος αφηγείται εδώ τι ειπώθηκε στη συνάντηση του
Διογείτονα με τους δύο γιους του Διόδοτου. Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας
πρότασης (μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς και τη συντακτική της
λειτουργία (μονάδες 3).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§19-21
Α1.
1. – Λ: οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεωσ, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μιςεῖν οὐδζνα
2. – Σ: πολλοὶ μὲν γὰρ … κοςμίωσ ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόναςιν
3. – Λ: τινῶν … ἀχθομζνων μοι, ὅτι νεϊτεροσ ὢν ἐπεχείρηςα λζγειν ἐν τῷ δήμῳ.
4. – Λ: τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάςθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆςαι
5. – Σ: ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμοφμενοσ, ὅτι οὐδὲν πζπαυνται τὰ τῆσ πόλεωσ
πράττοντεσ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριςτοτζλθσ Ῥητορική 3.16 1417a 16-26
Επιςιμανςθ: Το ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο ο Αριςτοτζλθσ πραγματεφεται το ηιτθμα
τθσ θκοποιίασ και επιχειρεί να δείξει με ποια μζςα ο λογογράφοσ καταφζρνει να
ηωγραφίςει ςυγκεκριμζνθ μορφι ςυμπεριφοράσ (ἦθοσ). Μπορεί να ςυςχετιςτεί με τθν
αναφορά του Μαντίκεου ςτθν εξωτερικι εμφάνιςθ ι με τθν απόφαςι του να μιλιςει ςτθ
Βουλι που από κάποιουσ κα μποροφςε να εκλθφκεί και ωσ ζνδειξθ κράςουσ.
Β4. πρόςοψθ, υποψία, καχυποψία – παραμελϊ, μεταμζλεια, επιμελθτισ – ζνδοξοσ,
δοξολογία, παράδοξο – αναπαυτικόσ, ανάπαυλα, κατάπαυςθ – ανακριτισ, αδιάκριτοσ,
πρόκριςθ
ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Κατὰ Διογείτονοσ §§ 9-11.1
Ενδεικτικζσ νεοελλθνικζσ αποδόςεισ
Οχτϊ χρόνια αργότερα, όταν ενθλικιϊκθκε Οκτϊ ζτθ λοιπόν μετά από αυτά, αφοφ
το μεγαλφτερο από τα αγόρια, τα κάλεςε ο εξετάςκθκε ο πρεςβφτεροσ από τουσ γιουσ
Διογείτων και τουσ είπε ότι ο πατζρασ τουσ του Διοδότου και γράφτθκε ςτον κατάλογο
τοφσ είχε αφιςει είκοςι αργυρζσ μνεσ και των εφιβων, τουσ κάλεςε ο Διογείτων και
τριάντα ςτατιρεσ. «Εγϊ ζωσ τϊρα ζχω τουσ είπε ότι ο πατζρασ τουσ άφθςε ςε
ξοδζψει πολλά από τα δικά μου για να ςασ αυτοφσ είκοςι αργυρζσ μνεσ και τριάντα
μεγαλϊςω. Όςον καιρό είχα, ποςϊσ με νομίςματα τθσ Κυηίκου. «Εγϊ λοιπόν πολλά
απαςχολοφςε. Τϊρα ωςτόςο πζνομαι και ο από τθν περιουςία μου ζχω ξοδζψει για τθ
ίδιοσ. Εςφ λοιπόν, αφοφ ζχεισ υποβλθκεί διατροφι ςασ. Και ϊσ ότου μεν είχα δεν με
ιδθ ςτθ διαδικαςία τθσ δοκιμαςίασ και ενδιζφερε να ξοδεφω για χάρθ ςασ· τϊρα
ενθλικιϊκθκεσ, ςκζψου πλζον μόνοσ ςου όμωσ και εγϊ είμαι πτωχόσ. Εςφ λοιπόν,
πϊσ κα εξαςφαλίςεισ τα προσ το ηθν.» Όταν αφοφ ζχεισ εξεταςκεί και είςαι πλζον

τα αγόρια τα άκουςαν αυτά, ςυγκλονιςμζνα άνδρασ, ςκζψου πλζον πϊσ κα ηιςετε».
και με δάκρυα ςτα μάτια κίνθςαν και πιγαν Όταν άκουςαν αυτά διωγμζνοι από τον
ςτθ μθτζρα τουσ και, αφοφ τθν πιραν μαηί Διογείτονα και κλαίγοντασ ζτρεξαν ςτθ
τουσ, ιρκαν και με βρικαν. H κατάςταςι μθτζρα τουσ, και παίρνοντασ εκείνθ ιλκαν
τουσ, ζπειτα από αυτό που τουσ είχε ςυμβεί, ςτο ςπίτι μου, από τθ μια ςε κακι
ςε ςυντάραηε: είχαν εκδιωχκεί κακιν κακϊσ, κατάςταςθ εξαιτίασ τθσ ςυμφοράσ που
ζκλαιγαν και με παρακαλοφςαν να μθν βρίςκονταν, από τθν άλλθ εκδιωγμζνοι με
επιτρζψω να ςτερθκοφν τθν πατρικι τουσ αςεβι τρόπο, ζκλαιγαν και παρακαλοφςαν
περιουςία οφτε να καταλιξουν πάμφτωχα, να μθν τουσ αφιςω να χάςουν τθν πατρικι
επειδι τουσ είχαν φερκεί ανάλγθτα οι τουσ περιουςία και να καταντιςουν ςε
τελευταίοι που κα ᾽πρεπε να τουσ φερκοφν ζνδεια, αφοφ ζχουν αδικθκεί από εκείνον, ο
ζτςι· μου ηθτοφςαν λοιπόν να τα βοθκιςω οποίοσ με κανζνα τρόπο δεν ζπρεπε να τουσ
και για χάρθ τθσ αδερφισ τουσ και για χάρθ βλάψει, αλλά να τουσ βοθκιςει και χάριν τθσ
τουσ. Θα πιγαινε μακριά, αν ςασ ζλεγα τι αδελφισ τουσ και χάριν αυτϊν των ιδίων.
οδφνθ επικρατοφςε ςτο ςπίτι μου εκείνο τον Πολλά κα μποροφςα να πω για το πζνκοσ
καιρό.

που υπιρχε τότε ςτθν οικία μου.

Μτφρ. Θ.Κ. τεφανόπουλοσ (υπό ζκδοςθ)

Μτφρ. τ. Σηουμελζασ. 1939.
Διαςκευι από τθν

κακαρεφουςα ςτθ

δθμοτικι.
Γ4.
α.
αὐτοῖσ: είναι (ζμμεςο) αντικείμενο ςτο ριμα καταλίποι
ἀργυρίου: είναι ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ (γενικι τθσ φλθσ) ςτο μνᾶσ
ἀπόρωσ: είναι επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του τρόπου ςτο ριμα διάκειμαι
ἀνήρ: είναι κατθγοροφμενο ςτο υποκείμενο ςὺ (από το ριμα γεγζνηςαι)
ἀποςτερηθέντασ: είναι κατθγορθματικι μετοχι ςτo αὐτοὺσ (από το απαρζμφατο
περιιδεῖν)
β.
«ὅτι καταλίποι αὐτοῖσ ὁ πατὴρ εἴκοςι μνᾶσ ἀργυρίου καὶ τριάκοντα ςτατῆρασ»:
Δευτερεφουςα (ονοματικι) ειδικι πρόταςθ που εκφζρεται με ευκτικι του πλαγίου λόγου
(καταλίποι) λόγω του ιςτορικοφ χρόνου εξάρτθςθσ (εἶπε) για να δθλωκεί υποκειμενικι

γνϊμθ για ςυμβάν ςτο παρελκόν. Η ειδικι πρόταςθ λειτουργεί ωσ αντικείμενο του ριματοσ
(εἶπε).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
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 εἰσιν εἰργασμένοι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι αποχωρούσε πρώτος από τις εκστρατείες.
2. Ο Μαντίθεος θεωρεί ότι το να έχει κάποιος μακριά μαλλιά δεν βλάπτει ούτε τις αρχές της
πόλης ούτε τους απλούς πολίτες.
3. Ο Μαντίθεος δικαιολογεί τους βουλευτές που αισθάνονται συμπάθεια ή αντιπάθεια για
κάποιον εξαιτίας της εξωτερικής του εμφάνισης.
4. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι για την αξιολόγηση ενός πολίτη πρέπει να εξετάζονται και
η εξωτερική του εμφάνιση και η προσφορά του στην πόλη.
5. Ο Μαντίθεος αναφέρει ότι κάποιοι πολίτες, παρόλο που αμελούν την εξωτερική τους
εμφάνιση, έχουν ωφελήσει την πόλη.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§2.42.2-4
Πρόκειται για απόσπασμα του Επιταφίου που εκφώνησε ο Περικλής το 431 π.Χ. για τους
νεκρούς του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού πολέμου.

Νομίζω πως ο θάνατός τους και φανέρωσε και απαθανάτισε την ανδρεία τους. Αν σε άλλα
φανερωθεί κανείς κάπως κατώτερος, όμως πεθαίνοντας για την πατρίδα αποκτά το δικαίωμα
να κρίνεται μόνο για την παλικαριά του. Όλοι μαζί, στην κοινή τους προσπάθεια, ωφέλησαν
περισσότερο απ᾽ ό,τι ίσως έβλαψε ο καθένας χωριστά στην ατομική του ζωή. Από τους
γενναίους αυτούς κανείς, αν ήταν πλούσιος, δεν εδείλιασε για να σωθεί και να
εξακολουθήσει να χαίρεται τον πλούτο του, κανείς, αν ήταν φτωχός, δεν προσπάθησε ν᾽
αποφύγει την συμφορά για να έχει την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Λογαριάζοντας πως
ανώτερο απ᾽ όλα είναι να τιμωρήσουν τον εχθρό και πως απ᾽ όλους τους κινδύνους αυτός τον
οποίο αντίκριζαν ήταν ο ενδοξότερος, τον αντιμετώπισαν για να εκδικηθούν τους πολεμίους.
Μη ξέροντας αν θα επιτύχουν, βασίστηκαν στην ελπίδα, στην μάχη, όμως, απάνω δεν
στηρίχθηκαν παρά στον εαυτό τους, για να πολεμήσουν. Προτίμησαν ν᾽ αντισταθούν και να
πεθάνουν παρά να δειλιάσουν και να ζήσουν κι απόφυγαν έτσι την ντροπή της καταλαλιάς,
θυσιάζοντας την ζωή τους για το έργο που είχαν αναλάβει. Η στιγμή που τους βρήκε το
χτύπημα της μοίρας δεν ήταν γι᾽ αυτούς στιγμή φόβου, αλλά δόξας.
Μτφρ. Άγγ. Βλάχος

Β4. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο συνθετικό καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: χρόνον, πρώτων, κοινόν, ἄξιον, μικρόν.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία §§45.4-48
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Στον λόγο αυτό ο απολογούμενος ισχυρίζεται ότι σε μία από τις διαμάχες του με τον Σίμωνα
για τη διεκδίκηση του Θεοδότου ο Σίμων τραυματίστηκε και γι’ αυτό τον έσυρε στο
δικαστήριο. Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος προσπαθώντας να πείσει τους δικαστές
για την αθωότητά του, τους υπενθυμίζει τον πρότερο έντιμο βίο του και ζητά την επιείκειά
τους.
Ἐν Κορίνθῳ γάρ, ἐπειδὴ ὕστερον ἦλθε τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους μάχης καὶ τῆς εἰς Κορώνειαν
στρατείας, ἐμάχετο τῷ ταξιάρχῳ Λάχητι καὶ ἔτυπτεν αὐτόν, καὶ πανστρατιᾷ τῶν πολιτῶν
ἐξελθόντων, δόξας ἀκοσμότατος εἶναι καὶ πονηρότατος, μόνος Ἀθηναίων ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἐξεκηρύχθη. Ἔχοιμι δ’ ἂν καὶ ἄλλα πολλὰ εἰπεῖν περὶ τούτου, ἀλλ’ ἐπειδὴ παρ’ ὑμῖν οὐ

νόμιμόν ἐστιν ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν, ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσθε· οὗτοί εἰσιν οἱ βίᾳ εἰς τὴν
ἡμετέραν οἰκίαν εἰσιόντες, οὗτοι οἱ διώκοντες, οὗτοι οἱ βίᾳ ἐκ τῆς ὁδοῦ συναρπάζοντες ἡμᾶς.
Ὧν ὑμεῖς μεμνημένοι τὰ δίκαια ψηφίζεσθε, καὶ μή <με> περιίδητε ἐκ τῆς πατρίδος ἀδίκως
ἐκπεσόντα, ὑπὲρ ἧς ἐγὼ πολλοὺς κινδύνους κεκινδύνευκα καὶ πολλὰς λῃτουργίας
λελῃτούργηκα, καὶ κακοῦ μὲν αὐτῇ οὐδενὸς αἴτιος γεγένημαι, οὐδὲ τῶν ἐμῶν προγόνων
οὐδείς, ἀγαθῶν δὲ πολλῶν· ὥστε δικαίως ἂν ὑφ’ ὑμῶν καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐλεηθείην, οὐ
μόνον εἴ τι πάθοιμι ὧν Σίμων βούλεται, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἠναγκάσθην ἐκ τοιούτων πραγμάτων εἰς
τοιούτους ἀγῶνας καταστῆναι.
---------τύπτω: χτυπώ
ἐκκηρύττομαι: εξορίζω με δημόσια προκήρυξη
περιορῶ: επιτρέπω, ανέχομαι, παραβλέπω
ἐκπίπτω: εξορίζομαι
ἡ λῃτουργία: η λειτουργία, η οικονομική υποχρέωση των πλουσιότερων Αθηναίων προς την
πόλη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «ᾯν ὑμεῖς μεμνημένοι … εἰς
τοιούτους ἀγῶνας καταστῆναι».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
Ἐν Κορίνθῳ:

είναι ……………………………….. στο ………………………………………

ὑπὸ τῶν στρατηγῶν:

είναι ………………………………… στο ………………………………………

περὶ τούτου:

είναι ………………………………… στο …………………….………………..

ἐκ τῆς πατρίδος:

είναι ………………………………… στο ………………………………………

ὑπὲρ ἧς:

είναι ………………………………… στο ………………………………………

εἰς ἀγῶνας:

είναι ………………………………… στο ………………………………………
(μονάδες 6)

β. «ὥστε δικαίως … ἀγῶνας καταστῆναι»: Να διακρίνετε ως προς το είδος τους τις προτάσεις
της ημιπεριόδου (κύριες-δευτερεύουσες, είδος δευτερευουσών) (μονάδες 4).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
Α1.
1. – Λ: μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν.
2. – Σ: τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει
3. – Λ: Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα
4. – Λ: ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν·
5. – Σ: ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§2.42.2-4
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο η ανδρεία στο πεδίο της μάχης και η
θυσία για χάρη της πατρίδας, για χάρη του συνόλου, εξουδετερώνουν όλα τα ελαττώματα
και τα τυχόν ατοπήματα των πολεμιστών. Το κείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί
προκειμένου να υπογραμμιστεί η σημασία των έργων ως κριτηρίου αξιολόγησης των
πολιτών. Τα έργα μόνον μπορούν να βλάψουν ή να ωφελήσουν το κοινωνικό σύνολο.
Β4. χρονοδιάγραμμα, χρονόμετρο, χρονοβόρος – πρωτοπόρος, πρωτοφανής, πρωταίτιος –
κοινοβούλιο, κοινόβιο, κοινόχρηστος – αξιοκρατία, αξιοπρεπής, αξιότιμος – μικροπρέπεια,
μικρογραφία, μικρόσωμος.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία §§45.4-48
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Στην Κόρινθο δηλαδή, επειδή έφθασε μετά Στην Κόρινθο δηλαδή, όταν (ο Σίμωνας) ήρθε
από τη μάχη προς τους εχθρούς και την καθυστερημένος μετά τη μάχη προς τους
εκστρατεία στην Κορώνεια ήλθε σε ρήξη με εχθρούς και μετά την εκστρατεία στην
τον ταξίαρχο Λάχη και τον χτύπησε· όλοι οι Κορώνεια, πιάστηκε στα χέρια με τον
πολίτες

είχαν

συμμετάσχει

στην ταξίαρχο Λάχη και τον χτυπούσε και, αν και

εκστρατεία, και μόνος αυτός από όλους συμμετείχαν στην εκστρατεία όλοι οι
τους Αθηναίους, επειδή θεωρήθηκε πολύ πολίτες, επειδή φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ
απείθαρχος

και

σκληροτράχηλος, απείθαρχος και πανούργος, μόνος αυτός

εκδιώχθηκε από τις τάξεις του στρατού με από όλους τους Αθηναίους εξορίστηκε με
δημόσια προκήρυξη κατόπιν διαταγής των δημόσια προκήρυξη από τους στρατηγούς.
στρατηγών.

Θα μπορούσα να πω και πολλά άλλα γι'

Θα μπορούσα να πω και άλλα για αυτόν, αυτόν αλλά, επειδή δεν είναι νόμιμο να μιλά
αλλά επειδή δεν είναι νόμιμο να μιλώ κανείς μπροστά σας για άσχετα ζητήματα, να

ενώπιόν σας για ζητήματα έξω από την σκεφτείτε τα εξής: Αυτοί είναι εκείνοι που
υπόθεση, εκείνο μόνο να έχετε κατά νου· βίαια μπήκαν στο σπίτι μας, αυτοί που (μας)
αυτοί είναι που μπήκαν διά της βίας στο κυνήγησαν, αυτοί που με τη βία μάς
σπίτι μου, αυτοί είναι εκείνοι που μας άρπαζαν

από

το

δρόμο.

Αυτά

κατεδίωξαν, αυτοί είναι εκείνοι που μας αναλογιζόμενοι, να ψηφίσετε τα δίκαια και
έπιασαν και έξω στο δρόμο μας έσυραν διά να μην επιτρέψετε να εξορισθώ άδικα από
της βίας. Όλα αυτά εσείς αναλογιζόμενοι την πατρίδα, για την υπεράσπιση της οποίας
να κρίνετε με την ψήφο σας κατά τρόπο εγώ έχω διατρέξει προσωπικά πολλούς
δίκαιο και να μην ανεχτείτε να με δείτε κινδύνους και είχα συμμετοχή σε πολλές
άδικα να εκδιώκομαι από την πατρίδα, για λειτουργίες (έκτακτους φόρους) και δεν έχω
την οποία εγώ εκτέθηκα σε πολλούς γίνει η αιτία κανενός κακού σ' αυτή (την
κινδύνους, ανέλαβα και εξετέλεσα τόσες πόλη), ούτε και κανείς από τους προγόνους
λειτουργίας και στην οποία δεν έγινα αιτία μου, αλλά αντίθετα γίναμε αίτιοι για πολλές
κανενός κακού, αντίθετα αίτιος πολλών ευεργεσίες.

Επομένως,

δίκαια

θα

με

αγαθών, όπως οι πρόγονοί μου. Ώστε λυπηθείτε εσείς και οι άλλοι, όχι μόνο αν
δίκαια θα αξίωνα την ευσπλαχνία σας, τυχόν πάθω κάτι απ' όσα θέλει ο Σίμωνας,
καθώς και των άλλων συμπολιτών μου, αλλά και επειδή αναγκάστηκα από τέτοια
προς εμένα, όχι μόνον αν πάθω κάτι από περιστατικά

να

οδηγηθώ

σε τέτοιους

όσα θέλει ο Σίμων, αλλά και γιατί (δικαστικούς) αγώνες.
αναγκάστηκα για τέτοιου είδους ζητήματα
να εμπλακώ σε παρόμοια δίκη.

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2004.

Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. Διασκευή
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.
α.
Ἐν Κορίνθῳ: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει (στάση σε) τόπο
στο ρήμα ἐμάχετο.
ὑπὸ τῶν στρατηγῶν: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου
στο ρήμα ἐξεκηρύχθη.
περὶ τούτου: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο
απαρέμφατο εἰπεῖν.

ἐκ τῆς πατρίδος: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τόπο (την από
τόπου κίνηση) στη μετοχή ἐκπεσόντα.
ὑπὲρ ἧς: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της υπεράσπισης στο ρήμα
κεκινδύνευκα.
εἰς ἀγῶνας: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κατάσταση στο
απαρέμφατο καταστῆναι.
β.
ὥστε δικαίως ἂν ὑφ’ ὑμῶν καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐλεηθείην: Κύρια πρόταση
(οὐ μόνον) εἴ τι πάθοιμι: Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση (υποθετικής
αιτιολογίας)
ὧν Σίμων βούλεται: Δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση
(ἀλλὰ καὶ) ὅτι ἠναγκάσθην ἐκ τοιούτων πραγμάτων εἰς τοιούτους ἀγῶνας καταστῆναι:
Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση (αντικειμενικής αιτιολογίας).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας
καθεστηκότας. Πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους
σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. 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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Σε τι διαφοροποιούνταν η συμπεριφορά του Μαντίθεου από τους άλλους Αθηναίους
στρατιώτες στη μάχη που έλαβε χώρα στην Αλίαρτο;
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδου λιποταξίου §§9-11
Ο Αλκιβιάδης, γιος του ομώνυμου γνωστού πολιτικού και της Ιππαρέτης, κατηγορείται στον
λόγο αυτό ότι, ενώ κατατάχθηκε το 395/4 π.Χ. για να πολεμήσει ως οπλίτης στην Αλίαρτο της
Βοιωτίας, λόγω της δειλίας του μεταπήδησε στο σώμα των ιππέων, χωρίς να πληρούνται οι
νόμιμες προϋποθέσεις.
Αυτός λοιπόν (ο Αλκιβιάδης) σε τέτοιο σημείο φαυλότητος έφθασε, και τόσο σας
περιφρόνησε, και τόσο τους εχθρούς φοβήθηκε, και τόσο πεθύμησε να καταταχθεί στο
ιππικό, και τόσο τους νόμους παρέβλεψε, ώστε ουδόλως έλαβε υπ' όψιν του τις συνέπειες
της παραβάσεως των νόμων και τις δίκες, αλλά προτίμησε και τα πολιτικά του δικαιώματα να
χάσει, και η περιουσία του να δημευθεί, και ένοχος να θεωρηθεί όλων των υπό των νόμων
απειλουμένων τιμωριών μάλλον παρά να καταταχθεί με τους οπλίτες και να ονομάζεται
οπλίτης. Και άλλοι μεν, ενώ ουδέποτε είχαν υπηρετήσει ως οπλίτες, ενώ άλλοτε υπηρετούσαν
ως ιππείς, και είχαν προξενήσει μεγάλες βλάβες στους εχθρούς, δεν τόλμησαν να ανέλθουν
εις τους ίππους, διότι φοβούνταν σάς (τους δικαστές) και τον νόμο· διότι σκέπτονταν ότι δεν

θα καταστραφεί η πόλις, αλλ' ότι θα σωθεί, και θα γίνει μεγάλη, και θα τιμωρήσει τους
αδικούντες. Ο Αλκιβιάδης τόλμησε να ανέλθει στον ίππο (να καταταχθεί στο ιππικό), ενώ δεν
διέκειτο ευνοϊκώς προς τον λαό, ενώ δεν είχε πρότερον υπηρετήσει ως ιππέας, ενώ ούτε και
τώρα γνωρίζει να ιππεύει, ενώ δεν είχε εξετασθεί (από τους αρμόδιους άρχοντες),
σκεπτόμενος ότι δεν θα δυνηθεί η πόλη να τιμωρήσει τους αδικούντες.
Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. Διασκευή από την καθαρεύουσα στη δημοτική

Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε μία
περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η ίδια λέξη, στο ίδιο μέρος του λόγου, σε
οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο) χρησιμοποιείται με
διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο κείμενο: γραφήν, εἰσαγγελίαν, ἀγῶνας,
ἡγουμένους, ἄδειαν.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Κατὰ Λοχίτου §§9-11
(έκδ. των Ed. Mathieu & G. Brémond, Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)
Ο κατήγορος δέχτηκε επίθεση από έναν νεαρό αριστοκράτη, τον Λοχίτη, και τον οδήγησε
σε δίκη. Αρχικά υποστήριξε ότι η σοβαρότητα των αδικημάτων ύβρεως αποδεικνυόταν και
από την αυστηρότητα των προβλεπόμενων από την πολιτεία ποινών, για να προσδώσει
τελικά στην υπόθεση πολιτική χροιά. Το απόσπασμα είναι από τον Επίλογο.
Ἡγοῦμαι δ' ὑμᾶς οὕτως ἂν ἀξίως ὀργισθῆναι τοῦ πράγματος, εἰ διεξέλθοιτε πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς
ὅσῳ μεῖζόν ἐστιν τοῦτο τῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων. Εὑρήσετε γὰρ τὰς μὲν ἄλλας ἀδικίας μέρος
τι τοῦ βίου βλαπτούσας, τὴν δ' ὕβριν ὅλοις τοῖς πράγμασιν λυμαινομένην, καὶ πολλοὺς μὲν
οἴκους δι' αὐτὴν διαφθαρέντας, πολλὰς δὲ πόλεις ἀναστάτους γεγενημένας. Καὶ τί δεῖ τὰς
τῶν ἄλλων συμφορὰς λέγοντα διατρίβειν; Αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς δὶς ἤδη τὴν δημοκρατίαν
ἐπείδομεν καταλυθεῖσαν καὶ δὶς τῆς ἐλευθερίας ἀπεστερήθημεν οὐχ ὑπὸ τῶν ταῖς ἄλλαις
πονηρίαις ἐνόχων ὄντων ἀλλὰ διὰ τοὺς καταφρονοῦντας τῶν νόμων καὶ βουλομένους τοῖς
μὲν πολεμίοις δουλεύειν, τοὺς δὲ πολίτας ὑβρίζειν. Ὧν οὗτος εἷς ὢν τυγχάνει. Καὶ γὰρ εἰ τῶν
τότε κατασταθέντων νεώτερός ἐστιν, ἀλλὰ τόν γε τρόπον ἔχει τὸν ἐξ ἐκείνης τῆς πολιτείας.
Αὗται γὰρ αἱ φύσεις εἰσὶν αἱ παραδοῦσαι μὲν τὴν δύναμιν τὴν ἡμετέραν τοῖς πολεμίοις,

κατασκάψασαι δὲ τὰ τείχη τῆς πατρίδος, πεντακοσίους δὲ καὶ χιλίους ἀκρίτους ἀποκτείνασαι
τῶν πολιτῶν.
---------διεξέρχομαι: διηγούμαι λεπτομερειακά
ὅλοις τοῖς πράγμασιν λυμαινομένην: να καταστρέφει τα πάντα
ἐπείδομεν < ἐφοράω-ῶ: παρατηρώ, βλέπω
δουλεύω: είμαι δούλος
καθίσταμαι: εγκαθιστώ/ιδρύω νέο πολίτευμα
ἀκρίτους: χωρίς να δικαστούν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ τί δεῖ

… τὸν ἐξ ἐκείνης τῆς

πολιτείας».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου:
ὑμᾶς:

είναι ……………………………….…………… στο ……………………………..……………

τοῦτο:

είναι ……………………………..……………… στο ………………………………………….

δι' αὐτὴν:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………………

Ὧν:

είναι …………………….………………………. στο ………………...…………………………

ἡμετέραν:

είναι ……………………………………………… στο …………………………………………….
(μονάδες 5)

β. «Ὧν οὗτος εἷς ὢν τυγχάνει»: Nα αναγνωρίσετε την παραπάνω πρόταση ως προς το είδος
της και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. (μονάδες 5)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Α1. Ο Μαντίθεος, σε αντίθεση με άλλους Αθηναίους που έσπευσαν να καταταγούν στους
ιππείς με μόνο κριτήριο την ασφάλειά τους, ζήτησε εθελοντικά να διαγραφεί από τον
κατάλογο των ιππέων, παρά το γεγονός ότι εκεί ανήκε, προκειμένου να στρατευθεί ως απλός
πολίτης, θεωρώντας προσβλητικό για τον ίδιο να μη συμμετέχει στους ίδιους κινδύνους με
τους υπόλοιπους συμπολίτες του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδου λιποταξίου §§9-11
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο του Λυσία παρουσιάζει τη στάση του
Αθηναίου Αλκιβιάδη στη μάχη ανάμεσα στους Βοιωτούς και τους Αθηναίους εναντίον των
Λακεδαιμονίων στην Αλίαρτο το 395/4 π.Χ., στην οποία αναφέρεται και ο Μαντίθεος στο
διδαγμένο κείμενο. Επομένως, το παράλληλο κείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διττά:
είτε συγκριτικά ως προς τη στάση του Αλκιβιάδη με την αντίστοιχη συμπεριφορά του
Μαντίθεου είτε συμπληρωματικά στο διδαγμένο κείμενο σε σχέση με τα αδικήματα που
βαρύνουν τον παραβάτη ιππέα.
Β4.
Τα παιδιά μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή στο Δημοτικό.
Με απόφαση της Εισαγγελίας Αθηνών του ασκήθηκε ποινική δίωξη.
Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα τιμητική για κάθε αθλητή.
Τους πιστούς υποδέχθηκαν καλόγεροι και ο ηγούμενος της μονής.
Ζήτησε άδεια για να βγει από την αίθουσα.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Κατὰ Λοχίτου §§9-11
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Νομίζω δε ότι σεις τότε θα οργιζόσασταν Έχω ακόμα την ιδέα, ότι το πράγμα τότε θα
όσο αρμόζει σχετικά με την υπόθεση αυτή, σας κινήσει, όσο αξίζει, την οργή, όταν
αν εξετάζατε βαθιά πόσο μεγαλύτερο είναι υπολογίσετε

με

το

νου

σας,

πόσο

το αδίκημα τούτο από τα άλλα. Θα βρείτε, μεγαλύτερο είναι τούτο το παράπτωμα από
δηλαδή, ότι οι μεν άλλες αδικίες βλάπτουν τα άλλα. Θα βρείτε δηλαδή, ότι τα μεν άλλα
ένα μικρό μέρος της ζωής, η δε κακοποίηση αδικήματα προξενούν βλάβη σε μικρό
καταστρέφει τα πάντα, και ότι πολλές μεν μέρος

του

βίου,

ενώ

η

προσβολή

οικογένειες εξαιτίας αυτής αφανίστηκαν, καταστρέφει το σύνολο και ότι πολλές
πολλές δε πόλεις αναστατώθηκαν.

οικογένειες εξοντώθηκαν εξ αιτίας της και
πολλές πόλεις ρημάχτηκαν.

Αλλά ποια η ανάγκη να χάνω την ώρα μου Και

γιατί

να

χάνω

τον

καιρό

μου

αναφέροντας τις συμφορές των άλλων; εξιστορώντας τις συμφορές των άλλων;
Επειδή εμείς οι ίδιοι είδαμε δύο φοράς Εμείς οι ίδιοι δηλαδή ζήσαμε για να δούμε
μέχρι τώρα να καταργείται η δημοκρατία να καταλύεται δυο φορές το δημοκρατικό
και δύο φοράς χάσαμε την ελευθερία μας πολίτευμα και δυο φορές χάσαμε την
όχι από εκείνους οι οποίοι μπορεί να ελευθερία μας όχι εξ αιτίας εκείνων που
κατηγορηθούν για άλλες τους πανουργίες, είναι ένοχοι για άλλα εγκλήματα, παρά εξ
αλλά εξαιτίας αυτών που περιφρονούν τους αιτίας εκείνων που περιφρονούν τους
νόμους και που θέλουν να είναι δούλοι νόμους και θέλουν να είναι δούλοι των
στους εχθρούς και να κακοποιούν τους εχθρών μας και να εξευτελίζουν τους
συμπολίτες τους. Ένας εκ τούτων τυγχάνει συμπολίτες τους. Ένας απ' αυτούς είναι και
να είναι και αυτός (εδώ). Διότι και αν είναι ο κύριος από δω. Διότι, αν και είναι
νεώτερος από εκείνους οι οποίοι τότε νεώτερος από το τότε πολιτικό καθεστώς,
κατέλαβαν την εξουσία, πάντως έχει τον αλλά το χαρακτήρα του τουλάχιστο τον
χαρακτήρα που διαμορφώθηκε από το πήρε από εκείνο το πολίτευμα. Διότι οι
πολίτευμα εκείνο. Επειδή οι τέτοιοι τύποι άνθρωποι που έχουν αυτό το φυσικό, είναι
είναι που παρέδωσαν μεν τον στρατό μας που παρέδωσαν τη δική μας δύναμη στους
στους εχθρούς, γκρέμισαν δε από θεμελίων εχθρούς μας, που κατέσκαψαν τα τείχη της
τα τείχη της πατρίδας, φόνευσαν δε χίλιους πατρίδος και που εκτέλεσαν χωρίς να τους
πεντακόσιους συμπολίτες χωρίς να τους δικάσουν, χίλιους πεντακόσιους πολίτες.
δικάσουν.

Μτφρ.

Θ.

Παπακωνσταντίνου

&

Ε.

Μτφρ. Γ. Δ. Ζευγώλης. 1957. Διασκευή από Πανέτσος. [χ.χ.]
την καθαρεύουσα στη δημοτική.
Γ4.
α.
ὑμᾶς: υποκείμενο στο (ειδικό) απαρέμφατο ὀργισθῆναι (ετεροπροσωπία)
τοῦτο: υποκείμενο στο ρήμα ἐστιν
δι' αὐτὴν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει αιτία στη μετοχή
διαφθαρέντας
Ὧν: ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο εἷς
ἡμετέραν: (ομοιόπτωτος) επιθετικός προσδιορισμός στο δύναμιν

β.
«Ὧν οὗτος εἷς ὢν τυγχάνει»: Πρόκειται για κύρια πρόταση κρίσεως, καθώς η αναφορική
αντωνυμία μετά από τελεία ισοδυναμεί με δεικτική αντωνυμία (τούτων) και εισάγει κύρια
πρόταση, επειδή αναφέρεται σε προηγούμενο όρο (διὰ τοὺς καταφρονοῦντας τῶν νόμων καὶ
βουλομένους τοῖς μὲν πολεμίοις δουλεύειν, τοὺς δὲ πολίτας ὑβρίζειν) και δεν ακολουθεί
άλλη κύρια πρόταση.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον
ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς
καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι
πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ
[παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι
χείρους εἶναι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου
και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη,
με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας
τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5):
1. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι οι κατήγοροί του ενδιαφέρονται για την περιουσία του.
2. Ο Μαντίθεος δηλώνει ξεκάθαρα την αυτοπεποίθησή του.
3. Ο Μαντίθεος λαμβάνει υπόψη του το ενδεχόμενο ότι ορισμένοι βουλευτές μπορεί να τον
αντιπαθούν.
4. Ο Μαντίθεος ζητά να τον αποδεχτούν ως βουλευτή, εφόσον αποδείξει ότι διακατέχεται
από φιλικά αισθήματα για την παρούσα πολιτική κατάσταση.
5. Ο Μαντίθεος ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του δικαίωση και αδιαφορεί για τη γνώμη
που θα σχηματίσουν οι βουλευτές για τους κατηγόρους του.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχύνης, Κατά Τιμάρχου §§1-3
Ο Τίμαρχος κατηγορεί τον Αισχύνη με τον οποίο είναι πολιτικοί αντίπαλοι. Ο Αισχίνης με τη
σειρά του, προσπαθώντας να αναβάλει ή να ματαιώσει τη δίκη, επικαλέστηκε τον νόμο για
τη δοκιμασίαν των ρητόρων, δηλαδή ανάγκασε τον Τίμαρχο να αποδείξει σε δίκη ότι δεν είχε

υποπέσει σε αδικήματα τα οποία στερούσαν από τους Αθηναίους το δικαίωμα να παίρνουν
το λόγο σε δημόσιες συνελεύσεις.
Πότε ως τώρα, άνδρες Αθηναίοι, ούτε κατηγόρησα κανένα για δημόσιον αδίκημα, ούτε
ενόχλησα κανέναν, όταν έδινε εξηγήσεις για τα δημόσια πράγματα που διαχειρίστηκε, αλλ'
όπως εγώ τουλάχιστον νομίζω, τήρησα στάση επιφυλακτική και στις δύο αυτές περιστάσεις.
Επειδή όμως βλέπω, ότι η πόλη βλάπτεται από τον Τίμαρχο, ο οποίος μιλάει από το δημόσιο
βήμα, αντίθετα με όσα προβλέπουν οι νόμοι, και επειδή εγώ προσωπικά συκοφαντούμαι –
θα αποδείξω στην πορεία του λόγου μου με ποιον τρόπο – νόμισα, ότι θα ήταν επαίσχυντο
να μην προστρέξω για να βοηθήσω την πόλη και τους νόμους, και για σας και για μένα τον
ίδιο. Καθώς γνωρίζω ότι αυτός είναι ένοχος για τις πράξεις που ακούσατε να διαβάζει
προηγουμένως ο γραμματέας, τον κάλεσα να δικαιολογήσει μπροστά σε όλους την άνοδό του
στο βήμα. Και, όπως φαίνεται, άνδρες Αθηναίοι, δεν είναι ψέματα όσα συνηθίζεται να
λέγονται με αφορμή τις πολιτικές δίκες, ότι δηλαδή οι προσωπικές έχθρες συντελούν, ώστε
να διορθώνονται πολλές από τις δημόσιες καταχρήσεις.
Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος (Διασκευή από την καθαρεύουσα στη δημοτική)

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία
από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: κείμενο, ηγεμονία, διαβολή, φάντασμα,
ενδεής.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ Ἡρώδου φόνου §§74-76
(εκδ. του Gernet, L. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1923, ανατ. 1965)
Ο Έλος ή Ευθίξεος κατηγορείται για τον φόνο του Ηρώδη σε ένα κοινό τους ταξίδι. Στο
απόσπασμα αναφέρεται στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, λέγοντας ότι θα αντικρούσει
τις κατηγορίες όσων υποστήριζαν ότι ο πατέρας του, πλούσιος Μυτιληναίος, ήταν από τους
πρωτεργάτες στην αποστασία του νησιού από την αθηναϊκή συμμαχία (428 π.Χ.).
Δεῖ δέ με καὶ ὑπὲρ τοῦ πατρὸς ἀπολογήσασθαι. Καίτοι γε πολλῷ μᾶλλον εἰκὸς ἦν ἐκεῖνον ὑπὲρ
ἐμοῦ ἀπολογήσασθαι πατέρα ὄντα· ὁ μὲν γὰρ πολλῷ πρεσβύτερός ἐστι τῶν ἐμῶν πραγμάτων,
ἐγὼ δὲ πολλῷ νεώτερος τῶν ἐκείνῳ πεπραγμένων. Καὶ εἰ μὲν ἐγὼ τούτου ἀγωνιζομένου
κατεμαρτύρουν ἃ μὴ σαφῶς ᾔδη, ἀκοῇ δὲ ἠπιστάμην, δεινὰ ἂν ἔφη πάσχειν ὑπ’ ἐμοῦ· νῦν δὲ

ἀναγκάζων ἐμὲ ἀπολογεῖσθαι ὧν ἐγὼ πολλῷ νεώτερός εἰμι καὶ λόγῳ οἶδα, ταῦτα οὐ δεινὰ
ἡγεῖται εἰργάσθαι. Ὅμως μέντοι καθ' ὅσον ἐγὼ οἶδα, οὐ προδώσω τὸν πατέρα κακῶς
ἀκούοντα ἐν ὑμῖν ἀδίκως. Καίτοι τάχ’ ἂν σφαλείην, ἃ ἐκεῖνος ὀρθῶς ἔργῳ ἔπραξε, ταῦτ’ ἐγὼ
λόγῳ μὴ ὀρθῶς εἰπών· ὅμως δ’ οὖν κεκινδυνεύσεται. Πρὶν μὲν γὰρ τὴν ἀπόστασιν τὴν
Μυτιληναίων γενέσθαι, ἔργῳ τὴν εὔνοιαν ἐδείκνυε τὴν εἰς ὑμᾶς· ἐπειδὴ δὲ ἡ πόλις ὅλη κακῶς
ἐβουλεύσατο ἀποστᾶσα καὶ ἥμαρτε [τῆς ὑμετέρας γνώμης], μετὰ τῆς πόλεως ὅλης
ἠναγκάσθη συνεξαμαρτεῖν.
-------ἀγωνίζομαι: διεξάγω δικαστικό αγώνα
καταμαρτυρῶ: καταθέτω μαρτυρία
κακῶς ἀκούω: κακολογούμαι
ἡ ἀπόστασις: η αποστασία
συνεξαμαρτάνω: συμμερίζομαι το λάθος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δεῖ δέ με καὶ… δεινὰ ἡγεῖται
εἰργάσθαι».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου:
ἀπολογήσασθαι:

είναι ……………………………………

στο …………………………………

πατέρα:

είναι ……………………………………

στο …………………………………

τῶν πεπραγμένων:

είναι ……………………………………

στο …………………………………

δεινά:

είναι ……………………………………

στο …………………………………

ὅλη:

είναι ……………………………………

στο …………………………………
(μονάδες 5)

β. «ἐπειδὴ δὲ ἡ πόλις ὅλη κακῶς ἐβουλεύσατο ἀποστᾶσα καὶ ἥμαρτε [τῆς ὑμετέρας
γνώμης], μετὰ τῆς πόλεως ὅλης ἠναγκάσθη συνεξαμαρτεῖν»: Να διακρίνετε τις προτάσεις
στο παραπάνω απόσπασμα και να προσδιορίσετε το είδος της/των δευτερεύουσας/ουσών
πρότασης/προτάσεων.
(μονάδες 5)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Α1.
1. – Λ: τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν
2. – Σ: Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω
3. – Σ: εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος
4. – Λ: ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι…
μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι
5. – Λ: δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αισχύνης, Κατά Τιμάρχου §§1-3
Επισήμανση: Το προοίμιο από τον Κατά Τιμάρχου λόγο του Αισχύνη έχει τα κοινά
χαρακτηριστικά των προοιμίων, τη σύντομη ενημέρωση για το θέμα, εύνοια και προσοχή
του ακροατηρίου. Όμως, αντίθετα με τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο, εκφωνείται από έναν
κατήγορο. Με βάση αυτή τη διαφορά μπορεί να επισημανθούν στοιχεία όπως το κοινό
συμφέρον της πόλεως και των νόμων, των δικαστών και του ομιλητή που βλάπτονται από
τον κατηγορούμενο. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η συσχέτιση προσωπικού και δημοσίου
συμφέροντος.
Β4.
διακείμενος, ἡγοῦμαι/ ἡγήσεσθαι/ ἡγεῖσθαι, διαβεβλημένοις, φαίνωμαι, δέομαι
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ Ἡρώδου φόνου §§74-76
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Θα πρέπει, επίσης, να υπερασπιστώ τον Έχω ακόμη την υποχρέωση ν' απολογηθώ
πατέρα μου. Aν και θα ήταν κατά πολύ και για το λογαριασμό του πατέρα μου. Αν
φυσικότερο, ως πατέρας μου, να με και πολύ ευλογώτερο θα ήταν ν' απολογηθεί
υπερασπιστεί εκείνος· γιατί εκείνος λόγω για μένα εκείνος, που είναι πατέρας· διότι
ηλικίας γνωρίζει τις υποθέσεις μου, ενώ εγώ εκείνος, ως πολύ πρεσβύτερος, ξέρει τις
είμαι πολύ νεότερός του για να ξέρω όσα δικές μου υποθέσεις, ενώ εγώ, πολύ
έχει κάνει. Kαι αν βέβαια εγώ, ενώ εκείνος νεώτερος, αγνοώ τις δικές του πράξεις. Και
είχε εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα, κατέθετα αν ο κατήγορός μου ήταν ο δικαζόμενος και
εναντίον του πράγματα που δεν γνώρισα με μαρτυρούσα εναντίον του πράγματα, που
σαφήνεια, αλλά τα γνώριζα εξ ακοής, θα δεν τα ήξερα καλά, αλλά μόνον εξ ακοής, θα
έλεγε ότι δεινοπαθεί εξαιτίας μου· τώρα έλεγε, πως έπαθε μεγάλο άδικο από μένα.
όμως που με αναγκάζει να τον υπερασπιστώ Τώρα όμως, που αναγκάζει αυτός εμένα ν'

σε μια υπόθεση από την οποία είμαι πολύ απολογηθώ για πράγματα, από την εποχή
νεότερος

και

τη

γνωρίζω

μόνο

από των οποίων είμαι πολύ νεώτερος και μόνο εξ

διαδόσεις, δεν θεωρεί ότι συμβαίνει κάτι ακοής γνωρίζω, αυτήν την πράξη του δεν την
τρομερό. Aλλά βέβαια στον βαθμό που θεωρεί φοβερή. Εγώ όμως, ανάλογα με ό,τι
γνωρίζω δεν θα προδώσω τον πατέρα μου ξέρω, δεν θα προδώσω τον πατέρα μου
που κακολογείται άδικα ενώπιόν σας. Ίσως αφήνοντας να κακολογείται άδικα ενώπιόν
θα κάνω λάθος, αν όσα εκείνος έκανε σωστά σας· αν και ίσως κάμω λάθος και δεν
στην πράξη, δεν μπορέσω να τα πω ορθά με μπορέσω να διατυπώσω ορθά με λόγια, όσα
τα λόγια· θα το διακινδυνεύσω ωστόσο. εκείνος έπραξε ορθά στα έργα, εντούτοις θα
Προτού

συμβεί

η

αποστασία

των το επιχειρήσω. Πριν γίνει η αποστασία των

Mυτιληναίων, έδειχνε έμπρακτα την εύνοια Μυτιληναίων

ο

πατέρας

μου

έδειχνε

του προς εσάς· όταν όμως όλη η πόλη έλαβε εμπράκτως τη φιλία του στο δικό σας
λάθος

απόφαση

να

αποστατήσει

και καθεστώς. Όταν όμως η πόλη ολόκληρη

έσφαλλε, αναγκάσθηκε να συμμεριστεί το παίρνοντας

μια

ολέθρια

απόφαση

σφάλμα μαζί με όλη την πόλη.

αποστάτησε και έπεσε σε φοβερό λάθος

Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος. 2006.

απέναντί σας, μαζί με ολόκληρη την πόλη
αναγκάστηκε και ο πατέρας μου να πέση στο
κοινό λάθος.
Μτφρ. Ν. Δενδρινός. [1939] χ.χ. Διασκευή
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.
α.
ἀπολογήσασθαι: είναι (τελικό απαρέμφατο) υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα Δεῖ
πατέρα: είναι κατηγορούμενο στο ἐκεῖνον (υποκείμενο) από τη μετοχή ὄντα
τῶν πεπραγμένων: (επιθετική μετοχή) είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική
συγκριτική) από το νεώτερος
δεινὰ: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο πάσχειν
ὅλη: είναι (ομοιόπτωτος) κατηγορηματικός προσδιορισμός στο πόλις
β.
ἐπειδὴ δὲ ἡ πόλις ὅλη κακῶς ἐβουλεύσατο ἀποστᾶσα καὶ ἥμαρτε [τῆς ὑμετέρας γνώμης]:
Δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις που εισάγονται με τον χρονικό σύνδεσμο ἐπειδὴ και
συνδέονται παρατακτικά με το καὶ (3 μονάδες)

μετὰ τῆς πόλεως ὅλης ἠναγκάσθη συνεξαμαρτεῖν: Κύρια πρόταση (2 μονάδες)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
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 εἰσιν εἰργασμένοι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Ποιες στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπλήρωσε ο Μαντίθεος και με ποιον τρόπο; (μονάδες
8)
β. «…τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν»: Σε τι ακριβώς
αναφέρεται ο Μαντίθεος με τη φράση «ἐκ τῶν τοιούτων»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σ. 206
Στο πρώτο μέρος της Πρακτικής Φιλοσοφίας περιλαμβάνεται μια σειρά μαθημάτων του Ε.Π.
Παπανούτσου πάνω στα βασικά θέματα του ανθρώπινου βίου, όπως ο γάμος και η
τεκνογονία, το επάγγελμα, η φιλία, ο έρωτας, ο θάνατος. Στο δεύτερο μέρος
περιλαμβάνονται επιφυλλίδες του στην εφημερίδα «Το Βήμα», που αναφέρονται, άμεσα η
έμμεσα, στα κύρια θέματα του πρώτου μέρους και χρησιμεύουν ως διευκρινίσεις ή
προεκτάσεις τους.
Το φόρεμα (ανθρώπινη επινόηση και φροντίδα) ως προστασία και στολισμός αποτελειώνει
και επισφραγίζει το «πρόσωπό» μας, το συμπληρώνει και το παρουσιάζει. Το πώς ντύνομε το
σώμα μας (από την κεφαλή έως τα πόδια), με τι υλικά και με ποιο τρόπο, δεν είναι καθόλου
ασήμαντο ή τυχαίο γεγονός για την υπόστασή μας, τη «δημόσια» και την «ιδιωτική». Αποτελεί
μέρος του εαυτού μας, την προβολή του προς τα έξω, και εκφράζει την προσωπική μας υφή:
το πώς θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι και τα δικά μας μάτια. Γδύνετε έναν άνθρωπο (στο

ιατρείο, στο στρατόπεδο, στη φυλακή) και χάνει αμέσως την αυτοπεποίθηση, τη δύναμη, το
γόητρό του. Έχει την εντύπωση ότι του αφαιρέσατε και κρατάτε στα χέρια σας όχι απλώς το
περίβλημα, αλλά ένα μεγάλο μέρος από τη ουσία του. Ότι τον ακρωτηριάσατε. Φαντάζεστε
ότι μπορεί να επιβληθεί, να έχει συνείδηση του εαυτού του «πλήρη», να ασκήσει την εξουσία
ή την αποστολή του ένας αξιωματικός χωρίς στολή, ένας παπάς, δίχως ράσο, ένας δικαστής
ντυμένος όπως ο κατηγορούμενος;...
Από το σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ ΓΕ.Λ.

Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα
(απλά ή σύνθετα) του απαρεμφάτου σκοπεῖν, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
•

Πρώτα να ………………………… και μετά να μιλάς!

•

Καθόταν σε μια γωνιά …………………… και δεν μιλούσε.

•

Στον πόλεμο υπηρέτησε ως ελεύθερος ……………………..

•

Η ……………………. είναι ολυμπιακό άθλημα.

•

…………………… να εγκατασταθώ στην Αγγλία μόνιμα.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα Βιβλ. 1 §§6.2-6.4.4
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1921, ανατ. 1971)
Στα Ἀπομνημονεύματα ο Ξενοφών επιχειρεί να ανασκευάσει τις κατηγορίες και ενστάσεις
ενάντια στη φιλοσοφία του Σωκράτη και να παραθέσει μια σειρά από επεισόδια
χαρακτηριστικά του βίου και του τρόπου σκέψης του. Ανάμεσα στις συζητήσεις που
παρατίθενται, είναι και εκείνη με τον σοφιστή Αντιφώντα.
Ὦ Σώκρατες, ἐγὼ μὲν ᾤμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους χρῆναι γίγνεσθαι· σὺ δέ
μοι δοκεῖς τἀναντία τῆς φιλοσοφίας ἀπολελαυκέναι. Ζῇς γοῦν οὕτως ὡς οὐδ’ ἂν εἷς δοῦλος
ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε· σῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱμάτιον
ἠμφίεσαι οὐ μόνον φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ θέρους τε καὶ χειμῶνος, ἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων
διατελεῖς. Καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει καὶ κεκτημένους
ἐλευθεριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν. Εἰ οὖν ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλοι
τοὺς μαθητὰς μιμητὰς ἑαυτῶν ἀποδεικνύουσιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις, νόμιζε
κακοδαιμονίας διδάσκαλος εἶναι. Καὶ ὁ Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπε· Δοκεῖς μοι, ὦ Ἀντιφῶν,

ὑπειληφέναι με οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, ὥστε πέπεισμαι σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν ἂν ἑλέσθαι ἢ ζῆν
ὥσπερ ἐγώ.
---------ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὦ Σώκρατες, … καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
εὐδαιμονεστέρους:

είναι …………………………………………… στο ……………………………………

ἀχίτων:

είναι ……………………………………………. στο …………………………………

ἅ:

είναι ……………………………………………. στο …………………………………

ἑαυτῶν:

είναι ……………………………………………. στο …………………………………

μοι:

είναι ……………………………………………. στο …………………………………

ἢ ζῆν:

είναι ……………………………………………. στο …………………………………
(μονάδες 6)

β. «Εἰ οὖν ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλοι τοὺς μαθητὰς μιμητὰς ἑαυτῶν
ἀποδεικνύουσιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις, νόμιζε κακοδαιμονίας διδάσκαλος
εἶναι». Ο Αντιφών απευθυνόμενος στον Σωκράτη διατυπώνει έναν υποθετικό λόγο. Να
διακρίνετε την υπόθεση από την απόδοση. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
Α1.
α. Ο Μαντίθεος, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, δεν παραμέλησε καμία απ’ τις υπόλοιπες
εκστρατείες και φυλάξεις φρουρίων (οχυρών θέσεων) μέχρι τώρα, ενώ επιπλέον
διαβεβαιώνει ότι πάντοτε εκστράτευε με τους πρώτους, αλλά αποχωρούσε με τους
τελευταίους δείχνοντας απόλυτη συνέπεια ως προς τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του.
β. Ο Μαντίθεος με τη φράση «ἐκ τῶν τοιούτων» αναφέρεται στην άψογη εκτέλεση των
στρατιωτικών του υποχρεώσεων (Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν … , μετὰ τῶν
τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σ. 206
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο επισημαίνει την έμφαση που δίνουμε
μέχρι και σήμερα στην εξωτερική εμφάνιση θεωρώντας τη στοιχείο της προσωπικότητάς μας.
Έτσι, το κείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προκειμένου να αναδειχθεί η διαχρονική
σημασία του «φαίνεσθαι» στην καθημερινή πρακτική των ανθρώπων (από την αρχαιότητα
μέχρι τις μέρες μας).
Β4. σκέφτεσαι, σκεπτικός/ή, σκοπευτής, σκοποβολή, σκοπεύω (σκέπτομαι).
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα Βιβλ. 1 §§6.2-6.4.4
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις:
Ω Σωκράτη, εγώ μεν ενόμιζον ότι οι Ω Σωκράτη, εγώ νόμιζα ότι έπρεπε οι
φιλοσοφούντες

πρέπει

να

γίνωνται φιλόσοφοι να γίνονται ευτυχέστεροι· εσύ

ευτυχέστεροι (από τους άλλους ανθρώπους όμως νομίζω ότι έχεις απολαύσει από την
ή αφ' ό,τι είναι), συ δε μου φαίνεσαι ότι έχεις φιλοσοφία τα αντίθετα. Διότι πράγματι ζεις
απολαύσει τα αντίθετα απ' εκείνα, που δίδει όπως δεν θα υπέμενε κανείς δούλος να ζει
η φιλοσοφία. Ζης π.χ. τοιουτοτρόπως, όπως έτσι υπό τον κύριόν του· και τροφές τρως
δεν θα υπέμενε κανείς δούλος υπό τον και ποτά πίνεις τα ευτελέστατα και ιμάτιο
κύριόν του· και τροφάς τρώγεις και ποτά ενδύεσαι όχι μόνον ευτελές, αλλά και το
πίνεις τα χειρότερα και φορείς ένδυμα όχι ίδιο και το καλοκαίρι και τον χειμώνα και
μόνον ευτελές, αλλά και το ίδιον και τον διαρκώς είσαι ανυπόδητος και άνευ
χειμώνα και το θέρος, και μένεις διηνεκώς χιτώνος. Επιπλέον δε και χρήματα δεν
ανυπόδητος και αχίτων. Και όμως δεν λαμβάνεις,

τα

οποία

και

όταν

τα

λαμβάνεις χρήματα τουλάχιστον, τα οποία, αποκτούμε μας ευχαριστούν κι όταν τα

και όταν τα αποκτούμεν, μας ευφραίνουν έχουμε ήδη αποκτήσει, μας κάνουν να
και, όταν τα έχωμεν, μας κάμνουν να ζώμεν ζούμε και πιο ελεύθερα και πιο ευχάριστα.
και

με

περισσοτέραν

άνεσιν

και Εάν λοιπόν, όπως οι δάσκαλοι των άλλων

ευχαριστότερον. Εάν λοιπόν καθώς και εις τα έργων αποδεικνύουν τους μαθητές τους
άλλα έργα οι διδάσκαλοι τους μαθητάς των μιμητές τους, έτσι και εσύ θα καταστήσεις
τους αποδεικνύουν μιμητάς των, ούτω και συ τους μαθητές σου μιμητές του εαυτού σου,
τους μαθητάς σου θα καταντήσης, νόμιζε ότι γνώριζε ότι είσαι δάσκαλος δυστυχίας. Και
είσαι διδάσκαλος της δυστυχίας. Και ο ο Σωκράτης απάντησε σε αυτά: Νομίζω,
Σωκράτης εις αυτά είπε. Μου φαίνεσαι, ω Αντιφώντα, ότι έχεις σχηματίσει τη γνώμη
Αντιφών, ότι συ έχεις νομίσει, ότι εγώ ζω ότι εγώ ζω τόσον ανιαρά, ώστε είμαι
τόσον θλιβερά, ώστε έχω την πεποίθησιν, ότι πεπεισμένος ότι θα προτιμούσες να
συ μάλλον θα προετίμας ν' αποθάνης παρά πεθάνεις μάλλον παρά να ζεις όπως εγώ.
να ζης καθώς εγώ.

Μτφρ. Ε.Γ. Παντελάκης. 1937. Διασκευή

Μτφρ. Κ. Βάρναλης. [1939] χ.χ. [Εδώ από την καθαρεύουσα στη δημοτική.
διατηρείται η σύνταξη και η ορθογραφία
του πρωτοτύπου]
Γ4.
α.
εὐδαιμονεστέρους: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο τοὺς φιλοσοφοῦντας (του
απαρεμφάτου γίγνεσθαι).
ἀχίτων: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο σὺ του ρήματος διατελεῖς.
ἅ: είναι υποκείμενο στα ρήματα εὐφραίνει και ποιεῖ.
ἑαυτῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο μιμητάς.
μοι: είναι δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο ρήμα Δοκεῖς.
ἢ ζῆν: είναι β΄ όρος σύγκρισης από το (επίρρημα συγκριτικού βαθμού) μᾶλλον.
β.
Υπόθεση: Εἰ οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις,
Απόδοση: νόμιζε κακοδαιμονίας διδάσκαλος εἶναι.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
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. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος και ο αδερφός του επέστρεψαν από τον Πόντο στην Αθήνα πριν από την
κατεδάφιση των τειχών.
2. Ο Μαντίθεος και ο αδερφός του επέστρεψαν στην Αθήνα πέντε μέρες πριν επιστρέψουν
από την εξορία στον Πειραιά οι δημοκρατικοί από τη Φυλή.
3. Οι διαφωνίες μεταξύ των Τριάκοντα είχαν κορυφωθεί την περίοδο επιστροφής του
Μαντίθεου στην Αθήνα.
4. Ο Μαντίθεος στον λόγο του αμφισβητεί την εγκυρότητα του σανιδίου.
5. Σύμφωνα με τον Μαντίθεο, ο κατάλογος των ιππέων που παρέδωσαν οι φύλαρχοι με την
αποκατάσταση της δημοκρατίας, δεν είναι η πιο αξιόπιστη απόδειξη.
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ Βιβλ. 2, κεφ. 4, §§13-14
Πριν από τη μάχη που οδήγησε στην ήττα των τριάκοντα και των συμμάχων τους και στη
σταδιακή αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα, ο Ξενοφώντας παραθέτει τον λόγο
του Θρασύβουλου, του αρχηγού των δημοκρατικών.
«Θυμηθήτε, πολίτες —κι όσοι δεν το ξέρετε, μάθετέ το— ότι στο δεξιό εκείνων που
πλησιάζουν βρίσκονται αυτοί που εδώ και τέσσερεις μέρες νικήσατε και πήρατε στο κυνήγι.
Στο άκρο αριστερό τους πάλι είναι οι ίδιοι οι Τριάντα —αυτοί που δίχως σε τίποτα νάχουμε
φταίξει μας εξόριζαν από την πόλη, μας έδιωχναν από τα σπίτια μας κ' έκαναν προγραφές
των αγαπημένων μας. Να όμως που τώρα τους έλαχε κάτι που αυτοί ποτέ δεν περίμεναν, ενώ
εμείς πάντα το ευχόμασταν— τους αντικρύζουμε με τα όπλα στα χέρια! Κάποτε μας έπιαναν
την ώρα που τρώγαμε, την ώρα που κοιμόμασταν, την ώρα που ήμασταν στην Αγορά· άλλοι
εξοριστήκαμε όχι μόνο αναίτια, αλλά δίχως να βρισκόμαστε καν στην πόλη. Γι' αυτό κ' οι θεοί
παίρνουν τώρα φανερά το μέρος μας: μέσα στην καλοκαιρία προκαλούνε θύελλα την ώρα
που μας συμφέρει· όταν κάνουμε επιχείρηση, λίγοι εμείς εναντίον πολλών εχθρών,
θριαμβεύουμε χάρη στην εύνοιά τους·»
Μτφρ. Ρ. Ρούφος

Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου, να γράψετε ένα
ομόρριζο επίθετο της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: πατήρ, συμφορᾶς, καθαιρουμένων,
μεταδιδόναι, ἀναπράξητε.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἑρατοσθένους §§5-7
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Ο ρήτορας Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη, έναν από τους Τριάκοντα Τυράννους, ότι
προκάλεσε τον φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου. Ο λόγος εκφωνήθηκε το 403 π.Χ.
από τον ίδιο τον ρήτορα.
Ἑπειδὴ δ' οἱ τριάκοντα πονηροὶ [μὲν] καὶ συκοφάνται ὄντες εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν,
φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν καὶ τοὺς λοιποὺς πολίτας ἐπ'

ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τραπέσθαι, [καὶ] τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων, ὡς
ἐγὼ περὶ τῶν ἐμαυτοῦ πρῶτον εἰπὼν καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀναμνῆσαι πειράσομαι. Θέογνις
γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν μετοίκων, ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ
ἀχθόμενοι· καλλίστην οὖν εἶναι πρόφασιν τιμωρεῖσθαι μὲν δοκεῖν, τῷ δ' ἔργῳ
χρηματίζεσθαι· πάντως δὲ τὴν μὲν πόλιν πένεσθαι τὴν ἀρχὴν <δὲ> δεῖσθαι χρημάτων. Καὶ
τοὺς ἀκούοντας οὐ χαλεπῶς ἔπειθον· ἀποκτιννύναι μὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς
ἡγοῦντο, λαμβάνειν δὲ χρήματα περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα συλλαβεῖν,
τούτων δὲ δύο πένητας, ἵνα αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία, ὡς οὐ χρημάτων ἕνεκα
ταῦτα πέπρακται, ἀλλὰ συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται, ὥσπερ τι τῶν ἄλλων εὐλόγως
πεποιηκότες.
---------εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν: κατέλαβαν την εξουσία
ἄχθομαί τινι: στενοχωριέμαι, δυσανασχετώ με κάποιον/κάτι
πάντως: τελείως, εντελώς
ἀποκτιννύναι <ἀποκτίννυμι: φονεύω
ὥσπερ (πεποιηκότες): λες και είχαν κάνει
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἑπειδὴ δ' οἱ τριάκοντα … τῷ δ' ἔργῳ
χρηματίζεσθαι·».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων αντωνυμιών
του κειμένου: τοιαῦτα, τινες, αὐτοῖς, ταῦτα, τῶν ἄλλων. (μονάδες 5)
β. «ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι»: Να αναγνωρίσετε την παραπάνω δευτερεύουσα
πρόταση ως προς το είδος της (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την εκφορά της,
ερμηνεύοντας και το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο ρήτορας με την επιλογή της συγκεκριμένης
έγκλισης (μονάδες 3).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
Α1.
1. – Λ : καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>
2. – Σ: ἀλλ᾽ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις
3. – Σ: ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον
4. – Σ: 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
5. – Λ: Ἐκεῖνος δ᾽ ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος· ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε, ἐψηφίσασθε τοὺς φυλάρχους
ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας, ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ᾽ αὐτῶν
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ Βιβλ. 2, κεφ. 4 §§13-14
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στις κακουχίες που βίωσαν
όσοι Αθηναίοι πολίτες δεν συμμετείχαν στις βιαιότητες των τριάκοντα, στις οποίες κάνει
αναφορά και ο Μαντίθεος στον λόγο του. Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία για εμβάθυνση στο
συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός.
Β4. πατρικός, πατροπαράδοτος, πατρογονικός – φορητός, ανυπόφορος, εύφορος – αιρετός,
προαιρετικός, εξαιρετικός – προδοτικός, μεταδοτικός, ανέκδοτος – πρακτικός, πραγματικός,
πολυπράγμων
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἑρατοσθένους §§5-7
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Όταν πήραν την εξουσία οι Τριάντα, Όταν όμως κατέλαβαν την εξουσία οι τριάντα
αυτοί οι πανούργοι και συκοφάντες, τύραννοι, μοχθηροί και συκοφάντες, που
διακήρυξαν ότι ήταν απαραίτητο να διακήρυτταν ότι πρέπει να καθαρίσουν την
εκκαθαρίσουν
επικίνδυνα

την

στοιχεία,

πόλη

από

τα πόλη από τους άδικους και να στρέψουν τους

και

έτσι

να υπόλοιπους πολίτες προς την αρετή και τη

οδηγηθούν οι πολίτες σε μια φρόνιμη και δικαιοσύνη, αν και υπόσχονταν τέτοια, όμως
ενάρετη

ζωή.

Μολονότι

όμως δεν τολμούσαν να κάνουν και τέτοια, όπως θα

υπόσχονταν κάτι τέτοια, τίποτε απ' αυτά επιχειρήσω να υπενθυμίσω και για δικές σας
δεν επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν, περιπτώσεις, αφού πρώτα καλύψω όσα
όπως θα προσπαθήσω να σας θυμίσω και αφορούν εμένα.

σχετικά μ' εσάς, αφού μιλήσω πρώτα για Ο
το προσωπικό μου θέμα.

Θέογνης,

υποστήριζαν

λοιπόν,
για

τους

και

ο

Πείσωνας

μέτοικους

στις

Ο Θέογνης και ο Πείσωνας σε μια συνεδριάσεις των Τριάκοντα ότι υπήρχαν
σύσκεψη

των

Τριάντα

υποστήριξαν μερικοί που υπόσκαπταν το καθεστώς· ήταν,

σχετικά με τους μετοίκους ότι ήταν επομένως ωραιότατη πρόφαση να φαίνονται
ανάμεσά τους μερικοί δυσαρεστημένοι ότι τιμωρούν (υπονομευτές του καθεστώτος),
με την πολιτική κατάσταση· είχαν λοιπόν στην ουσία όμως να χρηματίζονται· πάντως η
οι Τριάντα μια θαυμάσια πρόφαση να πόλη μαστιζόταν από οικονομική κρίση και η
δημιουργήσουν

την

εντύπωση

ότι εξουσία είχε ανάγκη από χρήματα· και όσους

επιβάλλουν κυρώσεις, στην πράξη όμως τα άκουγαν τους έπειθαν με ευκολία· γιατί δεν
να εξοικονομήσουν χρήματα· άλλωστε η το είχαν για τίποτα να σκοτώνουν ανθρώπους,
πόλη βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο, εκτιμούσαν όμως περισσότερο να εισπράττουν
και η κυβέρνηση χρειαζόταν πόρους. Δε χρήματα. Αποφάσισαν, λοιπόν, να συλλάβουν
δυσκολεύτηκαν

να

πείσουν

το δέκα (μέτοικους), ανάμεσά τους και δυο

ακροατήριό τους· γι' αυτούς η εκτέλεση φτωχούς, για να υπάρχει δικαιολογία προς
ανθρώπων είχε ελάχιστη σημασία, ενώ η τους άλλους ότι αυτά δεν έγιναν με σκοπό τα
εξασφάλιση

χρημάτων

μεγάλη. χρήματα, αλλά έχουν γίνει προς το συμφέρον

Αποφάσισαν λοιπόν να συλλάβουν δέκα της πολιτείας, λες και είχαν κάνει κάτι από τα
μετοίκους,

ανάμεσά

τους

και

δύο άλλα, φυσικότατα.

φτωχούς, για να έχουν και για την
περίπτωση

των

υπολοίπων

κάποιο

πρόσχημα, ότι τάχα οι ενέργειές τους δεν
είχαν

οικονομικά

αποσκοπούσαν

στο

κίνητρα,
συμφέρον

αλλά
της

πολιτείας ― λες και οποιαδήποτε άλλη
από

τις

πράξεις

τους

ήταν

δικαιολογημένη.
Μτφρ. Ν.Χ. Χουρμουζιάδης [χ.χ.]

Γ4.
α.
τοιαῦτα: σύστοιχο αντικείμενο στη μετοχή λέγοντες

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2003.

τινες: υποκείμενο στο ρήμα εἶέν
αὐτοῖς: δοτική προσωπική στο απρόσωπο ρήμα Ἔδοξεν
ταῦτα: υποκείμενο στο ρήμα πέπρακται (αττική σύνταξη)
τῶν ἄλλων: ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο τι
β.
«ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι»: Δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική πρόταση, που
εξαρτάται από το ρήμα ἔλεγον (μονάδες 2). Εκφέρεται με ευκτική πλαγίου λόγου λόγω
εξάρτησης από ρήμα ιστορικού χρόνου (ἔλεγον) και δηλώνει την υποκειμενική – προσωπική
γνώμη των ομιλητών Θέογνη και Πείσωνα (μονάδες 3).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
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. Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ
δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι
οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ
βραχυτάτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Ποια διαπίστωση κάνει ο Μαντίθεος σχετικά με τους βουλευτές και σε ποιο συμπέρασμα
καταλήγει;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Πρὸς Σίμωνα Ἀπολογία §§2-3
Ο Σίμωνας οδήγησε τον ομιλητή στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου, με την κατηγορία ότι ο
τελευταίος τον είχε τραυματίσει, αποσιωπώντας, ωστόσο, το γεγονός ότι τη συμπλοκή με τον
κατηγορούμενο την είχε προκαλέσει ο ίδιος για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Το απόσπασμα
που ακολουθεί είναι από το προοίμιο.
Εάν, λοιπόν, κάποιοι άλλοι επρόκειτο να αποφασίσουν για μένα, πάρα πολύ θα φοβόμουν τη
δίκη, επειδή βλέπω ότι και μαγειρέματα και τυχαία περιστατικά κάποτε γίνονται τέτοια, ώστε
να συμβαίνουν στους δικαζόμενους πολλά αντίθετα προς την ορθοκρισία. Όμως, αφού ήρθα
σε σας, ελπίζω να πετύχω το δίκαιο. Κυρίως αγανακτώ, κύριοι βουλευτές, γιατί θα αναγκαστώ
να μιλήσω μπροστά σας για πράγματα, για τα οποία δε μιλούσα επειδή ντρεπόμουν, και
ανέχτηκα τις αδικίες, αφού πολλοί επρόκειτο να γίνουν γνώστες της υπόθεσης μαζί με μένα.
Επειδή όμως ο Σίμωνας με έφερε σε τέτοια ανάγκη, θα σας διηγηθώ όλα όσα έγιναν χωρίς να
αποκρύψω τίποτα.
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης

Β4. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη ή φράση της στήλης Α την
ορθή σημασία της, σύμφωνα με το αρχαίο διδαγμένο κείμενο:
Α

Β

1. οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος

α. δεν αρνούμαι
β. δεν αρχίζω

2. κακῶς πέπονθε

α. κακοποιούμαι
β. πενθώ

3. Ἀνάβηθι

α. αναφέρω
β. ανεβαίνω

4. μαρτύρησον

α. καταθέτω μαρτυρία
β. βασανίζομαι

5. λόγον διδόναι

α. δίνω τον λόγο μου
β. λογοδοτώ

Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων, §§1-4
(έκδ. του Warminghton, E.H. Harvard University Press, 1955)
Ο Αριστοφάνης έπεισε τους Αθηναίους να εκστρατεύσουν προς βοήθεια του βασιλιά της
Κύπρου Ευαγόρα, που πολεμούσε εναντίον των Περσών (390 π.Χ.). Ύστερα από την αποτυχία
της εκστρατείας, θανατώθηκε χωρίς δίκη και προτάθηκε η δήμευση της περιουσίας του. Ο
ομιλητής, ο γιος του, θα προσπαθήσει για την υπεράσπιση της οικογένειάς του να αποδείξει
ότι οι κατήγοροί του είναι συκοφάντες και ζητά από τους δικαστές να τον ακούσουν με
εύνοια.
Πολλήν μοι ἀπορίαν παρέχει ὁ ἀγὼν οὑτοσί, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι, ἐὰν ἐγὼ
μὲν μὴ νῦν εὖ εἴπω, οὐ μόνον ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ δόξει ἄδικος εἶναι καὶ τῶν ὄντων ἁπάντων
στερήσομαι. Ἀνάγκη οὖν, εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, βοηθεῖν τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ
οὕτως ὅπως ἂν δύνωμαι. Τὴν μὲν οὖν παρασκευὴν καὶ <τὴν> προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν ὁρᾶτε,
καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων λέγειν· τὴν δ’ ἐμὴν ἀπειρίαν πάντες ἴσασιν, ὅσοι ἐμὲ γιγνώσκουσιν.
Αἰτήσομαι οὖν ὑμᾶς δίκαια καὶ ῥᾴδια χαρίσασθαι, ἄνευ ὀργῆς καὶ ἡμῶν ἀκοῦσαι, ὥσπερ
<καὶ> τῶν κατηγόρων. Ἀνάγκη γὰρ τὸν ἀπολογούμενον, κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε, ἔλαττον ἔχειν.
Οἱ μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου ἐπιβουλεύοντες, αὐτοὶ ἄνευ κινδύνων ὄντες, τὴν κατηγορίαν

ἐποιήσαντο, ἡμεῖς δὲ ἀγωνιζόμεθα μετὰ δέους καὶ διαβολῆς καὶ κινδύνου <τοῦ> μεγίστου.
Εἰκὸς οὖν ὑμᾶς εὔνοιαν πλείω ἔχειν τοῖς ἀπολογουμένοις.
----------

οὑτοσί: αυτός εδώ
ἔλαττον ἔχω: μειονεκτώ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πολλήν μοι ἀπορίαν …, ἐμὲ
γινὠσκουσιν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. «Πολλήν μοι ἀπορίαν … ἁπάντων στερήσομαι.»: Στην παραπάνω περίοδο να
αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων (μονάδες 5).
β. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων απαρεμφάτων
του κειμένου:
βοηθεῖν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

λέγειν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

χαρίσασθαι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἀκοῦσαι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἔχειν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 5)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
Α1. Ο Μαντίθεος διαπιστώνει ότι και οι βουλευτές έχουν την ίδια άποψη, καθώς πολλοί από
όσους είχαν υπηρετήσει ως ιππείς την εποχή των Τριάκοντα έχουν γίνει πλέον βουλευτές,
ενώ επιπλέον πολλοί έχουν αναδειχθεί με ψηφοφορία στρατηγοί και ίππαρχοι. Γι’ αυτό
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος βρίσκεται σε θέση απολογούμενου, επειδή οι
κατήγοροί του τόλμησαν να πουν ψέματα εναντίον του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Πρὸς Σίμωνα Ἀπολογία §§2-3
Επισήμανση: Το προοίμιο του συγκεκριμένου δικανικού λόγου αναφέρεται στην έλλειψη
ήθους του Σίμωνα και στην ανάγκη του απολογούμενου να αναφερθεί στη ζωή του. Μπορεί
να συνδυαστεί με τις αναφορές του απολογούμενου Μαντίθεου ενώπιον των βουλευτών,
επειδή οι κατήγοροί του τόλμησαν να πουν προφανή ψέματα εναντίον του.
Β4. 1-α, 2-α, 3-β, 4-α, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων §§1-4
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Η θέση μου, κύριοι δικαστές, στον δικαστικό Είναι πολύ δύσκολη η θέση μου, άνδρες
τούτο αγώνα είναι πολύ δυσχερής, όταν δικαστές, σ' αυτήν εδώ τη δίκη, όταν
λάβω υπόψη μου ότι, εάν τώρα δεν μιλήσω αναλογισθώ ότι, εάν εγώ δεν τα πω τώρα
καλά, όχι μόνον εγώ, αλλά και ο πατέρας καλά, όχι μόνον εγώ αλλά και ο πατέρας μου
μου θα φανεί άδικος και θα στερηθώ την θα φανεί ότι είναι άδικος και θα στερηθώ
περιουσία μου. Είναι ανάγκη λοιπόν, αν και όλα μου τα υπάρχοντα. Είναι ανάγκη,
δεν έχω ικανότητα για τη διεξαγωγή τέτοιων λοιπόν, αν και δεν είμαι ικανός από τη φύση
δικαστικών αγώνων, να βοηθώ τον πατέρα μου γι' αυτά, να βοηθήσω τον πατέρα μου
μου και τον εαυτό μου, όπως μπορώ. Την και τον εαυτό μου έτσι, όπως θα μπορέσω.
προετοιμασία, λοιπόν, και την προθυμία Την προετοιμασία και την προθυμία των
των εχθρών μου όλοι τις βλέπετε και δεν εχθρών τη βλέπετε και δεν πρέπει να πω
υπάρχει ανάγκη να πω τίποτε για αυτά· την τίποτε γι' αυτά· τη δική μου, πάλι, απειρία
απειρία μου όμως κανείς δεν αγνοεί, από όλοι την ξέρουν, όσοι με γνωρίζουν. Θα
όσους με γνωρίζουν. Θα ζητήσω, λοιπόν, ζητήσω, λοιπόν, από σας να μου κάνετε
από σας χάρη δίκαιη και εύκολη, να δίκαια και εύκολη χάρη, να ακούσετε
ακούσετε δηλαδή και εμάς ευμενώς, όπως δηλαδή και μας με εύνοια, όπως και τους
ακούσατε και τους κατηγόρους μας. Διότι κατηγόρους.

Γιατί,

είναι

φυσικό

ο

κατ' ανάγκη μειονεκτεί ο απολογούμενος, απολογούμενος

να

βρίσκεται

σε

και αν εξίσου ευμενώς με τον κατήγορο μειονεκτικότερη θέση, κι αν ακόμη τον
ακούτε αυτόν. Διότι οι κατήγοροι από τη ακούτε με την ίδια διάθεση. Γιατί αυτοί,
μια, προ πολλού επιβουλευόμενοι εμάς, επιβουλευόμενοι εμάς από καιρό, χωρίς να
χωρίς αυτοί να κινδυνεύουν, «έστησαν» την διατρέχουν κανένα κίνδυνο, «έστησαν» την
εναντίον

μας

διεξάγουμε

κατηγορία,
τον

εμείς

αγώνα

όμως κατηγορία, ενώ εμείς αντιμετωπίζουμε
τούτο αυτήν εδώ τη δίκη τρομοκρατημένοι,

καταφοβισμένοι, κατασυκοφαντημένοι και κατασυκοφαντημένοι και απειλούμενοι με
διατρέχοντας τον έσχατο κίνδυνο. Πρέπει το μεγαλύτερο κίνδυνο. Είναι φυσικό,
λοιπόν εσεις να ευνοείτε περισσότερο τους λοιπόν, να δείχνετε μεγαλύτερη εύνοια
απολογουμένους από τους κατηγόρους.

στους απολογουμένους (απ' ό,τι στους

Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. Διασκευή κατηγόρους).
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2002

Γ4.
α.
ὅταν ἐνθυμηθῶ: δευτερεύουσα χρονικοϋποθετική (επιρρηματική) πρόταση.
ἐὰν ἐγὼ μὲν μὴ νῦν εὖ εἴπω: δευτερεύουσα υποθετική (επιρρηματική) πρόταση.
ὅτι οὐ μόνον ἐγὼ (δόξω) ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ δόξει ἄδικος εἶναι: δευτερεύουσες ειδικές
(ονοματικές) προτάσεις.
καὶ (ὅτι) τῶν ὄντων ἁπάντων στερήσομαι.: δευτερεύουσα ειδική (ονοματική) πρόταση.
β.
βοηθεῖν: είναι υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση Ἀνάγκη (ἐστί) [τελικό απαρέμφατο]
λέγειν: είναι υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα δεῖ [τελικό απαρέμφατο]
χαρίσασθαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα Αἰτήσομαι [τελικό απαρέμφατο]
ἀκοῦσαι: είναι επεξήγηση στις λέξεις δίκαια καὶ ῥᾴδια (σύστοιχα αντικείμενα του
απαρεμφάτου χαρίσασθαι) [τελικό απαρέμφατο]
ἔχειν: είναι υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση Εἰκὸς (ἐστί) [τελικό απαρέμφατο]

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

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδης, 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

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
Πλάτων, Μενέξενος 238 c1-238 d8
(έκδ. του Burnet, J. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1903, ανατ. 1968)
Ο Πλάτων στο διάλογο αυτό δίνει το σχήμα ενός «Επιταφίου λόγου» που άκουσε κάποτε από
τον Σωκράτη να τον συντάσσει η Ασπασία ως ρητορική άσκηση με τη μέθοδο του
αυτοσχεδιασμού και της αξιοποίησης χωρίων από τον «Επιτάφιο λόγο» του Περικλή.

Πολιτεία γὰρ τροφὴ ἀνθρώπων ἐστίν, καλὴ μὲν ἀγαθῶν, ἡ δὲ ἐναντία κακῶν. Ὡς οὖν ἐν καλῇ
πολιτείᾳ ἐτράφησαν οἱ πρόσθεν ἡμῶν, ἀναγκαῖον δηλῶσαι, δι’ ἣν δὴ κἀκεῖνοι ἀγαθοὶ καὶ οἱ
νῦν εἰσιν, ὧν οἵδε τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τετελευτηκότες. Ἡ γὰρ αὐτὴ πολιτεία καὶ τότε ἦν καὶ
νῦν, ἀριστοκρατία, ἐν ᾗ νῦν τε πολιτευόμεθα καὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου ὡς τὰ πολλά. Καλεῖ
δὲ ὁ μὲν αὐτὴν δημοκρατίαν, ὁ δὲ ἄλλο, ᾧ ἂν χαίρῃ, ἔστι δὲ τῇ ἀληθείᾳ μετ’ εὐδοξίας πλήθους
ἀριστοκρατία. Βασιλῆς μὲν γὰρ ἀεὶ ἡμῖν εἰσιν· οὗτοι δὲ τοτὲ μὲν ἐκ γένους, τοτὲ δὲ αἱρετοί·
ἐγκρατὲς δὲ τῆς πόλεως τὰ πολλὰ τὸ πλῆθος, τὰς δὲ ἀρχὰς δίδωσι καὶ κράτος τοῖς ἀεὶ δόξασιν
ἀρίστοις εἶναι, καὶ οὔτε ἀσθενείᾳ οὔτε πενίᾳ οὔτ’ ἀγνωσίᾳ πατέρων ἀπελήλαται οὐδεὶς οὐδὲ
τοῖς ἐναντίοις τετίμηται, ὥσπερ ἐν ἄλλαις πόλεσιν, ἀλλὰ εἷς ὅρος, ὁ δόξας σοφὸς ἢ ἀγαθὸς
εἶναι κρατεῖ καὶ ἄρχει.
---------οἱ τετελευτηκότες: οι νεκροί
ἡ εὐδοξία: η καλή φήμη, η υπόληψη
Βασιλῆς: Βασιλεῖς
τοτὲ μὲν … τοτὲ δὲ: άλλοτε μεν … άλλοτε δε
ἡ ἀγνωσία: η κοινωνική αφάνεια
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πολιτεία γὰρ τροφὴ … πλήθους
ἀριστοκρατία».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων αντωνυμιών του
κειμένου: αὐτήν, ᾧ, ἡμῖν, οὗτοι, οὐδείς. (μονάδες 6)
β. «Ὡς οὖν ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν οἱ πρόσθεν ἡμῶν»: Να αναγνωρίσετε το είδος της
πρότασης και να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία της. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§19-21
Α1.
α.
1) – Σ: Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἔργων
σκοπεῖν·
2) – Λ: ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ
3) – Σ: ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος
β.
1) Η φράση «διὰ ταῦτα» αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Μαντίθεος αγόρευσε σε νεαρή ηλικία
στην Εκκλησία του Δήμου (ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ).
2) Με τις αντωνυμία «τοιούτοις» αναφέρεται στους πολίτες εκείνους που οι ίδιοι οι
βουλευτές έχουν παρακινήσει με τη στάση τους να ασχοληθούν με τα κοινά.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§2.40.2-3
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο (προγενέστερο του λόγου του
Μαντίθεου) επιβεβαιώνει την προγονική παράδοση, την οποία επικαλείται ο ομιλητής, ότι
δηλαδή στην πόλη της Αθήνας η ενασχόληση με τα κοινά και τη δημόσια ζωή παράλληλα με
τις ιδιωτικές υποχρεώσεις συνιστά το κριτήριο για να χαρακτηριστεί κάποιος ως άξιος
πολίτης. Το απόσπασμα από τον «Επιτάφιο λόγο» του Περικλή μπορεί να αξιοποιηθεί για
εμβάθυνση στην έννοια της προγονικής παράδοσης που αναφέρει ο Μαντίθεος.
Β4. 1-β, 2-α, 5-ε, 6-γ, 7-δ
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Μενέξενος 238 c1-238 d8
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Γιατί στ᾽ αληθινά η πολιτεία είναι τροφός και Πράγματι, το πολίτευμα διαμορφώνει
παιδαγωγός των ανθρώπων και η ωραία τους ανθρώπους: το καλό διαμορφώνει
πολιτεία πλάθει τους ωραίους και ηρωικούς καλούς ανθρώπους, το κακό κακούς.
ανθρώπους και η κακή τους κακούς. Είναι Πρέπει

λοιπόν

να

δείξω

ότι

οι

ανάγκη λοιπόν να δείξω πως οι προγονοί μας προγενέστεροι μας ανατράφηκαν μέσα
έζησαν κι αναθράφτηκαν μέσα σε ωραία σ' ένα καλό πολίτευμα, πού χάρις σ' αυτό
πολιτεία και χάρη σ᾽ αυτή και στους θεσμούς και

εκείνοι

έγιναν

γενναίοι,

όπως

της κι εκείνοι έγιναν ήρωες και οι απόγονοί γενναίοι είναι και οι σημερινοί, στους
τους της δικής μας εποχής, που απ᾽ αυτούς όποιους συγκαταλέγονται οι προκείμενοι

κατάγονται και οι νεκροί τούτοι εδώ. Γιατί το νεκροί. Το πολίτευμα λοιπόν ήταν το ίδιο
πολίτευμά μας ήτανε τωόντι και σ᾽ εκείνους και τότε και τώρα, δηλαδή αριστοκρατία,
τους καιρούς και είναι και τώρα ακόμα στα και αυτό πού μας κυβερνά σήμερα έχει
χρόνια μας το ίδιο, η αριστοκρατία. Με το από τη μακρινή εποχή ως επί το πλείστον
πολίτευμα αυτό κυβερνιέται η πολιτεία μας την ίδια μορφή. Αυτό το πολίτευμα άλλος
στις ήμερες μας κι εκυβερνήθηκε σχεδόν πάντα το ονομάζει δημοκρατία, άλλος με άλλο
και στα περισσότερα χρόνια της ιστορίας της όνομα,

όπως

από τους παμπάλαιους εκείνους καιρούς. Την πραγματικότητα
πολιτεία

μας

άλλοι

χαρακτηρίζουν

του

αρέσει·
όμως

στην
είναι

ως αριστοκρατία με την επιδοκιμασία τού

δημοκρατία, άλλοι όμως μ᾽ άλλο όνομα, όποιο λαού. Άρχοντες βασιλείς βέβαια έχουμε
αρέσει στον καθένα, στην πραγματικότητα πάντοτε· άλλοτε μεν είχαν τον τίτλο λόγω
όμως

είναι

η

πολιτεία

που

σ᾽

αυτήν τής καταγωγής τους (ήταν δηλαδή

κυβερνούνε οι άριστοι με τη φωτισμένη κληρονομικοί), άλλοτε δε εκλέγονταν
θέληση κι έγκριση του λαού. Άρχοντες έχει από τον λαό. Την πολιτική όμως εξουσία
βέβαια η πολιτεία μας πάντα. Και οι άρχοντές στην πόλη την κρατά στα χέρια του κατά
μας παίρνουν την εξουσία στα χέρια τους, είτε το μεγαλύτερο μέρος ο λαός· παραχωρεί
κληρονομικά, είτε μ᾽ εκλογή απ᾽ το λαό. δε τα αξιώματα και τις κυβερνητικές
Κυρίαρχος στην πολιτεία μας είναι μοναχά ο θέσεις σ' εκείνους πού κάθε φορά
λαός και ο λαός είναι αυτός που δίνει και τ᾽ φαίνονται ότι είναι οι καλύτεροι, και γι'
αξιώματα και την εξουσία σ᾽ εκείνους που αυτό ποτέ κανείς δεν έχει αποκλεισθεί
αναδείχνονται ολοένα στη ζωή ως άριστοι στα απ' αυτό το δικαίωμα (της εκλογής)
μάτια του λαού. Με το ίδιο πνεύμα στην εξαιτίας της πολιτικής αδυναμίας του ή
πολιτεία μας κανένας δεν κωλύεται ούτε απ᾽ της φτώχιας του ή της ασημότητας της
την κακή κι ασθενική φυσική διάπλασή του καταγωγής του, ούτε για τα αντίθετα
ούτε απ᾽ τη φτώχεια ούτε απ᾽ την κοινωνική πλεονεκτήματα του έχουν αποδοθεί
αφάνεια της γενιάς του να καταλάβει και τα πιο τιμητικά αξιώματα, όπως συμβαίνει σε
ψηλά πολιτικά αξιώματα και να κυβερνήσει το άλλες πόλεις, αλλά ένας μόνο είναι ό
λαό κι ούτε σ᾽ εμάς όποιος έχει τ᾽ αντίθετα όρος: όποιος θεωρηθεί ότι είναι σοφός ή
πλεονεκτήματα είναι δυνατό ν᾽ αναδειχτεί ικανός καταλαμβάνει τα αξιώματα και
μονάχα χάρη σ᾽ αυτά, όπως συμβαίνει στις ασκεί την εξουσία.
άλλες πόλεις. Στη χώρα ετούτη εδώ ένας μόνο Μτφρ. Κ.Π. Αθανασάτος, 2007.

όρος ισχύει ως πανυπέρτατος νόμος, την
εξουσία παίρνει στα χέρια του και κυβερνάει
την πολιτεία μονάχα εκείνος που αναδείχνεται
στη ζωή, κατά την κρίση του λαού, ως σοφός ή
ενάρετος και δημιουργικός άνθρωπος.
Μτφρ. Ν. Κορκοφίγκας, 1951.
Γ4.
α.
αὐτήν: αντικείμενο στο ρήμα καλεῖ.
ᾧ: ετερόπτωτος επιρρηματικός προσδιορισμός (γενική της αιτίας) στο ρήμα χαίρῃ με το
οποίο εισάγεται και η αναφορική πρόταση. (2 μονάδες)
ἡμῖν: δοτική προσωπική κτητική στο ρήμα εἰσιν.
οὗτοι: υποκείμενο στο εννοούμενο ρήμα εἰσιν.
οὐδείς: υποκείμενο στο ρήμα τετίμηται.
β.
«Ὡς οὖν ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν οἱ πρόσθεν ἡμῶν»: Δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική
πρόταση, αντικείμενο στο απαρέμφατο δηλῶσαι.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν
χρόνον ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ
τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν
πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους
δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν
τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Ποια αξίωση και ποια παράκληση απευθύνει ο Μαντίθεος στους βουλευτές; Με ποιες
προϋποθέσεις;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Διονύσιος Ἀλικαρνασσεύς, Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων, Λυσίας, 17
Στο έργο του Διονυσίου Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων (ὑπομνηματισμοί), που δεν έχει
διασωθεί ολόκληρο, φαίνεται πως ανήκαν πραγματείες για σημαντικούς αττικούς ρήτορες,
μεταξύ των οποίων και ο Λυσίας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Διονύσιος προβαίνει σε
θετική αξιολόγηση των προοιμίων των δικανικών λόγων του Λυσία.
Παρατηρώ ακόμα ότι ο ρήτορας χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους που προτείνουν τα
ρητορικά εγχειρίδια για το προοίμιο και που απαιτούν οι περιστάσεις. Άλλες φορές αρχίζει
στο πρώτο πρόσωπο με αυτοέπαινο, άλλοτε με κατηγορίες για τον αντίδικο, αντικρούοντας
αρχικά τις κατηγορίες εις βάρος του, αν τύχει να έχει κατηγορηθεί πρώτος. Μερικές φορές
κερδίζει την εύνοια των δικαστών στο πρόσωπό του και στην υπόθεση, επαινώντας και
κολακεύοντάς τους. Άλλοτε υποδεικνύει τη δική του μειονεκτική θέση και την πλεονεκτική
θέση του αντιδίκου του και ότι ο αγώνας μεταξύ τους είναι άνισος. Κάποιες φορές

παρουσιάζει την υπόθεσή του ως κοινού ενδιαφέροντος, σημαντική για όλους και τέτοια
που αξίζει την προσοχή των δικαστών, ή γενικά επινοεί οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα που
μπορεί να ωφελήσει τον ίδιο και να μειώσει τον αντίδικό του.
Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου»
Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου, να γράψετε
ένα ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ποιεῖν, ἡγοῦμαι,
φαίνωμαι, μετρίως, πολιτείας.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§1-3
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Στον λόγο αυτόν, που εκφωνείται κατά τη διαδικασία της δοκιμασίας του Φίλωνα, ο
κατήγορος - βουλευτής προσπαθεί να αποδείξει ότι ο δοκιμαζόμενος είναι ανάξιος να
αναλάβει το βουλευτικό αξίωμα.
Ὤιμην μέν, ὦ βουλή, οὐκ ἄν ποτ’ εἰς τοῦτο τόλμης Φίλωνα ἀφικέσθαι, ὥστε ἐθελῆσαι ὡς
ὑμᾶς ἐλθεῖν δοκιμασθησόμενον· ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἕν τι μόνον ἀλλὰ πολλὰ τολμηρός ἐστιν, ἐγὼ
δὲ ὀμόσας εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον τὰ βέλτιστα βουλεύσειν τῇ πόλει, ἔνεστί τε ἐν τῷ
ὅρκῳ ἀποφανεῖν εἴ τίς τινα οἶδε τῶν λαχόντων ἀνεπιτήδειον ὄντα βουλεύειν, ἐγὼ τὴν κατὰ
τουτουὶ Φίλωνος ποιήσομαι κατηγορίαν, οὐ μέντοι γε ἰδίαν ἔχθραν οὐδεμίαν
μεταπορευόμενος, οὐδὲ τῷ δύνασθαι καὶ εἰωθέναι λέγειν ἐν ὑμῖν ἐπαρθείς, ἀλλὰ τῷ πλήθει
τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ πιστεύων, καὶ τοῖς ὅρκοις οἷς ὤμοσα ἐμμένειν ἀξιῶν. Γνώσεσθε
μὲν οὖν ὅτι οὐκ ἀπὸ ἴσης παρασκευῆς ἐγώ τε τοῦτον ἐλέγξω οἷός ἐστι καὶ οὗτος ἐπεχείρησε
πονηρὸς εἶναι· ὅμως δ’ εἴ τι ἐγὼ ἐλλείποιμι τῷ λόγῳ τῆς κατηγορίας, οὐκ ἂν δίκαιος εἴη
οὗτος διὰ τοῦτο ὠφεληθῆναι, ἀλλὰ μᾶλλον, ὅ,τι ἱκανῶς διδάξαιμι, ἐκ τούτων
ἀποδοκιμασθῆναι.
---------ὁμόσας < ὅμνυμι: αφού ορκίστηκα
τουτουὶ: αυτού εδώ
μεταπορευόμενος: εκδικούμενος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «ἐπειδὴ δὲ … ἐμμένειν ἀξιῶν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
Φίλωνα:

είναι

………………………

στο

………………………

τῇ πόλει:

είναι

………………………

στο

………………………

ἀποφανεῖν:

είναι

………………………

στο

………………………

τῷ πλήθει:

είναι

………………………

στο

………………………

τοῖς ὅρκοις:

είναι

………………………

στο

………………………

πονηρὸς:

είναι

στο

………………………

………………………

(μονάδες 6)
β. «εἴ τι ἐγὼ ἐλλείποιμι τῷ λόγῳ τῆς κατηγορίας, οὐκ ἂν δίκαιος εἴη οὗτος διὰ τοῦτο
ὠφεληθῆναι»: Ο βουλευτής - κατήγορος του Φίλωνα διατυπώνει τη σκέψη του σχετικά με
την κατηγορία που θα απευθύνει στον Φίλωνα με έναν υποθετικό λόγο. Να διακρίνετε την
υπόθεση από την απόδοση και να χαρακτηρίσετε τον υποθετικό λόγο ως προς το είδος του
αιτιολογώντας την απάντησή σας. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Α1.
Ο Μαντίθεος αξιώνει από τους βουλευτές να μην ωφεληθεί ο ίδιος καθόλου, αν αποδείξει
τούτο μόνο, ότι δηλαδή νιώθει συμπάθεια για το παρόν πολίτευμα, τη δημοκρατία, και ότι
έχει συμμετάσχει στους αγώνες γι’ αυτήν όπως και οι βουλευτές. Αν ωστόσο αποδείξει ότι
έχει επιπλέον ζήσει με μέτρο και ως εκ τούτου ότι διαθέτει το κατάλληλο ήθος, τότε και
μόνον τότε παρακαλεί τους βουλευτές να εγκρίνουν την εκλογή του ως βουλευτή, εφόσον
δηλαδή αποδείξει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, Περί τῶν ἀρχαίων ῥητόρων, Λυσίας,
17
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο παρουσιάζονται χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των προοιμίων των ρητορικών λόγων του Λυσία, από τα οποία κάποια
μπορούν να αναζητηθούν στο συγκεκριμένο προοίμιο του Ὑπὲρ Μαντιθέου (π.χ. ο
ισχυρισμός ότι οι κατήγοροι επιθυμούν με κάθε τρόπο να βλάψουν τον δοκιμαζόμενο
καθώς και το ότι όποιος τον ακούσει να μιλά για τα πεπραγμένα του θα αλλάξει γνώμη γι’
αυτόν και θα τον θεωρήσει πολύ καλύτερο, ωφελούν τον ίδιο και μειώνουν τον αντίδικό
του. Επίσης, η αυτοπεποίθηση με την οποία δηλώνει ότι όσα θα πει για το βίο του θα
αποσπάσουν την επιδοκιμασία των κριτών επιβεβαιώνουν την παρατήρηση του Διονυσίου
για τον αυτοέπαινο σε α΄ ενικό πρόσωπο).
Β4.
(παρα) (μετα) (από) (εκ)ποίηση, (κακο) (περι) (ικανο) (προειδο)ποιητικός, φαρμακοποιός –
ηγέτης, στρατηγός, διήγημα – επιφάνεια, φανερός, επιφανής – μετριοπαθής, διάμετρος,
μέτριος – πόλη, μεταπολίτευση, πολιτιστικός.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§1-3
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Δεν πίστευα, κύριοι βουλευτές, να φτάσει Πίστευα, κύριοι βουλευτές, ότι ποτέ ο
ο Φίλωνας σε τόση αναίδεια, ώστε να Φίλωνας δεν θα έφτανε σε τόση αναίδεια,
τολμήσει να παρουσιαστεί ενώπιόν σας ώστε

να

τολμήσει

να

παρουσιαστεί

ζητώντας την επικύρωσή του ως βουλευτή. ενώπιόν σας ζητώντας από εσάς την
Επειδή όμως η τόλμη του εκδηλώθηκε όχι έγκριση της εκλογής του στο βουλευτικό
μια φορά αλλά πολλές κι εγώ μπήκα στο αξίωμα.

Επειδή

όμως

η

τόλμη

του

βουλευτήριο

αφού

ορκίστηκα

να εκδηλώθηκε όχι μόνο σε μία περίσταση

υπηρετήσω με τον καλύτερο τρόπο τα αλλά σε πολλές, και επειδή εγώ ανέλαβα
συμφέροντα

στην

πόλη

και

επειδή τα καθήκοντά μου ως βουλευτής, αφού

συμπεριλαμβάνεται στον όρκο να το ορκίστηκα ότι θα εκτελέσω αυτά άριστα για
δηλώνουμε, αν κάποιος έχει κληρωθεί το συμφέρον της πόλης, και επειδή στον
ακατάλληλος να είναι βουλευτής, εγώ θα όρκο των βουλευτών περιλαμβάνεται ότι
κατηγορήσω το Φίλωνα αυτόν εδώ όχι πρέπει να φανερώνει ο κάθε βουλευτής,
βέβαια εκδικούμενος

κάτι προσωπικό εάν γνωρίζει ότι κάποιος από αυτούς που

μεταξύ μας ούτε υπερηφανευόμενος για τη κληρώθηκαν είναι ανάξιος του βουλευτικού
δύναμη και τη συνήθεια να μιλώ ενώπιόν αξιώματος, θα κατηγορήσω τον Φίλωνα,
σας αλλά γιατί πείστηκα από το πλήθος όχι

βέβαια

διότι

εκδικούμαι

κάποια

των αδικημάτων του και γιατί έχω την ατομική έχθρα, ούτε γιατί παρασύρομαι
αξίωση να υπηρετώ με συνέπεια τους από το γεγονός ότι μπορώ και συνηθίζω να
όρκους στους οποίους ορκίστηκα.

μιλώ ενώπιόν σας, αλλά διότι πείστηκα από

Θα διαπιστώσετε, λοιπόν, ότι εγώ θα το πλήθος των εγκλημάτων του, και διότι
ελέγξω

τι

άνθρωπος

είναι

(ο κρίνω δίκαιο και πρέπον να μένω πιστός

κατηγορούμενος) και πόσο επιχείρησε στον όρκο που έδωσα. Από το λόγο μου δε
αυτός να είναι κακός, όχι από ίση και από το πλήθος των αμαρτημάτων
αφετηρία. Όμως, αν εγώ υστερήσω κάπως (αδικημάτων), του Φίλωνα θα καταλάβετε
στην

κατηγορία,

δε

δικαιούται

να ότι δεν θα μπορέσω να ελέγξω αυτόν και

ωφεληθεί αυτός, αλλά πρέπει περισσότερο να αποδείξω ποιος πράγματι είναι και
να μην ασκήσει το λειτούργημα του πόσες

άδικες

βουλευτή απ' όσα επαρκώς θα καταθέσω διέπραξε.

πράξεις

Αλλ'

όμως,

στη
αν

ζωή
εγώ

του
στην

(σε βάρος του).

αγόρευσή μου δεν μπορέσω να διεξαγάγω

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2003.

όπως πρέπει την κατηγορία, δίκαιο είναι να
μη ωφεληθεί αυτός από αυτό, αλλά
δικαιότερο είναι να μην εγκρίνετε την
εκλογή του λαμβάνοντας υπόψη όσα εγώ
επαρκώς εκθέσω.
Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. – Διασκευή
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.

α.
Φίλωνα: είναι υποκείμενο του απαρεμφάτου ἀφικέσθαι (ετεροπροσωπία)
τῇ πόλει: είναι δοτική προσωπική χαριστική στο απαρέμφατο βουλεύσειν
ἀποφανεῖν: είναι τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἔνεστί
τῷ πλήθει: είναι αντικείμενο στη μετοχή πιστεύων
τοῖς ὅρκοις: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ἐμμένειν
πονηρὸς: είναι κατηγορούμενο στο οὗτος (από το απαρέμφατο εἶναι)
β.
εἴ τι ἐγὼ ἐλλείποιμι τῷ λόγῳ τῆς κατηγορίας: Υπόθεση
οὐκ ἂν δίκαιος εἴη οὗτος διὰ τοῦτο ὠφεληθῆναι: Απόδοση
Ο υποθετικός λόγος εκφράζει την απλή σκέψη του λέγοντος, καθώς εκφέρεται με:
Εἴ + Ευκτική: εἴ… ἐλλείποιμι (υπόθεση) – Δυνητική ευκτική: οὐκ ἂν… εἴη (απόδοση)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς
τότε πολιτείας. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Ποιες ακριβώς είναι οι τρεις κατηγορίες τις οποίες ο Μαντίθεος δηλώνει ότι σκοπεύει να
ανασκευάσει; (μονάδες 4)
β. 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 και ο αδελφός του είχαν φύγει από την Αθήνα και ζούσαν στην περιοχή
του Πόντου κατά την περίοδο κατεδάφισης των Μακρών Τειχών.

2.

Ο Μαντίθεος και ο αδελφός του δεν επέστρεψαν στην Αθήνα παρά μόνον όταν είχε
πέσει το καθεστώς των Τριάκοντα.

3.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μαντίθεου, οι Τριάκοντα ήταν πρόθυμοι να
συνεργαστούν με όλους όσοι συμμετείχαν στην κατάλυση της δημοκρατίας.
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά Βιβλ. 2 κεφ. 3 §§11-14
Ο Ξενοφών αφηγείται εδώ τις πρώτες ενέργειες με τις οποίες το καθεστώς των Τριάκοντα
αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών επιχειρεί να εμπεδώσει την κυριαρχία
του στην ηττημένη Αθήνα.
Η εκλογή των Τριάντα έγινε αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών και των
τειχών του Πειραιά. Ενώ όμως εντολή τους ήταν να συντάξουν ένα σύνταγμα που θα
ρύθμιζε τον πολιτικό βίο, όλο ανέβαλλαν τη σύνταξη και τη δημοσίευσή του· στο μεταξύ
συγκροτούσαν τη Βουλή και τις άλλες αρχές όπως ήθελαν αυτοί. Έπειτα άρχισαν να
συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της δημοκρατίας είχαν κάνει τη
συκοφαντία επάγγελμα και ταλαιπωρούσαν την αριστοκρατική τάξη, και να τους
παραπέμπουν για θανατική καταδίκη. Η Βουλή τούς καταδίκαζε μ᾽ ευχαρίστηση, και το
πράγμα δεν δυσαρεστούσε καθόλου όσους ένιωθαν πως τίποτα κοινό δεν είχαν μ᾽ αυτούς.
Αργότερα ωστόσο άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για να επιβάλουν την ανεξέλεγκτη
κυριαρχία τους στην πόλη. (...) Μόλις οι Τριάντα πήραν τη φρουρά, βάλθηκαν να
καλοπιάνουν με κάθε τρόπο [τον Σπαρτιάτη αρμοστή] τον Καλλίβιο, για να εγκρίνει όλες
τους τις πράξεις· αυτός πάλι τους έδινε στρατιώτες από τη φρουρά, που τους βοηθούσαν να
συλλάβουν όποιους ήθελαν — όχι πια «κακά στοιχεία» κι ασήμαντα πρόσωπα, αλλ᾽ από δω
και μπρος όποιον τους δημιουργούσε την υποψία ότι δεν θ᾽ ανεχόταν τον παραγκωνισμό
του κι ότι, αν δοκίμαζε ν᾽ αντιδράσει, θα ᾽βρισκε πολλούς συμπαραστάτες.
Μτφρ. Ρ. Ρούφος
Β4. Να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: πολιτείας, ἡμέραις, καιρὸν, γνώμην,
δῆμον.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας §§145-146.5
(έκδ. των Martin, V. & de Budé, G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1927, ανατ. 1962)
Ο ρήτορας Αισχίνης (389-314 π.Χ.) υπερασπίζεται εδώ τον εαυτό του απέναντι στις
δημόσιες κατηγορίες του Δημοσθένη ότι πρόδωσε τα συμφέροντα της πόλης του κατά τη
διάρκεια της δεύτερης πρεσβείας (το 346 π.Χ.) των Αθηναίων προς τον Φίλιππο.

Εὖ δ’ ἴστε, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτι πλεῖστον διαφέρει φήμη καὶ συκοφαντία. Φήμη μὲν γὰρ οὐ
κοινωνεῖ διαβολῇ, διαβολὴ δὲ ἀδελφόν ἐστι συκοφαντίᾳ. Διοριῶ δ’ αὐτῶν ἑκάτερον σαφῶς.
Φήμη μέν ἐστιν, ὅταν τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν αὐτόματον ἐκ μηδεμιᾶς προφάσεως λέγῃ τινὰ
ὡς γεγενημένην πρᾶξιν· συκοφαντία δ’ ἐστίν, ὅταν πρὸς τοὺς πολλοὺς εἷς ἀνὴρ αἰτίαν
ἐμβαλὼν ἔν τε ταῖς ἐκκλησίαις ἁπάσαις πρός τε τὴν βουλὴν διαβάλλῃ τινά. Καὶ τῇ μὲν φήμῃ
δημοσίᾳ θύομεν ὡς θεῷ, τῶν δὲ συκοφαντῶν ὡς κακούργων δημοσίᾳ προβολὰς ποιούμεθα.
Μὴ οὖν σύναγε εἰς ταὐτὸν τὰ κάλλιστα τοῖς αἰσχίστοις. Ἐπὶ πολλοῖς μὲν οὖν ἔγωγε τῶν
κατηγορημένων ἠγανάκτησα, μάλιστα δὲ ἡνίκα ᾐτιᾶτό με εἶναι προδότην. Ἅμα γὰρ ταῖς
αἰτίαις ταύταις φανῆναί με ἔδει θηριώδη καὶ τὴν ψυχὴν ἄστοργον καὶ πολλοῖς ἑτέροις
ἁμαρτήμασι πρότερον ἔνοχον.
---------διοριῶ: θα καθορίσω
αὐτόματον: από μόνο του
προβολὰς ποιούμεθα: καταγγέλλουμε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Εὖ δ’ ἴστε, … διαβάλλῃ τινά».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
διαβολῇ:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

ἀδελφόν:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

αὐτῶν:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

τινά:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

τοῖς αἰσχίστοις:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….
(μονάδες 5)

β. «Εὖ δ’ ἴστε, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτι πλεῖστον διαφέρει φήμη καὶ συκοφαντία»: Ο ομιλητής
διατυπώνει μια εκτίμηση για το τι γνωρίζει το ακροατήριό του. Να αναγνωρίσετε το είδος
της δευτερεύουσας πρότασης (μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς και τη
συντακτική της λειτουργία (μονάδες 3).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Α1
α. Ο Μαντίθεος δηλώνει ότι θα ανασκευάσει τρεις κατηγορίες: ότι είχε υπηρετήσει ως
ιππέας στο ιππικό των Τριάκοντα, ότι βρισκόταν στην Αθήνα την εποχή εκείνη και ότι
συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο στο τυραννικό καθεστώς.
β.
1.– Σ: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτησομένους ἐξέπεμψε,καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>
2.– Λ: ἀλλ᾽ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις.
3. – Λ: ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ. 2 κεφ. 3 §§11-14
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στις πρώτες ενέργειες με τις
οποίες το καθεστώς των Τριάκοντα αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών
επιχειρεί να επιβάλλει σταδιακά καθεστώς τρομοκρατίας για το οποίο κάνει αναφορά ο
Μαντίθεος στον λόγο του (οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας). Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία για
εμβάθυνση στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός.
Β4.
αντιπολίτευση, παραπολιτικά, συμπολιτεία – εφήμερος, ενημέρωση, ισημερία – επίκαιρος,
άκαιρος, καιροσκόπος – συγγνώμη, γνωμοδότηση, ισχυρογνώμων – συνδημότης, απόδημος,
επιδημία
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰσχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας §§145-146.5
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Γνωρίζετε όμως πολύ καλά, Αθηναίοι, ότι Αλλά να είστε βέβαιοι, συμπολίτες, υπάρχει
διαφέρει πάρα πολύ η φήμη από την η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ φήμης και
συκοφαντία. Διότι η φήμη δεν έχει καμμία συκοφαντίας. Διότι η φήμη δεν έχει
σχέση με την διαβολή, η οποία είναι αδελφή συγγένεια με την διαβολή, ενώ η διαβολή
της συκοφαντίας. Θα σας δώσω δε ένα είναι η ίδια η αδερφή της συκοφαντίας. Θα
σαφή

ορισμό

της

φήμης

και

της ορίσω το καθένα από αυτά συγκεκριμένα:

συκοφαντίας. Φήμη μεν υπάρχει, όταν όλος είναι μια η περίπτωση της φήμης, όταν η
ο λαός, μόνος του και χωρίς κανείς να τον μάζα του λαού, με δική της παρόρμηση και
υποκινεί, αναγνωρίζει ότι έχει εκτελεστεί χωρίς λόγο που μπορεί να εξηγήσει, λέει ότι

μία πράξη, συκοφαντία δε, όταν ένας μόνο έχει
άνθρωπος,

αφού

κατηγορήσει

συμβεί

ένα

συγκεκριμένο

κάποιον γεγονός· ωστόσο, συκοφαντία υπάρχει όταν

ενώπιον όλων, κατόπιν τον διαβάλλει και ένα άτομο, αφού επινοήσει μια κατηγορία
στις συνελεύσεις του λαού και εμπρός στη και

τη

βάλει

βουλή. Και στη φήμη προσφέρουμε δημόσια συκοφαντεί

στο

έναν

μυαλό

άνδρα

σε

του λαού,
όλες

τις

θυσίες, διότι την θεωρούμε θεά, τους συνεδριάσεις και της συνέλευσης του λαού
συκοφάντες

όμως

τους

καταγγέλλουμε και ενώπιον της Βουλής. Στην Φήμη

δημόσια, όπως όλους τους κακοποιούς. Να προσφέρουμε δημόσια θυσία, όπως σε θεό,
μην συγχέεις λοιπόν τα πλέον ευγενή με τα αλλά τον συκοφάντη τον διώκουμε, εν
πλέον πρόστυχα. Για πολλές, λοιπόν, από τις ονόματι του λαού, ως απατεώνα. Μην
κατηγορίες του Δημοσθένη αγανάκτησα, συνδυάζεις, λοιπόν, τα πιο τιμητικά και τα
προπάντων όμως, όταν με κατηγόρησε ως πιο επαίσχυντα πράγματα. Με πολλές από
προδότη.

Διότι

εξ

αιτίας

αυτών

των τις

κατηγορίες

καταγγελιών εναντίον μου έπρεπε εγώ να θυμωμένος,

του

αλλά

ήμουν
κυρίως

πράγματι
όταν

με

εμφανίζομαι συγχρόνως έξαλλος, αλλά και κατηγορούσε ότι υπήρξα προδότης. Διότι
χωρίς συναισθήματα στην ψυχή μου, και συγχρόνως με αυτές τις κατηγορίες ήταν σαν
επίσης

υπεύθυνος

για

πολλά

άλλα με εμφανίζει στην κοινή γνώμη αγριέμενο

αδικήματα στο παρελθόν

και χωρίς φυσική στοργή κι επιβαρυνόμενο

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1963. Διασκευή στο παρελθόν με πολλές άλλα σφάλματα.
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Μτφρ. C.D. Adams. 1929. Διασκευή από τα
αγγλικά στα νέα ελληνικά.

Γ4.
α.
διαβολῇ: είναι αντικείμενο στο ρήμα κοινωνεῖ.
ἀδελφόν: είναι κατηγορούμενο στο διαβολή (από το ρήμα ἐστί).
αὐτῶν: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο ἑκάτερον.
τινά: είναι αντικείμενο στο ρήμα διαβάλλῃ.
τοῖς αἰσχίστοις: είναι (έμμεσο) αντικείμενο στο ρήμα μὴ σύναγε.
β.
«ὅτι πλεῖστον διαφέρει φήμη καὶ συκοφαντία»: Δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική
πρόταση που εκφέρεται με οριστική (διαφέρει) για να δηλωθεί το πραγματικό. Η ειδική
πρόταση λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος (εὖ ἴστε).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
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. 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 ἀπενεχθῆναι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου
και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη,
με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας
τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5):
1. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι είναι ασφαλές τεκμήριο να εντοπίσει κάποιος τα ονόματα
όσων υπηρέτησαν ως ιππείς την εποχή των Τριάκοντα με βάση το σανίδιο.
2. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι ονόματα πολιτών που απουσίαζαν από την Αθήνα την εποχή
των Τριάκοντα περιλαμβάνονται στο σανίδιο.
3. Ο Μαντίθεος διαβεβαιώνει ότι επέστρεψε στους φυλάρχους το χρηματικό επίδομα που
έλαβε ως ιππέας.
4. Ο Μαντίθεος αναφέρει ότι, αν οι φύλαρχοι δεν παρουσίαζαν αυτούς που είχαν πάρει το
χρηματικό επίδομα, θα πλήρωναν οι ίδιοι το συγκεκριμένο ποσό.
5. Ο Μαντίθεος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κατάλογοι που παραδίδονταν από τους
φυλάρχους είναι πιο αξιόπιστο στοιχείο σε σχέση με το σανίδιο.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὅμηρος, Ἰλιάς Ζ 166-183

Ο Γλαύκος αφηγείται στον Διομήδη την ιστορία του προγόνου του, Βελλεροφόντη, τον οποίο
συκοφάντησε η βασίλισσα Άντεια στον σύζυγό της και βασιλιά του Άργους, Προίτο.
Και ο βασιλέας χόλωσε, πλην να φονεύσει ξένον
εντράπη και τον έστειλε να υπάγει στην Λυκίαν·
και μέσα εις κλειστόν πίνακα του έδωκε σημεία,
που χάραξε κακόβουλα με νόημα θανάτου,
του πενθερού του να δειχθούν δια να τον αφανίσει·
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και με το άγιο των θεών προβόδισμα κινούσε
προς την Λυκίαν κι έφθασεν εκεί που ο Ξάνθος ρέει·
και ο βασιλέας πρόθυμα τον τίμησε κι εννέα
ημέρες τον εξένισε κι έσφαξ᾽ εννέα μόσχους.
Αλλ᾽ ως η αυγή στον ουρανόν ερόδισε η δεκάτη

175

εκείνος τον εξέτασε κι εζήτα να γνωρίσει
ό,τι σημάδι του ᾽φερεν απ᾽ τον γαμβρόν του Προίτον.
Και ως έλαβε τ᾽ ολέθριο σημάδι του γαμβρού του,
πρώτον την φρικτήν Χίμαιραν τον στέλνει να φονεύσει·
και αυτή γένος ανθρώπινο δεν ήταν, αλλά θείον,
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δράκος οπίσω, λέοντας εμπρός, στην μέσην αίγα,
κι ήσαν τα σπλάχνα της φωτιά και φλόγες η πνοή της.
Την φόνευσ᾽ όμως, θαρρετός στα θεϊκά σημεία·
Μτφρ. Ι. Πολυλάς

Β4. Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή
αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν.
Α

Β

1. αντίδωρο

α. εὔηθές

2. διένεξη

β. ἱππεύειν

3. άλογο

γ. ἐγγεγραμμένοι

4. απενεργοποίηση

δ. ἀπενεγκεῖν

5. ανήθικος

ε. παραδοθέντα

6. έφιππος
7. αντιγραφή

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγιτικὸς §§21-23
(έκδ. του Mathieu,G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1942, ανατ. 1966)
Ο Ισοκράτης αναφέρεται στην αξιοκρατική επιλογή των αρχόντων της αθηναϊκής πολιτείας,
την οποία ο Σόλωνας και ο Κλεισθένης θέσπισαν κατά το παρελθόν.
Μέγιστον δ’ αὐτοῖς συνεβάλετο πρὸς τὸ καλῶς οἰκεῖν τὴν πόλιν, ὅτι δυοῖν ἰσοτήτοιν
νομιζομέναιν εἶναι, καὶ τῆς μὲν ταὐτὸν ἅπασιν ἀπονεμούσης, τῆς δὲ τὸ προσῆκον ἑκάστοις,
οὐκ ἠγνόουν τὴν χρησιμωτέραν, ἀλλὰ τὴν μὲν τῶν αὐτῶν ἀξιοῦσαν τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς
πονηροὺς ἀπεδοκίμαζον ὡς οὐ δικαίαν οὖσαν, τὴν δὲ κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον τιμῶσαν καὶ
κολάζουσαν προῃροῦντο καὶ διὰ ταύτης ᾤκουν τὴν πόλιν, οὐκ ἐξ ἁπάντων τὰς ἀρχὰς
κληροῦντες, ἀλλὰ τοὺς βελτίστους καὶ τοὺς ἱκανωτάτους ἐφ’ ἕκαστον τῶν ἔργων
προκρίνοντες. Τοιούτους γὰρ ἤλπιζον ἔσεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους, οἷοί περ ἂν ὦσιν οἱ τῶν
πραγμάτων ἐπιστατοῦντες. Ἔπειτα καὶ δημοτικωτέραν ἐνόμιζον εἶναι ταύτην τὴν
κατάστασιν ἢ τὴν διὰ τοῦ λαγχάνειν γιγνομένην· ἐν μὲν γὰρ τῇ κληρώσει τὴν τύχην
βραβεύσειν καὶ πολλάκις λήψεσθαι τὰς ἀρχὰς τοὺς ὀλιγαρχίας ἐπιθυμοῦντας, ἐν δὲ τῷ
προκρίνειν τοὺς ἐπιεικεστάτους τὸν δῆμον ἔσεσθαι κύριον ἑλέσθαι τοὺς ἀγαπῶντας μάλιστα
τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν.
---------δυοῖν ἰσοτήτοιν νομιζομέναιν: επειδή αναγνωρίζονταν ότι υπάρχουν δυο είδη ισότητας
δημοτικωτέραν: περισσότερο συμφέρουσα/αρεστή στον λαό
ἡ ἀρχή: η θέση εξουσίας, το πολιτικό αξίωμα
τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν: το υφιστάμενο πολίτευμα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τοιούτους γὰρ ἤλπιζον … τὴν
καθεστῶσαν πολιτείαν».
Μονάδες 20
Γ4. α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου:

οὖσαν:

είναι……………………………………

στο…………………………………….....................

διὰ ταύτης:

είναι……………………………………

στο……………………………………………………….

τῶν ἔργων:

είναι……………………………………

στο……………………………………………………….

ἔσεσθαι:

είναι……………………………………

στο………………………………………………………

κύριον:

είναι……………………………………

στο………………………………………………………
(μονάδες 5)

β. «Ἔπειτα καὶ δημοτικωτέραν ἐνόμιζον εἶναι ταύτην τὴν κατάστασιν ἢ τὴν διὰ τοῦ
λαγχάνειν γιγνομένην·»: Ο ρήτορας κάνει μία σύγκριση μεταξύ δύο τρόπων επιλογής
αρχόντων. Να εντοπίσετε τους δύο όρους της σύγκρισης (μονάδες 4), καθώς και τη λέξη που
δηλώνει την ανωτερότητα του ενός σε σχέση με τον άλλον (μονάδα 1).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
Α1.
1. – Λ: ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν
2. – Σ: ἔνιοι δὲ τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν
3. – Λ: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν … τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα.
4. – Σ: ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις,
αὐτοῖς ζημιοῦσθαι.
5. – Σ: Ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε·
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ὅμηρος, Ἰλιάς Ζ 166-183
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται σε ένα, επίσης, αθώο θύμα
συκοφαντίας, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται για τον εαυτό του ο Μαντίθεος. Επιπλέον,
χρησιμοποιείται πίνακας χαραγμένος από κάποιον που επιζητά την τιμωρία του ήρωα, όπως
συμβαίνει και με το σανίδιο στην περίπτωση του Μαντίθεου. Τέλος, ο ήρωας αντιστέκεται
υπερασπιζόμενος τον εαυτό του. Επομένως, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για ανάλογους
συσχετισμούς επί του περιεχομένου.
Β4. 1-ε, 2-δ, 5-α, 6-β, 7-γ
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγιτικὸς §§21-23
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Πάρα πολύ βοήθησε αυτούς στην καλή Εξαιρετική μάλιστα συμβολή για την καλή
διοίκηση της πόλεως, διότι ενώ θεωρούνταν διοίκηση της πολιτείας παρείχε το γεγονός
ότι υπάρχουν δύο ισότητες και η μία ότι, επειδή υπάρχει η δοξασία ότι υπάρχουν
αποδίδει το ίσο σε όλους, ενώ η άλλη το δύο είδη ισότητας και ότι η μία απονέμει σ'
πρέπον σε καθένα, δεν αγνοούσαν την όλους τα ίδια δικαιώματα και η άλλη ό, τι
χρησιμότερη ισότητα, αλλ' αποδοκίμαζαν πρέπει στον καθένα, δεν αγνοούσαν τη
την ισότητα εκείνη η οποία έκρινε άξιους για χρησιμότερη, αλλ' εκείνην που έδινε τα ίδια
τις ίδιες τιμές και αμοιβές τους φαύλους, και δικαιώματα και στους ηθικούς ανθρώπους
προτιμούσαν εκείνη (την ισότητα) η οποία και στους πονηρούς, την αποδοκίμαζαν,
τιμά και τιμωρεί καθένα σύμφωνα με την γιατί τη θεωρούσαν άδικη, ενώ εκείνη που
αξία του και μέσω αυτής διοικούσαν την παρείχε δικαιώματα ανάλογα με την αξία
πόλη μην εκλέγοντας με κλήρο τους του καθενός και τιμωρούσε πάλι αναλόγως

άρχοντες από όλους τους πολίτες, αλλά των περιστάσεων, την προτιμούσαν και
προτιμώντας σε κάθε έργο τους άριστους σύμφωνα μ' αυτήν ρύθμιζαν τη διοίκηση της
και ικανότατους. Διότι έλπιζαν ότι τέτοιοι θα πολιτείας και δεν εξέλεγαν τους άρχοντες
είναι και οι άλλοι πολίτες, όποιοι ακριβώς απ' όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, αλλά
θα είναι και οι κυβερνήτες της πόλης. Έπειτα για κάθε αξίωμα προέκριναν τον καλύτερο
θεωρούσαν πως η επιλογή των αρχόντων με και τον ικανότερο, γιατί νόμιζαν ότι και οι
τέτοιο

τρόπο

συμφέρουσα

είναι

περισσότερο άλλοι πολίτες θα είναι όμοιοι μ' εκείνους

στον λαό, παρά αυτή που που αναλαμβάνουν υπεύθυνα τη διοίκηση

γίνεται με κλήρωση· διότι νόμιζαν ότι στην των πολιτικών πραγμάτων. Εκτός αυτού
κλήρωση θα βραβεύσει (θα κρίνει) η τύχη νόμιζαν ότι η εκλογή αυτή των αρχόντων
και πολλές φορές θα καταλάβουν τις θέσεις είναι περισσότερο αρεστή στον λαό από την
εξουσίας όσοι επιθυμούν την ολιγαρχία, με εκλογή που γίνεται με κλήρωση. Γιατί κατά
το να προτιμώνται όμως οι πιο ικανοί, την κλήρωση είναι πολύ ενδεχόμενο να
(νόμιζαν) ότι ο λαός είναι κύριος να εκλέξει ευνοηθεί από την τύχη και να καταλάβει
τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του αξίωμα πολιτικό άνθρωπος με τάσεις
υπάρχοντος πολιτεύματος.

ολιγαρχικές, ενώ κατά την πρόκριση των

Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. 1949. Διασκευή από ικανότερων πολιτών ο λαός θα είναι ο
την καθαρεύουσα στη δημοτική.

κυρίαρχος να εκλέξει εκείνους που αγαπούν
ξεχωριστά το υφιστάμενο καθεστώς.
Μτφρ. Α.Μ. Γεωργαντόπουλος,
Μ.

Πρωτοψάλτης

&

Ι.

Ιωαννίδη-

Φαληριώτη. 1939. Διασκευή από την
καθαρεύουσα στη δημοτική.
Γ4.
α.
οὖσαν: επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας (αιτιολογική μετοχή, υποκειμενικής
αιτιολογίας, συνοδευόμενη από το μόριο ὡς) στο ρήμα ἀπεδοκίμαζον.
διὰ ταύτης: (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του μέσου στο ρήμα ᾤκουν.
τῶν ἔργων: ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο ἕκαστον.
ἔσεσθαι: αντικείμενο στο ρήμα ἤλπιζον (ειδικό απαρέμφατο).
κύριον: κατηγορούμενο στο τὸν δῆμον από το απαρέμφατο ἔσεσθαι.
β.

Οι δύο όροι σύγκρισης είναι: ταύτην τὴν κατάστασιν (α΄ όρος σύγκρισης), ἢ τὴν διὰ τοῦ
λαγχάνειν γιγνομένην (β΄ όρος σύγκρισης). Η συγκριτική λέξη είναι: δημοτικωτέραν.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ
πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς
τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ
πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν
ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι
τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς
τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι
διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι
δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου
και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη,
με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας
τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5):
Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι
1. κληρονόμησε μεγάλη περιουσία.
2. πάντρεψε τις δύο αδερφές του δίνοντας συνολική προίκα 30 μνες.
3. ευνοήθηκε από τη μοιρασιά της πατρικής περιουσίας έναντι του αδερφού του.
4. στην ιδιωτική του ζωή δεν έδωσε ποτέ αφορμή σε κανέναν για παράπονο εναντίον του.
5. στη δημόσια ζωή του όλοι μιλούν επαινετικά για τον ίδιο.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Άγγελος Βλάχος, Ο κύριός μου Αλκιβιάδης, απόσπασμα
Ο Άγγελος Βλάχος υπήρξε μελετητής της αρχαίας γραμματείας και μυθιστοριογράφος. Στο
έργο του, Ο κύριός μου Αλκιβιάδης, προσφέρει μία πολύπλευρη οπτική για την κατανόηση
του 5ου αιώνα π.Χ.
«Μεθαύριο θα ξαναφύγομε εκστρατεία, φίλοι! Βάλτε, δούλοι, να πιούμε κι ας εξακολουθήσει
η διασκέδαση μ’ άκρατο το κρασί μας. Τιμάνδρα, τραγούδα! Εύθυμα τραγουδάκια, γελαστά:

Η ζωή είναι τόσο όμορφη και τόσο πλούσια! Σιλύκοοοοο! Καταραμένε των θεών! Φώναξε τις
αυλητρίδες!»
Από την πλαϊνή κάμαρα, όπου είχα μισογυρίσει γλαρωμένος απ’ τη νύστα, αναπήδησα με τη
φωνή του Αλκιβιάδη και βγήκα στην αυλή για να ξαναμπώ απ’ τη μεγάλη πόρτα. Εκεί είδα τον
Σωκράτη που στεκόταν, λες έστηνε ενέδρα, σε μια γωνιά της αυλής. Φαίνεται πως είχε
ακούσει κι αυτός τη φωνή του Αλκιβιάδη, γιατί προχώρησε και μπήκε στην αίθουσα του
συμποσίου όπου ήταν όλη η παρέα μισομεθυσμένη κιόλας. Καθώς ένιωσαν οι χαροκόποι τον
Σωκράτη απλώθηκε μια σιωπή και τα πρόσωπα σοβαρεύτηκαν, σαν φοβισμένα.
Άγγ. Βλάχος. 2008 Ο κύριός μου Αλκιβιάδης. Το Βήμα (Βιβλιοπωλείον της Εστίας), σ. 258.

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία
από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: διανομέας, κλήση, κατοικία, άποψη,
συμφέρον.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου §§27-29
(έκδ. του Martin, V., de Budé, G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1927, ανατ. 1962)
O Αισχίνης αναφέρεται στα κριτήρια που θέτει ο νομοθέτης, προκειμένου ένας ρήτορας να
αγορεύσει ενώπιον του λαού.
Ἃ συνιδὼν ὁ νομοθέτης διαρρήδην ἀπέδειξεν οὓς χρὴ δημηγορεῖν καὶ οὓς οὐ δεῖ λέγειν ἐν
τῷ δήμῳ. Καὶ οὐκ ἀπελαύνει ἀπὸ τοῦ βήματος, εἴ τις μὴ προγόνων ἐστὶν ἐστρατηγηκότων
υἱός, οὐδέ γε εἰ τέχνην τινὰ ἐργάζεται ἐπικουρῶν τῇ ἀναγκαίᾳ τροφῇ, ἀλλὰ τούτους καὶ
μάλιστα ἀσπάζεται, καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἐπερωτᾷ τίς ἀγορεύειν βούλεται. Τίνας δ’ οὐκ
ᾤετο δεῖν λέγειν; τοὺς αἰσχρῶς βεβιωκότας· τούτους οὐκ ἐᾷ δημηγορεῖν. Καὶ ποῦ τοῦτο
δηλοῖ; «δοκιμασία», φησί, «ῥητόρων· ἐάν τις λέγῃ ἐν τῷ δήμῳ τὸν πατέρα τύπτων ἢ τὴν
μητέρα, ἢ μὴ τρέφων, ἢ μὴ παρέχων οἴκησιν·» τοῦτον οὐκ ἐᾷ λέγειν. Νὴ Δία καλῶς γε, ὡς
ἔγωγέ φημι. Διὰ τί; ὅτι εἴ τις, οὓς ἐξ ἴσου δεῖ τιμᾶν τοῖς θεοῖς, εἰς τούτους ἐστὶ φαῦλος, τίποτε,
φησίν, ὑπ’ αὐτοῦ πείσονται οἱ ἀλλότριοι καὶ ἡ πόλις ὅλη; Καὶ τίσι δεύτερον ἀπεῖπε μὴ λέγειν;
«ἢ τὰς στρατείας», φησί, «μὴ ἐστρατευμένος, ὅσαι ἂν αὐτῷ προσταχθῶσιν, ἢ τὴν ἀσπίδα
ἀποβεβληκώς», δίκαια λέγων.

---------σύνοιδα: γνωρίζω καλά, προβλέπω
διαρρήδην: ρητά, ξεκάθαρα
τύπτω: χτυπώ
Νὴ Δία: μα τον Δία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ οὐκ ἀπελαύνει ἀπὸ τοῦ βήματος
…. τοῦτον οὐκ ἐᾷ λέγειν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να γράψετε το ζητούμενο στην παρένθεση για καθέναν από τους υπογραμμισμένους
όρους του κειμένου.
•

ἀπέδειξεν (υποκείμενο)

•

ἐπερωτᾷ (αντικείμενο)

•

δεῖν (υποκείμενο)

•

οὐκ ἐᾷ (αντικείμενο)

•

τύπτων (υποκείμενο)
(μονάδες 5)

β. « Ἃ συνιδὼν ὁ νομοθέτης διαρρήδην ἀπέδειξεν οὓς χρὴ δημηγορεῖν καὶ οὓς οὐ δεῖ
λέγειν ἐν τῷ δήμῳ. Καὶ οὐκ ἀπελαύνει ἀπὸ τοῦ βήματος, εἴ τις μὴ προγόνων ἐστὶν
ἐστρατηγηκότων υἱός…». Nα διακρίνετε τις προτάσεις του αποσπάσματος και να τις
χαρακτηρίσετε ως κύριες και δευτερεύουσες. Στη συνέχεια να αναγνωρίσετε το είδος της
κάθε δευτερεύουσας πρότασης. (μονάδες 5)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Α1.
1. – Λ: οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης
2. – Λ: δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ
3. – Λ: ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων
4. – Σ: μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι
5. – Λ: καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Άγγελος Βλάχος, Ο κύριός μου Αλκιβιάδης, απόσπασμα
Επισήμανση: Το απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Άγγελου Βλάχου αφορά ένα
περιστατικό σε συμπόσιο με πρωταγωνιστή τον Αλκιβιάδη. Η ανάγκη για διασκέδαση, ακόμα
και στις δύσκολες στιγμές ανάπαυλας από τις μάχες, είναι στοιχείο της ζωής. Σε πολλές
περιπτώσεις μάλιστα ξεφεύγει από το αρχαιοελληνικό μέτρο. Η εμφάνιση του Σωκράτη
βρίσκεται στον αντίποδα του κλίματος που επικρατεί στην αίθουσα. Το παράλληλο κείμενο
μπορεί να αξιοποιηθεί συγκριτικά με την αναφορά του Μαντίθεου για τη συμπεριφορά των
νέων της εποχής του.
Β4. ἐνειμάμην, έγκλημα, διῴκηκα, ὄψεσθέ, συμφοράς/ διαφόρους
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου §§27-29
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Τα προέβλεπε όλα αυτά ο νομοθέτης και γι' Αυτά έχοντας υπόψη του ο νομοθέτης,
αυτό ρητώς όρισε ποιοι μπορούν να μιλούν ρητώς καθόρισε ποιοι πρέπει να μιλούν
ενώπιον του λαού και σε ποιους τούτο ενώπιον του λαού και ποιοι όχι. Και δεν
απαγορεύεται. Δεν αποκλείει από το βήμα διώχνει από το βήμα εκείνους που δεν έχουν
εκείνους

που

δεν

είχαν

προγόνους προγόνους στρατηγούς ή ασκούν κάποιο

στρατηγούς ή που ασκούν επάγγελμα για επάγγελμα για να καλύψουν τις ανάγκες της
να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της ζωής. ζωής. Αντιθέτως μάλιστα με εξαιρετική
Απεναντίας μάλιστα, με εύνοια εξαιρετική εύνοια ακούει την γνώμη τους, και γι’ αυτό
ακούει τη γνώμη τους και γι' αυτό ρωτά και ρωτά πολλές φορές: «ποιος θέλει να
ξαναρωτά ποιος θέλει να μιλήσει. Αλλά αγορεύσει;». Ποιους όμως θεώρησε ότι
ποιους νόμισε ότι έπρεπε ν' αποκλείσει από έπρεπε να αποκλείσει από το βήμα; Εκείνους
το βήμα; Αυτούς που έχουν αισχρή που έχουν ζήσει με αισχρό τρόπο· αυτούς
διαγωγή. Σε αυτούς απαγορεύει να μιλούν δεν αφήνει να μιλούν ενώπιον του λαού. Και

σε δημόσιες συνελεύσεις. Και από πού πού το δηλώνει; Μιλά για δοκιμασία των
προκύπτει αυτό; Από τη διάταξη «για τη ρητόρων· εάν κάποιος μιλά ενώπιον του
δοκιμασία ρητόρων». Αν θέλει κανείς να λαού, ενώ κτυπά τον πατέρα του ή τη μητέρα
αγορεύσει ενώπιον του λαού, ενώ δέρνει του ή δεν τους τρέφει ή δεν τους παρέχει
τον πατέρα του ή την μητέρα του ή δεν τους στέγη, σε αυτόν ο νόμος απαγορεύει να
παρέχει τροφή ή στέγη, του απαγορεύει ο μιλήσει. Και, μα τον Δία, πολύ σωστά, όπως
νόμος να μιλήσει. Και πολύ σωστά, μα την εγώ νομίζω. Γιατί; Διότι, εάν κάποιος
αλήθεια, όπως εγώ νομίζω. Γιατί; Διότι, εάν φέρεται άσχημα σε αυτούς, τους οποίους
κανείς φέρεται ελεεινά προς εκείνους τους πρέπει να τιμά όσο και τους θεούς, τι άραγε,
οποίους οφείλει να τιμά όσο και τους διερωτάται, έχουν να πάθουν απ' αυτόν οι
θεούς, τι άραγε, διερωτάται, έχουν να ξένοι και ολόκληρη η πόλη; Δεύτερον, σε
πάθουν από αυτόν οι ξένοι και η πόλη ποιους άλλους απαγόρευσε να μιλούν;
ολόκληρη; Δεύτερον σε ποιους άλλους Ορθότατα ορίζει ότι δεν πρέπει να μιλά
επέβαλε την ίδια απαγόρευση; Ορθότατα, εκείνος

ο

οποίος

δεν

μετείχε

στις

σε εκείνους οι οποίοι «δεν συμμετείχαν εκστρατείες, στις οποίες ήταν υποχρεωμένος
στις εκστρατείες που είχαν διαταχθεί να να μετάσχει ή πέταξε την ασπίδα και
συμμετάσχουν ή πέταξαν την ασπίδα τους τράπηκε σε φυγή.
και τράπηκαν σε φυγή».

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1963. Διασκευή

Μτφρ. Γ. Κορδάτος & Η. Ηλιού. 1939. από την καθαρεύουσα στη δημοτική.
Διασκευή από την καθαρεύουσα στη
δημοτική.

Γ4.
α.
ἀπέδειξεν: υποκείμενο: ὁ νομοθέτης
ἐπερωτᾷ: αντικείμενο: τίς ἀγορεύειν βούλεται
δεῖν: υποκείμενο: λέγειν
οὐκ ἐᾷ: αντικείμενο: δημηγορεῖν
τύπτων: υποκείμενο: τις
β.
Ἃ συνιδὼν ὁ νομοθέτης διαρρήδην ἀπέδειξεν: Κύρια πρόταση

οὓς χρὴ δημηγορεῖν: Δευτερεύουσα (ονοματική) πλάγια ερωτηματική πρόταση (μερικής
άγνοιας)
οὓς οὐ δεῖ λέγειν ἐν τῷ δήμῳ: Δευτερεύουσα (ονοματική) πλάγια ερωτηματική πρόταση
(μερικής άγνοιας)
Καὶ οὐκ ἀπελαύνει ἀπὸ τοῦ βήματος: Κύρια πρόταση
εἴ τις μὴ προγόνων ἐστὶν ἐστρατηγηκότων υἱός: Δευτερεύουσα (επιρρηματική) υποθετική
πρόταση.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§2-3
Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ
κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν
αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο
μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν
αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα
μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν,
δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω
ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος νιώθει αυτοπεποίθηση μπροστά στους βουλευτές.
2. Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι είχε ευνοϊκά συναισθήματα για το καθεστώς των
Τριάκοντα.
3. Ο Μαντίθεος θα αποδείξει ότι έχει δείξει μέχρι τώρα στη ζωή του εντιμότητα.
4. Ο Μαντίθεος ζητάει από τους βουλευτές να τον αθωώσουν και να μην τον
καταδικάσουν σε θάνατο.
5. Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι ζούσε στην Αθήνα κατά την περίοδο της τυραννίας μετά
το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1356a
Όπως φανερώνει και ο τίτλος, στα τρία βιβλία του έργου αυτού ο Αριστοτέλης περιγράφει
τη ρητορική τέχνη, τα είδη και τα μέσα της.
Ο ρητορικός λόγος λειτουργεί πειστικά με τρεις τρόπους: άλλοτε μέσω του χαρακτήρα του
ρήτορα, άλλοτε μέσω της συγκεκριμένης διάθεσης που δημιουργεί στην ψυχή του ακροατή

και άλλοτε με τα αποδεικτικά ή φαινομενικά αποδεικτικά επιχειρήματα που περιέχει ο
ίδιος. Με τον χαρακτήρα του ο ρήτορας πείθει όταν μιλάει με τέτοιον τρόπο ώστε ο λόγος
του να τον κάνει αξιόπιστο· γιατί στους έντιμους ανθρώπους χαρίζουμε σε μεγαλύτερο
βαθμό και με περισσότερη προθυμία την εμπιστοσύνη μας για όλα, βέβαια, εν γένει, τα
θέματα, κατά τρόπο όμως απόλυτο για τα θέματα στα οποία δεν υπάρχει βεβαιότητα και
μας αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Και αυτό όμως πρέπει να προκύπτει από τον λόγο και
όχι να είναι το αποτέλεσμα μιας καλής ιδέας που έχουμε από πριν για τον ρήτορα·
Μτφρ. Δ. Λυπουρλής

Β4. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο συνθετικό καθεμία από
τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: χρόνον, μόνον, πράγμασι, πλέον,
λόγους.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀνδοκίδης, Περὶ τῶν μυστηρίων §§1-2
(έκδ. του Dalmeyda, G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1930, ανατ. 1966)
Σε αυτήν τη δίκη ο Ανδοκίδης επιχειρεί να αντικρούσει την κατηγορία ότι παραβίασε το
διάταγμα του Ισοτιμίδη, που απαγόρευε στους ασεβείς να εισέρχονται στα ιερά και να
παρευρίσκονται στα Ελευσίνια Μυστήρια.
Τὴν μὲν παρασκευήν, ὦ ἄνδρες, καὶ τὴν προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν, ὥστ’ ἐμὲ κακῶς
ποιεῖν ἐκ παντὸς τρόπου καὶ δικαίως καὶ ἀδίκως, ἐξ ἀρχῆς ἐπειδὴ τάχιστα ἀφικόμην εἰς τὴν
πόλιν ταυτηνί, σχεδόν τι πάντες ἐπίστασθε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων πολλοὺς λόγους
ποιεῖσθαι· ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, δεήσομαι ὑμῶν δίκαια καὶ ὑμῖν τε ῥᾴδια χαρίζεσθαι καὶ ἐμοὶ
ἄξια πολλοῦ τυχεῖν παρ’ ὑμῶν. Πρῶτον μὲν ἐνθυμηθῆναι ὅτι νῦν ἐγὼ ἥκω οὐδεμιᾶς μοι
ἀνάγκης οὔσης παραμεῖναι, οὔτ’ ἐγγυητὰς καταστήσας οὔθ’ ὑπὸ δεσμῶν ἀναγκασθείς,
πιστεύσας δὲ μάλιστα μὲν τῷ δικαίῳ, ἔπειτα δὲ καὶ ὑμῖν, γνώσεσθαι τὰ δίκαια καὶ μὴ
περιόψεσθαί με ἀδίκως ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν διαφθαρέντα, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον σώσειν
δικαίως κατά τε τοὺς νόμους τοὺς ὑμετέρους καὶ τοὺς ὅρκους οὓς ὑμεῖς ὀμόσαντες μέλλετε
τὴν ψῆφον οἴσειν.
----------

ταυτηνί: αυτήν εδώ
περιόψεσθαι <περιοράω-ῶ: παραβλέπω, επιτρέπω, ανέχομαι
ὀμόσαντες <ὄμνυμι: ορκίζομαι
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τὴν μὲν παρασκευήν, … τυχεῖν
παρ’ ὑμῶν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
τῶν ἐχθρῶν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

παντός:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ὑμῶν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἀνάγκης:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ὑπὸ δεσμῶν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τῶν ἐμῶν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 6)

β. «ἐπειδὴ τάχιστα ἀφικόμην εἰς τὴν πόλιν ταυτηνί»: Να αναγνωρίσετε το είδος της
πρότασης και τη συντακτική της λειτουργία στο πλαίσιο των αναφορών του ομιλητή.
(μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§2-3
Α1.
1 – Σ: Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω
2 – Λ: ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι
3 – Σ: ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ]
τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν
4 – Λ: δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι
5 – Λ: Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς (…) οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1356a
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο Αριστοτέλης αναφέρεται στη σημασία
που έχει να εμφανίζεται ο ομιλητής (εδώ ο Μαντίθεος) με το ανάλογο ήθος/χαρακτήρα
προκειμένου να κερδίσει τις εντυπώσεις και την εύνοια (εδώ των βουλευτών). Διαπιστώνει
δηλαδή κανείς ότι οι αριστοτελικές αναφορές επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό από τα
όσα ο Λυσίας έγραψε και εκφώνησε ο Μαντίθεος στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τον
Ὑπὲρ Μαντιθέου.
Β4.
χρονολογία, χρονογράφημα, χρονόμετρο – μονολογώ, μονότονος, μονορούφι –
πραγματοποιώ, πραγματογνώμονας, πραγματοποίηση – πλεονέκτημα, πλειοψηφία,
πλεονεξία – λογογράφος, λογοκρισία, λογοδοτώ
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀνδοκίδης, Περὶ τῶν μυστηρίων §§1-2
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Η προετοιμασία και η προθυμία των εχθρών Τα τεχνάσματα και την επιθυμία των εχθρών μου,
μου, κύριοι, να με βλάψουν με κάθε τρόπο, κύριοι δικαστές, να μου κάνουν κακό με κάθε
τόσο δίκαιο όσο και άδικο, από την πρώτη τρόπο και δικαίως και αδίκως, από την πρώτη
στιγμή που έφτασα σε αυτήν εδώ την πόλη, στιγμή που επέστρεψα σ’ αυτήν εδώ την πόλη, τη
είναι γνωστή σχεδόν σε όλους σας, και δεν γνωρίζετε όλοι σας περίπου και δεν χρειάζεται
χρειάζεται να πω πολλά για αυτό το θέμα· θα καθόλου να πολυλογώ γι' αυτά· θα σας
σας ζητήσω, όμως, κύριοι, κάτι δίκαιο, που και παρακαλέσω, κύριοι δικαστές, για πράγματα που
εσείς θα είναι εύκολο να μου το προσφέρετε είναι δίκαια και εύκολα σ' εσάς να τα κάνετε για
και εγώ θα αξίζει να το αποκτήσω από εσάς. χάρη μου και για μένα πολύτιμα να τ' αποκτήσω
Καταρχάς, να έχετε κατά νου ότι εγώ έχω τώρα από σας. Και πρώτον (σας παρακαλώ) να λάβετε
παρουσιαστεί στο δικαστήριο, ενώ δεν με υπόψη σας ότι εγώ τώρα προσέρχομαι (ενώπιόν

αναγκάζει κανείς να παρίσταμαι εδώ, αφού σας), αν και δεν είχα καμία ανάγκη να μείνω,
ούτε εγγυητές έχω ορίσει ούτε τελώ υπό χωρίς

ούτ'

εγγυητές

να

βάλω,

ενώ

δεν

κράτηση, επειδή έχω εμπιστοσύνη πρώτα και αναγκάζομαι και από υποχρεώσεις μου, αλλ'
κύρια στη δικαιοσύνη και έπειτα σε εσάς ότι θα ακριβώς επειδή πίστεψα πρώτον στο δίκαιο και
λάβετε δίκαιη απόφαση και δεν θα επιτρέψετε δεύτερον σ' εσάς, ότι θ' αποφασίσετε τα δίκαια
να με εξοντώσουν άδικα οι εχθροί μου, αλλά και δεν θα με αφήσετε να καταστραφώ αδίκως
αντίθετα θα με σώσετε, εφαρμόζοντας το από τους εχθρούς μου και πολύ περισσότερο ότι
δίκαιο, όπως προβλέπουν οι νόμοι σας και οι θα με σώσετε δίκαια, σύμφωνα και με τους
όρκοι σύμφωνα με τους οποίους καλείστε να νόμους σας και με τους όρκους που δώσατε,
ψηφίσετε.

προκειμένου ν' αποφασίσετε.

Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος – Επιμ. Δ. Ιακώβ. Μτφρ. Ε. Ανδρουλιδάκης. [1939]. Διασκευή από
2006.

την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.
α.
τῶν ἐχθρῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική υποκειμενική) στο προθυμίαν.
παντός: είναι κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τρόπου.
ὑμῶν: είναι (έμμεσο) αντικείμενο στο ρήμα δεήσομαι.
ἀνάγκης: είναι υποκείμενο στην (απόλυτη) μετοχή οὔσης.
ὑπὸ δεσμῶν: είναι (εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός) ποιητικό αίτιο στη μετοχή
ἀναγκασθείς.
τῶν ἐμῶν: είναι (ομοιόπτωτος) επιθετικός προσδιορισμός στο τῶν ἐχθρῶν.
β.
ἐπειδὴ τάχιστα ἀφικόμην εἰς τὴν πόλιν ταυτηνί: Η πρόταση είναι δευτερεύουσα
(επιρρηματική) χρονική και επεξηγεί τον χρονικό προσδιορισμό που ανέφερε ο ομιλητής ἐξ
ἀρχῆς.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον
ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς
καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι
πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ
[παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι
χείρους εἶναι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου
και δίπλα σε αυτό 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 θεωρεί ότι όσοι κατηγορούνται άδικα πρέπει να θεωρούν τους κατηγόρους
τους αίτιους μεγάλων συμφορών.
2. Ο Μαντίθεος αδιαφορεί για τη γνώμη όσων βουλευτών είναι προκατειλημμένοι μαζί του.
3. Ο Μαντίθεος αρνείται τη συμμετοχή του στους ίδιους κινδύνους με τους βουλευτές την
περίοδο των Τριάκοντα.

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1. «οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι»: Σε
ποιους αναφέρεται ο Μαντίθεος με την αντωνυμία οἵτινες; (μονάδες 2)
2. «τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι»: Σε ποιους αναφέρεται ο Μαντίθεος με την
αντωνυμία τούτους; (μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ Γ 14 1415a 22-34
Όπως φανερώνει και ο τίτλος, στα τρία βιβλία του έργου αυτού ο Αριστοτέλης περιγράφει τη
ρητορική τέχνη, τα είδη και τα μέσα της. Εδώ αναφέρεται στο προοίμιο των ρητορικών λόγων.
Η ουσιαστικότερη λοιπόν λειτουργία του προοιμίου, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, είναι
αυτό: να δηλώσει προς τα πού θα κατευθυνθεί ο λόγος (γι᾽ αυτό και, αν το πράγμα είναι
φανερό από μόνο του και το θέμα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το προοίμιο δεν χρειάζεται
καθόλου). Όλες οι άλλες μορφές προοιμίου που χρησιμοποιούν οι ρήτορες δεν είναι παρά
θεραπευτικά μέσα και ταιριάζουν σε όλα τα είδη λόγου. Αυτά έχουν να κάνουν με τον
ομιλητή, με τον ακροατή, με το θέμα, με τον αντίδικο: με τον ομιλητή και με τον αντίδικό του
όσα σχετίζονται με κάποια κατηγορία, είτε για να την αποκρούσει είτε για να τη διατυπώσει
— φυσικά δεν είναι το ίδιο: αν ο ομιλητής είναι κατηγορούμενος και υπερασπίζεται τον εαυτό
του, πρέπει να αρχίσει με την απόκρουση της κατηγορίας, ενώ αν είναι κατήγορος, πρέπει να
διατυπώσει την κατηγορία στον επίλογό του. Ο λόγος είναι φανερός: αυτός που
υπερασπίζεται τον εαυτό του, είναι ανάγκη, προκειμένου να παρουσιάσει τον εαυτό του στο
δικαστήριο, να βγάλει από τη μέση όλα τα εμπόδια, και άρα είναι υποχρεωμένος κιόλας από
την αρχή να αναιρέσει την κατηγορία· αυτός όμως που θέλει να διατυπώσει μια κατηγορία
πρέπει να τη διατυπώσει στο τέλος, για να τη θυμάται ο ακροατής καλύτερα.
Μτφρ. Δ. Λυπουρλής

Β4. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή
της νεοελληνική λέξη της στήλης Β.
Α
1. διαβεβλημένοις

Β
α. βουλή
β. βολή

2. βεβιωμένων

α. βιοτικός
β. βιαστικός

3. εὔνους

α. ανόητος
β. έξυπνος

4. πλέον

α. πλοίο
β. πολύ

5. χείρους

α. χέρι
β. χειρότερος
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ χορευτοῦ §§24-25
(έκδ. του Gernet, L. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1923, ανατ. 1965)
Το 419 π.Χ. κατά τη διάρκεια των δοκιμών διθυραμβικού χορού παίδων με αφορμή μία
θρησκευτική εορτή στην Αθήνα, ένα από τα αγόρια του χορού πέθανε, όταν του έδωσαν να
πιει κάτι. Ο αδερφός του νεκρού αγοριού μήνυσε τον χορηγό, θεωρώντας τον υπεύθυνο για
τον θάνατο. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο κατήγορος υποκινείται από αντιπάλους
του, που ήθελαν με αυτό τον τρόπο να τον εξουδετερώσουν πολιτικά και κοινωνικά, επειδή
ήταν ισχυρό πρόσωπο.
Καὶ ταῦτα ἐμοῦ προκαλουμένου καὶ λέγοντος ἐν τῷ δικαστηρίῳ, οὗ καὶ αὐτοὶ οἱ δικασταὶ καὶ
ἕτεροι ἰδιῶται πολλοὶ μάρτυρες παρῆσαν, οὔτε τότε παραχρῆμα οὔτε ὕστερον ἐν παντὶ τῷ
χρόνῳ οὐδεπώποτε ἠθέλησαν ἐλθεῖν ἐπὶ τοῦτο τὸ δίκαιον, εὖ εἰδότες ὅτι οὐκ ἂν τούτοις κατ'
ἐμοῦ ἔλεγχος ἐγίγνετο οὗτος, ἀλλ' ἐμοὶ κατὰ τούτων, ὅτι οὐδὲν δίκαιον οὐδ' ἀληθὲς ᾐτιῶντο.
Ἐπίστασθε δὲ, ὦ ἄνδρες, ὅτι αἱ ἀνάγκαι αὗται ἰσχυρόταται καὶ μέγισταί εἰσι τῶν ἐν
ἀνθρώποις, καὶ ἔλεγχοι ἐκ τούτων σαφέστατοι καὶ πιστότατοι περὶ τοῦ δικαίου, ὅπου εἶεν
μὲν ἐλεύθεροι πολλοὶ οἱ συνειδότες, εἶεν δὲ δοῦλοι, καὶ ἐξείη μὲν τοὺς ἐλευθέρους ὅρκοις
καὶ πίστεσιν ἀναγκάζειν, ἃ τοῖς ἐλευθέροις μέγιστα καὶ περὶ πλείστου ἐστίν, ἐξείη δὲ τοὺς
δούλους ἑτέραις ἀνάγκαις, ὑφ' ὧν καὶ ἢν μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι κατειπόντες, ὅμως
ἀναγκάζονται τἀληθῆ λέγειν· ἡ γὰρ παροῦσα ἀνάγκη ἑκάστῳ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς μελλούσης
ἔσεσθαι.
----------παραχρῆμα: αμέσως
οἱ συνειδότες: αυτοί που γνωρίζουν
περὶ πλείστου: τα πιο σημαντικά
ἀνάγκαις: με άλλα μέσα εξαναγκασμού
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπίστασθε δὲ, ὦ ἄνδρες, …
ἀναγκάζονται τἀληθῆ λέγειν·».
Μονάδες 20

Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
παντί:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

εἰδότες:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἰσχυρόταται:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἀναγκάζειν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τἀληθῆ:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τῆς μελλούσης:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 6)

β. «ὅτι αἱ ἀνάγκαι αὗται ἰσχυρόταται καὶ μέγισταί εἰσι τῶν ἐν ἀνθρώποις»: Να
αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, την εισαγωγή και την εκφορά της, και να δηλώσετε τη
συντακτική της λειτουργία. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Α1.
α.
1. – Λ: ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους
2. – Λ: ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος… μεταμελήσειν αὐτῷ
καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι.
3. – Λ: ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, … καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν
ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι·
β.
1) Με την αντωνυμία οἵτινες ο Μαντίθεος αναφέρεται σε όσους κατηγορούν άδικα αυτούς
που ελέγχονται κατά τη δοκιμασία.
2) Με την αντωνυμία τούτους ο Μαντίθεος αναφέρεται στους εχθρούς του, δηλαδή στους
κατηγόρους του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ Γ14 1415a 22-34
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο παρουσιάζει τόσο τη βασική όσο και τις
επιμέρους λειτουργίες ενός προοιμίου. Στο αντίστοιχο χωρίο από το προοίμιο του Ὑπὲρ
Μαντιθέου διακρίνονται καθαρά η κατεύθυνση του λόγου του Μαντιθέου, η εστίαση στον
ομιλητή/κατηγορούμενο, η προσέγγιση του ακροατηρίου, το βασικό θέμα του λόγου, η
αναφορά στον αντίδικο. Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο χωρίο του προοιμίου δεν
αναφέρεται

ρητώς

η

κατηγορία

παρά

μόνο

μέσω

των

επιδιώξεων

του

ομιλητή/κατηγορούμενου. Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι ο ομιλητής στοχεύει όχι απλώς
στην αναίρεση της κατηγορίας, αλλά στη συνολική παρουσίαση της προσωπικότητάς του,
πράγμα αναμενόμενο σε μια δοκιμασία.
Β4. 1-β, 2-α, 3-α, 4-β, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ χορευτοῦ §§24-25
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Αυτή ήταν η πρόκληση που του απηύθυνα Κι ενώ εγώ τους προκαλούσα και τους
ενώπιον του δικαστηρίου. Kαι όχι μόνο οι πρότεινα όλ’ αυτά στο δικαστήριο, όπου
ίδιοι οι δικαστές αλλά και πλήθος απλών ήταν μάρτυρες οι ίδιοι οι δικαστές και
πολιτών ήταν εκεί ως μάρτυρες. Ωστόσο, άλλοι πολλοί ιδιώτες, αυτοί ούτε τότε
αρνήθηκαν να φέρουν την υπόθεση στη αμέσως, ούτε κατόπιν ποτέ έως αυτή τη

δικαιοσύνη εκείνη την εποχή, και έκτοτε στιγμή, δεν δέχτηκαν να ενεργήσουν κατ’
αρνούνταν επίμονα. Γνώριζαν πολύ καλά ότι αυτό τον δίκαιο τρόπο, επειδή ήξεραν
αντί να τους παράσχω αποδείξεις για την καλά, ότι αυτός ο έλεγχος δεν θάβγαινε
ενοχή μου, μια τέτοια έρευνα θα μου παρείχε προς όφελος δικό τους κι εναντίον μου,
απόδειξη ότι η δική τους κατηγορία ήταν αλλ’ αντιστρόφως, γιατί αυτό που μου
εντελώς άδικη και αβάσιμη. Γνωρίζετε καλά, κατηγορούσαν, δεν ήταν ούτε δίκαιο ούτε
άνδρες, ότι αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι και αληθινό. Γνωρίζετε όμως, κύριοι, ότι αυτοί
ισχυρότεροι εξαναγκασμοί ανάμεσα στους είναι οι μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι
ανθρώπους και ότι ο πιο σαφής και ο πλέον εξαναγκασμοί, που μπορούν να γίνουν
αξιόπιστος έλεγχος του δικαίου μπορεί να μεταξύ ανθρώπων, και ότι ο πλέον σαφής
γίνει στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί και ο πλέον αξιόπιστος έλεγχος του
ελεύθεροι

πολίτες

πράγματα)

και

που

(στις

γνωρίζουν

περιπτώσεις

(τα δικαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί στις
που περιπτώσεις

υπάρχουν) δούλοι και είναι δυνατόν να ελεύθεροι

που
πολίτες

υπάρχουν
γνώστες

πολλοί
των

αναγκάσει (κάποιος) τους ελεύθερους (να πραγμάτων και πολλοί δούλοι, και είναι
πουν την αλήθεια) με όρκους και με τον λόγο δυνατό να αναγκάσει κανείς τους πρώτους
της τιμής τους, που είναι τα μεγαλύτερα και να πουν την αλήθεια με τον όρκο και με
σπουδαιότερα
ελεύθερους,

πράγματα
και

είναι

για

τους τον λόγο της τιμής τους, που είναι τα

δυνατόν

(να μεγαλύτερα και ιερότερα πράγματα για

αναγκάσει) τους δούλους με άλλα μέσα έναν ελεύθερο, και τους δούλους με άλλα
εξαναγκασμού, που, αν και πρόκειται να μέσα εξαναγκασμού, που κι αν μέλλουν
θανατωθούν (από τον κύριό τους), επειδή ακόμη να θανατωθούν από τον κύριό τους,
είπαν την αλήθεια, αναγκάζονται παρόλα επειδή μαρτύρησαν, αναγκάζονται εν
αυτά να πουν την αλήθεια. Γιατί, στον καθένα τούτοις να πουν την αλήθεια, γιατί πάντα
η ανάγκη της παρούσης στιγμής είναι η ανάγκη της παρούσας στιγμής είναι
ισχυρότερη από αυτή του μέλλοντος.

ισχυρότερη από τη μέλλουσα.

Μτφρ. Maidment, K. J. 1941. Διασκευή από Μτφρ. Νίκη Δενδρινού. 1939.
τα αγγλικά στα νέα ελληνικά.
Γ4.
α.
παντί: είναι ομοιόπτωτος προσδιορισμός (κατηγορηματικός) στο τῷ χρόνῳ.

εἰδότες: είναι επιρρηματική αιτιολογική μετοχή (συνημμένη στο υποκείμενο), επιρρηματικός
προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα ἠθέλησαν.
ἰσχυρόταται: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο αἱ ἀνάγκαι (από το ρήμα εἰσι).
ἀναγκάζειν: είναι υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἐξείη (τελικό απαρέμφατο).
τἀληθῆ: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο απαρέμφατο λέγειν.
τῆς μελλούσης: είναι (επιθετική μετοχή ως) ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική
συγκριτική) στο ἰσχυροτέρα.
β.
«ὅτι αἱ ἀνάγκαι αὗται ἰσχυρόταται καὶ μέγισταί εἰσι τῶν ἐν ἀνθρώποις»: δευτερεύουσα
ονοματική ειδική πρόταση, εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι, εκφέρεται με οριστική που
δηλώνει το πραγματικό και λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα Ἐπίστασθε.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Στο παραπάνω απόσπασμα ο Μαντίθεος διατυπώνει δύο συγκεκριμένα συμπεράσματα
απευθυνόμενος στους βουλευτές. Να τα αναδιατυπώσετε με δικά σας λόγια.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§9-11
Στον λόγο αυτόν, που εκφωνείται κατά τη διαδικασία της δοκιμασίας του Φίλωνα, ο
κατήγορος–βουλευτής προσπαθεί να αποδείξει ότι ο δοκιμαζόμενος είναι ανάξιος να
αναλάβει το βουλευτικό αξίωμα.
Επιπλέον, αυτός δεν άλλαξε στάση, όπως (έκαναν) μερικοί πολίτες, όταν είδαν να έχουν
επιτυχίες για όσα έκαναν οι προερχόμενοι από τη Φυλή, ούτε έκρινε σκόπιμο να συμμετάσχει
σε καμιά από αυτές τις επιτυχίες, επειδή ήθελε να επιστρέψει στη (χώρα του) με την
προϋπόθεση ότι (οι δημοκρατικοί) θα είχαν πετύχει το σκοπό τους παρά να επανέλθει μαζί
μ' αυτούς, αφού κατορθώσει κάτι από αυτά που συμφέρουν τη δημοκρατία. Ούτε ήρθε στον
Πειραιά ούτε μπήκε (εθελοντικά) σε στρατιωτική παράταξη. Και, βέβαια, εκείνος που
τολμούσε να σας προδίδει, αν και έβλεπε ότι υπερισχύετε, τι άραγε θα έκανε αν δεν
πετυχαίνατε αυτά που θέλαμε; Όσοι λοιπόν λόγω προσωπικής τους συμφοράς δεν πήραν
μέρος στους κινδύνους της πόλης είναι άξιοι να τύχουν κάποια συγχώρεση. Γιατί κανείς δε
δυστυχεί με τη θέλησή του. Όσοι έκαναν όμως αυτό σκόπιμα (δεν συμμετείχαν), είναι ανάξιοι

κάθε συγνώμης. Γιατί αυτό το έκαναν όχι από δυστυχία αλλά από δόλο. Κι έγινε συνήθεια να
θεωρείται δίκαιο από όλους τους ανθρώπους για τις ίδιες αδικίες να οργίζονται περισσότερο
με εκείνους (που αδικούν), αν και μπορούν να μην το κάνουν, να συγχωρούν δε τους φτωχούς
ή τους ανάπηρους, επειδή νομίζουν ότι αυτοί αδικούν ακούσια.
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης

Β4. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή
της νεοελληνική λέξη της στήλης Β:
Α

Β

1. ἀποδείξειεν

α. δέκτης
β. δείκτης

2. ἀπενεχθέντα

α. απέχθεια
β. αναφορά

3. παραδοθέντα

α. έκδοση
β. εκδήλωση

4. καταβαλόντα

α. επιβλαβής
β. περιβάλλον

5. ἐξαλειφθῆναι

α. έλλειψη
β. επάλειψη
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, ∆ήμου καταλύσεως ἀπολογία §§25-26
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Ο ομιλητής προσπαθεί να αποδείξει ότι, μολονότι παρέμεινε στην Αθήνα κατά την περίοδο
της διακυβέρνησης των Τριάκοντα, δεν υπήρξε συνεργός ή ομοϊδεάτης τους. Στο
συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται στο ολιγαρχικό πραξικόπημα κατά τη διάρκεια του
Πελοποννησιακού Πολέμου, που ανέτρεψε το δημοκρατικό πολίτευμα και εγκαθίδρυσε τη
λεγόμενη «Αρχή των 400».
Ἄξιον δὲ μνησθῆναι <καὶ> τῶν μετὰ τοὺς τετρακοσίους πραγμάτων· εὖ γὰρ εἴσεσθε ὅτι, ἃ μὲν
οὗτοι συμβουλεύουσιν, οὐδεπώποτε ὑμῖν ἐλυσιτέλησεν, ἃ δ' ἐγὼ παραινῶ, ἀμφοτέραις ἀεὶ
ταῖς πολιτείαις συμφέρει. Ἴστε γὰρ Ἐπιγένην καὶ Δημοφάνην καὶ Κλεισθένην ἰδίᾳ μὲν

καρπωσαμένους τὰς τῆς πόλεως συμφοράς, δημοσίᾳ δὲ ὄντας μεγίστων κακῶν αἰτίους. Ἐνίων
μὲν γὰρ ἔπεισαν ὑμᾶς ἀκρίτων θάνατον καταψηφίσασθαι, πολλῶν δὲ ἀδίκως δημεῦσαι τὰς
οὐσίας, τοὺς δ' ἐξελάσαι καὶ ἀτιμῶσαι τῶν πολιτῶν· τοιοῦτοι γὰρ ἦσαν ὥστε τοὺς μὲν
ἡμαρτηκότας ἀργύριον λαμβάνοντες ἀφιέναι, τοὺς δὲ μηδὲν ἠδικηκότας εἰς ὑμᾶς εἰσιόντες
ἀπολλύναι. Καὶ οὐ πρότερον ἐπαύσαντο, ἕως τὴν μὲν πόλιν εἰς στάσεις καὶ τὰς μεγίστας
συμφορὰς κατέστησαν, αὐτοὶ δ' ἐκ πενήτων πλούσιοι ἐγένοντο. Ὑμεῖς δὲ οὕτως διετέθητε
ὥστε τοὺς μὲν φεύγοντας κατεδέξασθε, τοὺς δ' ἀτίμους ἐπιτίμους ἐποιήσατε, τοῖς δ' ἄλλοις
περὶ ὁμονοίας ὅρκους ὤμνυτε·
---------ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἄξιον δὲ μνησθῆναι <καὶ> …
ἀτιμῶσαι τῶν πολιτῶν·».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
ὑμῖν:

είναι …………………………………

στο ………………………………………….

ὄντας:

είναι …………………………………

στο ………………………………………….

πολλῶν:

είναι …………………………………

στο ………………………………………….

ἐπιτίμους:

είναι …………………………………

στο ………………………………………….
(μονάδες 4)

β. «Καὶ οὐ πρότερον ἐπαύσαντο, ἕως τὴν μὲν πόλιν εἰς στάσεις καὶ τὰς μεγίστας συμφορὰς
κατέστησαν, αὐτοὶ δ' ἐκ πενήτων πλούσιοι ἐγένοντο.»: Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις της
περιόδου (μονάδες 3) καθώς και το είδος τους αιτιολογώντας την επιλογή σας (μονάδες 3).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
Α1. Ο Μαντίθεος επιχειρηματολογεί και καταλήγει στα εξής συμπεράσματα. Αρχικά,
συμπεραίνει ότι το σανίδιον δεν είναι αξιόπιστο στοιχείο ενοχής, σε αντίθεση με τους
καταλόγους των φυλάρχων, που είναι το πλέον αξιόπιστο τεκμήριο αθωότητας του
Μαντίθεου. Στη συνέχεια, καταλήγει στη διαπίστωση ότι απολογείται ενώπιον της Βουλής
μόνο και μόνο, επειδή οι κατήγοροί του είχαν το θράσος να τον συκοφαντήσουν.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Επισήμανση: Τα δύο κείμενα σχετίζονται με τη διαδικασία της δοκιμασίας για την ανάληψη
βουλευτικού αξιώματος, αμέσως μετά την πτώση του καθεστώτος των Τριάκοντα στην
Αθήνα. Γι’ αυτό και στα δύο κείμενα καθοριστικό κριτήριο είναι η συμπεριφορά των
πρωταγωνιστών (Μαντίθεος, Φίλων) κατά την περίοδο του τυραννικού καθεστώτος. Ωστόσο,
διαφοροποιούνται ως προς τον ρόλο του ομιλητή. Ο Κατά Φίλωνος δοκιμασίας λόγος
εκφωνείται από τον κατήγορο ο οποίος κατηγορεί τον Φίλωνα ότι είναι ανάξιος να αναλάβει
το αξίωμα λόγω της σκόπιμης αδράνειάς του κατά την προσπάθεια των δημοκρατικών να
επικρατήσουν έναντι των ολιγαρχικών την περίοδο των Τριάκοντα.
Β4. 1-β, 2-β, 3-α, 4-β, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, ∆ήμου καταλύσεως ἀπολογία §§25-26
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Αξίζει να αναφερθούμε και στην κατάσταση Αξίζει όμως να έχετε υπόψη και τη μετά
μετά

τους

τετρακόσιους·

γιατί

θα τους τετρακόσιους κατάσταση της πόλης.

κατανοήσετε καθαρά ότι, όσα αυτοί σας Διότι καλά θα κατανοήσετε ότι, όσα αυτοί
συμβουλεύουν, ποτέ δε σας ωφέλησαν, όσα (οι κατήγοροί μου) σας συμβουλεύουν,
όμως εγώ σας συμβουλεύω συμφέρουν ουδέποτε σας ωφέλησαν, όσα όμως εγώ
πάντα και στα δυο πολιτεύματα. Γνωρίζετε, σας συμβουλεύω, είναι συμφέροντα και
ασφαλώς, ότι ο Επιγένης κι ο Δημοφάνης και στη δημοκρατία και στην ολιγαρχία. Διότι
ο

Κλεισθένης

εκμεταλλεύτηκαν

για γνωρίζετε ότι ο Επιγένης και ο Δημοφάνης

προσωπικό τους όφελος τις συμφορές της και ο Κλεισθένης εκμεταλλεύτηκαν τις
πόλης, ενώ για το δημόσιο συμφέρον έγιναν συμφορές της πόλης για το προσωπικό τους
πρόξενοι των μεγαλύτερων συμφορών. συμφέρον, και ότι έγιναν αίτιοι των
Γιατί, έπεισαν εσάς να καταδικάσετε σε μεγαλύτερων συμφορών στο κράτος. Διότι
θάνατο μερικούς χωρίς δίκη και να σας έπεισαν μερικούς να θανατώσετε χωρίς

στερήσετε από πολλούς τις περιουσίες δίκη, πολλών να δημεύσετε τις περιουσίες,
άδικα, κι άλλους από τους συμπολίτες μας άλλους από τους πολίτες να εξορίσετε, και
να εξορίσετε και από άλλους να στερήσετε από άλλους να αφαιρέσετε τα πολιτικά τους
τα πολιτικά τους δικαιώματα· γιατί, έτσι δικαιώματα· διότι ήταν τέτοιοι, ώστε τους
ενήργησαν, ώστε να μην ενοχλούν τους ενόχους λαμβάνοντας από αυτούς χρήματα
ενόχους

εισπράττοντας

από

αυτούς να μη τους ενοχλούν, τους αθώους όμως

χρήματα, αλλά να εξοντώνουν τους αθώους καταγγέλλοντάς τους να καταστρέφουν. Και
οδηγώντας τους ενώπιόν σας· και δε δεν

έπαυσαν,

έως ότου

στην

πόλη

σταμάτησαν νωρίτερα, παρά μόνον αφού προκάλεσαν εμφυλίους πολέμους και τις
οδήγησαν την πόλη σε εμφύλιο σπαραγμό μεγαλύτερες συμφορές, αυτοί όμως, αν και
και στις μεγαλύτερες συμφορές, ενώ οι ίδιοι ήταν φτωχοί, έγιναν πλούσιοι. Εσείς,
από φτωχοί έγιναν πλούσιοι. Εσείς όμως λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο τακτοποιήσατε
έτσι αντιμετωπίσατε το πρόβλημα, ώστε (την

κατάσταση

που

δημιουργήθηκε

δεχτήκατε πίσω τους εξόριστους, δώσατε εξαιτίας των συκοφαντών)· δεχθήκατε τους
ξανά τα πολιτικά δικαιώματα σε όσους τα εξορίστους, δώσατε πολιτικά δικαιώματα
είχαν στερηθεί και ορκιστήκατε μεταξύ σας σε όσους τα στερήθηκαν, και δώσατε
για ομόνοια·

όρκους μεταξύ σας για ομόνοια·

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2004.

Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. Διασκευή
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.
α.
ὑμῖν: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐλυσιτέλησεν.
ὄντας: είναι κατηγορηματική μετοχή στα Ἐπιγένην καὶ Δημοφάνην καὶ Κλεισθένην (από το
ρήμα Ἴστε).
πολλῶν: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική κτητική) στο τὰς οὐσίας.
ἐπιτίμους: είναι κατηγορούμενο του αντικειμένου τοὺς ἀτίμους (από το ρήμα ἐποιήσατε).
β.
«Καὶ οὐ πρότερον ἐπαύσαντο»: κύρια πρόταση
«ἕως τὴν μὲν πόλιν εἰς στάσεις καὶ τὰς μεγίστας συμφορὰς κατέστησαν»: δευτερεύουσα
επιρρηματική χρονική πρόταση, εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο ἕως.

(ἕως) αὐτοὶ δ' ἐκ πενήτων πλούσιοι ἐγένοντο: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική
πρόταση - συνδέεται με την προηγούμενη χρονική πρόταση με τους αντιθετικούς
συνδέσμους μὲν - δ’(έ).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας
καθεστηκότας. Πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους
σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. 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 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.
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 ίδιος ο Μαντίθεος αναγνωρίζει πως ποτέ δεν ενεπλάκη σε δικαστικούς αγώνες.
2. Οι Αθηναίοι και Βοιωτοί ιππείς θεωρούσαν το ιππικό των Λακεδαιμονίων στη μάχη στην
Αλίαρτο αξιόμαχο.
3. Όταν οι Αθηναίοι έσπευσαν να βοηθήσουν στην Αλίαρτο με οπλίτες και ιππικό, κάποιοι
κατατάχτηκαν στο ιππικό χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

β. Να απαντήσετε τις ερωτήσεις:
1. «…καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας»: Σε τι ακριβώς
αναφέρεται ο Μαντίθεος με τη φράση «εἰς τοιούτους ἀγῶνας»; (μονάδες 2)
2. «ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον»: Τι εννοεί ο
Μαντίθεος με τη χρήση του όρου «ἀδοκιμάστων»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§15-16
Αργότερα, μέλη της βουλής, όταν είχαμε εκστρατεύσει στην Κόρινθο και όλοι γνώριζαν εκ των
προτέρων ότι θα χρειαστεί να κινδυνεύσουν, ενώ άλλοι αποσκιρτούσαν, εγώ επιδίωξα και
πέτυχα να πολεμήσω εναντίον των εχθρών τοποθετημένος στην πρώτη γραμμή. Και παρότι η
φυλή μας είχε βαρύτατες απώλειες και πάρα πολλοί έπεσαν στο πεδίο της μάχης, αποχώρησα
μετά τον σπουδαίο Στειριέα, ο οποίος λοιδορούσε συλλήβδην τους πάντες ως δειλούς. Όχι
πολλές ημέρες αργότερα μετά τα γεγονότα αυτά, όταν είχαν καταληφθεί στην Κόρινθο οχυρές
θέσεις, ώστε να μην μπορούν να περάσουν οι εχθροί, αποφάσισαν οι επικεφαλής να
αποσπάσουν κάποια τμήματα που θα έσπευδαν να βοηθήσουν, επειδή ο Αγησίλαος είχε
εισβάλει στη Βοιωτία. Τότε, ενώ όλους τους είχε καταλάβει πανικός (με το δίκιο τους, μέλη
της βουλής — γιατί ήταν τρομερό να έχουν σωθεί μόλις και μετά βίας πριν από λίγο και να
αντιμετωπίσουν άλλο κίνδυνο), εγώ παρουσιάστηκα στον ταξίαρχο και του ζήτησα να στείλει
χωρίς κλήρωση το δικό μας τμήμα.
Μτφρ. Επιστημονική Ομάδα

Β4. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό
καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: γραφήν, πόλει,
πάντας, ἵππους, νόμον.

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.6, κεφ. 4 §§4-6.2
(έκδ. του E.C. Marchant, Οξφόρδη: Clarendon Press, 1900, ανατ. 1968)
Η επιμονή των Θηβαίων να μην αφήσουν αυτόνομες τις υπόλοιπες βοιωτικές πόλεις –να μην
διαλύσουν, επομένως, το Κοινό των Βοιωτών– οδήγησε σε εκστρατεία του Σπαρτιάτη βασιλιά
Κλεόμβροτου στη Βοιωτία. Η προσπάθεια είχε ατυχή κατάληξη για τους Λακεδαιμόνιους και
τους συμμάχους τους.
Ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ ἀναβὰς ἀπὸ τῆς θαλάττης, ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις τῆς
Θεσπικῆς. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ λόφῳ οὐ πολὺ διαλείποντες,
οὐδένας ἔχοντες συμμάχους ἀλλ' ἢ τοὺς Βοιωτούς. Ἔνθα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ οἱ μὲν φίλοι
προσιόντες ἔλεγον· Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ
τῆς πόλεως τὰ ἔσχατα παθεῖν. Ἀναμνησθήσονται γάρ σου καὶ ὅτε εἰς Κυνὸς κεφαλὰς

ἀφικόμενος οὐδὲν τῆς χώρας τῶν Θηβαίων ἐδῄωσας, καὶ ὅτε ὕστερον στρατεύων
ἀπεκρούσθης τῆς ἐμβολῆς, Ἀγησιλάου ἀεὶ ἐμβάλλοντος διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος. Εἴπερ οὖν ἢ
σαυτοῦ κήδῃ ἢ τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖς, ἀκτέον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. Οἱ μὲν φίλοι τοιαῦτα ἔλεγον·
οἱ δ' ἐναντίοι· Νῦν δή, ἔφασαν, δηλώσει ὁ ἀνὴρ εἰ τῷ ὄντι κήδεται τῶν Θηβαίων, ὥσπερ
λέγεται. Ὁ μὲν δὴ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούων παρωξύνετο πρὸς τὸ μάχην συνάπτειν.
-----------δῃόω-ῶ: ερημώνω, καταστρέφω μία περιοχή
ἀκτέον: πρέπει να επιτεθείς (ρηματικό επίθετο από το ἄγω)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ταῦτα δὲ ποιήσας … διὰ τοῦ
Κιθαιρῶνος».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
Ταῦτα:

είναι …………………………………………………

στο ………………………………………….

συμμάχους: είναι …………………………………………………

στο ………………………………………….

σου:

είναι …………………………………………………

στο ………………………………………….

τῶν Θηβαίων: είναι …………………………………………………

στο ………………………………………….

Ἀγησιλάου:

στο ………………………………………….

είναι …………………………………………………

(μονάδες 5)
β. «Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πόλεως τὰ
ἔσχατα παθεῖν»: Οι φίλοι του Κλεόμβροτου διατυπώνουν εδώ μια προειδοποίηση με
υποθετικό λόγο. Να διακρίνετε την υπόθεση από την απόδοση (μονάδες 2) και να
αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου τεκμηριώνοντας την απάντησή σας (μονάδες
3).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Α1.
α.
1. – Σ: οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰσαγγελίαν γεγενημένην·
2. – Λ: πάντας ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας.
3. –Σ: ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον
β.
1. Αναφέρεται σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, στις οποίες έχει προαναφερθεί με τους
όρους δίκην, γραφήν, εἰσαγγελίαν.
2. Με τον όρο αυτό ο Μαντίθεος αναφέρεται στην παράνομη ενέργεια κάποιων συμπολιτών
του που στρατεύτηκαν στο σώμα των ιππέων, χωρίς να έχουν προηγουμένως περάσει από
την απαραίτητη διαδικασία δοκιμασίας.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§15-16
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο μπορεί να
συσχετιστεί με το αρχαίο διδαγμένο κείμενο ως προς τη συμπεριφορά του ομιλητή στο
πλαίσιο των στρατιωτικών υποχρεώσεών του. Επιβεβαιώνεται το στρατιωτικό του ήθος μέσα
από συγκεκριμένα περιστατικά όπως ο ηρωισμός του στην εκστρατεία της Κορίνθου, αλλά
και η τολμηρή και θαρραλέα πρωτοβουλία του να λάβει μέρος το τμήμα του χωρίς κλήρωση
σε νέο θανάσιμο κίνδυνο, στην αντιμετώπιση του σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαου που είχε
εισβάλει στη Βοιωτία.
Β4. γραφομηχανή, γραφολόγος, καλλιγραφία - πολιούχος, πολεοδομία, πολιορκώ παντογνώστης, παντοδυναμία, παντοκράτορας -

ιππόκαμπος, ιπποδύναμη, έφιππος -

νομοσχέδιο, νομοθεσία, παρανομία
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.6, κεφ. 4 §§4-6.2
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Ύστερ᾽ απ᾽ αυτή την επιτυχία βάδισε προς Αφού έκανε αυτά και ανέβηκε από τη
το

εσωτερικό

στρατοπέδευσε

της
στα

χώρας
Λεύκτρα

και θάλασσα

(προς

το

εσωτερικό)

των στρατοπέδευσε στα Λεύκτρα της περιοχής

Θεσπιών. Οι Θηβαίοι στρατοπέδευσαν των Θεσπιών. Οι Θηβαίοι στρατοπέδευσαν
στον αντικρινό λόφο, σε μικρή απόσταση, στον απέναντι κοντινό λόφο, χωρίς κανέναν

δίχως άλλους συμμάχους από τους άλλο σύμμαχο παρά μόνο τους Βοιωτούς.
Βοιωτούς. Οι φίλοι του Κλεομβρότου Τότε

οι

φίλοι

του

Κλεόμβροτου

τον

πήγαιναν και του ᾽λεγαν: «Κλεόμβροτε, αν πλησίασαν και του είπαν: «Αν αφήσεις,
αφήσεις τους Θηβαίους να φύγουν δίχως Κλεόμβροτε, τους Θηβαίους χωρίς μάχη, θα
μάχη, θα κινδυνέψει η ζωή σου από την κινδυνεύσεις να πάθεις τα χειρότερα κακά
πόλη μας· θα θυμηθούν και τη φορά από την πόλη. Γιατί θα θυμηθούν σε βάρος
εκείνη όπου έφτασες ως τις Κυνός Κεφαλές σου και την περίπτωση που έφτασες κάποτε
δίχως καθόλου να λεηλατήσεις τα εδάφη στις Κυνός Κεφαλές και δε λεηλάτησες τη
των Θηβαίων, και την άλλη σου εκστρατεία χώρα των Θηβών, καθώς και τη δεύτερη
αργότερα όπου αποκρούστηκε η εισβολή φορά που εξεστράτευσες και αποκρούστηκες
σου — ενώ ο Αγησίλαος πάντα κατόρθωνε με αποτέλεσμα να μην εισβάλλεις, ενώ ο
να εισβάλλει από τον Κιθαιρώνα. Αν Αγησίλαος πάντα κατάφερνε να εισβάλλει
λοιπόν θέλεις το καλό σου ή και να μέσω

του

Κιθαιρώνα.

Αν

λοιπόν

ξαναδείς την πατρίδα σου, πρέπει να ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου ή επιθυμείς
διατάξεις επίθεση». Τέτοια ήταν τα λόγια την πατρίδα σου, πρέπει να επιτεθείς
των φίλων του· οι αντίπαλοί του πάλι εναντίον των Θηβαίων». Οι φίλοι του αυτά
έλεγαν: «Τώρα θα δείξει ο άνθρωπος του έλεγαν· οι αντίπαλοί του πάλι έλεγαν τα
αυτός αν στ᾽ αλήθεια ευνοεί τους εξής: «Τώρα πράγματι θα δείξει ο άνθρωπος
Θηβαίους,

καθώς

λένε».

Τούτες

οι αν στ’ αλήθεια φροντίζει για τους Θηβαίους,

κουβέντες παρακινούσαν φυσικά τον όπως κατηγορείται». Στο άκουσμα αυτών ο
Κλεόμβροτο να δώσει μάχη.

Κλεόμβροτος οργιζόταν και ξεσηκωνόταν να

Μτφρ. Ρ. Ρούφος. 1966.

συνάψει μάχη.
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2005.

Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
Ταῦτα: είναι σύστοιχο αντικείμενο στη μετοχή ποιήσας.
συμμάχους: είναι κατηγορούμενο στο αντικείμενο οὐδένας (από τη μετοχή ἔχοντες).
σου: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἀναμνησθήσονται.
τῶν Θηβαίων: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική κτητική) στο χώρας.
Ἀγησιλάου: είναι υποκείμενο στη μετοχή ἐμβάλλοντος (γενική απόλυτη).
(μονάδες 5)

β.
Υπόθεση: εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ μάχης (εἰ + οριστική μέλλοντα),
Απόδοση: κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πόλεως τὰ ἔσχατα παθεῖν (οριστική μέλλοντα).
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει αυτό που ο ομιλητής θεωρεί ως πραγματικό (στο μέλλον),
δηλαδή τον βέβαιο κίνδυνο που θα διατρέξει στο μέλλον ο Κλεόμβροτος.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
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. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Γιατί ο Μαντίθεος αναφέρεται με έμφαση στην απουσία του από την Αθήνα κατά το
χρονικό διάστημα της κυριαρχίας των Τριάκοντα;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§21-23
Ο ρήτορας Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη, έναν από τους Τριάκοντα Τυράννους, ότι
προκάλεσε τον φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου. Ο λόγος εκφωνήθηκε το 403 π.Χ.
από τον ίδιο τον ρήτορα.
Αυτοί εξόρισαν πολλούς από τους συμπολίτες τους στα μέρη των εχθρών σας, πολλούς τους
θανάτωσαν άδικα και τους άφησαν άταφους, πολλούς τους στέρησαν από όλα τα νόμιμα
πολιτικά τους δικαιώματα, πολλών τις θυγατέρες, ενώ ήταν έτοιμες για γάμο, τις εμπόδισαν.
Και έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό θράσους, ώστε ήρθαν εδώ να απολογηθούν και
ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πράξει τίποτε κακό ή ανέντιμο. Θα ήθελα πραγματικά να ήταν
αλήθεια αυτό που λένε· γιατί αρκετό μέρος από αυτό το καλό θα ήταν δικό μου. Τώρα όμως
δεν μπορούν να διεκδικήσουν μια τέτοια συμπεριφορά ούτε απέναντι στην πόλη ούτε
απέναντι σ᾽ εμένα. Τον αδελφό μου, όπως είπα και πιο πάνω, τον θανάτωσε ο Ερατοσθένης,
μολονότι ούτε ο ίδιος είχε πάθει κανένα κακό από αυτόν ούτε τον αντιλήφθηκε να διαπράττει

καμιά αδικία εναντίον της πόλης· απλούστατα, ήθελε μόνο να ικανοποιήσει τις παράνομες
διαθέσεις του.
Μτφρ. Ν.Χ. Χουρμουζιάδης

Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο
ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του αρχαίου διδαγμένου κειμένου που σας δίνεται,
ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
•

πατήρ: Μετά τον θάνατό του οι γιοι του μοιράστηκαν την ……………………. περιουσία.

•

διαιτησομένους: Χρειάζεται να κάνω …………………….. για λόγους υγείας.

•

καιρόν: Η πανδημία, δυστυχώς, συνεχίζει να απασχολεί την ……………………… στα δελτία
ειδήσεων.

•

σκοπεῖν: Συνελήφθη χθες στη χώρα μας ξένος πράκτορας με την κατηγορία της
…………………………… .

•

ἔλεγχος: Τους άφησε ……………………… και κάνουν ό,τι θέλουν.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Περὶ τοῦ ζεύγους §§28-29.5
(έκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)
Ο νεότερος Αλκιβιάδης, υπερασπίζεται τον ομώνυμο πατέρα του απέναντι στις κατηγορίες
του Τεισία από το Άργος ότι ο διάσημος πολιτικός είχε οικειοποιηθεί το άρμα του τελευταίου,
με το οποίο νίκησε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Σώζεται το τελευταίο τμήμα του έργου, το
οποίο αποτελεί έναν έπαινο για τον χαρακτήρα και τις επιλογές του πρεσβύτερου Αλκιβιάδη.
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.
Δοκιμασθεὶς δ’ οὐκ ἐνδεέστερος ἐγένετο τῶν προειρημένων, οὐδ’ ἠξίωσεν αὐτὸς μὲν
ῥᾳθύμως ζῆν, σεμνύνεσθαι δ’ ἐπὶ ταῖς τῶν προγόνων ἀρεταῖς, ἀλλ’ εὐθὺς οὕτω μέγ’
ἐφρόνησεν ὥστ’ ᾠήθη δεῖν δι’ αὑτὸν καὶ τἀκείνων ἔργα μνημονεύεσθαι.

---------ἐπιτροπεύω τινα: είμαι κηδεμόνας κάποιου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τὴν μὲν οὖν φιλίαν …
παιδευθῆναι».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
παρὰ τῶν προγόνων:

είναι ………………………………… στο ………………………………

αὐτοῦ:

είναι ………………………………… στο ………………………………

ὑπὸ Περικλέους:

είναι …………………………………. στο ………………………………

τῶν πολιτῶν:

είναι …………………………………… στο ………………………………

τῶν προειρημένων:

είναι …………………………………… στο ………………………………

ῥᾳθύμως:

είναι …………………………………… στο ………………………………
(μονάδες 6)

β. Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων που ακολουθούν: «ὃν πάντες ἂν ὁμολογήσειαν
καὶ σωφρονέστατον καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον γενέσθαι τῶν πολιτῶν», «ὥστ’ ᾠήθη
δεῖν δι’ αὑτὸν καὶ τἀκείνων ἔργα μνημονεύεσθαι». (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
Α1.
Ο Μαντίθεος τονίζει την απουσία του από την Αθήνα και την παραμονή μαζί με τον αδελφό
του στον Πόντο παρέχοντας πολλές λεπτομέρειες που αφορούν τόσο το χρονικό σημείο της
αποχώρησής του από την πόλη, όσο και της επιστροφής του. Κύριο μέλημα του Μαντίθεου
είναι να διευκρινίσει ότι απουσίαζε από την Αθήνα πριν την εποχή της κατάλυσης της
δημοκρατίας και της εγκαθίδρυσης του τυραννικού καθεστώτος, αλλά και κατά το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της κυριαρχίας των Τριάκοντα. O λόγος προφανής: να
τονίσει τα δημοκρατικά του φρονήματα και να κρατήσει τις απαιτούμενες αποστάσεις από
τις ενέργειες των Τριάκοντα αποκρούοντας έτσι την κατηγορία ότι συνεργάστηκε μαζί τους.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§21-23
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στις εγκληματικές ενέργειες
των Τριάκοντα, τόσο απέναντι στους Αθηναίους (δημόσια ζωή) όσο και απέναντι στον
αδελφό του Λυσία (σε οικογενειακό επίπεδο). Μπορεί να συνδυαστεί με το αρχαίο
διδαγμένο απόσπασμα από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο, καθώς και ο Μαντίθεος αναφέρεται
στις

αυθαιρεσίες των Τριάκοντα με τις φράσεις εἰς τοιοῦτον καιρὸν-ἐξαμαρτάνουσι-

ἠτίμαζον.
Β4.
πατρική, δίαιτα, επικαιρότητα, κατασκοπείας, ανεξέλεγκτους
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Περὶ τοῦ ζεύγους §§28-29.5
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Κληρονόμησε, λοιπόν, από τους προγόνους Αυτή την τόσο παλιά και γνήσια φιλία του
του τη συμπάθεια προς τη δημοκρατία που απέναντι στον λαό, που εκδηλώθηκε με
είχε γίνει τόσο παλιά και γνήσια και λόγω σπουδαίες ευεργεσίες προς αυτόν, την
πολύ μεγάλων ευεργεσιών· αυτός όμως κληρονόμησε από τους προγόνους του. Ο
έμεινε ορφανός (καθώς ο πατέρας του ίδιος είχε μείνει ορφανός – γιατί ο πατέρας
πέθανε πολεμώντας τους εχθρούς στην του σκοτώθηκε στη μάχη της Κορώνειας – και
Κορώνεια) και κηδεμόνας του έγινε ο είχε κηδεμόνα του τον Περικλή, τον οποίο
Περικλής, για τον οποίο όλοι μπορούν να όλοι αναγνωρίζουν ως τον πιο σώφρονα, τον
παραδεχθούν ότι υπήρξε ο πιο μετριοπαθής πιο δίκαιο και τον πιο σοφό από τους
και ο πιο δίκαιος και ο πιο σοφός από τους πολίτες. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ

πολίτες. Γιατί θεωρώ ότι και αυτό ανήκει σπουδαίο πράγμα, αφού καταγόταν από
στα θετικά στοιχεία του, ότι δηλαδή τέτοιους προγόνους, να κηδεμονευτεί, να
έχοντας καταγωγή από τέτοιου είδους ανατραφεί και να εκπαιδευτεί από άνθρωπο
ανθρώπους
μεγάλωσε

σε

τέτοιο

και

περιβάλλον τέτοιου χαρακτήρα. Αφού γράφτηκε στον

ανατράφηκε

και κατάλογο των πολιτών μετά από τη σχετική

εκπαιδεύτηκε. Όταν πέρασε με επιτυχία τη δοκιμασία, δεν υπήρξε

κατώτερος των

δοκιμασία, δεν έδειξε ότι ήταν κατώτερος προαναφερθέντων ούτε θεώρησε σωστό να
από αυτούς που ανέφερα, ούτε θεώρησε ζει οκνηρή ζωή και να καμαρώνει για τις
σωστό να ζήσει μια ζωή άνετη, και να αρετές των προγόνων του, αλλά αισθάνθηκε
κομπάζει για τις γενναίες πράξεις των τόση φιλοδοξία ώστε πίστεψε ότι έπρεπε να
προγόνων του. Αντίθετα, από την αρχή ήταν κάνει μεγάλα πράγματα που ν΄ αποτελέσουν
τόσο φιλόδοξος που νόμιζε ότι ακόμη και οι αφορμή, ώστε να μνημονεύονται και στο
μεγάλες

τους

πράξεις

έπρεπε

να μέλλον τα έργα των προγόνων του.

μνημονεύονται μέσω των δικών του.

Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου». 1993.

Μτφρ. G. Norlin. 1980. Διασκευή από τα
αγγλικά στα νέα ελληνικά.
Γ4.
α.
παρὰ τῶν προγόνων: είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός που δηλώνει
προέλευση στο ρήμα παρέλαβεν.
αὐτοῦ: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο πατὴρ.
ὑπὸ Περικλέους: είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου
στο ρήμα ἐπετροπεύθη.
τῶν πολιτῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στα σωφρονέστατον
καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον .
τῶν προειρημένων: είναι επιθετική μετοχή

ως ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική

συγκριτική-δεύτερος όρος σύγκρισης) στο ἐνδεέστερος.
ῥᾳθύμως: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ζῆν.
β.
ὃν πάντες ἂν ὁμολογήσειαν καὶ σωφρονέστατον καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον
γενέσθαι τῶν πολιτῶν: είναι δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση.

ὥστ’ ᾠήθη δεῖν δι’ αὑτὸν καὶ τἀκείνων ἔργα μνημονεύεσθαι: είναι δευτερεύουσα
επιρρηματική συμπερασματική/αποτελεσματική πρόταση.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν
μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν
δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽
εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.
Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ
πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ,
πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς
ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα·
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 ισχυρίζεται ότι οι δοκιμασίες διαφέρουν από τις άλλες δικαστικές
διαμάχες.
2. Ο Μαντίθεος παρακαλεί για την εύνοια των βουλευτών.
3. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι, επειδή η περιουσία που κληρονόμησε ήταν μεγάλη,
πάντρεψε και τις δύο αδελφές του δίνοντας προίκα τριάντα μνες στην καθεμία.
β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1. «δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ»: Σε ποιον αναφέρεται ο
Μαντίθεος με την αντωνυμία «ἑκατέρᾳ»; (μονάδες 2)
2. «…ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων»: Σε ποιον αναφέρεται ο
Μαντίθεος με την αντωνυμία «ἐκεῖνον»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Κ.Ε. Μπέης, Αλήθειες και μύθοι γύρω από την προίκα, απόσπασμα
Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από το άρθρο του καθηγητή της Νομικής Σχολής
Αθηνών Κ.Ε. Μπέη με τίτλο «Αλήθειες και μύθοι γύρω από την προίκα» που
πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 29 Ιανουαρίου 1981.
Διευκρινίζεται ότι ο θεσμός της προίκας ήταν σε ισχύ κατά την εποχή δημοσίευσης του
άρθρου.
Έχει ωριμάσει πια η αντίληψη ότι ο θεσμός της προίκας είναι ταπεινωτικός για τη γυναίκα
και επιβεβαιώνει την εξάρτησή της από τον άντρα. Κι αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ο αστικός
κώδικας, ρυθμίζοντας την προίκα, δεν καθιερώνει απλώς υποχρέωση του πατέρα (κι ύστερα
απ' αυτόν, της μητέρας) να εφοδιάσει την κόρη του με τα απαραίτητα περιουσιακά εφόδια,
για να μην είναι εξαρτημένη από την (καλή ή κακή) θέληση του άντρα. Προίκα, όπως λέει ο
αστικός κώδικας, είναι η περιουσία (κινητά και ακίνητα) που δίνει η γυναίκα ή κάποιος
άλλος (συνήθως ο πατέρας της) στον άντρα «προς ανακούφισιν των βαρών του γάμου». Τα
βάρη αυτά, σύμφωνα με μια άλλη διάταξη, είναι αποκλειστική υποχρέωση του άντρα.
Λοιπόν, αν δε γίνει ιδιαίτερη συμφωνία (και συνήθως δε γίνεται), ο άντρας αποκτάει την
κυριότητα των μετρητών χρημάτων και των κινητών που δόθηκαν ως προίκα. Η γυναίκα δεν
έχει κανένα ενεργό δικαίωμα πάνω σ' αυτά. Θα έχει, αν λυθεί ο γάμος της, για να της
επιστραφεί. Σ' όλη τη διάρκεια του γάμου η προίκα δεν είναι δική της περιουσία, αλλά
περιουσία του άντρα. (…) Με δυο λόγια: Αυτός είναι ο αφέντης. Στη γυναίκα δεν πέφτει
λόγος.
Ανακτήθηκε (10/3/2022) από
http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=22819
Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου με την κατάλληλη νεοελληνική λέξη
που είναι ετυμολογικά συγγενής της λέξης του αρχαίου διδαγμένου κειμένου που σας
δίνεται, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:


διδόναι: Οι σημερινοί τεχνίτες προσπαθούν να συνεχίσουν την παμπάλαια
ελληνική …………………………. στην κατασκευή κοσμημάτων.



Ποιήσομαι:

Η

ιστοσελίδα

συχνά ……………….. την αλήθεια.

που

διαβάζεις,

δεν

είναι

αξιόπιστη,

γιατί



καταλειφθείσης: Το νερό είναι λιγοστό και η πόλη υποφέρει κάθε καλοκαίρι
από …………………………. .



ἐνειμάμην: Ο Δράκων και ο Σόλων ήταν οι μεγαλύτεροι …………………….. της αρχαίας
Aθήνας.



γενέσθαι: Η Ελληνική Επανάσταση αποτελεί σημαντικό ιστορικό ….............................. .
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Συμπόσιον §§4.34-37.1
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1921, ανατ. 1971)

To Συμπόσιον είναι ένα από τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα, ένας διάλογος γραμμένος
μεταξύ του 390 και 370 π.Χ. Ο Σωκράτης με μια συντροφιά διασκεδάζει και συζητάει για τον
έρωτα. Κατά τη εξέλιξη του συμποσίου ο καθένας από τους συνδαιτυμόνες καλείται να
κατονομάσει κάτι για το οποίο νιώθει υπερήφανος. Στο απόσπασμα γίνεται συζήτηση για
τον πλούτο.
Ἀλλ' ἄγε δή, ἔφη ὁ Σωκράτης, σὺ αὖ λέγε ἡμῖν, ὦ Ἀντίσθενες, πῶς οὕτω βραχέα ἔχων μέγα
φρονεῖς ἐπὶ πλούτῳ. Ὅτι νομίζω, ὦ ἄνδρες, τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἐν τῷ οἴκῳ τὸν πλοῦτον
καὶ τὴν πενίαν ἔχειν ἀλλ' ἐν ταῖς ψυχαῖς. Ὁρῶ γὰρ πολλοὺς μὲν ἰδιώτας, οἳ πάνυ πολλὰ
ἔχοντες χρήματα οὕτω πένεσθαι ἡγοῦνται ὥστε πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυνον
ὑποδύονται, ἐφ' ᾧ πλείω κτήσονται, οἶδα δὲ καὶ ἀδελφούς, οἳ τὰ ἴσα λαχόντες ὁ μὲν αὐτῶν
τἀρκοῦντα ἔχει καὶ περιττεύοντα τῆς δαπάνης, ὁ δὲ τοῦ παντὸς ἐνδεῖται· αἰσθάνομαι δὲ καὶ
τυράννους τινάς, οἳ οὕτω πεινῶσι χρημάτων ὥστε ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν
ἀπορωτάτων· δι' ἔνδειαν μὲν γὰρ δήπου οἱ μὲν κλέπτουσιν, οἱ δὲ τοιχωρυχοῦσιν, οἱ δὲ
ἀνδραποδίζονται· τύραννοι δ' εἰσί τινες οἳ ὅλους μὲν οἴκους ἀναιροῦσιν, ἁθρόους δ'
ἀποκτείνουσι, πολλάκις δὲ καὶ ὅλας πόλεις χρημάτων ἕνεκα ἐξανδραποδίζονται.
---------Ὄτι: Διότι
περιττεύοντα τῆς δαπάνης: περισσότερα από τα έξοδά του
τοιχωρυχοῦσιν: γίνονται διαρρήκτες
ἀνδραποδίζονται: υποδουλώνουν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀλλ' ἄγε δή, … , ὁ δὲ τοῦ παντὸς
ἐνδεῖται·».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
ἡμῖν:

είναι ……………………………………

στο ……………………………………….

τοὺς ἀνθρώπους: είναι ……………………………………

στο ……………………………………….

ἔχειν:

είναι ……………………………………

στο ……………………………………….

πάντα:

είναι ……………………………………

στο ……………………………………….

τοῦ παντός:

είναι ……………………………………

στο ……………………………………….

δι' ἔνδειαν:

είναι ……………………………………

στο ……………………………………….
(μονάδες 6)

β. Να χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους τις προτάσεις που ακολουθούν: οἳ οὕτω
πεινῶσι χρημάτων ὥστε ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν ἀπορωτάτων· (μονάδες 4).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Α1.
α.
1. – Σ: ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι.
2. – Σ: Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου.
3. – Λ: οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς
τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ
β.
1: Η αντωνυμία «ἑκατέρᾳ» αναφέρεται στο «ἀδελφὰς».
2: Η αντωνυμία «ἐκεῖνον» αναφέρεται στο «ἀδελφὸν».
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Κ.Ε. Μπέης, Αλήθειες και μύθοι γύρω από την προίκα,
απόσπασμα
Επισήμανση: Τα δύο κείμενα αναφέρονται στην υποχρέωση της οικογένειας να παρέχει
προίκα στις κόρες της. Ειδικότερα, το κείμενο του Κ.Ε. Μπέη ασκεί κριτική στον θεσμό της
προίκας και αναδεικνύει τον μειωτικό χαρακτήρα που έχει για την γυναίκα, καθώς ο
αστικός κώδικας ρύθμιζε τα σχετικά και υποχρέωνε την οικογένεια να εφοδιάσει την κόρη
με τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία. Μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί ως σχόλιο στην
αντίληψη που εκφράζεται από τα λόγια του Μαντίθεου, ο οποίος θεωρεί ηθικό χρέος και
τεκμήριο της προσήλωσής του στο οικογενειακό καθήκον την παροχή

προίκας στις

αδελφές του, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν νομικά υποχρεωμένος να το κάνει. Επίσης,
μπορεί να επισημανθεί το μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας
κατά το οποίο η προίκα ήταν η επιβεβλημένη πρακτική για τον γάμο της γυναίκας.
Β4.
παράδοση, παραποιεί, λειψυδρία, νομοθέτες, γεγονός
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Συμπόσιον §§4.34-37.1
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
«Και τώρα», είπε ο Σωκράτης, «πες μας «Αλλά συ, Αντισθένη, είπε ο Σωκράτης, έλα
εσύ, Αντισθένη, γιατί, ενώ έχεις τόσο λίγα, λοιπόν πάλι και λέγε μας, πώς με τόση λίγη
καυχιέσαι για τον πλούτο σου». «Διότι, περιουσία υπερηφανεύεσαι για τον πλούτο
φίλοι μου, πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν σου». «Επειδή νομίζω, φίλοι μου, ότι οι
έχουν τα πλούτη ή τη φτώχεια στο σπίτι άνθρωποι έχουν τον πλούτο και τη φτώχεια

τους αλλά στην ψυχή τους. Κι αυτό επειδή όχι στο σπίτι, αλλά στις ψυχές τους· επειδή
βλέπω πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, μολονότι βλέπω πολλούς ιδιώτες, οι οποίοι, ενώ
έχουν πολλά χρήματα, πιστεύουν ότι είναι έχουν πολλά χρήματα νομίζουν ότι είναι
τόσο φτωχοί, ώστε υποβάλλονται σε τόσο φτωχοί, ώστε αναλαμβάνουν παντός
μύριους κόπους και κινδύνους για να είδους κόπους και κίνδυνους, για ν'
αποκτήσουν περισσότερα· και ξέρω επίσης αποκτήσουν περισσότερα. Γνωρίζω και
και αδελφούς που, αν και κληρονόμησαν αδελφούς, οι οποίοι, ενώ κληρονόμησαν
ίσα μερίδια, ο ένας τους έχει αρκετά για να ίση περιουσία, ο ένας από αυτούς έχει και
αντιμετωπίζει τις ανάγκες του και του μένει όσα του είναι αρκετά για τη ζωή και
και περίσσευμα, ενώ ο άλλος στερείται τα περίσσευμα από τα έξοδά του, ενώ ο άλλος
πάντα· γνωρίζω εξάλλου και κάποιους στερείται απ' όλα. Μαθαίνω ότι και μερικοί
τυράννους που έχουν τόση δίψα για τύραννοι έχουν τόση δίψα για χρήματα
χρήμα, ώστε διαπράττουν κακουργήματα ώστε φέρονται χειρότερα από τους πιο
φοβερότερα

από

τους

φτωχότερους άπορους, γιατί, ως γνωστό, εξαιτίας της

ανθρώπους του κόσμου· διότι η ανέχεια, ένδειας άλλοι κλέβουν, άλλοι γίνονται
πιστεύω,

κάνει

μερικούς

κλέφτες, διαρρήκτες, άλλοι κάνουν απαγωγές, ενώ

τοιχωρύχους ή ανδραποδιστές· υπάρχουν υπάρχουν μερικοί τύραννοι, οι οποίοι
όμως

και

καταστρέφουν
θανατώνουν

κάποιοι

μονάρχες

ολόκληρες
πλήθος

που ολόκληρες πόλεις υποδουλώνουν για τα

οικογένειες, χρήματα».

ανθρώπους

και Μτφρ. Α.Ν. Διαμαντόπουλος. [1937] 1975.

πολλές φορές οδηγούν στη σκλαβιά πόλεις Διασκευή από την καθαρεύουσα στη
ολόκληρες για το χρήμα».

δημοτική.

Μτφρ. Α. Σιδέρη. 2000.
Γ4.
α.
ἡμῖν: είναι (έμμεσο) αντικείμενο στο ρήμα λέγε.
τοὺς ἀνθρώπους: είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο ἔχειν (ετεροπροσωπία)
ἔχειν: είναι αντικείμενο στο ρήμα νομίζω (ειδικό απαρέμφατο).
πάντα: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος (κατηγορηματικός) προσδιορισμός στο πόνον.
τοῦ παντός: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐνδεῖται.
δι'

ἔνδειαν:

είναι

επιρρηματικός

(εμπρόθετος)

στα κλέπτουσιν, τοιχωρυχοῦσιν, ἀνδραποδίζονται.

προσδιορισμός

της

αιτίας

β.
«οἳ οὕτω πεινῶσι χρημάτων»: Δευτερεύουσα αναφορική (ονοματική) πρόταση.
«ὥστε ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν ἀπορωτάτων»: Δευτερεύουσα επιρρηματική
συμπερασματική/αποτελεσματική πρόταση.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12
Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι
τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας
ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους
ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ
τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς
ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν
γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. Πρὸς
τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν
παρέχω τῇ πόλει.
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 4) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
4):
1. Ο Μαντίθεος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με άτομα που είχαν άσωτη ζωή.
2. Κατά τον Μαντίθεο, οι νέοι που επιδίδονταν σε ακολασίες, διέδιδαν ψευδείς φήμες
εναντίον του και τον συκοφαντούσαν.
3. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι έχει εμπλακεί τόσο σε ιδιωτική, όσο και σε δημόσια δίκη.
4. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι άλλοι Αθηναίοι ήταν φιλόδικοι.
β. «καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ
ἐμοῦ»: Σε τι ακριβώς αναφέρεται ο Μαντίθεος με την οριστική αντωνυμία τῶν
αὐτῶν; (μονάδες 2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ σιτοπωλῶν §§13.5-15.1

Ο λόγος Κατὰ σιτοπωλῶν είναι ρητορικός δικανικός λόγος του Λυσία που ανήκει στην
κατηγορία των καταγγελτικών λόγων του. Γράφτηκε για λογαριασμό του κατηγόρου
περίπου το 386 π.Χ. και εκφωνήθηκε ενώπιον της Ηλιαίας εναντίον κυρίως των σιτοπωλών
και λιγότερο των σιτεμπόρων για λαθραία εισαγωγή σίτου και αισχροκέρδεια.
Ωστόσο όλοι γνωρίζετε ότι αυτοί είναι οι τελευταίοι που δικαιούνται να προβάλλουν
παρόμοιους ισχυρισμούς. Γιατί τα συμφέροντά τους είναι αντίθετα από τα συμφέροντα των
άλλων. Γιατί τότε κερδίζουν περισσότερα, όταν φτάσει στην πόλη η είδηση για κάποια
συμφορά και πωλούν ακριβό το σιτάρι. Με τόση χαρά μάλιστα βλέπουν τις δικές σας
συμφορές, ώστε κάποιες τις πληροφορούνται πριν από τους άλλους, και κάποιες τις
χαλκεύουν οι ίδιοι διαδίδοντας ή ότι χάθηκαν τα πλοία στον Πόντο, ή ότι συνελήφθησαν
από τους Λακεδαιμόνιους όταν απέπλεαν, ή ότι έχουν κλείσει τα λιμάνια, ή ότι πρόκειται να
καταγγελθούν οι συνθήκες. Και έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο εχθρότητας, ώστε
συνωμοτούν εναντίον σας σε κρίσιμες στιγμές ταυτόχρονα με τους εχθρούς.
Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος
χαλκεύουν: κατασκευάζουν
Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: συνοικία, ευτυχώς,
παράδειγμα, κατάσταση, επισκέπτης.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Πρὸς ∆ηµόνικον §§5-7
(έκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)
Στο έργο αυτό παρατίθενται διάφορες πρακτικές διδαχές του Ισοκράτη προς κάποιον
Δημόνικο για έναν ορθό και ηθικό τρόπο ζωής.
Διόπερ ἡμεῖς οὐ παράκλησιν εὑρόντες ἀλλὰ παραίνεσιν γράψαντες μέλλομέν σοι
συμβουλεύειν, ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι καὶ τίνων ἔργων ἀπέχεσθαι καὶ ποίοις
τισὶν ἀνθρώποις ὁμιλεῖν καὶ πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν. Ὅσοι γὰρ τοῦ βίου ταύτην τὴν
ὁδὸν ἐπορεύθησαν, οὗτοι μόνοι τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαι γνησίως ἠδυνήθησαν, ἧς οὐδὲν

κτῆμα σεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν ἐστιν. Κάλλος μὲν γὰρ ἢ χρόνος ἀνήλωσεν ἢ νόσος
ἐμάρανεν, πλοῦτος δὲ κακίας μᾶλλον ἢ καλοκαγαθίας ὑπηρέτης ἐστὶν, ἐξουσίαν μὲν τῇ
ῥᾳθυμίᾳ παρασκευάζων, ἐπὶ δὲ τὰς ἡδονὰς τοὺς νέους παρακαλῶν· ῥώμη δὲ μετὰ μὲν
φρονήσεως ὠφέλησεν, ἄνευ δὲ ταύτης πλείω τοὺς ἔχοντας ἔβλαψεν καὶ τὰ μὲν σώματα τῶν
ἀσκούντων ἐκόσμησεν, ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς ἐπιμελείαις ἐπεσκότησεν. Ἡ δὲ τῆς ἀρετῆς κτῆσις
οἷς ἂν ἀκιβδήλως ταῖς διανοίαις συναυξηθῇ, μόνη μὲν συγγηράσκει, πλούτου δὲ κρείττων,
χρησιμωτέρα δ' εὐγενείας ἐστὶν, τὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἀδύνατα δυνατὰ καθιστᾶσα, τὰ δὲ τῷ
πλήθει φοβερὰ θαρσαλέως ὑπομένουσα, καὶ τὸν μὲν ὄκνον ψόγον, τὸν δὲ πόνον ἔπαινον
ἡγουμένη.
---------------παράκλησις: προτροπή
ὀρέγοµαί τινος: επιθυµώ πολύ κάτι
ὁµιλῶ τινι: συναναστρέφοµαι κάποιον
ἐφικνοῦµαι: πετυχαίνω, φτάνω
ἀναλίσκω: αφανίζω, καταστρέφω
ἀκιβδήλως: με γνήσιο τρόπο, χωρίς νοθεία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Διόπερ ἡμεῖς … βεβαιότερόν
ἐστιν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Nα προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου (μονάδες 6):
ἀνθρώποις:

είναι ……………………………………………

στο …………………………………………

μόνοι:

είναι …………………………………………..

στο …………………………………………

ἐφικέσθαι:

είναι …………………………………………..

στο …………………………………………

σεμνότερον: είναι ………………………………………….

στο …………………………………………

κακίας:

είναι ………………………………………….

στο …………………………………………

εὐγενείας:

είναι ………………………………………….

στο …………………………………………

β. Στην αρχή του αποσπάσματος ο Ισοκράτης απευθυνόμενος στον Δημόνικο ισχυρίζεται ότι
θα τον συμβουλεύσει για τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα, διατυπώνοντας αντίστοιχα
τέσσερις δευτερεύουσες προτάσεις. Να τις καταγράψετε και να τις χαρακτηρίσετε ως προς
το είδος τους. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12
Α1.
α.
1. – Λ : ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς
διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας
2. – Σ: τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας
τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι [...] καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ
ψευδομένους.
3. – Λ: οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰσαγγελίαν γεγενημένην·
4. – Σ: καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας.
β.
Ο Μαντίθεος με την οριστική αντωνυμία τῶν αὐτῶν αναφέρεται στους κύβους, τους πότους
και τις (τὰς) τοιαύτας ἀκολασίας, στις κακές συνήθειες δηλαδή πολλών νεαρών Αθηναίων,
όπως τα τυχερά παιχνίδια (ζάρια), την κατανάλωση ποτών και γενικότερα την άσωτη ζωή.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ σιτοπωλῶν §§13.5-15.1
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο από τον Κατὰ σιτοπωλῶν λόγο του
Λυσία μπορεί να συσχετιστεί με το απόσπασμα από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο αναφορικά
με το φαινόμενο της συκοφαντίας και της κατασκευής ψευδών ειδήσεων.
Β4. διῴκηκα, τυγχάνουσι, ἀποδεῖξαι, καθεστηκότας, σκέψασθε
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Πρὸς ∆ηµόνικον §§5-7
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Γι’ αυτό ακριβώς εγώ ο οποίος δεν επιδίωξα Γι’ αυτό και εγώ επειδή δεν κόπιασα να βρω
προτροπή αλλά έγραψα φιλική συμβουλή, κάποια προτροπή, αλλά φιλικά έγραψα
έχω σκοπό να σε συμβουλεύω ποια πρέπει συμβουλή,

θα

σε

συμβουλεύσω

ποια

να επιθυμούν οι νεότεροι, και από ποια πράγματα πρέπει να επιθυμούν οι νεότεροι,
έργα να απέχουν και με ποιου είδους και από ποια έργα να απέχουν και με ποιους
ανθρώπους να συναναστρέφονται και πώς ανθρώπους να συναναστρέφονται και πώς
να κυβερνούν τη ζωή τους. Διότι όσοι να κυβερνούν τη ζωή τους. Διότι όσοι
βάδισαν αυτό τον δρόμο της ζωής, αυτοί κράτησαν αυτό τον δρόμο της ζωής, αυτοί

μόνοι κατόρθωσαν να φθάσουν πραγματικά μόνο πέτυχαν πραγματικά την αρετή, από
την αρετή, από την οποία κανένα απόκτημα την οποία κανένα απόκτημα δεν είναι
δεν

υπάρχει

σπουδαιότερο

και σεμνότερο και ασφαλέστερο. Διότι την μεν

ασφαλέστερο. Διότι την ωραιότητα ή ο ωραιότητα ή ο χρόνος καταστρέφει συνήθως
χρόνος καταστρέφει ή η ασθένεια την ή η ασθένεια μαραίνει, ο δε πλούτος
μαραίνει, ενώ ο πλούτος είναι υπηρέτης της εξυπηρετεί περισσότερο την κακία παρά την
κακίας περισσότερο παρά της αγαθότητας, αγαθότητα, διότι στην οκνηρία από τη μια
διότι δίνει από τη μια μεριά δικαίωμα στην μεριά παρέχει δικαίωμα, ενώ προτρέπει από
οκνηρία, και παρακινεί τους νέους στις την άλλη τους νέους στις ηδονές· η σωματική
απολαύσεις από την άλλη· επιπλέον η δύναμη μαζί με τη φρόνηση συχνά ωφελεί,
σωματική δύναμη όταν συνοδεύεται από ενώ χωρίς αυτήν περισσότερο βλάπτει
φρόνηση συνήθως ωφελεί, χωρίς αυτήν συνήθως αυτούς που την έχουν και τα μεν
όμως

συνήθως

βλάπτει

περισσότερο σώματα

εκείνους οι οποίοι την έχουν και τα σώματα στολίζει,

των

γυμναζομένων

γίνεται

όμως

συνήθως

εμπόδιο

στην

των γυμναζομένων συνήθως στολίζει, στις επιμέλεια και άσκηση της ψυχής. Μόνη η
ασκήσεις της ψυχής όμως ρίχνει σκοτάδι. Η αρετή γερνάει μαζί με εκείνους, με τους
απόκτηση, λοιπόν, της αρετής από εκείνους οποίους μπορεί να αυξηθεί (να μεγαλώσει)
στους οποίους μπορεί να αυξηθεί (να από κοινού κατά τρόπο γνήσιο στην ψυχή
μεγαλώσει) από κοινού κατά τρόπο γνήσιο τους, είναι επιπλέον ανώτερη από τον
μαζί με τον νου, μόνη αυτή αφενός γερνάει πλούτο και πιο χρήσιμη από την ευγένεια,
μαζί με τον άνθρωπο, αφετέρου είναι διότι τα αδύνατα για τους άλλους τα καθιστά
καλύτερη από τον πλούτο, πιο χρήσιμη από δυνατά για αυτούς. Επιπλέον τα φοβερά για
την ευγένεια, διότι καθιστά τα αδύνατα για τους πολλούς τα υπομένει χωρίς φόβο, και
τους άλλους δυνατά για αυτούς. Επιπλέον θεωρεί ότι η οκνηρία είναι ατιμία, ενώ η
τα φοβερά για τον λαό τα υπομένει με εργατικότητα έπαινος.
θάρρος, διότι θεωρεί την οκνηρία ντροπή Μτφρ. Πρωτοψάλτης. 1939. Διασκευή από
και την εργατικότητα έπαινο.

την καθαρεύουσα.

Μτφρ. Ι. Θ. Ρώσσης. χ.χ. Διασκευή από την
καθαρεύουσα.
Γ4.
α.
ἀνθρώποις: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ὁμιλεῖν.

μόνοι: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος (κατηγορηματικός) προσδιορισμός στο οὗτοι.
ἐφικέσθαι: είναι τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα ἠδυνήθησαν.
σεμνότερον: είναι κατηγορούμενο στo κτῆμα (από το ἐστίν).
κακίας: είναι ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο ὑπηρέτης.
εὐγενείας: είναι ονοματικός ετερόπτωτος

προσδιορισμός (γενική συγκριτική) στο

χρησιμωτέρα.
β. Πρόκειται για τις ακόλουθες 4 πλάγιες ερωτήσεις (παρατακτικά συνδεόμενες)
(αντικείμενα στο απαρέμφατο συμβουλεύειν):
ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι [καὶ]
τίνων ἔργων (χρὴ) ἀπέχεσθαι [καὶ]
ποίοις τισὶν (χρὴ) ἀνθρώποις ὁμιλεῖν [καὶ]
πῶς (χρὴ) τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12
Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι
τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας
ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους
ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ
τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς
ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν
γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. Πρὸς
τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν
παρέχω τῇ πόλει.
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 4) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
4):
1. Ο Μαντίθεος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με άτομα που είχαν άσωτη ζωή.
2. Κατά τον Μαντίθεο, οι νέοι που επιδίδονταν σε ακολασίες, διέδιδαν ψευδείς φήμες
εναντίον του και τον συκοφαντούσαν.
3. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι έχει εμπλακεί τόσο σε ιδιωτική, όσο και σε δημόσια δίκη.
4. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι άλλοι Αθηναίοι ήταν φιλόδικοι.
β. «καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ
ἐμοῦ»: Σε τι ακριβώς αναφέρεται ο Μαντίθεος με την οριστική αντωνυμία τῶν
αὐτῶν; (μονάδες 2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ σιτοπωλῶν §§13.5-15.1

Ο λόγος Κατὰ σιτοπωλῶν είναι ρητορικός δικανικός λόγος του Λυσία που ανήκει στην
κατηγορία των καταγγελτικών λόγων του. Γράφτηκε για λογαριασμό του κατηγόρου
περίπου το 386 π.Χ. και εκφωνήθηκε ενώπιον της Ηλιαίας εναντίον κυρίως των σιτοπωλών
και λιγότερο των σιτεμπόρων για λαθραία εισαγωγή σίτου και αισχροκέρδεια.
Ωστόσο όλοι γνωρίζετε ότι αυτοί είναι οι τελευταίοι που δικαιούνται να προβάλλουν
παρόμοιους ισχυρισμούς. Γιατί τα συμφέροντά τους είναι αντίθετα από τα συμφέροντα των
άλλων. Γιατί τότε κερδίζουν περισσότερα, όταν φτάσει στην πόλη η είδηση για κάποια
συμφορά και πωλούν ακριβό το σιτάρι. Με τόση χαρά μάλιστα βλέπουν τις δικές σας
συμφορές, ώστε κάποιες τις πληροφορούνται πριν από τους άλλους, και κάποιες τις
χαλκεύουν οι ίδιοι διαδίδοντας ή ότι χάθηκαν τα πλοία στον Πόντο, ή ότι συνελήφθησαν
από τους Λακεδαιμόνιους όταν απέπλεαν, ή ότι έχουν κλείσει τα λιμάνια, ή ότι πρόκειται να
καταγγελθούν οι συνθήκες. Και έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο εχθρότητας, ώστε
συνωμοτούν εναντίον σας σε κρίσιμες στιγμές ταυτόχρονα με τους εχθρούς.
Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος
χαλκεύουν: κατασκευάζουν
Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: συνοικία, ευτυχώς,
παράδειγμα, κατάσταση, επισκέπτης.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Πρὸς ∆ηµόνικον §§5-7
(έκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)
Στο έργο αυτό παρατίθενται διάφορες πρακτικές διδαχές του Ισοκράτη προς κάποιον
Δημόνικο για έναν ορθό και ηθικό τρόπο ζωής.
Διόπερ ἡμεῖς οὐ παράκλησιν εὑρόντες ἀλλὰ παραίνεσιν γράψαντες μέλλομέν σοι
συμβουλεύειν, ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι καὶ τίνων ἔργων ἀπέχεσθαι καὶ ποίοις
τισὶν ἀνθρώποις ὁμιλεῖν καὶ πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν. Ὅσοι γὰρ τοῦ βίου ταύτην τὴν
ὁδὸν ἐπορεύθησαν, οὗτοι μόνοι τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαι γνησίως ἠδυνήθησαν, ἧς οὐδὲν

κτῆμα σεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν ἐστιν. Κάλλος μὲν γὰρ ἢ χρόνος ἀνήλωσεν ἢ νόσος
ἐμάρανεν, πλοῦτος δὲ κακίας μᾶλλον ἢ καλοκαγαθίας ὑπηρέτης ἐστὶν, ἐξουσίαν μὲν τῇ
ῥᾳθυμίᾳ παρασκευάζων, ἐπὶ δὲ τὰς ἡδονὰς τοὺς νέους παρακαλῶν· ῥώμη δὲ μετὰ μὲν
φρονήσεως ὠφέλησεν, ἄνευ δὲ ταύτης πλείω τοὺς ἔχοντας ἔβλαψεν καὶ τὰ μὲν σώματα τῶν
ἀσκούντων ἐκόσμησεν, ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς ἐπιμελείαις ἐπεσκότησεν. Ἡ δὲ τῆς ἀρετῆς κτῆσις
οἷς ἂν ἀκιβδήλως ταῖς διανοίαις συναυξηθῇ, μόνη μὲν συγγηράσκει, πλούτου δὲ κρείττων,
χρησιμωτέρα δ' εὐγενείας ἐστὶν, τὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἀδύνατα δυνατὰ καθιστᾶσα, τὰ δὲ τῷ
πλήθει φοβερὰ θαρσαλέως ὑπομένουσα, καὶ τὸν μὲν ὄκνον ψόγον, τὸν δὲ πόνον ἔπαινον
ἡγουμένη.
---------------παράκλησις: προτροπή
ὀρέγοµαί τινος: επιθυµώ πολύ κάτι
ὁµιλῶ τινι: συναναστρέφοµαι κάποιον
ἐφικνοῦµαι: πετυχαίνω, φτάνω
ἀναλίσκω: αφανίζω, καταστρέφω
ἀκιβδήλως: με γνήσιο τρόπο, χωρίς νοθεία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Διόπερ ἡμεῖς … βεβαιότερόν
ἐστιν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Nα προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου (μονάδες 6):
ἀνθρώποις:

είναι ……………………………………………

στο …………………………………………

μόνοι:

είναι …………………………………………..

στο …………………………………………

ἐφικέσθαι:

είναι …………………………………………..

στο …………………………………………

σεμνότερον: είναι ………………………………………….

στο …………………………………………

κακίας:

είναι ………………………………………….

στο …………………………………………

εὐγενείας:

είναι ………………………………………….

στο …………………………………………

β. Στην αρχή του αποσπάσματος ο Ισοκράτης απευθυνόμενος στον Δημόνικο ισχυρίζεται ότι
θα τον συμβουλεύσει για τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα, διατυπώνοντας αντίστοιχα
τέσσερις δευτερεύουσες προτάσεις. Να τις καταγράψετε και να τις χαρακτηρίσετε ως προς
το είδος τους. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12
Α1.
α.
1. – Λ : ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς
διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας
2. – Σ: τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας
τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι [...] καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ
ψευδομένους.
3. – Λ: οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰσαγγελίαν γεγενημένην·
4. – Σ: καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας.
β.
Ο Μαντίθεος με την οριστική αντωνυμία τῶν αὐτῶν αναφέρεται στους κύβους, τους πότους
και τις (τὰς) τοιαύτας ἀκολασίας, στις κακές συνήθειες δηλαδή πολλών νεαρών Αθηναίων,
όπως τα τυχερά παιχνίδια (ζάρια), την κατανάλωση ποτών και γενικότερα την άσωτη ζωή.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ σιτοπωλῶν §§13.5-15.1
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο από τον Κατὰ σιτοπωλῶν λόγο του
Λυσία μπορεί να συσχετιστεί με το απόσπασμα από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο αναφορικά
με το φαινόμενο της συκοφαντίας και της κατασκευής ψευδών ειδήσεων.
Β4. διῴκηκα, τυγχάνουσι, ἀποδεῖξαι, καθεστηκότας, σκέψασθε
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Πρὸς ∆ηµόνικον §§5-7
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Γι’ αυτό ακριβώς εγώ ο οποίος δεν επιδίωξα Γι’ αυτό και εγώ επειδή δεν κόπιασα να βρω
προτροπή αλλά έγραψα φιλική συμβουλή, κάποια προτροπή, αλλά φιλικά έγραψα
έχω σκοπό να σε συμβουλεύω ποια πρέπει συμβουλή,

θα

σε

συμβουλεύσω

ποια

να επιθυμούν οι νεότεροι, και από ποια πράγματα πρέπει να επιθυμούν οι νεότεροι,
έργα να απέχουν και με ποιου είδους και από ποια έργα να απέχουν και με ποιους
ανθρώπους να συναναστρέφονται και πώς ανθρώπους να συναναστρέφονται και πώς
να κυβερνούν τη ζωή τους. Διότι όσοι να κυβερνούν τη ζωή τους. Διότι όσοι
βάδισαν αυτό τον δρόμο της ζωής, αυτοί κράτησαν αυτό τον δρόμο της ζωής, αυτοί

μόνοι κατόρθωσαν να φθάσουν πραγματικά μόνο πέτυχαν πραγματικά την αρετή, από
την αρετή, από την οποία κανένα απόκτημα την οποία κανένα απόκτημα δεν είναι
δεν

υπάρχει

σπουδαιότερο

και σεμνότερο και ασφαλέστερο. Διότι την μεν

ασφαλέστερο. Διότι την ωραιότητα ή ο ωραιότητα ή ο χρόνος καταστρέφει συνήθως
χρόνος καταστρέφει ή η ασθένεια την ή η ασθένεια μαραίνει, ο δε πλούτος
μαραίνει, ενώ ο πλούτος είναι υπηρέτης της εξυπηρετεί περισσότερο την κακία παρά την
κακίας περισσότερο παρά της αγαθότητας, αγαθότητα, διότι στην οκνηρία από τη μια
διότι δίνει από τη μια μεριά δικαίωμα στην μεριά παρέχει δικαίωμα, ενώ προτρέπει από
οκνηρία, και παρακινεί τους νέους στις την άλλη τους νέους στις ηδονές· η σωματική
απολαύσεις από την άλλη· επιπλέον η δύναμη μαζί με τη φρόνηση συχνά ωφελεί,
σωματική δύναμη όταν συνοδεύεται από ενώ χωρίς αυτήν περισσότερο βλάπτει
φρόνηση συνήθως ωφελεί, χωρίς αυτήν συνήθως αυτούς που την έχουν και τα μεν
όμως

συνήθως

βλάπτει

περισσότερο σώματα

εκείνους οι οποίοι την έχουν και τα σώματα στολίζει,

των

γυμναζομένων

γίνεται

όμως

συνήθως

εμπόδιο

στην

των γυμναζομένων συνήθως στολίζει, στις επιμέλεια και άσκηση της ψυχής. Μόνη η
ασκήσεις της ψυχής όμως ρίχνει σκοτάδι. Η αρετή γερνάει μαζί με εκείνους, με τους
απόκτηση, λοιπόν, της αρετής από εκείνους οποίους μπορεί να αυξηθεί (να μεγαλώσει)
στους οποίους μπορεί να αυξηθεί (να από κοινού κατά τρόπο γνήσιο στην ψυχή
μεγαλώσει) από κοινού κατά τρόπο γνήσιο τους, είναι επιπλέον ανώτερη από τον
μαζί με τον νου, μόνη αυτή αφενός γερνάει πλούτο και πιο χρήσιμη από την ευγένεια,
μαζί με τον άνθρωπο, αφετέρου είναι διότι τα αδύνατα για τους άλλους τα καθιστά
καλύτερη από τον πλούτο, πιο χρήσιμη από δυνατά για αυτούς. Επιπλέον τα φοβερά για
την ευγένεια, διότι καθιστά τα αδύνατα για τους πολλούς τα υπομένει χωρίς φόβο, και
τους άλλους δυνατά για αυτούς. Επιπλέον θεωρεί ότι η οκνηρία είναι ατιμία, ενώ η
τα φοβερά για τον λαό τα υπομένει με εργατικότητα έπαινος.
θάρρος, διότι θεωρεί την οκνηρία ντροπή Μτφρ. Πρωτοψάλτης. 1939. Διασκευή από
και την εργατικότητα έπαινο.

την καθαρεύουσα.

Μτφρ. Ι. Θ. Ρώσσης. χ.χ. Διασκευή από την
καθαρεύουσα.
Γ4.
α.
ἀνθρώποις: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ὁμιλεῖν.

μόνοι: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος (κατηγορηματικός) προσδιορισμός στο οὗτοι.
ἐφικέσθαι: είναι τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα ἠδυνήθησαν.
σεμνότερον: είναι κατηγορούμενο στo κτῆμα (από το ἐστίν).
κακίας: είναι ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο ὑπηρέτης.
εὐγενείας: είναι ονοματικός ετερόπτωτος

προσδιορισμός (γενική συγκριτική) στο

χρησιμωτέρα.
β. Πρόκειται για τις ακόλουθες 4 πλάγιες ερωτήσεις (παρατακτικά συνδεόμενες)
(αντικείμενα στο απαρέμφατο συμβουλεύειν):
ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι [καὶ]
τίνων ἔργων (χρὴ) ἀπέχεσθαι [καὶ]
ποίοις τισὶν (χρὴ) ἀνθρώποις ὁμιλεῖν [καὶ]
πῶς (χρὴ) τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
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 εἰσιν εἰργασμένοι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει ο Μαντίθεος για την εξωτερική εμφάνιση ως κριτήριο
αξιολόγησης του πολίτη; Να το αναδιατυπώσετε με δικά σας λόγια.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§16-17
Όχι πολλές ημέρες αργότερα μετά τα γεγονότα αυτά, όταν είχαν καταληφθεί στην Κόρινθο
οχυρές θέσεις, ώστε να μην μπορούν να περάσουν οι εχθροί, αποφάσισαν οι επικεφαλής να
αποσπάσουν κάποια τμήματα που θα έσπευδαν να βοηθήσουν, επειδή ο Αγησίλαος είχε
εισβάλει στη Βοιωτία. Τότε, ενώ όλους τους είχε καταλάβει πανικός (με το δίκιο τους, μέλη
της βουλής — γιατί ήταν τρομερό να έχουν σωθεί μόλις και μετά βίας πριν από λίγο και να
αντιμετωπίσουν άλλο κίνδυνο), εγώ παρουσιάστηκα στον ταξίαρχο και του ζήτησα να στείλει
χωρίς κλήρωση το δικό μας τμήμα. Συνεπώς, αν κάποιοι από σας εξοργίζονται με αυτούς που
θέλουν να διαχειρίζονται τις τύχες της πόλης, δραπετεύουν όμως από τους αγώνες, δεν θα
είχαν δικαίως αυτή τη γνώμη για το πρόσωπό μου. Γιατί όχι μόνο εκτελούσα με ζήλο τις
διαταγές, αλλά τολμούσα και να αντιμετωπίζω τους κινδύνους. Και αυτά τα έκανα όχι επειδή
πίστευα ότι δεν είναι τρομερό να πολεμάει κανείς με τους Λακεδαιμόνιους, αλλά για να έχετε
εσείς, με βάση αυτά, θετικότερη γνώμη για μένα, αν κάποτε με ενέπλεκαν αδίκως σε
δικαστικό αγώνα, και για να βρω το δίκιο μου. Ανεβείτε, παρακαλώ, στο βήμα οι μάρτυρες γι᾽
αυτά.

Μτφρ. Επιστημονική Ομάδα
Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου, να γράψετε ένα
ομόρριζο επίθετο της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἀπελείφθην, βλάπτει,
ὠφελεῖσθε, φιλεῖν, εἰργασμένοι.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Ἀρχίδαμος §§11.4-13
(έκδ. των G. Mathieu & É. Brémond, Παρίσι: Les Belles Lettres, 1938, ανατ. 1967)
Το 366 π.Χ. η Σπάρτη οδηγήθηκε σε πολιτική απομόνωση, καθώς οι Πελοποννήσιοι σύμμαχοί
της υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης με τους Θηβαίους. Με αυτήν αναγνωριζόταν η ανεξαρτησία
της Μεσσήνης, γεγονός που αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τα σπαρτιατικά συμφέροντα.
Ο Ισοκράτης, που επιδίωκε να μην ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η Θήβα, παρουσιάζει τον
Αρχίδαμο να τοποθετείται αρνητικά απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη και να προσπαθεί να
τονώσει το ηθικό των συμπατριωτών του.
Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἀφέμενοι τῆς ἡμετέρας φιλίας τὰς αὑτῶν πόλεις ἀπώλεσαν, εἰς στάσεις καὶ
σφαγὰς καὶ πολιτείας πονηρὰς ἐμβαλόντες, οὗτοι δ' ἡμᾶς ἥκουσι κακῶς ποιήσοντες· τὴν γὰρ
δόξαν, ἣν ἡμῖν οἱ πρόγονοι μετὰ πολλῶν κινδύνων ἐν ἑπτακοσίοις ἔτεσιν κτησάμενοι
κατέλιπον, ταύτην ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πείθουσιν ὑμᾶς ἀποβαλεῖν, ἧς οὔτ' ἀπρεπεστέραν τῇ
Λακεδαίμονι συμφορὰν οὔτε δεινοτέραν οὐδέποτ' ἂν εὑρεῖν ἠδυνήθησαν. Εἰς τοῦτο δ' ἥκουσι
πλεονεξίας καὶ τοσαύτην ἡμῶν κατεγνώκασιν ἀνανδρίαν ὥστε, πολλάκις ἡμᾶς ἀξιώσαντες
ὑπὲρ τῆς αὑτῶν πολεμεῖν, ὑπὲρ Μεσσήνης οὐκ οἴονται δεῖν κινδυνεύειν, ἀλλ' ἵν' αὐτοὶ τὴν
σφετέραν αὐτῶν ἀσφαλῶς καρπῶνται, πειρῶνται διδάσκειν ὑμᾶς ὡς χρὴ τοῖς ἐχθροῖς τῆς
ὑμετέρας παραχωρῆσαι, καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐπαπειλοῦσιν, ὡς εἰ μὴ ταῦτα συγχωρήσομεν
ποιησόμενοι τὴν εἰρήνην κατὰ σφᾶς αὐτούς.
---------ἀφέμενοι τῆς ἡμετέρας φιλίας: αφού αρνήθηκαν τη δική μας φιλία
τοσαύτην ἡμῶν κατεγνώκασιν ἀνανδρίαν: τόσο μεγάλη δειλία μας έχουν καταλογίσει
συγχωρήσομεν: θα συμφωνήσουμε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ … εὑρεῖν
ἠδυνήθησαν».

Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
τὰς αὑτῶν:

είναι …………………………………… στο ……………………………………

ποιήσοντες:

είναι …………………………………… στο ……………………………………

ἀνανδρίαν:

είναι …………………………………… στο ……………………………………

κινδυνεύειν:

είναι …………………………………… στο ……………………………………

παραχωρῆσαι:

είναι …………………………………… στο ……………………………………

ταῦτα:

είναι …………………………………… στο ……………………………………
(μονάδες 6)

β. «τὴν γὰρ δόξαν, ἣν ἡμῖν οἱ πρόγονοι μετὰ πολλῶν κινδύνων ἐν ἑπτακοσίοις ἔτεσιν
κτησάμενοι κατέλιπον, ταύτην ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πείθουσιν ὑμᾶς ἀποβαλεῖν». Να διακρίνετε
τις προτάσεις στο απόσπασμα που σας δίνεται (μονάδες 2) και να τις αναγνωρίσετε ως προς
το είδος τους (μονάδες 2).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
Α1.
Ο Μαντίθεος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πολίτες δεν πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με
την εξωτερική τους εμφάνιση αλλά σύμφωνα με τα έργα τους. Ο Μαντίθεος επισημαίνει ότι
πολλοί από αυτούς που εμφανίζονται με υποδειγματική συμπεριφορά και εμφάνιση,
προκάλεσαν μεγάλες συμφορές στην πόλη. Αντίθετα, άλλοι που δεν είχαν την αντίστοιχη
εμφάνιση ή συμπεριφορά έχουν συνεισφέρει στο κοινό καλό.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§16-17
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο ο
ομιλητής επισημαίνει με αναλυτικό τρόπο πώς διακινδυνεύοντας τη ζωή του εναντίον των
εχθρών ωφέλησε ολόκληρη την πόλη. Κοινό στοιχείο, λοιπόν, στα δύο κείμενα είναι οι
αναφορές του Μαντίθεου για την άψογη εκτέλεση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και
την αποδεδειγμένη ωφέλεια που προκύπτει για την πόλη. Πρόκειται για στοιχεία ιδιαιτέρως
ευνοϊκά για τον ίδιο σε περίπτωση που εμπλεκόταν σε δικαστική διαμάχη.
Β4.
λειψός, ελλειμματικός, αδιάλειπτος – βλαβερός, επιβλαβής, βλαπτικός – ωφέλιμος,
ανώφελος, κοινωφελής – φιλικός, φιλάνθρωπος, φιλαλήθης – εργατικός, εργάσιμος,
ακατέργαστος.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Ἀρχίδαμος §§11.4-13
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Γιατί εκείνοι, μόλις απαρνήθηκαν τη δική Γιατί εκείνοι, αφού παραιτήθηκαν από τη
μας φιλία, κατέστρεψαν τις δικές τους φιλία μας, κατέστρεψαν τις πόλεις τους,
πόλεις, αφού τις βύθισαν σε εμφύλιες αφού τις έριξαν σε εμφύλιες στάσεις και
διαμάχες και σφαγές και σε ολέθριες σφαγές και κακές κυβερνήσεις· αυτοί όμως
μορφές

διακυβέρνησης,

ενώ

αυτοί θα κάνουν κακό σε μας· διότι την υπόληψη

έρχονται εδώ για να μας βλάψουν. Τη δόξα την οποία μας άφησαν οι πρόγονοί μας,
δηλαδή,

που

μας

κληροδότησαν

οι αφού απέκτησαν με κινδύνους σε διάστημα

πρόγονοι, αφού την απέκτησαν με πολλούς επτακοσίων ετών, αυτή προσπαθούν να σας
κινδύνους

κατά

τη

διάρκεια

των πείσουν να στερηθείτε σε λίγο χρονικό

επτακοσίων χρόνων, προσπαθούν να σας διάστημα· από αυτή τη στέρηση ποτέ δεν θα
πείσουν να την απαρνηθείτε μέσα σε λίγο μπορούσαν να βρουν δυστυχία περισσότερο

χρόνο, απ' την οποία δεν θα μπορούσαν να ανάρμοστη για

τη Λακεδαίμονα

ούτε

βρουν ποτέ συμφορά ούτε πιο ταπεινωτική περισσότερο φοβερή. Έχουν μάλιστα φθάσει
ούτε πιο φοβερή για τη Σπάρτη. Κι έχουν σε τέτοιο σημείο πλεονεξίας και μας
φτάσει σε τέτοιο βαθμό πλεονεξίας και μας θεωρούν τόσο άνανδρους, ώστε, ενώ πολλές
έχουν καταλογίσει τόση ανανδρία, ώστε, φορές αξίωσαν να πολεμήσουμε εμείς για τη
ενώ αξίωσαν πολλές φορές από μας να χώρα τους, για τη Μεσσήνη νομίζουν ότι δεν
πολεμήσουμε για τη χώρα τους, δεν πρέπει να κινδυνεύουν· για να καρπώνονται
θεωρούν ότι πρέπει να κινδυνεύουν για τη όμως αυτοί με ασφάλεια τη χώρα τους,
Μεσσήνη, αλλά, για να μπορέσουν οι ίδιοι προσπαθούν να σας πείσουν ότι πρέπει να
να καλλιεργήσουν τα εδάφη τους με παραχωρήσετε μέρη της χώρας σας στους
ασφάλεια, προσπαθούν να σας πείσουν ότι εχθρούς και, εκτός των άλλων, φοβερίζουν
πρέπει να δώσετε στον εχθρό ένα μέρος ότι, αν δεν συγκατατεθούμε σε αυτά, θα
από τα δικά σας. Και, εκτός από όλα αυτά, συνάψουν
απειλούν

επιπλέον

ότι

εάν

χωριστή

ειρήνη

με

τους

δεν Θηβαίους.

συμμορφωθούμε με αυτούς τους όρους, θα Μτφρ. Κ. Θ. Αραπόπουλος. 1939. Διασκευή
συνάψουν χωριστή ειρήνη.

από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Μτφρ. G. Norlin. 1928. Διασκευή από τα
αγγλικά στα νέα ελληνικά.
Γ4.
α.
τὰς αὑτῶν: είναι ομοιόπτωτος προσδιορισμός (επιθετικός προσδιορισμός) στο πόλεις.
ποιήσοντες: είναι (επιρρηματική) τελική μετοχή ως επιρρηματικός προσδιορισμός του
σκοπού στο ρήμα ἥκουσι.
ἀνανδρίαν: είναι αντικείμενο στο ρήμα κατεγνώκασιν.
κινδυνεύειν: είναι υποκείμενο στο (απρόσωπο) απαρέμφατο δεῖν [τελικό απαρέμφατο].
παραχωρῆσαι: είναι υποκείμενο στο (απρόσωπο) ρήμα χρὴ [τελικό απαρέμφατο].
ταῦτα: είναι αντικείμενο στο ρήμα συγχωρήσομεν.
β.
«τὴν γὰρ δόξαν, ταύτην ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πείθουσιν ὑμᾶς ἀποβαλεῖν»: κύρια πρόταση
«ἣν ἡμῖν οἱ πρόγονοι μετὰ πολλῶν κινδύνων ἐν ἑπτακοσίοις ἔτεσιν κτησάμενοι κατέλιπον»:
δευτερεύουσα (ονοματική) αναφορική προσδιοριστική πρόταση [με όρο αναφοράς τὴν
δόξαν].

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§2-3
Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ
κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν
αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο
μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν
αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα
μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι
ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ
ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Με ποιες αναφορές στη δημόσια και την ιδιωτική του ζωή προσπαθεί ο Μαντίθεος να
αντιστρέψει τις αρνητικές εντυπώσεις εις βάρος του;
Mονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Περὶ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία §§1-3
Κατά τους κλασικούς χρόνους τα ιερά δέντρα περιφράσσονταν με ξύλινο φράχτη, που
ονομαζόταν «σηκός» και ελέγχονταν τακτικά. Όποιοι προξενούσαν βλάβη στα δέντρα ή
παραβίαζαν τον «σηκό» τιμωρούνταν σκληρά. Ο λόγος του Λυσία «Ἀρεοπαγιτικός» ή «Περὶ
τοῦ σηκοῦ ἀπολογία» γράφτηκε περίπου το 394 π.Χ. για να εκφωνηθεί ενώπιον του Αρείου
Πάγου από κάποιον Αθηναίο που είχε κατηγορηθεί από έναν συμπολίτη του ότι αρχικά
ξερίζωσε μια ιερή ελιά και αργότερα κατάστρεψε τον «σηκό» της. Ο κατηγορούμενος
αντιμετώπιζε τον κίνδυνο εξορίας και δήμευσης της περιουσίας του.
Στο παρελθόν ενόμιζα, μέλη της βουλής, ότι όποιος ήθελε μπορούσε να κοιτάει τη δουλειά
του και να μην έχει ούτε δίκες ούτε «περιπέτειες». Τώρα όμως έχω βρεθεί τόσο απροσδόκητα
αντιμέτωπος με κατηγορίες και αδίστακτους συκοφάντες, ώστε πιστεύω ότι και αυτοί που
δεν έχουν ακόμα γεννηθεί πρέπει, αν γίνεται, να φοβούνται ήδη για όσα πρόκειται να τους
συμβούν. Διότι εξαιτίας ανθρώπων όπως αυτοί, οι κίνδυνοι αφορούν εξίσου και τους
παντελώς αθώους και εκείνους που έχουν διαπράξει σωρεία αδικημάτων. (…) Και ενώ αυτός
βρίσκεται εδώ έχοντας καταστρώσει από καιρό την επίθεσή του, εγώ είμαι υποχρεωμένος,
ακούγοντας για τις κατηγορίες την ίδια στιγμή με εσάς που θα αποφασίσετε για την υπόθεση,
να αγωνιστώ και για την πατρίδα μου και για την περιουσία μου. Παρά ταύτα, θα
προσπαθήσω να σας διαφωτίσω από την αρχή.

Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος

Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη
Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από
αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: ἀηδῶς, μετρίως, δοκιμάζειν, ἐπεδήμουν, πολιτείας.
Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση,
αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο).
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
∆ημοσθένης, Κατὰ Ἀνδροτίωνος §§51.4-52
(έκδ. του Butcher, S.H. Οξφόρδη: Clarendon Press 1907, ανατ. 1966)
Ο λόγος Κατἀ Ανδροτίωνος γράφτηκε το 355 π.Χ. και σ’ αυτόν κατηγορείται ο Ανδροτίων για
«γραφή παρανόμων», ότι δηλαδή εισήγαγε πρόταση να στεφανωθεί (να επιβραβευθεί) η
Βουλή των Πεντακοσίων, ενώ αυτή δεν είχε επιτελέσει το έργο της. Ο πραγματικός σκοπός
του Δημοσθένη ήταν να παραμερίσει πολιτικά τον Ανδροτίωνα, που είχε γίνει αντιπαθητικός
από τις εισπράξεις των φόρων.
Καὶ μηδεὶς ὑπολαμβανέτω με λέγειν ὡς οὐ χρῆν εἰσπράττειν τοὺς ὀφείλοντας. Χρῆν γάρ. Ἀλλὰ
πῶς; Ὡς ὁ νόμος κελεύει· τῶν ἄλλων ἕνεκα· τοῦτο γάρ ἐστι δημοτικόν. Οὐ γὰρ τοσοῦτον, ὦ
ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοσούτων χρημάτων τοῦτον τὸν τρόπον εἰσπραχθέντων ὠφέλησθε, ὅσον
ἐζημίωσθε τοιούτων ἐθῶν εἰς τὴν πολιτείαν εἰσαγομένων. Εἰ γὰρ θέλετ' ἐξετάσαι τίνος εἵνεκα
μᾶλλον ἄν τις ἕλοιτ' ἐν δημοκρατίᾳ ζῆν ἢ ἐν ὀλιγαρχίᾳ, τοῦτ' ἂν εὕροιτε προχειρότατον, ὅτι
πάντα πραότερ' ἐστὶν ἐν δημοκρατίᾳ. Ὅτι μὲν τοίνυν τῆς ὅπου βούλεσθ' ὀλιγαρχίας οὗτος
ἀσελγέστερος γέγονεν, παραλείψω. Ἀλλὰ παρ' ἡμῖν πότε πώποτε δεινότατ' ἐν τῇ πόλει
γέγονεν; Ἐπὶ τῶν τριάκοντα, πάντες ἂν εἴποιτε. Τότε τοίνυν, ὡς ἔστιν ἀκούειν, οὐδεὶς ἔστιν
ὅστις ἀπεστερεῖτο τοῦ σωθῆναι, ὅστις ἑαυτὸν οἴκοι κρύψειεν, ἀλλὰ τοῦτο κατηγοροῦμεν τῶν
τριάκοντα, ὅτι τοὺς ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀδίκως ἀπῆγον.
------------δημοτικόν: δημοκρατικό
τίνος εἵνεκα (=ἕνεκα): για ποιο λόγο
πώποτε: έως τώρα
οἴκοι: στο σπίτι του

ἀπάγω: συλλαμβάνω με τη χρήση βίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ μηδεὶς ὑπολαμβανέτω … πάντα
πραότερ' ἐστὶν ἐν δημοκρατίᾳ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. «Εἰ γὰρ θέλετ' ἐξετάσαι τίνος εἵνεκα μᾶλλον ἄν τις ἕλοιτ' ἐν δημοκρατίᾳ ζῆν ἢ ἐν
ὀλιγαρχίᾳ, τοῦτ' ἂν εὕροιτε προχειρότατον (…)». Να διακρίνετε την υπόθεση από την
απόδοση (μονάδες 3) και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου τεκμηριώνοντας
την απάντησή σας (μονάδες 3).
β. Να αναγνωρίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων απαρεμφάτων
του κειμένου. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§2-3
Α1.
Ο Μαντίθεος σχετικά με τη δημόσια ζωή του προβάλλει τα δημοκρατικά του φρονήματα και
τη συμμετοχή του στους ίδιους κινδύνους που είχαν βρεθεί και οι βουλευτές. Στην ιδιωτική
του ζωή ισχυρίζεται ότι ακολούθησε πάντα το μέτρο και έζησε με πολύ διαφορετικό τρόπο
από αυτόν που ισχυρίζονται οι κατήγοροί του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Περὶ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία §§1-3
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο (προοίμιο) ο ομιλητής αναφέρει ευθύς
εξ αρχής ότι κατηγορείται και συκοφαντείται από ανθρώπους που συνιστούν κίνδυνο για
όλους τους πολίτες (επίθεση στο ήθος του αντιπάλου). Παρόμοια και ο Μαντίθεος αναφέρει
ότι αν και έχει ζήσει με βάση το μέτρο, οι εχθροί του τον διαβάλλουν. Το κείμενο, επομένως,
μπορεί να συσχετιστεί είτε ως προς το φαινόμενο της συκοφαντίας/διαβολής είτε ως προς
την τακτική της επίθεσης στο ήθος του αντιπάλου.
Β4.
Η άσχημη μυρωδιά μού προκάλεσε αηδία.
Έγραψε μέτρια στο διαγώνισμα.
Δοκίμασα το ρούχο, αλλά μου ήταν μικρό.
Η παρουσία ασθενειών και επιδημιών έχει σημαδέψει την ανθρώπινη ιστορία.
Υποχρέωση της πολιτείας είναι η παροχή δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης για όλους και όλες.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ημοσθένης, Κατὰ Ἀνδροτίωνος §§51.4-52
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Κανείς ας μην καταλάβει ότι θεωρώ πως τα Και κανείς ας μη νομίσει ότι ισχυρίζομαι ότι
οφειλόμενα χρήματα δεν έπρεπε να είχαν δεν

έπρεπε

απαιτηθεί από τους κακοπληρωτές. Έπρεπε. πληρώσουν

να
όσοι

αναγκασθούν
καθυστερούν

να
τους

Αλλά πώς; Όπως και ο νόμος ορίζει, προς φόρους. Βεβαίως έπρεπε. Αλλά πώς; Όπως
όφελος των άλλων πολιτών. Αυτό είναι το ο νόμος ορίζει, δηλαδή προς το γενικό
πνεύμα της δημοκρατίας. Γιατί αυτό που συμφέρον, διότι αυτή είναι η αρχή της
έχετε κερδίσει, άνδρες Αθηναίοι, με την δημοκρατίας. Διότι, πολίτες Αθηναίοι, δεν
απαίτηση ασήμαντων χρηματικών ποσών με έχετε τόσο ωφεληθεί από τα χρήματα τα
τέτοιο τρόπο, δεν είναι τίποτα σε σχέση με οποία εισπράχθηκαν με αυτόν τον τρόπο,
αυτό που χάσατε με την υιοθέτηση τέτοιων όσο έχετε ζημιωθεί, διότι εισήχθησαν

συνηθειών στην πολιτική ζωή. Αν πράγματι αυτού του είδους τα ήθη στην πόλη. Διότι
θέλατε

να

μάθετε

γιατί

κάποιος

θα αν θέλετε να εξετάσετε για ποιους λόγους

προτιμούσε να ζει περισσότερο σε ένα θα προτιμούσε κάποιος να ζει υπό
δημοκρατικό

πολίτευμα

ολιγαρχικό,

θα

προφανέστατος

παρά

καταλάβετε
λόγος

είναι

σε

ένα δημοκρατικό

ότι
ότι

ο ολιγαρχικό,

πολίτευμα
αυτό

θα

παρά

έβρισκε

υπό
κανείς

στη κυριότερο, ότι όλα στη δημοκρατία είναι

δημοκρατία όλα είναι πιο φιλήσυχα. Δεν θα πραότερα. Ότι βέβαια αυτός αποδείχθηκε
μπω στη διαδικασία να δείξω ότι ο περισσότερο σκληρός και αναιδής από
κατηγορούμενος

έχει

αποδειχτεί

πιο οποιαδήποτε ολιγαρχία θα το παραλείψω.

σκληρός και από οποιαδήποτε ολιγαρχία Αλλά σε μας πότε έως τώρα γίνονταν
στον κόσμο. Όμως εδώ στην πόλη μας, πότε φοβερότερα πράγματα στην πόλη; Όλοι θα
έγιναν τα πιο εξωφρενικά πράγματα; Όλοι θα δίνατε την απάντηση ότι συνέβησαν στην
πείτε, την εποχή των Τριάκοντα. Τότε λοιπόν, εποχή των τριάκοντα τυράννων. Εντούτοις
όπως μαθαίνουμε, κανείς, ενώ μπορούσε να τότε, καθώς ακούμε, κάθε πολίτης ήταν
κρυφτεί στο σπίτι του, δεν στερήθηκε το ασφαλής, εάν κρυβόταν στην οικία του,
δικαίωμα να σώσει τη ζωή του. Αυτό για το αλλά

για

αυτό

κατηγορούμε

τους

οποίο κατηγορούμε τους Τριάκοντα είναι ότι τριάκοντα, ότι αυτοβούλως προέβαιναν σε
συλλάμβαναν ανθρώπους παράνομα από συλλήψεις στην αγορά.
την αγορά.

Μτφρ.

Κ.Θ.

Αραπόπουλος,

1961.

Μτφρ. J.H. Vince. 1935. Διασκευή από τα Διασκευή από την καθαρεύουσα στη
αγγλικά στα νέα ελληνικά.

δημοτική.

Γ4.
α.
Yπόθεση: Εἰ γὰρ θέλετ' ἐξετάσαι
Απόδοση: τοῦτ' ἂν εὕροιτε προχειρότατον
Στην υπόθεση έχουμε εἰ + οριστική (θέλετε) και στην απόδοση δυνητική ευκτική (ἄν εὕροιτε).
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει το πραγματικό.
β.
λέγειν: είναι αντικείμενο στο ρήμα ὑπολαμβανέτω [ειδικό απαρέμφατο]
ἐξετάσαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα θέλετ’(ε) [τελικό απαρέμφατο]
ζῆν: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἄν ἔλοιτο [τελικό απαρέμφατο]

τοῦ σωθῆναι: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἀπεστερεῖτο [έναρθρο τελικό απαρέμφατο]

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
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. Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ
δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι
οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ
βραχυτάτων.
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. Κατά τον Μαντίθεο το να έχει υπηρετήσει κανείς στο ιππικό την εποχή των Τριάκοντα δεν
αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το αξίωμα του βουλευτή.
2. Ο Μαντίθεος δηλώνει ότι ο μοναδικός λόγος της απολογίας του δεν είναι η κατηγορία,
αλλά ο έλεγχος της συκοφαντίας των κατηγόρων του.
3. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι στις «δοκιμασίες» ο ομιλητής πρέπει κυρίως να αντικρούει
με επιχειρήματα τις κατηγορίες των αντιπάλων, όπως συμβαίνει και στις άλλες δικαστικές
διαμάχες.

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1. «πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους»: Σε ποιους ακριβώς
αναφέρεται ο Μαντίθεος με την αντωνυμία «αὐτῶν»; (μονάδες 2)

2. «Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας»: Σε ποια «αἰτία» αναφέρεται ο Μαντίθεος; (μονάδες
2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§33-34
Στον λόγο αυτόν, που εκφωνείται κατά τη διαδικασία της δοκιμασίας του Φίλωνα, ο
κατήγορος – βουλευτής προσπαθεί να αποδείξει ότι ο δοκιμαζόμενος είναι ανάξιος να
αναλάβει το βουλευτικό αξίωμα.
Ο μόνος λοιπόν, κύριοι βουλευτές, που δε θα αγανακτούσε δίκαια, αν δεν πάρει (το
βουλευτικό αξίωμα) είναι ο Φίλωνας. Γιατί, δε στερείτε εσείς τώρα την τιμή από αυτόν αλλά
ο ίδιος τότε (τη) στέρησε από τον εαυτό του, όταν δεν έκρινε άξιο να ταχθεί στο πλευρό σας,
για να υπερασπιστεί αυτήν (την βουλή), όπως ακριβώς τώρα ήρθε με προθυμία για να εκλεγεί
(βουλευτής). Νομίζω ότι έχουν ειπωθεί αρκετά, αν και πολλά παρέλειψα βέβαια. Αλλά νομίζω
ότι εσείς και χωρίς αυτά (τις παραλείψεις) θα καταλάβετε αυτά που συμφέρουν την πόλη.
Γιατί, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε άλλες αποδείξεις για εκείνους που αξίζει να είναι
βουλευτές παρά τους εαυτούς σας, τι λογής όντας για την πόλη κριθήκατε άξιοι για
βουλευτές. Γιατί, οι πράξεις αυτού αποτελούν καινοφανές παράδειγμα και είναι ξένες με
κάθε δημοκρατικό πολίτευμα.
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης

Β4. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή
νεοελληνική λέξη της στήλης Β.
Α
1. ἀποδείξας

Β
α. δείγμα
β. δώρο

2. πέπονθε

α. πίστη
β. πάθος

3. Ὁρῶ

α. όριο
β. ενόραση

4. δοκεῖ

α. δεδομένο
β. δόγμα

5. Δέομαι

α. δέηση
β. δέμα
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις Βιβλ. 5, κεφ. 4 §§3-7
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1904, ανατ. 1961)
Η Κύρου Ἀνάβασις περιγράφει τη συμμετοχή σώματος 13.000 Ελλήνων μισθοφόρων (των
Μυρίων), από τη στιγμή που εντάχθηκαν στον στρατό του Κύρου και συμμετείχαν στην
εκστρατεία εκείνου κατά του αδελφού του Αρταξέρξη. Μετά τον θάνατο του Κύρου, το
ελληνικό στράτευμα βρέθηκε ακέφαλο εν μέσω εκατοντάδων χιλιάδων εχθρών. Οι Μύριοι
κατόρθωσαν μετά από πολλές κακουχίες και περιπέτειες να φτάσουν στα παράλια του
Εύξεινου Πόντου.
Έντεῦθεν λέγει ὁ Τιμησίθεος ὅτι πολέμιοί εἰσιν αὐτοῖς οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα. Καὶ ἐδόκει καλέσαι
ἐκείνους, εἰ βούλοιντο ξυμμαχίαν ποιήσασθαι· καὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς
ἄρχοντας. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν
Ἑλλήνων· καὶ ἔλεξε Ξενοφῶν, ἡρμήνευε δὲ Τιμησίθεος· Ὦ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς
βουλόμεθα διασωθῆναι πρὸς τὴν Ἑλλάδα πεζῇ· πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομεν· κωλύουσι δὲ οὗτοι
ἡμᾶς οὓς ἀκούομεν ὑμῖν πολεμίους εἶναι. Εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν ἡμᾶς λαβεῖν
ξυμμάχους καὶ τιμωρήσασθαι εἴ τί ποτε ὑμᾶς οὗτοι ἠδίκησαν, καὶ τὸ λοιπὸν ὑμῶν ὑπηκόους
εἶναι τούτους. Εἰ δὲ ἡμᾶς ἀφήσετε, σκέψασθε πόθεν αὖθις ἂν τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε
ξύμμαχον. Πρὸς ταῦτα ἀπεκρίνατο ὁ ἄρχων τῶν Μοσσυνοίκων ὅτι καὶ βούλοιντο ταῦτα καὶ
δέχοιντο τὴν ξυμμαχίαν.
----------ἐπέκεινα: σε εκείνη την πλευρά
ἡρμήνευε: μετάφραζε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Έντεῦθεν λέγει … ὑμῖν πολεμίους
εἶναι».
Μονάδες 20
Γ4.

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
πολέμιοι:

είναι ……………………………………στο ……………………………………

ἄγων:

είναι ……………………………………στο …………………………………….

πρὸς τὴν Ἑλλάδα:

είναι ……………………………………στο ……………………………………..

εἶναι:

είναι ……………………………………στο …………………………………….

τιμωρήσασθαι:

είναι ……………………………………στο ……………………………………..

ὑμῶν:

είναι ……………………………………στο ……………………………………..
(μονάδες 6)

β. «πόθεν αὖθις ἂν τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε ξύμμαχον»: Να αναγνωρίσετε τη
δευτερεύουσα πρόταση ως προς το είδος (μονάδες 2) και την εισαγωγή (μονάδα 1). Να
προσδιορίσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
Α1.
α.
1. – Σ: Ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων
βουλεύοντας
2. – Σ: Ὥστε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς
ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι.
3. – Λ: ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι
β.
1. Αναφέρεται στους Αθηναίους πολίτες που υπηρέτησαν - ή αναγκάστηκαν να υπηρετήσουν
- ως ιππείς κατά τη διακυβέρνηση των Τριάκοντα και τα ονόματά τους είχαν εγγραφεί στο
σανίδιον.
2. Πρόκειται για την ψευδή, κατά τον Μαντίθεο, κατηγορία πως υπηρέτησε στο σώμα των
ιππέων, όταν εξουσίαζαν οι Τριάκοντα.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§33-34
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο ομιλητής αναφέρει ότι οι πράξεις του
Φίλωνα είναι πρωτοφανείς και ξένες προς κάθε δημοκρατικό πολίτευμα, κι ότι ούτε
υπερασπίστηκε τη βουλή με την ίδια προθυμία με την οποία διεκδικεί τώρα το αξίωμα. Ο
Μαντίθεος στον λόγο του ισχυρίζεται πως, ακόμα και αν είχε υπηρετήσει ως ιππέας, δεν θα
το αρνούνταν εφόσον κανέναν πολίτη δεν έβλαψε. Προσθέτει ακόμα ότι πολλοί βουλευτές
είχαν υπηρετήσει ως ιππείς και είχαν αναλάβει αξιώματα. Και στα δύο κείμενα, λοιπόν,
γίνεται λόγος για τη δράση και το ήθος των δοκιμαζομένων και, παράλληλα, αναφορά στους
βουλευτές, τις προϋποθέσεις που συνέτρεχαν και τις ιδιότητες που θα έπρεπε να διαθέτουν
προκειμένου να αναδειχθούν στο βουλευτικό αξίωμα.
Β4.
1-α, 2-β, 3-β, 4-β, 5-α
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις Βιβλ. 5, κεφ. 4 §§3-7
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Τότε τους λέει ο Τιμησίθεος πως εκείνοι Μετά ο Τιμησίθεος τους λέει ότι οι απέναντι
που κατοικούν απέναντι είναι εχθροί με των Μοσσυνοίκων είναι εχθροί τους. Και

τούτους τους ανθρώπους. Γι᾽ αυτό είχε τη πρότεινε να τους προσκαλέσουν εκείνους
γνώμη να τους καλέσουν και, αν ήθελαν, να μήπως και επιθυμούσαν να συνάψουν μαζί
κάμουν συμμαχία. Πήγε ο Τιμησίθεος και τους συμμαχία. Πράγματι στάλθηκε σ’
γύρισε φέρνοντας τους αρχηγούς. Όταν αυτούς ο Τιμησίθεος και επέστρεψε μαζί με
έφτασαν, συγκεντρώθηκαν και οι αρχηγοί τους άρχοντές τους. Κι όταν έφτασαν,
των Μοσσυνοίκων και οι στρατηγοί των έκαναν κοινή σύσκεψη οι άρχοντες των
Ελλήνων, κι είπε τούτα δω ο Ξενοφώντας Μοσσυνοίκων
που

τα

μετάφραζε

ο

και

οι

στρατηγοί

των

Τιμησίθεος. Ελλήνων· και ο Ξενοφώντας άρχιζε να μιλά

«Μοσσύνοικοι, εμείς θέλουμε να σωθούμε και ο Τιμησίθεος μετάφραζε: «Άνδρες
και να πάμε στην Ελλάδα βαδίζοντας με τα Μοσσύνοικοι,

εμείς

επιθυμούμε

να

πόδια, γιατί δεν έχουμε πλοία. Μας φτάσουμε σώοι στην Ελλάδα από τη στεριά·
εμποδίζουν όμως εκείνοι, που μαθαίνουμε γιατί δεν διαθέτουμε πλοία· αλλά μας
πως είναι εχθροί σας. Αν θέλετε λοιπόν, εμποδίζουν αυτοί εδώ, που κατά τις
μπορείτε να μας πάρετε συμμάχους και να πληροφορίες μας είναι εχθροί σας. Αν το
τους τιμωρήσετε, αν σας έβλαψαν καμιά επιθυμείτε λοιπόν, μπορείτε να συνάψετε
φορά, κι από δω και πέρα να τους έχετε συμμαχία μαζί μας και να τους τιμωρήσετε
υποταχτικούς. Αν όμως δεν το δεχτείτε, για όποια τυχόν αδικία έχουν διαπράξει σε
σκεφτείτε από πού θα μπορέσετε να βάρος σας και στο εξής να γίνουν
ξανασυμμαχήσετε με μια δύναμη τόσο υποτακτικοί

σας.

Κι

αν

δε

μας

μεγάλη, σαν τη δική μας». Απαντώντας ο εκμεταλλευθείτε, αναλογισθείτε πότε ξανά
αρχηγός των Μοσσυνοίκων είπε ότι και τα θα μπορούσατε να έχετε ευκαιρία για
θέλουν αυτά και δέχονται τη συμμαχία.

συμμαχία με τόση μεγάλη δύναμη». Σε αυτά

Μτφρ. Γ. Δ. Ζευγώλης. 1981.

απάντησε ο άρχοντας των Μοσσυνοίκων ότι
και τα επιθυμούν αυτά και δέχονται τη
συμμαχία.
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2005.

Γ4.
α.
πολέμιοι: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο (οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα) [μέσω του συνδετικού
ρήματος εἰσιν].
ἄγων: είναι (επιρρηματική) τροπική μετοχή ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου
στο ρήμα ἧκεν.

πρὸς τὴν Ἑλλάδα: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου (της
κατεύθυνσης) στο απαρέμφατο διασωθῆναι.
εἶναι: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἀκούομεν [ειδικό απαρέμφατο].
τιμωρήσασθαι: είναι υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἔξεστιν [τελικό απαρέμφατο].
ὑμῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο ὑπηκόους.
β. πόθεν αὖθις ἂν τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε ξύμμαχον: είναι δευτερεύουσα (ονοματική)
πλάγια ερωτηματική πρόταση και εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα πόθεν (μερική
άγνοια)· λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα σκέψασθε.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον
ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς
καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι
πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ
[παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι
χείρους εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ
μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.
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 δηλώνει ότι σε κάθε περίπτωση χρωστά ευγνωμοσύνη στους κατηγόρους
του.
2. Ο Μαντίθεος ελπίζει πως όποιος νιώθει εχθρικά για αυτόν, θα αλλάξει γνώμη μετά την
απολογία του.
3. Ο Μαντίθεος έχει την αξίωση να επικυρωθεί η εκλογή του, αν αποδείξει ότι έχει φιλικά
αισθήματα προς τη δημοκρατία και ότι έχει αναγκαστεί να συμμετέχει στους ίδιους
κινδύνους με τους βουλευτές.

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1. «οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι»: Σε
ποιους αναφέρεται ο Μαντίθεος με την αντωνυμία «οἵτινες»; (μονάδες 2)

2. «οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας»: Σε ποια «πολιτεία» αναφέρεται ο Μαντίθεος;
(μονάδες 2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Διονύσιος Ἀλικαρνασσεύς, Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων, Λυσίας, 17
Στο έργο του Διονυσίου Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων (ὑπομνηματισμοί), που δεν έχει διασωθεί
ολόκληρο, φαίνεται πως ανήκαν πραγματείες για σημαντικούς αττικούς ρήτορες, μεταξύ των
οποίων και ο Λυσίας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Διονύσιος προβαίνει σε θετική
αξιολόγηση των προοιμίων των δικανικών λόγων του Λυσία.
Τα προοίμιά του [Λυσία] διακρίνονται για τη ζωντάνια και την κίνηση που έχουν· αυτή του
την ικανότητα στα προοίμια θα μπορούσε να τη θαυμάσει κανείς, προπάντων αν σκεφτεί ότι,
ενώ έγραψε πάνω από διακόσιους δικανικούς λόγους, σε κανέναν από αυτούς δεν βρέθηκε
να έχει γράψει ένα μη πειστικό προοίμιο ή να έχει χρησιμοποιήσει μια άσχετη με την υπόθεση
αρχή ή να έχει ανατρέξει στα ίδια επιχειρήματα ή να έχει καταφύγει στις ίδιες ιδέες. Κι όμως,
αυτό το σφάλμα το έχουν διαπράξει άλλοι που έγραψαν λίγους λόγους, εννοώ το να
χρησιμοποιούν τους ίδιους κοινούς τόπους· και να μην πω ότι και όλοι τους σχεδόν έκλεψαν
από άλλους, χωρίς να ντρέπονται καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα ο Λυσίας είναι πρωτότυπος σε
κάθε λόγο του, σε ό, τι αφορά την αρχή και το προοίμιο, και ικανός να πετύχει οτιδήποτε
θέλει· είτε θέλει να κερδίσει την εύνοια ή την προσοχή του ακροατηρίου του είτε να το κάνει
δεκτικό στους λόγους του, ποτέ δεν απέτυχε στον σκοπό του. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το
μέρος του λόγου, ανακηρύσσω τον Λυσία πρώτο ή τουλάχιστον κατώτερο από κανέναν.
Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου»

Β4. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά
συγγενή νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν.
Α

Β

1. πολλὴν

α. αιωνόβιος

2. διαβεβλημένοις

β. δοκίμιο

3. βεβιωκὼς

γ. δημοσκόπηση

4. δόξαν

δ. διαβόητος

5. ἐπεδήμουν

ε. πλειονότητα

ζ. επίπεδο
η. βολή
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Νόµοι 631b.3-d.2
(έκδ. του Burnet, J. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1907, ανατ. 1967)
Αντικείμενο του συγκεκριμένου πλατωνικού διαλόγου – όπως και στην Πολιτεία – είναι η
οικοδόμηση ενός φανταστικού πολιτεύματος, η εύρυθμη λειτουργία του οποίου εξαρτάται
από μία ιδεατή νομοθεσία. Στη συζήτηση παίρνουν μέρος ένας ανώνυμος Αθηναίος, ο
Κρητικός Κλεινίας και ο Σπαρτιάτης Μέγγιλος.
«Ὦ ξένε,» ἐχρῆν εἰπεῖν, «οἱ Κρητῶν νόμοι οὐκ εἰσὶν μάτην διαφερόντως ἐν πᾶσιν εὐδόκιμοι
τοῖς Ἕλλησιν· ἔχουσιν γὰρ ὀρθῶς, τοὺς αὐτοῖς χρωμένους εὐδαίμονας ἀποτελοῦντες. Πάντα
γὰρ τἀγαθὰ πορίζουσιν. Διπλᾶ δὲ ἀγαθά ἐστιν, τὰ μὲν ἀνθρώπινα, τὰ δὲ θεῖα· ἤρτηται δ' ἐκ
τῶν θείων θάτερα, καὶ ἐὰν μὲν δέχηταί τις τὰ μείζονα πόλις, κτᾶται καὶ τὰ ἐλάττονα, εἰ δὲ
μή, στέρεται ἀμφοῖν. Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἐλάττονα ὧν ἡγεῖται μὲν ὑγίεια, κάλλος δὲ δεύτερον, τὸ
δὲ τρίτον ἰσχὺς εἴς τε δρόμον καὶ εἰς τὰς ἄλλας πάσας κινήσεις τῷ σώματι, τέταρτον δὲ δὴ
πλοῦτος οὐ τυφλὸς ἀλλ' ὀξὺ βλέπων, ἄνπερ ἅμ' ἕπηται φρονήσει· ὃ δὴ πρῶτον αὖ τῶν θείων
ἡγεμονοῦν ἐστιν ἀγαθῶν, ἡ φρόνησις, δεύτερον δὲ μετὰ νοῦ σώφρων ψυχῆς ἕξις, ἐκ δὲ
τούτων μετ' ἀνδρείας κραθέντων τρίτον ἂν εἴη δικαιοσύνη, τέταρτον δὲ ἀνδρεία. Ταῦτα δὲ
πάντα ἐκείνων ἔμπροσθεν τέτακται φύσει, καὶ δὴ καὶ τῷ νομοθέτῃ τακτέον οὕτως».
-----------ἤρτηται: ἐξήρτηται: εξαρτώνται
θάτερα: τὰ ἕτερα
ἀμφοῖν: και τα δύο
τῷ νομοθέτῃ τακτέον οὕτως: ο νομοθέτης πρέπει να τα παρατάξει μ' αυτή τη σειρά
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἐλάττονα … τῷ
νομοθέτῃ τακτέον οὕτως».
Μονάδες 20
Γ4.

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
πᾶσιν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

εὐδόκιμοι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

αὐτοῖς:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τίς:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ταῦτα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 5)

β. «ἤρτηται δ' ἐκ τῶν θείων θάτερα, καὶ ἐὰν μὲν δέχηταί τις τὰ μείζονα πόλις, κτᾶται καὶ τὰ
ἐλάττονα (…)»: Στο παραπάνω απόσπασμα ο ομιλητής διατυπώνει έναν υποθετικό λόγο
θέλοντας να εκφράσει μία διαχρονική άποψη. Να διακρίνετε την υπόθεση και την απόδοση
(μονάδες 2) και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου, τεκμηριώνοντας την
απάντησή σας (μονάδες 3).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Α1.
α.
1. – Λ: Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ
ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας·
2. – Σ: ὥστ᾽ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ
λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν
λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι.
3. – Λ: Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι
πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι·
β.
1. Με την αντωνυμία «οἵτινες» ο Μαντίθεος αναφέρεται στους κατηγόρους: τούτους, δηλαδή
τοὺς κατηγόρους.
2. Ο Μαντίθεος αναφέρεται στο τυραννικό καθεστώς των τριάκοντα (ἐπὶ τῶν τριάκοντα).
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων, Λυσίας, 17
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο παρουσιάζονται χαρακτηριστικά
στοιχεία των προοιμίων των ρητορικών λόγων του Λυσία, από τα οποία κάποια μπορούν να
αναζητηθούν στο συγκεκριμένο προοίμιο του Ὑπὲρ Μαντιθέου. Έτσι, για παράδειγμα,
εντοπίζεται ο εύστοχος τρόπος με τον οποίο επιδιώκονται η εύνοια και η προσοχή των
βουλευτών μέσω του ισχυρισμού ότι οι κατήγοροι επιθυμούν με κάθε τρόπο να βλάψουν τον
δοκιμαζόμενο που παρουσιάζεται ως θύμα άδικης διαβολής. Επίσης, στην εύνοια και την
προσοχή αποσκοπεί η δήλωση του ομιλητή ότι όποιος τον ακούσει να μιλά για τα
πεπραγμένα του θα αλλάξει γνώμη γι’ αυτόν και θα τον θεωρήσει πολύ καλύτερο. Τέλος, ο
λόγος χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, αφού δεν ακολουθείται η συνήθης τεχνική της
σπίλωσης των κατηγόρων, αλλά παρά προσδοκίαν ο δοκιμαζόμενος δηλώνει ότι σχεδόν τους
οφείλει ευγνωμοσύνη για την κατηγορία.
Β4.
1-ε, 2-η, 3-α, 4-β, 5-γ
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Νόµοι 631b.3-d.2
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις

Έπρεπε να πεις: Οι νόμοι των Κρητικών δεν «Ξένε», θα 'πρεπε να πης, «οι νόμοι των
θεωρούνται χωρίς λόγο οι πιο υπέροχοι και Κρητών δεν απολαύουν χωρίς λόγο τόσον
πιο επιτυχημένοι απ' όλους τους Έλληνες. μεγάλης υπολήψεως μεταξύ όλων των
Είναι σωστοί γιατί κάμνουν ευτυχισμένους Ελλήνων». Πράγματι, είναι σωστοί, αφού
εκείνους που τους χρησιμοποιούν, τους κάνουν

ευτυχείς

εκείνους

που

τους

παρέχουν δηλαδή όλα τα αγαθά. Και είναι χρησιμοποιούν, διότι προσφέρουν όλα τα
τα αγαθά δυο ειδών: άλλα ανθρώπινα, άλλα αγαθά. Είναι δε δύο ειδών τα αγαθά: τα μεν
θεϊκά και από τα θεϊκά εξαρτώνται τα άλλα. ανθρώπινα, τα δε θεϊκά· εξαρτώνται δε εκ
Αν

κάποια

πόλη

παραδέχεται

τα των θεϊκών και τα άλλα, και αν μία πόλις

μεγαλύτερα, αποχτά και τα κατώτερα, αν δέχεται τα μεγαλύτερα, αποκτά και τα
όχι, στερείται και τα δυο. Και είναι μικρότερα, ειδεμή στερείται και των δύο.
μικρότερης αξίας τα αγαθά στα οποία Στα μικρότερα περιλαμβάνονται κυρίως μεν
πρώτο έρχεται η υγεία, δεύτερο το κάλλος, η υγεία, δεύτερο η ομορφιά, τρίτο η
τρίτο η δύναμη στο τρέξιμο και σε όλες τις σωματική δύναμις, και στο τρέξιμο και σε
άλλες σωματικές ασκήσεις, τέταρτο ο όλες τις άλλες κινήσεις, και τέταρτο, τέλος,
πλούτος, όχι ο τυφλός αλλά εκείνος που έχει ο πλούτος, όχι τυφλός, αλλ' οξυδερκής, αν
οξύτατη όραση που βεβαίως συνοδεύεται βεβαίως συνοδεύεται από φρόνηση. Από τα
από τη φρόνηση. Από τα θεϊκά αγαθά, θεϊκά αγαθά, πάλι, εκείνο που προεξάρχει
αγαπητέ μου, ηγεμονεύει τρόπον τινά και είναι η φρόνησις, δεύτερο δε η σωφροσύνη
έρχεται πρώτο η φρόνηση, δεύτερο η μετά λογικής, από αυτά δε ―αφού
μετριοπαθής

διάθεση

της

ψυχής αναμειχθούν με ανδρεία― θα προέλθη

συνοδευόμενη από ευφυΐα, από αυτά δε, τρίτο, η δικαιοσύνη, και τέταρτο η ανδρεία.
αφού

αναμιχθούν

με

την

ανδρεία, Όλα αυτά δε τα τελευταία έχουν ταχθή από

παράγεται σαν τρίτο αγαθό η δικαιοσύνη, τη φύση να είναι μπροστά από τα
και τέταρτο η ανδρεία. Όλα αυτά έχουν προηγούμενα, και έτσι πρέπει να τα
τοποθετηθεί εκ φύσεως πριν από τα υλικά κατατάσση και ο νομοθέτης.
αγαθά και ο νομοθέτης πρέπει να τα Μτφρ. Κ. Φίλιππας. [1964] 1975.
παρατάξει μ' αυτή τη σειρά.
Μτφρ. Β. Μοσκόβης. 1988.
Γ4.
α.
πᾶσιν: είναι κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τοῖς Ἕλλησιν.

εὐδόκιμοι: είναι κατηγορούμενο στο (υποκείμενο) οἱ (Κρητῶν) νόμοι (από το εἰσίν).
αὐτοῖς: είναι αντικείμενο στη (μετοχή) τοὺς χρωμένους.
τίς: είναι (ονοματικός) επιθετικός προσδιορισμός στο (υποκείμενο) πόλις.
ταῦτα: είναι υποκείμενο στο ρήμα τέτακται (αττική σύνταξη).
β.
Υπόθεση: ἐὰν μὲν δέχηταί τις τὰ μείζονα πόλις (ἂν + υποτακτική)
Απόδοση: κτᾶται καὶ τὰ ἐλάττονα (οριστική ενεστώτα)
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον, δηλαδή κάτι
διαχρονικό.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς
τότε πολιτείας. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος ζούσε στην Αθήνα, όταν συνέβη η καταστροφή του αθηναϊκού στόλου στον
Ελλήσποντο (στους Αιγός Ποταμούς).
2. Ο Μαντίθεος δεν διέμενε στην Αθήνα, όταν γκρεμίζονταν τα Μακρά Τείχη.
3. Ο Μαντίθεος και ο αδελφός του έζησαν στον Πόντο σε όλη τη διάρκεια της κυριαρχίας
των Τριάκοντα.
4. Ο Μαντίθεος επέστρεψε στην Αθήνα μαζί με αυτούς που είχαν καταλάβει τη Φυλή.
5. Ο Μαντίθεος επέστρεψε στην Αθήνα για να υποστηρίξει το καθεστώς των Τριάκοντα.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §37
Στο ιστορικό μέρος της μελέτης του για το αθηναϊκό πολίτευμα (κεφ. 1-41) ο Αριστοτέλης
πραγματεύεται και την περίοδο της τυραννίας των Τριάκοντα. Εδώ η αφήγηση
επικεντρώνεται στα γεγονότα πριν και μετά από τη θανάτωση του Θηραμένη.
Είχε πια μπει ο χειμώνας, όταν ο Θρασύβουλος με τους εξόριστους κατέλαβε το φρούριο της
Φυλής και οι Τριάκοντα, που είχαν στείλει ένα απόσπασμα εναντίον του και είχαν αποτύχει,
αποφάσισαν τους άλλους μεν πολίτες να αφοπλίσουν, τον Θηραμένη δε να εξοντώσουν με

τον ακόλουθο τρόπο. Πρότειναν δύο νόμους στη βουλή, επιμένοντας να ψηφιστούν με
ανάταση χεριών. Με τον πρώτο από αυτούς αναγνωριζόταν στους Τριάκοντα το δικαίωμα να
θανατώσουν οποιονδήποτε από τους πολίτες δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των τριών
χιλιάδων. Με το δεύτερο νόμο αφαιρούσαν τα πολιτικά δικαιώματα από όσους είχαν
καταστρέψει το τείχος της Ηετιωνείας ή είχαν εναντιωθεί στους Τετρακόσιους, που είχαν
επιβάλει την προηγούμενη ολιγαρχία. Ο Θηραμένης είχε συμμετάσχει και στα δύο και έτσι,
όταν επικυρώθηκαν οι νόμοι, βρέθηκε να έχει στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά του και οι
Τριάκοντα είχαν εξουσία να τον θανατώσουν. Αφού σκότωσαν τον Θηραμένη και αφόπλισαν
όλους τους πολίτες εκτός από τους τρεις χιλιάδες, άρχισαν να επιδεικνύουν σε όλα τα
ζητήματα ωμότητα και φαυλότητα. Έστειλαν επίσης πρέσβεις στη Λακεδαίμονα για να
καταγγείλουν τον Θηραμένη και να ζητήσουν βοήθεια. Οι Λακεδαιμόνιοι τους άκουσαν και
έστειλαν αρμοστή τον Καλλίβιο με επτακόσιους περίπου στρατιώτες, που ήρθαν, κατέλαβαν
την Ακρόπολη και τη φρουρούσαν.
Μτφρ. Α. Παναγόπουλος
Β4. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή
νεοελληνική λέξη της στήλης Β.
Α
1. ἐπεδήμουν

Β
α. επίδομα
β. δημηγορία

2. διαιτησομένους

α. διαιτησία
β. διάταση

3. ἀφιγμένους

α. αφήγημα
β. ικεσία

4. ἀλλοτρίων

α. αλλαντικό
β. απαλλοτρίωση

5. ἠτίμαζον

α. επίτιμος
β. ανέτοιμος
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλούταρχος, Περὶ παίδων ἀγωγῆς 9b.1-9c.7
(έκδ. του Babbitt, F.C. Κέμπριτζ, Μασ.: Harvard University Press, 1927, ανατ. 1969)
Στο συγκεκριμένο έργο, που αποδιδόταν στον Πλούταρχο (περ. 45-125 μ.Χ.), προτείνεται ένα
πρόγραμμα σπουδών για τη μόρφωση του νέου ανθρώπου και την επίτευξη της αρετής και
της ευδαιμονίας.
Ἤδη δέ τινας ἐγὼ εἶδον πατέρας, οἷς τὸ λίαν φιλεῖν τοῦ μὴ φιλεῖν αἴτιον κατέστη. Tί οὖν ἐστιν
ὃ βούλομαι λέγειν, ἵνα τῷ παραδείγματι φωτεινότερον ποιήσω τὸν λόγον; Σπεύδοντες γὰρ
τοὺς παῖδας ἐν πᾶσι τάχιον πρωτεῦσαι πόνους αὐτοῖς ὑπερμέτρους ἐπιβάλλουσιν, οἷς
ἀπαυδῶντες ἐκπίπτουσι, καὶ ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαθείαις οὐ δέχονται τὴν μάθησιν
εὐηνίως. Ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ τοῖς μὲν μετρίοις ὕδασι τρέφεται, τοῖς δὲ πολλοῖς πνίγεται, τὸν
αὐτὸν τρόπον ψυχὴ τοῖς μὲν συμμέτροις αὔξεται πόνοις, τοῖς δ' ὑπερβάλλουσι βαπτίζεται.
Δοτέον οὖν τοῖς παισὶν ἀναπνοὴν τῶν συνεχῶν πόνων, ἐνθυμουμένους ὅτι πᾶς ὁ βίος ἡμῶν
εἰς ἄνεσιν καὶ σπουδὴν διῄρηται. Καὶ διὰ τοῦτ' οὐ μόνον ἐγρήγορσις ἀλλὰ καὶ ὕπνος εὑρέθη,
οὐδὲ πόλεμος ἀλλὰ καὶ εἰρήνη, οὐδὲ χειμὼν ἀλλὰ καὶ εὐδία, οὐδ' ἐνεργοὶ πράξεις ἀλλὰ καὶ
ἑορταί.
---------τὸ λίαν φιλεῖν: η υπερβολική αγάπη
κατέστη: συνήθως γίνεται
ἐκπίπτουσι: καταβάλλονται από κούραση, εξαντλούνται
εὐηνίως: µε ευχαρίστηση
βαπτίζεται: καταβυθίζεται, καταποντίζεται
Δοτέον οὖν τοῖς παισὶν: δεῖ διδόναι (ἡμᾶς) τοῖς παισὶν
ἡ εὐδία: η καλοκαιρία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ … ἀλλὰ καὶ
ἑορταί».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να γράψετε το ζητούμενο στην παρένθεση για καθέναν από τους υπογραμμισμένους
όρους του κειμένου.

•

κατέστη (υποκείμενο)

•

πρωτεῦσαι (υποκείμενο)

•

ἐπιβάλλουσιν (αντικείμενο/ αντικείμενα)

•

τρέφεται (υποκείμενο)
(μονάδες 4)

β. «Δοτέον οὖν τοῖς παισὶν ἀναπνοὴν τῶν συνεχῶν πόνων, ἐνθυμουμένους ὅτι πᾶς ὁ βίος
ἡμῶν εἰς ἄνεσιν καὶ σπουδὴν διῄρηται». Στο παραπάνω απόσπασμα, αφού διακρίνετε τη
δευτερεύουσα πρόταση και αναγνωρίσετε το είδος και τη συντακτική λειτουργία της, να
σχολιάσετε τα στοιχεία της πρότασης που εκφράζουν την αντικειμενική κρίση του ομιλητή.
(μονάδες 6)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Α1.
1. – Λ: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτησομένους ἐξέπεμψε
2. – Σ: καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>
3. – Λ: ἀλλ᾽ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις
4. – Λ: ἀλλ᾽ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις
5. – Λ: Καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν
ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες (…) ἀλλὰ μᾶλλον
ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία §37
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρονται τα γεγονότα και οι
μεθοδεύσεις που οδήγησαν στην εκτέλεση του Θηραμένη, αν και υπήρξε ηγετικό στέλεχος
στο καθεστώς των Τριάκοντα. Επομένως, μπορεί να γίνει συσχετισμός με την αποστροφή του
Μαντίθεου στον λόγο του: «ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον».
Β4.
1-β, 2-α, 3-β, 4-β, 5-α
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλούταρχος, Περὶ παίδων ἀγωγῆς 9b.1-9c.7
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Εγώ ήδη είδα μερικούς γονείς στους Γνωρίζω

ήδη

εγώ

πατέρες,

που

η

οποίους η μεγάλη αγάπη για τα παιδιά τους υπερβολική αγάπη για τα παιδιά τους
έγινε αιτία να μην τα αγαπούν. Τι είναι αυτό εξελίχτηκε σε αδιαφορία απέναντί τους. Τι
που θέλω να πω, για να το κάνω πιο είναι αυτό που θέλω να τονίσω, για να
ξεκάθαρο με ένα παράδειγμα; Επειδή, καταστήσω το λόγο μου πιο φωτεινό με το
λοιπόν, βιάζονται να αριστεύσουν τα παιδιά παράδειγμα; Πιέζοντας τα παιδιά τους να
τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε όλα, τα είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα πρώτα
υποβάλλουν σε υπέρμετρους κόπους, τους σε όλα, τα φορτώνουν με δυσβάσταχτες
οποίους (εκείνα) αφήνουν στη μέση, επειδή υποχρεώσεις και κουρασμένοι από όλα
κουράζονται,
προσλαμβάνουν

και
τη

μάλιστα
μάθηση

δεν αυτά γονατίζουν και κάτω κι από άλλες
με αφόρητες πιέσεις δεν δέχονται με ηρεμία τη

ευχαρίστηση, επειδή πιέζονται από όσα μάθηση. Γιατί, όπως ακριβώς τα φυτά με

κακά παθαίνουν. Γιατί, όπως ακριβώς τα λογικό νερό ποτίζονται ενώ με υπερβολικό
φυτά με το λίγο νερό τρέφονται αλλά με το πνίγονται, με τον ίδιο τρόπο η ψυχή
πολύ πνίγονται, με τον ίδιο τρόπο η ψυχή ανατρέφεται με ελεγχόμενους κόπους ενώ
αναπτύσσεται,
μετρημένους

όταν
κόπους,

υποβάλλεται
ενώ

με

σε καταποντίζεται

με

τις

αβάσταχτες

τους υποχρεώσεις μόρφωσης. Πρέπει, λοιπόν, να

υπερβολικούς βυθίζεται. Πρέπει, λοιπόν, να προσφέρουμε στα παιδιά διάλειμμα στις
δίνουμε στα παιδιά ανάσες από τους απανωτές προσπάθειές τους, λαμβάνοντας
συνεχείς κόπους, με το να έχουμε υπόψη υπόψη ότι όλη η ζωή μας είναι μοιρασμένη
μας ότι ολόκληρη η ζωή μας διαιρείται σε σε ξεκούραση και εργασία. Γι’ αυτόν
ανάπαυση και σε προσπάθεια. Γι’ αυτόν το ακριβώς το λόγο επικράτησε η εγρήγορση
λόγο, έχει βρεθεί όχι μόνον η εγρήγορση και ο ύπνος, όχι μόνο ο πόλεμος αλλά και η
αλλά και ο ύπνος, όχι μόνον ο πόλεμος αλλά ειρήνη, όχι μόνο ο χειμώνας αλλά και το
και η ειρήνη, όχι μόνον η κακοκαιρία αλλά καλοκαίρι, όχι μόνο μέρες κούρασης, αλλά
και η καλοκαιρία, όχι μόνον οι εργασίες και γιορτές αργίας.
αλλά και οι γιορτές.

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2002.

Μτφρ. F.C. Babbitt. 1939. Διασκευή από τα
αγγλικά στα νέα ελληνικά.
Γ4.
α.
κατέστη (υποκείμενο): τὸ φιλεῖν
πρωτεῦσαι (υποκείμενο): τοὺς παῖδας
ἐπιβάλλουσιν (αντικείμενο/ αντικείμενα): πόνους (άμεσο αντικείμενο)/ αὐτοῖς (έμμεσο
αντικείμενο)
τρέφεται (υποκείμενο): τὰ φυτά, (αττική σύνταξη)
β.
ὅτι πᾶς ὁ βίος ἡμῶν εἰς ἄνεσιν καὶ σπουδὴν διῄρηται: δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική
πρόταση, αντικείμενο στη μετοχή ἐνθυμουμένους. Ο ειδικός σύνδεσμος ὅτι και η οριστική
διῄρηται εκφράζουν την αντικειμενική κρίση του ομιλητή.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
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. 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 ἀπενεχθῆναι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Για ποιους λόγους ο Μαντίθεος θεωρεί την πινακίδα (τὸ σανίδιον) αναξιόπιστο στοιχείο
ενοχής;
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§32-33
Ο ρήτορας Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη, έναν από τους Τριάκοντα Τυράννους, ότι
προκάλεσε τον φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου. Ο λόγος εκφωνήθηκε το 403 π.Χ.
από τον ίδιο τον ρήτορα.
Και είχες χρέος, Ερατοσθένη, αν πραγματικά ήσουν ακέραιος άνθρωπος, να γίνεις
πληροφοριοδότης για χάρη αυτών που ήταν να θανατωθούν άδικα και όχι να συλλαμβάνεις
αυτούς που θα εξοντώνονταν άδικα. Οι πράξεις σου όμως αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο που
δε στενοχωριόταν, αλλά αντίθετα χαιρόταν με όσα γίνονταν. Επομένως, οι δικαστές πρέπει
να στηρίξουν την ψήφο τους στα έργα και όχι στα λόγια σου· να χρησιμοποιήσουν ως
αποδείξεις για τα όσα τότε έλεγες τα όσα ξέρουν ότι έκανες, αφού δεν είναι δυνατό να
παρουσιαστούν μάρτυρες για κείνα. Γιατί εμείς δεν είχαμε δικαίωμα όχι μόνο να είμαστε
παρόντες στις συζητήσεις σας, αλλά ούτε καν να βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Έτσι, εσείς έχετε
τη δυνατότητα, μολονότι έχετε διαπράξει κάθε κακό εναντίον της πόλης, να διεκδικήσετε για
τον εαυτό σας κάθε καλό.
Μτφρ. Ν.Χ. Χουρμουζιάδης

Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο
ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του αρχαίου διδαγμένου κειμένου που σας δίνεται,
ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
•

ἐψηφίσασθαι: Έθεσε ................................ για βουλευτής.

•

ἀναπράξηται: Μετά το τροχαίο ατύχημα ο ειδικός ................................ εξέτασε τα
αυτοκίνητα για να διαπιστωθούν οι ζημιές.

•

καταβαλόντα: H ................................ των εθελοντών στον καθαρισμό των παραλιών της
περιοχής ήταν σημαντική.

•

ἀποδείξειαν: Η Μαρία μάς παρουσίασε ένα αντιπροσωπευτικό ................................ της
ποιοτικής δουλειάς της.

•

ἐξαλειφθῆναι: Στο τραύμα η μητέρα μού έβαλε ................................ .
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη Βιβλ. ΧΙΙ §§53, 1-2
(έκδ. των Vogel, F., Fischer, K.T. Λειψία: Teubner, 1888, ανατ. 1964)
Η Βιβλιοθήκη του Διοδώρου αποτελεί μία χρονογραφικά (δηλ. κατά χρονολογική σειρά)
οργανωμένη παγκόσμια ιστορία, η οποία εκτείνεται από τους μυθικούς χρόνους ως το 60 π.Χ.
Στο απόσπασμα γίνεται αναφορά στον γνωστό ρήτορα και δάσκαλο της ρητορικής Γοργία.
Ἐπὶ δὲ τούτων κατὰ τὴν Σικελίαν Λεοντῖνοι, Χαλκιδέων μὲν ὄντες ἄποικοι, συγγενεῖς δὲ
Ἀθηναίων, ἔτυχον ὑπὸ Συρακοσίων πολεμούμενοι. Πιεζόμενοι δὲ τῷ πολέμῳ, καὶ διὰ τὴν
ὑπεροχὴν τῶν Συρακοσίων κινδυνεύοντες ἁλῶναι κατὰ κράτος, ἐξέπεμψαν πρέσβεις εἰς τὰς
Ἀθήνας, ἀξιοῦντες τὸν δῆμον βοηθῆσαι τὴν ταχίστην καὶ τὴν πόλιν ἑαυτῶν ἐκ τῶν κινδύνων
ῥύσασθαι. Ἦν δὲ τῶν ἀπεσταλμένων ἀρχιπρεσβευτὴς Γοργίας ὁ ῥήτωρ, δεινότητι λόγου πολὺ
προέχων πάντων τῶν καθ' ἑαυτόν. Οὗτος καὶ τέχνας ῥητορικὰς πρῶτος ἐξεῦρε καὶ κατὰ τὴν
σοφιστείαν τοσοῦτο τοὺς ἄλλους ὑπερέβαλεν, ὥστε μισθὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν μαθητῶν
μνᾶς ἑκατόν. Οὗτος οὖν καταντήσας εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ παραχθεὶς εἰς τὸν δῆμον διελέχθη
τοῖς Ἀθηναίοις περὶ τῆς συμμαχίας, καὶ τῷ ξενίζοντι τῆς λέξεως ἐξέπληξε τοὺς Ἀθηναίους
ὄντας εὐφυεῖς καὶ φιλολόγους.
-------Ἐπὶ δὲ τούτων: Στα χρόνια λοιπόν αυτά

ῥύσασθαι <ῥύοµαι: λυτρώνω, σώζω
τῷ ξενίζοντι τῆς λέξεως: με την ξενική προφορά στην ομιλία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἦν δὲ τῶν ἀπεσταλμένων … ὄντας
εὐφυεῖς καὶ φιλολόγους».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
ἄποικοι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

πολεμούμενοι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἁλῶναι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ὁ ῥήτωρ:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

πρῶτος:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

περὶ τῆς συμμαχίας: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 6)
β. «Οὗτος καὶ τέχνας ῥητορικὰς πρῶτος ἐξεῦρε καὶ κατὰ τὴν σοφιστείαν τοσοῦτο τοὺς
ἄλλους ὑπερέβαλεν, ὥστε μισθὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν μαθητῶν μνᾶς ἑκατόν.»: Στην
παραπάνω περίοδο να διακρίνετε τις επιμέρους προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε ως προς
το είδος τους. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
Α1.
Ο Μαντίθεος θεωρεί την πινακίδα αναξιόπιστο στοιχείο για τους εξής λόγους:
α) υπήρχαν παραλείψεις, αφού πολλοί από όσους είχαν ομολογήσει τη συμμετοχή τους στο
σώμα των ιππέων, δεν συμπεριλαμβάνονταν σε αυτήν.
β) υπήρχαν ανακρίβειες, αφού κάποιοι που αποδεδειγμένα ήταν εκτός Αθήνας την κρίσιμη
περίοδο, αναγράφονταν σε αυτήν.
γ) ήταν εύκολο σε κάποιον να διαγράψει το όνομά του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§32-33
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στον αυταρχικό, βίαιο τρόπο
με τον οποίο οι Τριάκοντα άσκησαν την εξουσία και συμπεριφέρθηκαν στους πολίτες.
Επομένως, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου π.χ. να αξιολογηθεί η στάση του
Μαντίθεου, ο οποίος – σε αντίθεση με τον Ερατοσθένη – δεν συνεργάστηκε με αυτό το
καθεστώς. Επίσης, μπορεί να γίνει συσχετισμός για τη σημασία των αποδεικτικών στοιχείων
σε μία δίκη με αφορμή αφενός την προσπάθεια του Μαντίθεου να παρουσιάσει ως
αναξιόπιστη την πινακίδα (σανίδιον) και αφετέρου την προτροπή του Λυσία προς τους
δικαστές «πρέπει να στηρίξουν την ψήφο τους στα έργα και όχι στα λόγια σου·».
Β4.
υποψηφιότητα, πραγματογνώμονας, συμβολή, δείγμα, αλοιφή
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη Βιβλ. ΧΙΙ §§53, 1-2
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Στα χρόνια λοιπόν αυτά στη Σικελία οι Κατά τη θητεία τους, στη Σικελία οι
Λεοντίνοι, που ήταν άποικοι των Χαλκιδέων Λεοντίνοι, που ήταν άποικοι των Χαλκιδέων
και είχαν δεσµούς συγγένειας µε τους αλλά και συγγενείς των Αθηναίων, έτυχε να
Αθηναίους, έτυχε να δεχτούν επίθεση από δεχτούν επίθεση από τους Συρακούσιους.
τους Συρακόσιους. Και επειδή πιέζονταν Δεχόμενοι ισχυρές πιέσεις στον πόλεμο και
από τον πόλεµο και λόγω της υπεροχής των κινδυνεύοντας
Συρακοσίων κινδύνευαν να κυριευτούν κράτος

λόγω

να

καταληφθούν

της

υπεροχής

κατά
των

ολοκληρωτικά, έστειλαν πρέσβεις στην Συρακούσιων, έστειλαν πρέσβεις στην
Αθήνα αξιώνοντας να τους βοηθήσουν οι Αθήνα ζητώντας από τον δήμο να στείλει
δηµοκρατικοί το συντοµότερο δυνατόν και όσο πιο γρήγορα γινόταν βοήθεια και να

να σώσουν την πόλη τους από τους απαλλάξει την πόλη τους από τους
κινδύνους. Και ήταν αρχιπρεσβευτής των κινδύνους. Επικεφαλής των πρεσβευτών
απεσταλµένων ο Γοργίας ο ρήτορας, ο ήταν ο ρήτορας Γοργίας που ξεπερνούσε
οποίος υπερείχε στη ρητορική ικανότητα κατά πολύ όλους τους συγχρόνους του σε
από όλους τους ομότεχνούς του. Αυτός και δεινότητα λόγου. Αυτός ήταν ο πρώτος που
πρώτος ανακάλυψε τις ρητορικές τέχνες και επινόησε κανόνες της ρητορικής και ήταν
τόσο πολύ ξεπέρασε τους άλλους στην τόσο ανώτερος από τους άλλους στην τέχνη
τέχνη της σοφιστείας, ώστε να παίρνει της σοφιστείας, ώστε έπαιρνε αμοιβή από
αμοιβή από τους µαθητές εκατό µνες. τους μαθητές του εκατό μνες. Αφού,
Αυτός λοιπόν όταν έφτασε στην Αθήνα και λοιπόν,

έφτασε

στην

Αθήνα

και

παρουσιάστηκε στην Εκκλησία του Δήμου παρουσιάστηκε στον δήμο, συζήτησε με
συζήτησε με τους Αθηναίους για την τους Αθηναίους σχετικά με τη συμμαχία και
προοπτική συμμαχίας και με την ξενική με την καινοφανή ομιλία του εξέπληξε τους
προφορά στην ομιλία εντυπωσίασε τους Αθηναίους που είναι ευφυείς και αγαπούν
Αθηναίους, που ήταν έξυπνοι και λάτρεις τη διαλεκτική.
του λόγου.

Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου».

Μτφρ. C.H. Oldfather. 1970. Διασκευή από 1998.
τα αγγλικά στα νέα ελληνικά.
Γ4.
α.
ἄποικοι: είναι κατηγορούμενο στο (υποκείμενο) Λεοντῖνοι (από τη μετοχή ὄντες).
πολεμούμενοι: είναι κατηγορηματική μετοχή στο (υποκείμενο) Λεοντῖνοι (από το ρήμα
ἔτυχον).
ἁλῶναι: είναι αντικείμενο στη (μετοχή) κινδυνεύοντες (τελικό απαρέμφατο).
ὁ ῥήτωρ: είναι (ομοιόπτωτος προσδιορισμός) παράθεση στο Γοργίας.
πρῶτος: είναι επιρρηματικό κατηγορούμενο ως επιρρηματικός προσδιορισμός τάξης/σειράς
στο ἐξεῦρε.
περὶ τῆς συμμαχίας: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός (της αναφοράς) στο
ρήμα διελέχθη.
β.
Οὗτος καὶ τέχνας ῥητορικὰς πρῶτος ἐξεῦρε: κύρια πρόταση [μονάδα 1]
καὶ

κατὰ τὴν σοφιστείαν τοσοῦτο τοὺς ἄλλους ὑπερέβαλεν: κύρια πρόταση [μονάδα 1]
ὥστε μισθὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν μαθητῶν μνᾶς ἑκατόν.: δευτερεύουσα επιρρηματική
συμπερασματική πρόταση (το απαρέμφατο λαμβάνειν σε θέση ρήματος) [μονάδες 2]

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6.4
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. 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. 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.
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 και ο αδελφός του έφυγαν από την Αθήνα για τον Πόντο, όταν οι Τριάκοντα
ανέλαβαν την εξουσία.
2. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι οι Τριάκοντα στερούσαν τα πολιτικά δικαιώματα ακόμα και
από αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκαν για την ανατροπή της δημοκρατίας.
3. Σύμφωνα με τον Μαντίθεο η ξύλινη πινακίδα (τὸ σανίδιον) αποτελεί ισχυρή απόδειξη για
αυτούς που υπηρέτησαν στην τάξη των ιππέων.

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις
1. «Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτησομένους ἐξέπεμψε…». Ποιο ιστορικό γεγονός υπαινίσσεται ο Μαντίθεος με τη
φράση «πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς»; (μονάδες 2)
2. «οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>»: Σε τι ακριβώς αναφέρεται ο
Μαντίθεος με τη φράση «τῶν τειχῶν καθαιρουμένων»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§15-17
Ο ομιλητής προσπαθεί να αποδείξει ότι, μολονότι παρέμεινε στην Αθήνα κατά την περίοδο
της διακυβέρνησης των Τριάκοντα, δεν υπήρξε συνεργός ή ομοϊδεάτης τους.
Ακόμη, άνδρες δικαστές, αξίζει να προβληματιστείτε και για τις άλλες μου πράξεις· έδειξα
δηλαδή τέτοια διαγωγή στις συμφορές της πόλης, ώστε, αν όλοι είχαν τις ίδιες απόψεις με
εμένα, κανένας από σας δε θα είχε πάθει τίποτε. Γιατί στην περίοδο της ολιγαρχίας κανείς δε
θα φανεί ότι οδηγήθηκε εξαιτίας μου στη φυλακή, ούτε ότι τιμωρήθηκε κανείς από τους
εχθρούς, ούτε ότι ευεργετήθηκε κανείς από τους φίλους. Και αυτό δεν είναι άξιο θαυμασμού·
γιατί, εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να κάνει κανείς καλό, αλλά ήταν εύκολο, σ' όποιον
ήθελε, να κάνει κακό. Ούτε, πάλι, θα φανώ ότι συμπεριέλαβα κανέναν στον κατάλογο των μη
Αθηναίων, ούτε ότι ζήτησα την εύνοια κάποιου δικαστή, ούτε ότι έγινα πλουσιότερος
εκμεταλλευόμενος τις δικές σας συμφορές. Κι όμως, αν οργίζεσθε εναντίον των υπευθύνων
γι' αυτές τις συμφορές, είναι λογικό να θεωρούνται από σας ανώτεροι αυτοί που δεν έχουν
διαπράξει κανένα κακό. Νομίζω ασφαλώς, άνδρες δικαστές, ότι έχω δείξει με τη μεγαλύτερη
αξιοπιστία τα δημοκρατικά μου φρονήματα.
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης
Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε μία
περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με
διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο: καθαιρουμένων,
πολιτείας, καιρόν, δῆμον, σανιδίου. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο).
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1 §§ 94-95
(έκδ. των Jones, H.S., Powell, J.E. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1942, ανατ. 1970)
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Θουκυδίδης αναφέρεται στην εκστρατεία των Ελλήνων κατά
των Περσών με επικεφαλής τον Παυσανία μετά τους Περσικούς πολέμους. Ο ιστορικός
παρουσιάζει τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανάληψη της αρχηγίας από τους Αθηναίους.

Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου ἐκ Λακεδαίμονος στρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων ἐξεπέμφθη μετὰ
εἴκοσι νεῶν ἀπὸ Πελοποννήσου· ξυνέπλεον δὲ καὶ Ἀθηναῖοι τριάκοντα ναυσὶ καὶ τῶν ἄλλων
ξυμμάχων πλῆθος. Καὶ ἐστράτευσαν ἐς Κύπρον καὶ αὐτῆς τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο, καὶ
ὕστερον ἐς Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ. Ἤδη δὲ
βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵ τε ἄλλοι Ἕλληνες ἤχθοντο καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Ἴωνες καὶ ὅσοι ἀπὸ
βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο· φοιτῶντές τε πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἠξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας
σφῶν γίγνεσθαι κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ Παυσανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν, ἤν που βιάζηται. Οἱ δὲ
Ἀθηναῖοι ἐδέξαντό τε τοὺς λόγους καὶ προσεῖχον τὴν γνώμην ὡς οὐ περιοψόμενοι τἆλλά τε
καταστησόμενοι ᾗ φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς. Έν τούτῳ δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο
Παυσανίαν ἀνακρινοῦντες ὧν πέρι ἐπυνθάνοντο· καὶ γὰρ ἀδικία πολλὴ κατηγορεῖτο αὐτοῦ
ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀφικνουμένων, καὶ τυραννίδος μᾶλλον ἐφαίνετο μίμησις ἢ στρατηγία.
-------κατεστρέψαντο: υπέταξαν
βιαίου ὄντος αὐτοῦ ἤχθοντο: δυσανασχετούσαν με τη βίαιη συμπεριφορά του
νεωστί: προσφάτως, προ ολίγου
ᾗ φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς: με τον τρόπο που θα τους φαινόταν καλύτερος γι’ αυτούς
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου …
νεωστὶ ἠλευθέρωντο·».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
επιρρηματικών προσδιορισμών του κειμένου:
ἀπὸ Πελοποννήσου:

είναι …………………………………………… στο ……………………………………

ἐς Κύπρον:

είναι …………………………………………… στο ……………………………………

ὕστερον:

είναι …………………………………………… στο ……………………………………

οὐχ ἥκιστα:

είναι …………………………………………… στο ……………………………………

πρὸς τοὺς Ἀθηναίους:

είναι …………………………………………… στο …………………………………..

Έν τούτῳ:

είναι …………………………………………… στο ……………………………………
(μονάδες 6)

β. «Ἤδη δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵ τε ἄλλοι Ἕλληνες ἤχθοντο καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Ἴωνες καὶ ὅσοι
ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο·» Να εντοπίσετε το ρήμα της κύριας πρότασης και να
καταγράψετε τα υποκείμενα του συγκεκριμένου ρήματος. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6.4
Α1.
α.
1. – Λ: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτησομένους ἐξέπεμψε
2. – Σ: ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον
3. – Λ: 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.
β.
1. Ο Μαντίθεος υπαινίσσεται την καταστροφή των Αθηναίων στη ναυμαχία στους Αιγός
ποταμούς [τον Απρίλιο του 405 π.Χ.].
2. Ο Μαντίθεος αναφέρεται στην κατεδάφιση των μακρών τειχών που συνέδεαν την Αθήνα
με τον Πειραιά [και η οποία έγινε με διαταγή του Λύσανδρου το 404 π.Χ.].
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§15-17
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται σε αποδεικτικά στοιχεία των
δημοκρατικών φρονημάτων του ομιλητή, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τους ακροατές ότι
δεν υπήρξε συνεργός ή ομοϊδεάτης των Τριάκοντα. Επομένως, μπορεί να συσχετιστεί με το
αρχαίο διδαγμένο απόσπασμα από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο, όπου ο Μαντίθεος, επίσης,
παρουσιάζει επιχειρήματα προκειμένου να αποδείξει ότι δεν συνεργάστηκε με τους
Τριάκοντα.
Β4.
Καθαιρέθηκε από την ηγεσία του στρατεύματος.
H πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, ο καιρός θα χαλάσει τις επόμενες μέρες.
Συνεργεία του δήμου ανέλαβαν τη δενδροφύτευση.
Είναι τριάντα χρόνια στο σανίδι· με μεγάλη προσφορά στο θέατρο.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Ἱστορίαι §§1.94-95
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Η Σπάρτη είχε διορίσει τον Παυσανία του Στο μεταξύ έστειλαν από τη Λακεδαίμονα
Κλεομβρότου

αρχηγό

των

ελληνικών τον Παυσανία του Κλεομβρότου ως αρχηγό

δυνάμεων. Είχε στις διαταγές του είκοσι των
πελοποννησιακά

καράβια.

Ελληνικών

δυνάμεων

με

είκοσι

Τον Πελοποννησιακά πλοία· μαζί τους έπλεαν

ακολουθούσαν τριάντα αθηναϊκά καράβια και Αθηναίοι με τριάντα πλοία και πολλοί
και

στρατός

συμμάχους.

από

τους

Έκαναν

άλλους από

εκστρατεία

τους

άλλους

συμμάχους.

στην Εκστρατεύσανε πρώτα στην Κύπρο και

Κύπρο όπου υπόταξαν το μεγαλύτερο υπέταξαν το μεγαλύτερο μέρος της, πήγανε
μέρος του νησιού. Μετά πήγαν στο ύστερα στο Βυζάντιο, που το κατείχαν οι
Βυζάντιο που το κρατούσαν πάντα οι Μήδοι,

και

το

κυρίευσαν

μετά

από

Πέρσες και το κυρίεψαν ύστερα από πολιορκία. Επειδή όμως ο Παυσανίας είχε
πολιορκία, πάντα υπό την ηγεσία του αρχίσει να φέρεται βίαια, οι άλλοι Έλληνες
Παυσανία. Ο βίαιος τρόπος του είχε αρχίσει δυσανασχετούσαν και περισσότερο οι Ίωνες
να δυσαρεστεί τους Έλληνες και ιδιαίτερα κι όσοι είχαν πρόσφατα ελευθερωθεί από το
τους Ίωνες και όσους άλλους είχαν ζυγό του Πέρση βασιλέως. Πήγαιναν έτσι
πρόσφατα ελευθερωθεί από τον ζυγό του συχνά στους Αθηναίους και τους ζητούσαν
Βασιλέως. Πήγαιναν στους Αθηναίους και να γίνουν εκείνοι αρχηγοί τους, λόγω της
τους ζητούσαν να γίνουν εκείνοι αρχηγοί φυλετικής

συγγένειας,

και

να

μην

τους, αφού η καταγωγή τους ήταν κοινή, επιτρέπουν στον Παυσανία τις όποιες
και να εμποδίζουν τον Παυσανία να ενεργεί αυθαιρεσίες του. Οι Αθηναίοι δέχτηκαν
αυθαίρετα.

Οι Αθηναίοι δέχτηκαν τις αυτές τις προτάσεις και παρακολουθούσαν

προτάσεις αυτές και πρόσεχαν να μην με προσοχή το ζήτημα αποφασισμένοι να
αφήσουν τον Παυσανία να κάνει ό,τι θέλει μην

αδιαφορήσουν

και

γενικά

να

και να εκμεταλλεύονται κάθε περίσταση τακτοποιήσουν τα πράγματα με τον τρόπο
για να κανονίζουν τα ζητήματα προς το δικό που θα τους φαινόταν καλύτερος γι’ αυτούς.
τους

συμφέρον.

Στο

μεταξύ

οι Στο μεταξύ οι Λακεδαιμόνιοι ανακάλεσαν

Λακεδαιμόνιοι ανακάλεσαν τον Παυσανία τον Παυσανία, για να τον ανακρίνουν
για να τον ανακρίνουν για όσα είχαν μάθει. σχετικά με όσα πληροφορούνταν. Διότι από
Πολλά του καταμαρτυρούσαν οι Έλληνες τους Έλληνες που έφθασαν στη Σπάρτη
που

έφταναν

συμπεριφερόταν

στην

Σπάρτη,

γιατί διατυπώνονταν κατηγορίες εναντίον του για

περισσότερο

σαν μεγάλες αδικίες, και ο τρόπος που ασκούσε

τύραννος παρά σαν στρατηγός.

την αρχηγία φαινόταν μάλλον απομίμηση

Μτφρ. Άγγ. Βλάχος. 2008.

τυραννίας παρά στρατηγία.

Μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος. 2011.
Γ4.
α.
ἀπὸ Πελοποννήσου: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου (της
προέλευσης ή της τοπικής αφετηρίας) στο ρήμα ἐξεπέμφθη.
ἐς Κύπρον: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός της εχθρικής κατεύθυνσης στο
ρήμα ἐστράτευσαν.
ὕστερον: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ἐστράτευσαν.
οὐχ ἥκιστα: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ρήμα ἤχθοντο.
πρὸς τοὺς Ἀθηναίους: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου (της
κατεύθυνσης) στη μετοχή φοιτῶντες.
Έν τούτῳ: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα
μετεπέμποντο.
β.
Το ρήμα της κύριας πρότασης είναι το ἤχθοντο.
Τα υποκείμενα του ρήματος ἤχθοντο είναι οἱ Ἔλληνες, οἱ Ἴωνες και η δευτερεύουσα
ονοματική αναφορική πρόταση ὅσοι ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο. (Βλ. παρατακτική
σύνδεση τὲ ... καὶ … καὶ)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ
πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς
τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ
πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν
ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι
τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς
τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι
διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι
δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Ποιο βασικό επιχείρημα που αφορά τη δημόσια ζωή του διατυπώνει ο Μαντίθεος στο
παραπάνω απόσπασμα;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ανδρέας Φραγκιάς, Άνθρωποι και σπίτια, απόσπασμα
Ο Αργύρης και η γυναίκα του Γεωργία είναι δύο από τα βασικά πρόσωπα του
μυθιστορήματος με τίτλο «Άνθρωποι και σπίτια» του Ανδρέα Φραγκιά. Η υπόθεσή του
τοποθετείται στα δύσκολα χρόνια που πέρασε η Ελλάδα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο.
Η Γεωργία θυμάται όλο νυχτέρια με τη βελόνα. Έραβε κι η μάνα της. Ο πατέρας ήτανε χτίστης,
μα απ' το κρασί δεν έβαζε πια ίσια τις πέτρες, τα χέρια του τρέμανε κι ο σπάγκος με το βαρίδι
ποτέ δεν ακουμπούσε σ' όλο το ύψος του τοίχου. Γι' αυτό δεν τον παίρνανε πια σε δουλειά.
Κι έπρεπε να ράβουνε νύχτα μέρα. (...) Όταν έφυγε η μεγαλύτερη αδερφή της που
παντρεύτηκε, η βελόνα της Γεωργίας έπρεπε να θρέψει και τους άλλους. Να τους ντύσει, να
στείλει τα μικρά στη δουλειά, στο σκολειό. Η μεγαλύτερη αδερφή της, η Στέλλα, είχε τέσσερα
παιδιά κι ο άντρας της μια φιλενάδα. (…) Όταν έφτασε ο καιρός να παντρευτεί η Γεωργία με
τον Αργύρη, η μάνα είπε πως θέλει να βγάλει τα δόντια της γιατί την πονούσαν. Είχε μια σειρά
χρυσά δόντια, κι η Γεωργία είπε στο γιατρό να της φτιάξει μια κοκάλινη μασέλα, με τα λεφτά
που θα 'παιρναν απ' τα χρυσά δόντια. Η μάνα όμως δεν ήθελε. Τα πούλησε κρυφά κι αγόρασε
τη ραφτομηχανή της Γεωργίας. Σκέφτηκε πως θα της χρειαζότανε, πως θα 'πρεπε να 'χει κάτι

για την καινούρια ζωή. Την φέρανε δω με τ' αυτοκίνητο, απ' το μαγαζί, και κανείς στο σπίτι
δεν έμαθε πού βρήκε η Γεωργία τα λεφτά για τη μηχανή του ραψίματος, όταν παντρεύτηκε.
Ο Αργύρης δούλευε τότε μάστορης στη φάμπρικα κι η Γεωργία τραγουδούσε κάθε πρωί. Ήταν
πολύ νέα, κορίτσι. Σε λίγες μέρες ύστερα, άρχισε ο πόλεμος.
Από το σχολικό βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕ.Λ.
Β4. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: πόλεως, ἐνειμάμην, πατρῴων, ὄψεσθέ,
εἶχον.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Αἰγινητικὸς §§9-10
(έκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)
Ο Αἰγινητικὸς αναφέρεται σε μία δίκη που έγινε (περ. το 393 π.Χ.) ενώπιον των δικαστηρίων
της Αίγινας. Υπό διεκδίκηση ήταν η κληρονομιά κάποιου Θρασύλοχου, (γιου του
Θράσυλλου), από τη Σίφνο, ο οποίος μετοίκησε στη Μήλο, στην Τροιζήνα και, τέλος, και στην
Αίγινα, όπου και πέθανε. Την περιουσία του κληρονόμησε κάποιος υιοθετημένος. Την ίδια
περιουσία όμως, διεκδικούσε δικαστικά και η ετεροθαλής αδελφή του Θρασύλοχου από την
Αθήνα, νόθα κόρη του Θράσυλλου.
Μετὰ δὲ ταῦτ' ἔγημεν (Θράσυλλος) ἐκ Σερίφου παρ' ἀνθρώπων πολὺ πλείονος ἀξίων ἢ κατὰ
τὴν αὑτῶν πόλιν, ἐξ ἧς ἐγένετο Σώπολις καὶ Θρασύλοχος καὶ θυγάτηρ ἡ νῦν ἐμοὶ συνοικοῦσα.
Θράσυλλος μὲν οὖν τούτους μόνους παῖδας γνησίους καταλιπὼν καὶ κληρονόμους τῶν αὑτοῦ
καταστήσας τὸν βίον ἐτελεύτησεν. Ἐγὼ δὲ καὶ Θρασύλοχος τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν
πατέρων παραλαβόντες ὅσην ὀλίγῳ πρότερον διηγησάμην, ἔτι μείζω τῆς ὑπαρχούσης αὐτὴν
ἐποιήσαμεν. Ἕως μὲν γὰρ παῖδες ἦμεν, περὶ πλείονος ἡμᾶς αὐτοὺς ἡγούμεθα ἢ τοὺς
ἀδελφοὺς, καὶ οὔτε θυσίαν οὔτε θεωρίαν οὔτ' ἄλλην ἑορτὴν οὐδεμίαν χωρὶς ἀλλήλων
ἤγομεν· ἐπειδὴ δ' ἄνδρες ἐγενόμεθα, οὐδὲν πώποτ' ἐναντίον ἡμῖν αὐτοῖς ἐπράξαμεν, ἀλλὰ
καὶ τῶν ἰδίων ἐκοινωνοῦμεν καὶ πρὸς τὰ τῆς πόλεως ὁμοίως διεκείμεθα καὶ φίλοις καὶ ξένοις
τοῖς αὐτοῖς ἐχρώμεθα.
-----------ἔγημεν (γυναῖκα): παντρεύτηκε

παρ' ἀνθρώπων πολὺ πλείονος ἀξίων ἢ κατὰ τὴν αὑτῶν πόλιν: από σόι πολύ πιο αξιόλογο
συγκριτικά με τη φήμη της πόλης τους
οὔτε θυσίαν οὔτε θεωρίαν οὔτ' ἄλλην ἑορτὴν ἤγομεν: δεν συμμετείχαμε ούτε σε θυσία ούτε
σε δημόσια εκδήλωση ούτε σε άλλη γιορτή
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Μετὰ δὲ ταῦτ' ἔγημεν … αὐτὴν
ἐποιήσαμεν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να γράψετε τα αντικείμενα των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων του κειμένου: ἡ
συνοικοῦσα, παραλαβόντες, ἐποιήσαμεν, ἐκοινωνοῦμεν, ἐχρώμεθα. (μονάδες 5)
β. «περὶ πλείονος ἡμᾶς αὐτοὺς ἡγούμεθα ἢ τοὺς ἀδελφοὺς»: Στο συγκεκριμένο σημείο του
λόγου, ο ομιλητής επιχειρεί μία σύγκριση. Να εντοπίσετε τη λέξη-φράση που δηλώνει
σύγκριση (μονάδα 1) και να γράψετε τους δύο όρους που συγκρίνονται από τον ομιλητή
(μονάδες 4).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Α1.
Το βασικό επιχείρημα που διατυπώνει εδώ ο Μαντίθεος σε σχέση με τη δημόσια ζωή του
αφορά στην απόλυτη αποχή του από ασχολίες με τις οποίες περνούσαν συνήθως τον καιρό
τους οι νεαροί σε ηλικία Αθηναίοι, όπως ζάρια (τυχερά παιχνίδια), ποτά ή ανάλογες ασωτίες.
Ισχυρίζεται, δηλαδή, ότι αν αυτός είχε παρόμοιες ασχολίες και συμπεριφορές δεν θα τον
κατηγορούσαν οι αντίπαλοί του. Η ηθική, λοιπόν, ανωτερότητά του προκάλεσε τον φθόνο
τους και τις συκοφαντίες εναντίον του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ανδρέας Φραγκιάς, Άνθρωποι και σπίτια, απόσπασμα
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο της
γυναίκας (Γεωργία, μάνα της Γεωργίας) και στις σημαντικές πρωτοβουλίες που παίρνουν
μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και παρά τις κυρίαρχες πατριαρχικές αντιλήψεις.
Επομένως, μπορεί να συσχετιστεί αντιθετικά με το αρχαίο διδαγμένο απόσπασμα από τον
Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο, ως προς τον ρόλο της γυναίκας, αφού, σύμφωνα με τα λεγόμενα του
Μαντίθεου, ο άντρας και μεγάλος αδελφός είναι αυτός που παίρνει τις πρωτοβουλίες για τη
δική του οικογένεια, ενώ οι γυναίκες περιμένουν από αυτόν να τις προικίσει και να τις
παντρέψει. Η οικονομική υποστήριξη, εξάλλου, της νέας οικογένειας (έμμεση προίκα) και στο
νεοελληνικό λογοτεχνικό απόσπασμα μπορεί να συνδυαστεί με τον θεσμό της προίκας που
αναφέρεται στο απόσπασμα από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο ως βασική προϋπόθεση για έναν
γάμο.
Β4.
πολεοδομία, πολιορκία, ακρόπολη – κατανομή, νομοθέτης, διανομέας – πατροκτονία,
πατριαρχείο, πατρώνυμο – πρόσωπο, υποψία, επόπτης – αποχή, συμμετοχή, εχεμύθεια.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Αἰγινητικὸς §§9-10
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Παντρεύτηκε μετά μια γυναίκα από τη Μετά απ’ αυτό, παντρεύτηκε γυναίκα από
Σέριφο

από σόι πολύ πιο

αξιόλογο τη Σέριφο, η οποία καταγόταν από

συγκριτικά με τη φήμη της πόλης των οικογένεια πολύ σημαντικότερη από ό,τι
Σεριφίων,

γυναίκα

από

την

οποία περίμενε κανείς από το νησί τούτο. Από τον

γεννήθηκαν ο Σώπολις, ο Θρασύλοχος και η γάμο του μ’ αυτή γεννήθηκαν ο Σώπολις, ο
θυγατέρα που είναι τώρα γυναίκα μου. Ο Θρασύλοχος και μία κόρη, η οποία σήμερα

Θράσυλλος, λοιπόν, πέθανε αφού άφησε είναι γυναίκα μου. Αυτά ήταν τα μόνα
αυτά μόνον τα γνήσια παιδιά και τα όρισε νόμιμα παιδιά που άφησε ο Θράσυλλος και
κληρονόμους της περιουσίας του. Εγώ δε πριν πεθάνει τα όρισε κληρονόμους της
και

ο

Θρασύλοχος

μολονότι περιουσίας του. Εγώ και Θρασύλοχος, αφού

κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας τη
τόσον μεγάλη φιλία όση λίγο πριν σας μεγάλη

φιλία

που

σας

περιέγραψα

ανέφερα ότι κληρονομήσαμε, την κάναμε προηγουμένως, την ενισχύσαμε ακόμη
ακόμη

μεγαλύτερη

εκείνης

που περισσότερο.

Όταν

ήμαστε

παιδιά,

κληρονομήσαμε. Γιατί όσο ήμαστε ακόμη λογαριάζαμε περισσότερο ο ένας τον άλλον
παιδιά, αγαπούσαμε ο ένας τον άλλο παρά τα αδέλφια μας και δεν πηγαίναμε ο
περισσότερο από τους αδερφούς μας, και ένας χωρίς τον άλλον ούτε σε θυσία ούτε σε
δεν παίρναμε μέρος ούτε σε θυσία ούτε πανηγύρι ούτε σε καμιά άλλη γιορτή. Όταν
θεωρία ούτε σε καμιά άλλη γιορτή αν δεν γίναμε άνδρες, ποτέ μέχρι σήμερα δεν
ήμαστε μαζί· αφού δε γίναμε άνδρες, ποτέ έκανε κακό ο ένας στον άλλον, αλλά είχαμε
μέχρι τώρα δεν κάναμε κάτι το αντίθετο ο κοινές τις περιουσίες μας, τις ίδιες πολιτικές
ένας προς τον άλλο, αλλά ο ένας ήξερε τα απόψεις, τους ίδιους φίλους και ακόμα τους
ατομικά ζητήματα του άλλου και είχαμε την ίδιους φιλοξενούμενους.
ίδια θέση σχετικά με τα ζητήματα της Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου».
πόλεως και θεωρούσαμε τα ίδια άτομα 1993.
φίλους και ξένους.
Μτφρ. Γ. Α. Καρατσώλης. 1997.
Γ4.
α.
ἐμοί: είναι αντικείμενο στη μετοχή ἡ συνοικοῦσα.
φιλίαν: είναι αντικείμενο στη μετοχή παραλαβόντες.
αὐτήν: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐποιήσαμεν.
τῶν ἰδίων: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐκοινωνοῦμεν.
τοῖς αὐτοῖς: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐχρώμεθα.
β.
Η συγκριτική λέξη-φράση είναι: (περὶ) πλείονος. Οι δύο όροι σύγκρισης είναι: ἡμᾶς αὐτοὺς
[εννοεί τον ομιλητή και τον Θρασύλοχο] (α΄ όρος σύγκρισης), ἢ τοὺς ἀδελφοὺς (β΄ όρος
σύγκρισης).

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. Πώς αιτιολογεί ο Μαντίθεος την υπέρμετρη πολιτική φιλοδοξία του, η οποία θα
μπορούσε να προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1419b
Όπως φανερώνει και ο τίτλος, στα τρία βιβλία του έργου αυτού ο Αριστοτέλης περιγράφει τη
ρητορική τέχνη, τα είδη και τα μέσα της. Εδώ αναφέρεται στον επίλογο των ρητορικών λόγων.
Ο επίλογος αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: πρώτο στοιχείο να διαθέσει τον ακροατή
ευνοϊκά προς τον ομιλούντα και εχθρικά προς τον αντίπαλο· δεύτερο στοιχείο να αυξήσει ή
να μειώσει τη σημασία των πραγμάτων· τρίτο στοιχείο να διεγείρει στην ψυχή του ακροατή
τα επιθυμητά πάθη· τέταρτο στοιχείο να υπενθυμίσει. Το φυσικό, πράγματι, για τον ρήτορα
είναι, αφού αποδείξει ότι ο ίδιος λέει την αλήθεια και ότι ο αντίπαλος ψεύδεται, να
προχωρήσει ύστερα στον έπαινο, στον ψόγο, στο «τελευταίο χέρι». Ο στόχος του να είναι να
κάνει φανερό το ένα από τα δύο: ή ότι ο ρήτορας είναι ένας καλός άνθρωπος εν σχέσει με το
συγκεκριμένο ακροατήριο ή ότι γενικά είναι ένας καλός άνθρωπος, ή ότι ο αντίπαλος είναι
ένας κακός άνθρωπος εν σχέσει με το συγκεκριμένο ακροατήριο ή ότι γενικά είναι ένας κακός
άνθρωπος.

Μτφρ. Δ. Λυπουρλής
Β4. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή
νεοελληνική λέξη της στήλης Β.
Α

Β

1. ἀμπεχόμενοι

α. αμπέλι
β. ανοχή

2. εἰργασμένοι

α. εργοστάσιο
β. εργένης

3. ᾐσθόμην

α. ασθένεια
β. αναισθησία

4. πέπαυνται

α. πράγμα
β. παύλα

5. ἐπαρθείη

α. έπαρση
β. επάρκεια
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Μένων 71e-72a
(έκδ. του Burnet, J. Oξφόρδη: Clarendon Press, 1903, ανατ. 1968)
Ο Μένων είναι πλατωνικός διάλογος στον οποίο ο Σωκράτης και ο νεαρός αριστοκράτης
Μένων αναζητούν τον ορισμό της αρετής και αναλύουν το ερώτημα αν αυτή είναι διδακτή.
{ΜΕΝ.} Ἀλλ' οὐ χαλεπόν, ὦ Σώκρατες, εἰπεῖν. 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· καθ' ἑκάστην γὰρ τῶν
πράξεων καὶ τῶν ἡλικιῶν πρὸς ἕκαστον ἔργον ἑκάστῳ ἡμῶν ἡ ἀρετή ἐστιν, ὡσαύτως δὲ οἶμαι,
ὦ Σώκρατες, καὶ ἡ κακία.

{ΣΩ.} Πολλῇ γέ τινι εὐτυχίᾳ ἔοικα κεχρῆσθαι, ὦ Μένων, εἰ μίαν ζητῶν ἀρετὴν σμῆνός τι
ἀνηύρηκα ἀρετῶν παρὰ σοὶ κείμενον.
-------εὐλαβεῖσθαι: εὐλαβέομαι: προσέχω
διελθεῖν: διέρχομαι: διηγούμαι με λεπτομέρειες
κατήκοος: υπάκουος, πειθήνιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Εἰ δὲ βούλει … ὦ Σώκρατες, καὶ ἡ
κακία».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
ἀνδρός:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τοὺς φίλους:

είναι ………………………………………………… στο …………………………………………..

μηδέν:

είναι ………………………………………………… στο …………………………………………..

οἰκεῖν:

είναι ………………………………………………… στο …………………………………………..

πρεσβυτέρου:

είναι ………………………………………………… στο ……………………………………………

τῶν πράξεων:

είναι ………………………………………………… στο ……………………………………………
(μονάδες 6)

β. «ὅ,τι ἐστίν»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης και τη συντακτική της λειτουργία.
(μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§19-21
Α1.
Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι δημηγόρησε παρά το νεαρό της ηλικίας του, επειδή βρέθηκε
σε θέση ανάγκης και ότι ακολουθεί τον τρόπο ζωής και το πρότυπο των προγόνων.
Υποστηρίζει, εξάλλου, ότι η υπέρμετρη πολιτική φιλοδοξία του πηγάζει από την πολιτική
παράδοση της πόλης, αλλά και την κυρίαρχη πεποίθηση της πολιτείας, και των ίδιων των
βουλευτών, ότι μόνο οι ασχολούμενοι με τα κοινά θεωρούνται άξιοι πολίτες.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1419b
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο Αριστοτέλης γενικεύει τις
παρατηρήσεις του για τον ρόλο που έχει ο επίλογος στους ρητορικούς λόγους. Έτσι, μπορεί
να αναζητηθούν στοιχεία στον επίλογο (§§20-21) του Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγου που
επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις του Αριστοτέλη. Για παράδειγμα, ο Μαντίθεος στο τέλος
του λόγου προδιαθέτει ευνοϊκά τους ακροατές για τον ίδιο αναδεικνύοντας το ήθος του,
μειώνει τη σημασία της δυσαρέσκειας που ίσως είχε προκληθεί από την πρώτη δημόσια
αγόρευσή του σε νεαρή ηλικία, διεγείρει επιθυμητά πάθη στην ψυχή των ακροατών
εγκωμιάζοντας τους βουλευτές και γενικότερα καθιστά φανερό στο ακροατήριο ότι είναι
ένας καλός άνθρωπος και υποδειγματικός πολίτης.
Β4.
1-β, 2-α, 3-β, 4-β, 5-α
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Μένων 71e-72a
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Μα δεν είναι δύσκολο, Σωκράτη να πω. Δεν είναι δύσκολο Σωκράτη, να σου πω.
Πρώτα πρώτα, αν θέλεις να μιλήσω για την Πρώτα πρώτα, αν θέλεις να μάθεις για την
αρετή του άνδρα, είναι ευκολότερο· γιατί αρετή του άνδρα, εύκολο· συνίσταται στην
τούτη είναι η αρετή του, να είναι ικανός να ικανότητα ν’ ασχολείται τούτος με τις
διοικεί την πόλη, και, κάνοντας αυτό να υποθέσεις της πόλης και κατά την ασχολία
ευεργετεί τους φίλους και να βλάπτει τους του αυτή να κάνει καλό στους φίλους, να
εχθρούς, και να προσέχει ο ίδιος να μην τιμωρεί τους εχθρούς και να προσέχει να
πάθει τίποτε τέτοιο. Αν πάλι θέλεις την μην πάθει ο ίδιος κάτι άσχημο. Εύκολο είναι
αρετή της γυναίκας, δεν είναι δύσκολο να να σου μιλήσω και για την αρετή της
αναπτύξω ότι πρέπει αυτή να κυβερνά καλά γυναίκας: Πρέπει να διοικεί καλά το

το σπίτι, συντηρώντας καλά όσα έχει μέσα νοικοκυριό της, να διατηρεί ό,τι υπάρχει
και όντας υπάκουη στον άνδρα. Άλλη πάλι μέσα σε αυτό και να υπακούει τον άνδρα
είναι η αρετή του παιδιού, του κοριτσιού της. Άλλη πάλι είναι η αρετή του παιδιού,
και του αγοριού, και του ηλικιωμένου αγοριού ή κοριτσιού, άλλη πάλι του
ανθρώπου, του ελεύθερου, του δούλου. γέροντα, άλλη, αν θέλεις του ελεύθερου κι
Είναι και άλλες πάρα πολλές αρετές, ώστε άλλη του δούλου. Υπάρχουν ακόμα και
δεν έχω δυσκολία να πω για την αρετή τι πολλά άλλα είδη

αρετής, ώστε δεν

είναι· γιατί σε κάθε μια από τις πράξεις και δυσκολεύεται να πει κάποιος τι είναι
τις ηλικίες, για κάθε έργο, στον καθένα από τούτη· η αρετή δηλαδή του καθενός είναι
μας βρίσκεται η αρετή· και με τον ίδιο ανάλογη με κάθε πράξη και ηλικία, και
τρόπο, νομίζω, Σωκράτη, και η κακία. αλλάζει σε σχέση με κάθε έργο. Το ίδιο
Φαίνεται, Μένων, πως πολύ με ευνόησε η ισχύει, νομίζω, Σωκράτη, και για την κακία.
τύχη,

αφού

μιαν

αρετή

ζητώντας Μου φαίνεται πως δοκιμάζω μεγάλη

ανακάλυψα σε σένα ολόκληρο σμήνος.

ευτυχία, Μένων, αν, ζητώντας μία μόνο

Μτφρ. Β. Ν. Τατάκης. [1940].

αρετή, βρήκα κοντά σου σμήνος ολόκληρο.
Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου».
1993.

Γ4.
α.
ἀνδρός: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική κτητική) στο ἀρετήν.
τοὺς φίλους: είναι αντικείμενο στο (απαρέμφατο) εὖ ποιεῖν.
μηδέν: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο (απαρέμφατο) παθεῖν.
οἰκεῖν: είναι υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα δεῖ [τελικό απαρέμφατο].
πρεσβυτέρου: είναι (ομοιόπτωτος προσδιορισμός) επιθετικός προσδιορισμός στο ἀνδρός.
τῶν πράξεων: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική διαιρετική) από το
(καθ') ἑκάστην.
β.
«ὅ,τι ἐστίν»: είναι δευτερεύουσα (ονοματική) πλάγια ερωτηματική πρόταση (μερικής
άγνοιας), αντικείμενο στο (απαρέμφατο) εἰπεῖν.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς
τότε πολιτείας. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του Μαντίθεου και τις οποίες ο ίδιος
αρνείται; (μονάδες 4)
β. 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 και ο αδελφός του έφυγαν από την Αθήνα και έζησαν στην περιοχή του
Ελλησπόντου κατά την περίοδο του τυραννικού καθεστώτος.
2) Ο Μαντίθεος και ο αδελφός του δεν είδαν την κατεδάφιση των Μακρών τειχών το 404
π.Χ. μετά την παράδοση της Αθήνας.
3) Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μαντίθεου, οι Τριάκοντα δεν εμπιστεύονταν ούτε
αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκαν για την ανατροπή της δημοκρατίας.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §37
Στο ιστορικό μέρος της μελέτης του για το αθηναϊκό πολίτευμα (κεφ. 1-41) ο Αριστοτέλης
πραγματεύεται και την περίοδο της τυραννίας των Τριάκοντα. Εδώ η αφήγηση
επικεντρώνεται στα γεγονότα πριν και μετά από τη θανάτωση του Θηραμένη.

Είχε πια μπει ο χειμώνας, όταν ο Θρασύβουλος με τους εξόριστους κατέλαβε το φρούριο της
Φυλής και οι Τριάκοντα, που είχαν στείλει ένα απόσπασμα εναντίον του και είχαν αποτύχει,
αποφάσισαν τους άλλους μεν πολίτες να αφοπλίσουν, τον Θηραμένη δε να εξοντώσουν με
τον ακόλουθο τρόπο. Πρότειναν δύο νόμους στη βουλή, επιμένοντας να ψηφιστούν με
ανάταση χεριών. Με τον πρώτο από αυτούς αναγνωριζόταν στους Τριάκοντα το δικαίωμα
να θανατώσουν οποιονδήποτε από τους πολίτες δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των
τριών χιλιάδων. Με το δεύτερο νόμο αφαιρούσαν τα πολιτικά δικαιώματα από όσους είχαν
καταστρέψει το τείχος της Ηετιωνείας ή είχαν εναντιωθεί στους Τετρακόσιους, που είχαν
επιβάλει την προηγούμενη ολιγαρχία. Ο Θηραμένης είχε συμμετάσχει και στα δύο και έτσι,
όταν επικυρώθηκαν οι νόμοι, βρέθηκε να έχει στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά του και οι
Τριάκοντα είχαν εξουσία να τον θανατώσουν. Αφού σκότωσαν τον Θηραμένη και
αφόπλισαν όλους τους πολίτες εκτός από τους τρεις χιλιάδες, άρχισαν να επιδεικνύουν σε
όλα τα ζητήματα ωμότητα και φαυλότητα. Έστειλαν επίσης πρέσβεις στη Λακεδαίμονα για
να καταγγείλουν τον Θηραμένη και να ζητήσουν βοήθεια. Οι Λακεδαιμόνιοι τους άκουσαν
και έστειλαν αρμοστή τον Καλλίβιο με επτακόσιους περίπου στρατιώτες, που ήρθαν,
κατέλαβαν την Ακρόπολη και τη φρουρούσαν.
Μτφρ. Α. Παναγόπουλος
Β4. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή
νεοελληνική λέξη της στήλης Β.
Α
1. συμφορᾶς

Β
α. φόρμα
β. φορεσιά

2. μεθισταμένης

α. μετάσταση
β. μέθεξη

3. ἐπιθυμεῖν

α. θύρα
β. θυμός

4. φαίνονται

α. διαφάνεια
β. φανατικός

5. συγκαταλύσαντας

α. λυχνάρι
β. παράλυτος
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας §§145-146.5
(έκδ. των Martin, V. & de Budé, G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1927, ανατ. 1962)
Ο ρήτορας Αισχίνης (389-314 π.Χ.) υπερασπίζεται εδώ τον εαυτό του απέναντι στις
δημόσιες κατηγορίες του Δημοσθένη ότι πρόδωσε τα συμφέροντα της πόλης του κατά τη
διάρκεια της δεύτερης πρεσβείας (το 346 π.Χ.) των Αθηναίων προς τον Φίλιππο.
Εὖ δ’ ἴστε, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτι πλεῖστον διαφέρει φήμη καὶ συκοφαντία. Φήμη μὲν γὰρ οὐ
κοινωνεῖ διαβολῇ, διαβολὴ δὲ ἀδελφόν ἐστι συκοφαντίᾳ. Διοριῶ δ’ αὐτῶν ἑκάτερον σαφῶς.
Φήμη μέν ἐστιν, ὅταν τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν αὐτόματον ἐκ μηδεμιᾶς προφάσεως λέγῃ τινὰ
ὡς γεγενημένην πρᾶξιν· συκοφαντία δ’ ἐστίν, ὅταν πρὸς τοὺς πολλοὺς εἷς ἀνὴρ αἰτίαν
ἐμβαλὼν ἔν τε ταῖς ἐκκλησίαις ἁπάσαις πρός τε τὴν βουλὴν διαβάλλῃ τινά. Καὶ τῇ μὲν φήμῃ
δημοσίᾳ θύομεν ὡς θεῷ, τῶν δὲ συκοφαντῶν ὡς κακούργων δημοσίᾳ προβολὰς
ποιούμεθα. Μὴ οὖν σύναγε εἰς ταὐτὸν τὰ κάλλιστα τοῖς αἰσχίστοις. Ἐπὶ πολλοῖς μὲν οὖν
ἔγωγε τῶν κατηγορημένων ἠγανάκτησα, μάλιστα δὲ ἡνίκα ᾐτιᾶτό με εἶναι προδότην. Ἅμα
γὰρ ταῖς αἰτίαις ταύταις φανῆναί με ἔδει θηριώδη καὶ τὴν ψυχὴν ἄστοργον καὶ πολλοῖς
ἑτέροις ἁμαρτήμασι πρότερον ἔνοχον.
---------διοριῶ: θα καθορίσω
αὐτόματον: από μόνο του
προβολὰς ποιούμεθα: καταγγέλλουμε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Εὖ δ’ ἴστε, … διαβάλλῃ τινά».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
ὦ Ἀθηναῖοι:

είναι ………………………………………………

ἑκάτερον:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

σαφῶς:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

ἁπάσαις:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

τῶν κατηγορημένων: είναι …………………………………………….. στο ……………………………………….

προδότην:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

με (το δεύτερο):

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….
(μονάδες 7)

β. «Καὶ τῇ μὲν φήμῃ δημοσίᾳ θύομεν ὡς θεῷ, τῶν δὲ συκοφαντῶν ὡς κακούργων
δημοσίᾳ προβολὰς ποιούμεθα»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου, να χωρίσετε τις
προτάσεις, να αναγνωρίσετε το είδος τους και το είδος της σύνδεσης (παρατακτική ή
υποτακτική) (μονάδες 3).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Α1.
α. Ο Μαντίθεος αρνείται τις εξής κατηγορίες: ότι είχε υπηρετήσει ως ιππέας, ότι ζούσε στην
Αθήνα την εποχή των Τριάκοντα και ότι συμμετείχε με κάποιο τρόπο στο τυραννικό
καθεστώς.
β.
1) – Λ: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτησομένους ἐξέπεμψε
2) – Σ: οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>
3) – Σ: ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία §37
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρονται τα γεγονότα και οι
μεθοδεύσεις που οδήγησαν στην εκτέλεση του Θηραμένη, αν και υπήρξε ηγετικό στέλεχος
στο καθεστώς των Τριάκοντα. Το παράλληλο μπορεί να συσχετιστεί με το χωρίο του
διδαγμένου που αφορά στη στέρηση των συνεργατών των Τριάκοντα από τα πολιτικά τους
δικαιώματα: «ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον».
Β4.
1-β, 2-α, 3-β, 4-α, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰσχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας §§145-146.5
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Γνωρίζετε όμως πολύ καλά, Αθηναίοι, ότι Αλλά να είστε βέβαιοι, συμπολίτες, υπάρχει
διαφέρει πάρα πολύ η φήμη από την η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ φήμης και
συκοφαντία. Διότι η φήμη δεν έχει καμμία συκοφαντίας. Διότι η φήμη δεν έχει
σχέση με την διαβολή, η οποία είναι αδελφή συγγένεια με την διαβολή, ενώ η διαβολή
της συκοφαντίας. Θα σας δώσω δε ένα είναι η ίδια η αδερφή της συκοφαντίας. Θα
σαφή

ορισμό

της

φήμης

και

της ορίσω το καθένα από αυτά συγκεκριμένα:

συκοφαντίας. Φήμη μεν υπάρχει, όταν όλος είναι μια η περίπτωση της φήμης, όταν η
ο λαός, μόνος του και χωρίς κανείς να τον μάζα του λαού, με δική της παρόρμηση και
υποκινεί, αναγνωρίζει ότι έχει εκτελεστεί χωρίς λόγο που μπορεί να εξηγήσει, λέει ότι
μία πράξη, συκοφαντία δε, όταν ένας μόνο έχει
άνθρωπος,

αφού

κατηγορήσει

συμβεί

ένα

συγκεκριμένο

κάποιον γεγονός· ωστόσο, συκοφαντία υπάρχει όταν

ενώπιον όλων, κατόπιν τον διαβάλλει και ένα άτομο, αφού επινοήσει μια κατηγορία
στις συνελεύσεις του λαού και εμπρός στη και

τη

βάλει

βουλή. Και στη φήμη προσφέρουμε δημόσια συκοφαντεί

στο

έναν

μυαλό

άνδρα

σε

του λαού,
όλες

τις

θυσίες, διότι την θεωρούμε θεά, τους συνεδριάσεις και της συνέλευσης του λαού
συκοφάντες

όμως

τους

καταγγέλλουμε και ενώπιον της Βουλής. Στην Φήμη

δημόσια, όπως όλους τους κακοποιούς. Να προσφέρουμε δημόσια θυσία, όπως σε θεό,
μην συγχέεις λοιπόν τα πλέον ευγενή με τα αλλά τον συκοφάντη τον διώκουμε, εν
πλέον πρόστυχα. Για πολλές, λοιπόν, από τις ονόματι του λαού, ως απατεώνα. Μην
κατηγορίες του Δημοσθένη αγανάκτησα, συνδυάζεις, λοιπόν, τα πιο τιμητικά και τα
προπάντων όμως, όταν με κατηγόρησε ως πιο επαίσχυντα πράγματα. Με πολλές από
προδότη.

Διότι

εξ

αιτίας

αυτών

των τις

κατηγορίες

καταγγελιών εναντίον μου έπρεπε εγώ να θυμωμένος,

του

αλλά

ήμουν
κυρίως

πράγματι
όταν

με

εμφανίζομαι συγχρόνως έξαλλος, αλλά και κατηγορούσε ότι υπήρξα προδότης. Διότι
χωρίς συναισθήματα στην ψυχή μου, και συγχρόνως με αυτές τις κατηγορίες ήταν σαν
επίσης

υπεύθυνος

για

πολλά

άλλα με εμφανίζει στην κοινή γνώμη αγριεμένο

αδικήματα στο παρελθόν.

και χωρίς φυσική στοργή κι επιβαρυνόμενο

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1963. Διασκευή στο παρελθόν με πολλές άλλα σφάλματα.
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Μτφρ. C.D. Adams. 1929. Διασκευή από τα
αγγλικά στα νέα ελληνικά.

Γ4.
α.
ὦ Ἀθηναῖοι: είναι κλητική προσφώνηση.
ἑκάτερον: είναι αντικείμενο στο ρήμα Διοριῶ.
σαφῶς: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα Διοριῶ.
ἁπάσαις: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός (κατηγορηματικός) στο (ἔν τε)
ταῖς ἐκκλησίαις.
τῶν κατηγορημένων: είναι ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο
(Ἐπὶ) πολλοῖς.
προδότην: είναι κατηγορούμενο στο με (από το απαρέμφατο εἶναι).
με: είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο φανῆναί.
β.
Καὶ τῇ μὲν φήμῃ δημοσίᾳ θύομεν ὡς θεῷ: κύρια πρόταση με ρήμα το θύομεν.

τῶν δὲ συκοφαντῶν ὡς κακούργων δημοσίᾳ προβολὰς ποιούμεθα: κύρια πρόταση με
ρήμα το ποιούμεθα - παρατακτική σύνδεση (με τους συνδέσμους μὲν… δὲ).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς
τότε πολιτείας. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Ποιες ακριβώς είναι οι τρεις κατηγορίες τις οποίες ο Μαντίθεος δηλώνει ότι σκοπεύει να
ανασκευάσει; (μονάδες 4)
β. 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 και ο αδελφός του είχαν φύγει από την Αθήνα και ζούσαν στην περιοχή
του Πόντου κατά την περίοδο κατεδάφισης των Μακρών Τειχών.

2.

Ο Μαντίθεος και ο αδελφός του δεν επέστρεψαν στην Αθήνα παρά μόνον όταν είχε
πέσει το καθεστώς των Τριάκοντα.

3.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μαντίθεου, οι Τριάκοντα ήταν πρόθυμοι να
συνεργαστούν με όλους όσοι συμμετείχαν στην κατάλυση της δημοκρατίας.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.2. κεφ.2 §§20-23

Στο κείμενο που ακολουθεί ο ιστορικός αναφέρεται στις εξελίξεις που οδήγησαν στο τέλος
του Πελοποννησιακού πολέμου και στη συνθηκολόγηση της Αθήνας το 404 π.Χ.

Οι Λακεδαιμόνιοι όμως δήλωσαν ότι αρνούνται να υποδουλώσουν πόλη ελληνική που τόσες
υπηρεσίες είχε προσφέρει τον καιρό του μεγαλύτερου κινδύνου που είχε απειλήσει ποτέ
την Ελλάδα· δέχτηκαν λοιπόν να γίνει ειρήνη με τον όρο ότι οι Αθηναίοι θα γκρεμίσουν τα
Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά, θα παραδώσουν όλα τους τα πλοία εκτός από
δώδεκα, θα φέρουν πίσω τούς εξόριστους, θα ᾽χουν τους ίδιους εχθρούς και φίλους με τους
Λακεδαιμονίους και θα εκστρατεύουν μαζί τους στη στεριά και στη θάλασσα, όπου τους
οδηγούν αυτοί. (…) Την άλλη μέρα οι πρέσβεις ανέφεραν τους όρους που έβαζαν οι
Λακεδαιμόνιοι για ειρήνη· στ᾽ όνομα ολωνών μίλησε ο Θηραμένης, λέγοντας ότι έπρεπε να
εισακούσουν τους Λακεδαιμονίους και να γκρεμίσουν τα Τείχη. Μερικοί αντιμίλησαν, η
μεγάλη πλειοψηφία όμως τον επιδοκίμασε κι αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά απ᾽
αυτά ο Λύσανδρος αγκυροβόλησε στον Πειραιά, οι εξόριστοι γύρισαν, και βάλθηκαν με
πολλήν όρεξη να γκρεμίζουν τα Τείχη, στους ήχους αυλού που έπαιζαν κορίτσια —
νομίζοντας ότι από κείνη τη μέρα ελευθερωνόταν η Ελλάδα.
Μτφρ. Ρ. Ρούφος

Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα
(απλά ή σύνθετα) του ρήματος ἐπεδήμουν, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:


Μερικοί πολιτικοί συμπεριφέρονται σαν τους αρχαίους …………………………· παραπλανούν
και παρασύρουν τον λαό με απατηλές υποσχέσεις.



Ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα των ……………………… εκλογών.



Τα χελιδόνια είναι ………………………………… πουλιά, γιατί μεταναστεύουν το φθινόπωρο
για πιο ζεστές χώρες.



Έρευνα για τη σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο είδε πρόσφατα το φως της
…………………………..…. .



Εργάζεται ως ……………………………….. σε εφημερίδα.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλούταρχος, Περὶ παίδων ἀγωγῆς 9b.1-9c.7
(έκδ. του Babbitt, F.C. Κέμπριτζ, Μασ.: Harvard University Press, 1927, ανατ. 1969)

Στο συγκεκριμένο έργο, που αποδιδόταν στον Πλούταρχο (περ. 45-125 μ.Χ.), προτείνεται
ένα πρόγραμμα σπουδών για τη μόρφωση του νέου ανθρώπου και την επίτευξη της αρετής
και της ευδαιμονίας.
Ἤδη δέ τινας ἐγὼ εἶδον πατέρας, οἷς τὸ λίαν φιλεῖν τοῦ μὴ φιλεῖν αἴτιον κατέστη. Tί οὖν
ἐστιν ὃ βούλομαι λέγειν, ἵνα τῷ παραδείγματι φωτεινότερον ποιήσω τὸν λόγον; Σπεύδοντες
γὰρ τοὺς παῖδας ἐν πᾶσι τάχιον πρωτεῦσαι πόνους αὐτοῖς ὑπερμέτρους ἐπιβάλλουσιν, οἷς
ἀπαυδῶντες ἐκπίπτουσι, καὶ ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαθείαις οὐ δέχονται τὴν
μάθησιν εὐηνίως. Ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ τοῖς μὲν μετρίοις ὕδασι τρέφεται, τοῖς δὲ πολλοῖς
πνίγεται, τὸν αὐτὸν τρόπον ψυχὴ τοῖς μὲν συμμέτροις αὔξεται πόνοις, τοῖς δ'
ὑπερβάλλουσι βαπτίζεται. Δοτέον οὖν τοῖς παισὶν ἀναπνοὴν τῶν συνεχῶν πόνων,
ἐνθυμουμένους ὅτι πᾶς ὁ βίος ἡμῶν εἰς ἄνεσιν καὶ σπουδὴν διῄρηται. Καὶ διὰ τοῦτ' οὐ
μόνον ἐγρήγορσις ἀλλὰ καὶ ὕπνος εὑρέθη, οὐδὲ πόλεμος ἀλλὰ καὶ εἰρήνη, οὐδὲ χειμὼν
ἀλλὰ καὶ εὐδία, οὐδ' ἐνεργοὶ πράξεις ἀλλὰ καὶ ἑορταί.
---------τὸ λίαν φιλεῖν: η υπερβολική αγάπη
κατέστη: συνήθως γίνεται
ἐκπίπτουσι: καταβάλλονται από κούραση, εξαντλούνται
εὐηνίως: µε ευχαρίστηση
βαπτίζεται: καταβυθίζεται, καταποντίζεται
Δοτέον οὖν τοῖς παισὶν: Δεῖ διδόναι (ἡμᾶς) τοῖς παισὶν
ἡ εὐδία: η καλοκαιρία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ … ἀλλὰ καὶ
ἑορταί».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
τινας:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

φωτεινότερον:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

πόνους:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

τὰ φυτά:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

και στο .........................................
ὕπνος:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….
(μονάδες 6)

β. «Ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ τοῖς μὲν μετρίοις ὕδασι τρέφεται, τοῖς δὲ πολλοῖς πνίγεται, τὸν
αὐτὸν τρόπον ψυχὴ τοῖς μὲν συμμέτροις αὔξεται πόνοις, τοῖς δ' ὑπερβάλλουσι
βαπτίζεται»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια αναλογία, για
να ενισχύσει το επιχείρημά του. Να διαχωρίσετε τις κύριες και τις δευτερεύουσες
προτάσεις της περιόδου και να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών αιτιολογώντας
την απάντησή σας (μονάδες 4).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Α1.
α. Ο Μαντίθεος δηλώνει ότι θα ανασκευάσει τρεις κατηγορίες: ότι είχε υπηρετήσει ως
ιππέας στο ιππικό των Τριάκοντα, ότι βρισκόταν στην Αθήνα την εποχή εκείνη και ότι
συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο στο τυραννικό καθεστώς.
β.
1.– Σ: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτησομένους ἐξέπεμψε,καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>
2.– Λ: ἀλλ᾽ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽
ἡμέραις.
3. – Λ: ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.2. κεφ.2 §§20-23
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στο γεγονός της
κατεδάφισης των τειχών στο πλαίσιο της παράδοσης της Αθήνας για την οποία κάνει
αναφορά ο Μαντίθεος στον λόγο του. Δίνεται, έτσι,

η ευκαιρία για εμβάθυνση στο

συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός.
Β4.
δημαγωγούς, δημοτικών, αποδημητικά, δημοσιότητας, δημοσιογράφος.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλούταρχος, Περὶ παίδων ἀγωγῆς 9b.1-9c.7
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Εγώ ήδη είδα μερικούς γονείς στους Γνωρίζω

ήδη

εγώ

πατέρες,

που

η

οποίους η μεγάλη αγάπη για τα παιδιά τους υπερβολική αγάπη για τα παιδιά τους
έγινε αιτία να μην τα αγαπούν. Τι είναι αυτό εξελίχτηκε σε αδιαφορία απέναντί τους. Τι
που θέλω να πω, για να το κάνω πιο είναι αυτό που θέλω να τονίσω, για να
ξεκάθαρο με ένα παράδειγμα; Επειδή, καταστήσω το λόγο μου πιο φωτεινό με το
λοιπόν, βιάζονται να αριστεύσουν τα παιδιά παράδειγμα; Πιέζοντας τα παιδιά τους να
τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε όλα, τα είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα πρώτα σε
υποβάλλουν σε υπέρμετρους κόπους, τους όλα,

τα

φορτώνουν

με

δυσβάσταχτες

οποίους (εκείνα) αφήνουν στη μέση, επειδή υποχρεώσεις και κουρασμένοι από όλα
κουράζονται,

και

μάλιστα

δεν αυτά γονατίζουν και κάτω κι από άλλες

προσλαμβάνουν τη μάθηση με ευχαρίστηση, αφόρητες πιέσεις δεν δέχονται με ηρεμία τη

επειδή πιέζονται από όσα κακά παθαίνουν. μάθηση. Γιατί, όπως ακριβώς τα φυτά με
Γιατί, όπως ακριβώς τα φυτά με το λίγο νερό λογικό νερό ποτίζονται ενώ με υπερβολικό
τρέφονται αλλά με το πολύ πνίγονται, με τον πνίγονται, με τον ίδιο τρόπο η ψυχή
ίδιο τρόπο η ψυχή αναπτύσσεται, όταν ανατρέφεται με ελεγχόμενους κόπους ενώ
υποβάλλεται σε μετρημένους κόπους, ενώ καταποντίζεται

με

τις

αβάσταχτες

με τους υπερβολικούς βυθίζεται. Πρέπει, υποχρεώσεις μόρφωσης. Πρέπει, λοιπόν, να
λοιπόν, να δίνουμε στα παιδιά ανάσες από προσφέρουμε στα παιδιά διάλειμμα στις
τους συνεχείς κόπους, με το να έχουμε απανωτές προσπάθειές τους, λαμβάνοντας
υπόψη μας ότι ολόκληρη η ζωή μας υπόψη ότι όλη η ζωή μας είναι μοιρασμένη
διαιρείται σε ανάπαυση και σε προσπάθεια. σε ξεκούραση και εργασία. Γι’ αυτόν
Γι’ αυτόν το λόγο, έχει βρεθεί όχι μόνον η ακριβώς το λόγο επικράτησε η εγρήγορση
εγρήγορση αλλά και ο ύπνος, όχι μόνον ο και ο ύπνος, όχι μόνο ο πόλεμος αλλά και η
πόλεμος αλλά και η ειρήνη, όχι μόνον η ειρήνη, όχι μόνο ο χειμώνας αλλά και το
κακοκαιρία αλλά και η καλοκαιρία, όχι καλοκαίρι, όχι μόνο μέρες κούρασης, αλλά
μόνον οι εργασίες αλλά και οι γιορτές.

και γιορτές αργίας.

Μτφρ. F.C. Babbitt. 1939. Διασκευή από τα

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2002.

αγγλικά στα νέα ελληνικά.
Γ4.
α.
τινας: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός (επιθετικός) στο πατέρας.
φωτεινότερον: είναι κατηγορούμενο του αντικειμένου: τὸν λόγον.
πόνους: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐπιβάλλουσιν.
τὰ φυτά: είναι υποκείμενο στα ρήματα τρέφεται και πνίγεται (αττική σύνταξη).
ὕπνος: είναι υποκείμενο στο ρήμα εὑρέθη.
β.


Ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ τοῖς μὲν μετρίοις ὕδασι τρέφεται: δευτερεύουσα αναφορική
(παραβολική) πρόταση – εισάγεται με το αναφορικό Ὥσπερ.



τοῖς δὲ πολλοῖς πνίγεται: δευτερεύουσα αναφορική (παραβολική) πρόταση -συνδέεται
παρατακτικά με την προηγούμενη δευτερεύουσα με τους συνδέσμους μὲν…δὲ.



τὸν αὐτὸν τρόπον ψυχὴ τοῖς μὲν συμμέτροις αὔξεται πόνοις: κύρια πρόταση



τοῖς δ' ὑπερβάλλουσι βαπτίζεται: κύρια πρόταση - συνδέεται παρατακτικά με την
προηγούμενη κύρια με τους συνδέσμους μὲν... δὲ.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς
τότε πολιτείας. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος ζούσε στην Αθήνα, όταν συνέβη η καταστροφή του αθηναϊκού στόλου
στον Ελλήσποντο (στους Αιγός Ποταμούς).
2. Ο Μαντίθεος δεν διέμενε στην Αθήνα, όταν γκρεμίζονταν τα Μακρά Τείχη.
3. Ο Μαντίθεος και ο αδελφός του έζησαν στον Πόντο σε όλη τη διάρκεια της κυριαρχίας
των Τριάκοντα.
4. Ο Μαντίθεος επέστρεψε στην Αθήνα μαζί με αυτούς που είχαν καταλάβει τη Φυλή.
5. Ο Μαντίθεος επέστρεψε στην Αθήνα για να υποστηρίξει το καθεστώς των Τριάκοντα.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ. 2 κεφ. 3 §§11-14
Ο Ξενοφών αφηγείται εδώ τις πρώτες ενέργειες με τις οποίες το καθεστώς των Τριάκοντα
αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών επιχειρεί να εμπεδώσει την κυριαρχία
του στην ηττημένη Αθήνα.
Η εκλογή των Τριάντα έγινε αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών και των
τειχών του Πειραιά. Ενώ όμως εντολή τους ήταν να συντάξουν ένα σύνταγμα που θα

ρύθμιζε τον πολιτικό βίο, όλο ανέβαλλαν τη σύνταξη και τη δημοσίευσή του· στο μεταξύ
συγκροτούσαν τη Βουλή και τις άλλες αρχές όπως ήθελαν αυτοί. Έπειτα άρχισαν να
συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της δημοκρατίας είχαν κάνει τη
συκοφαντία επάγγελμα και ταλαιπωρούσαν την αριστοκρατική τάξη, και να τους
παραπέμπουν για θανατική καταδίκη. Η Βουλή τούς καταδίκαζε μ᾽ ευχαρίστηση, και το
πράγμα δεν δυσαρεστούσε καθόλου όσους ένιωθαν πως τίποτα κοινό δεν είχαν μ᾽ αυτούς.
Αργότερα ωστόσο άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για να επιβάλουν την ανεξέλεγκτη
κυριαρχία τους στην πόλη. (...) Μόλις οι Τριάντα πήραν τη φρουρά, βάλθηκαν να
καλοπιάνουν με κάθε τρόπο [τον Σπαρτιάτη αρμοστή] τον Καλλίβιο, για να εγκρίνει όλες
τους τις πράξεις· αυτός πάλι τους έδινε στρατιώτες από τη φρουρά, που τους βοηθούσαν να
συλλάβουν όποιους ήθελαν — όχι πια «κακά στοιχεία» κι ασήμαντα πρόσωπα, αλλ᾽ από δω
και μπρος όποιον τους δημιουργούσε την υποψία ότι δεν θ᾽ ανεχόταν τον παραγκωνισμό
του κι ότι, αν δοκίμαζε ν᾽ αντιδράσει, θα ᾽βρισκε πολλούς συμπαραστάτες.
Μτφρ. Ρ. Ρούφος

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: κατάσχεση, πολιτισμός,
παραπομπή, παραστατικότητα, εικόνα.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.2. κεφ.4. §§1-3.5
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1900, ανατ. 1968)
Ο Ξενοφών αναφέρεται στα γεγονότα που ακολούθησαν μετά την παρωδία δίκης και τη
θανάτωση του Θηραμένη και για τα οποία κάνει έμμεση αναφορά ο Μαντίθεος στον λόγο
του.
Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν· οἱ δὲ τριάκοντα, ὡς ἐξὸν ἤδη αὐτοῖς τυραννεῖν ἀδεῶς,
προεῖπον μὲν τοῖς ἔξω τοῦ καταλόγου μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ, ἦγον δὲ ἐκ τῶν χωρίων, ἵν’
αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι τοὺς τούτων ἀγροὺς ἔχοιεν. Φευγόντων δὲ εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ ἐντεῦθεν
πολλοὺς ἄγοντες ἐνέπλησαν καὶ τὰ Μέγαρα καὶ τὰς Θήβας τῶν ὑποχωρούντων. Ἐκ δὲ
τούτου Θρασύβουλος ὁρμηθεὶς ἐκ Θηβῶν ὡς σὺν ἑβδομήκοντα Φυλὴν χωρίον
καταλαμβάνει ἰσχυρόν. Οἱ δὲ τριάκοντα ἐβοήθουν ἐκ τοῦ ἄστεως σύν τε τοῖς τρισχιλίοις καὶ

σὺν τοῖς ἱππεῦσι καὶ μάλ’ εὐημερίας οὔσης. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, εὐθὺς μὲν θρασυνόμενοί
τινες τῶν νέων προσέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον, καὶ ἐποίησαν μὲν οὐδέν, τραύματα δὲ
λαβόντες ἀπῆλθον. Βουλομένων δὲ τῶν τριάκοντα ἀποτειχίζειν, ὅπως ἐκπολιορκήσειαν
αὐτοὺς ἀποκλείσαντες τὰς ἐφόδους τῶν ἐπιτηδείων, ἐπιγίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν
παμπλήθης καὶ τῇ ὑστεραίᾳ.
---------ὡς ἐξόν: επειδή ήταν δυνατόν
ἐκ δὲ τούτου: τότε
τὸ χωρίον: το οχυρό, το φρούριο
ἡ εὐημερία: η όμορφη, η καλή ημέρα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐκ δὲ τούτου … καὶ τῇ ὑστεραίᾳ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να γράψετε το/τα υποκείμενο/υποκείμενα για καθέναν από τους υπογραμμισμένους
όρους του κειμένου: προεῖπον, ἔχοιεν, ὁρμηθείς, οὔσης (μονάδες 5).
β. Να γράψετε το αντικείμενο για καθέναν από τους όρους του κειμένου: ἄγοντες,
ἐποίησαν, λαβόντες, Βουλομένων, ἐκπολιορκήσειαν (μονάδες 5).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5
Α1.
1. – Λ: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτησομένους ἐξέπεμψε
2. – Σ: καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>
3. – Λ: ἀλλ᾽ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽
ἡμέραις
4. – Λ: ἀλλ᾽ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽
ἡμέραις
5. – Λ: Καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν
ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες (…) ἀλλὰ μᾶλλον
ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ. 2 κεφ. 3 §§11-14
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στις πρώτες ενέργειες με τις
οποίες το καθεστώς των Τριάκοντα αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών
επιχειρεί να επιβάλλει σταδιακά καθεστώς τρομοκρατίας για το οποίο κάνει αναφορά ο
Μαντίθεος στον λόγο του (οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας). Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία για
εμβάθυνση στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός.
Β4.
μετέσχον-μετέχειν-ἔχοντες, πολιτείας, ἐξέπεμψε, μεθισταμένης, εἰκός.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.2. κεφ.4. §§1-3.5
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Τέτοιος στάθηκε ο θάνατος του Θηραμένη. Ο Θηραμένης, λοιπόν, μ' αυτόν τον τρόπο
Τότε πια θεώρησαν οι Τριάντα πως ήταν πέθανε. Και οι Τριάντα, επειδή πια ήταν
ελεύθεροι να τυραννούν δίχως φόβο· όχι ελεύθεροι να κυβερνούν χωρίς φόβο,
μόνο απαγόρευσαν σ' όσους δεν ήταν απαγόρευσαν σ' όσους δεν ήταν γραμμένοι
γραμμένοι στον κατάλογο να μπαίνουν στην στον κατάλογο να μπαίνουν στην πόλη και
πόλη, αλλά τους έδιωχναν κι απ' τ' τους έδιωχναν ακόμη κι απ' τα χωράφια
αγροκτήματά τους για να τους αρπάξουν, τους, για να τα οικειοποιηθούν αυτοί κι οι
αυτοί κι οι φίλοι τους, τη γη τους. Οι φίλοι τους. Καταφεύγοντας πολλοί στον
κατατρεγμένοι κατέφευγαν στον Πειραιά, μα Πειραιά και παίρνοντας μαζί τους κι άλλους

κι εκεί συνεχιζόταν ο διωγμός· τα Μέγαρα κι πολλούς γέμισαν και τα Μέγαρα και τη
η Θήβα γέμισαν πρόσφυγες.

Θήβα με πρόσφυγες.

Τότε κίνησε από τη Θήβα ο Θρασύβουλος με Τότε ξεκίνησε από τη Θήβα ο Θρασύβουλος
εβδομήντα περίπου άνδρες και κατέλαβε τ' με

εβδομήντα

περίπου

άνδρες

και

οχυρό φρούριο της Φυλής. Μια μέρα που καταλαμβάνει το ισχυρό φρούριο Φυλή.
'κανε καλό καιρό βγήκαν οι Τριάντα από την Μια μέρα που είχε καλό καιρό, βγήκαν οι
πόλη να τους χτυπήσουν, έχοντας μαζί τους Τριάντα από την πόλη να τους χτυπήσουν
τούς Τρεις Χιλιάδες και το ιππικό. Όταν μαζί με τους Τρεις Χιλιάδες και το ιππικό.
έφτασαν στη Φυλή, μερικοί νέοι τόλμησαν Όταν έφτασαν στη Φυλή, μερικοί νέοι
να επιτεθούν αμέσως στο φρούριο, αλλά τόλμησαν
πληγώθηκαν

κι

έφυγαν

άπρακτοι.

να

επιτεθούν

αμέσως

στο

Οι φρούριο, αλλά δεν κατάφεραν τίποτε και,

Τριάντα σχεδίαζαν να χτίσουν τείχος για να αφού τραυματίστηκαν, έφυγαν άπρακτοι.
εμποδίσουν

τον

ανεφοδιασμό

των Όταν οι Τριάντα σχεδίαζαν να χτίσουν τείχος

επαναστατών και να τους αναγκάσουν να για να εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό τους
παραδοθούν· τη νύχτα όμως και την άλλη και να τους αναγκάσουν να παραδοθούν, τη
μέρα χιόνισε πολύ.

νύχτα και την άλλη μέρα χιόνισε πάρα πολύ.

Μτφρ. Ρ. Ρούφος. [1966] 2000.

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2002.

Γ4.
α.
οἱ τριάκοντα: υποκείμενο στο ρήμα προεῖπον.
αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι: υποκείμενα στο ρήμα ἔχοιεν.
Θρασύβουλος: υποκείμενο στη μετοχή ὁρμηθεὶς (συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος).
εὐημερίας: υποκείμενο στη μετοχή οὔσης (γενική απόλυτη).
β.
πολλούς: αντικείμενο στη μετοχή ἄγοντες.
οὐδέν: σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα ἐποίησαν.
τραύματα: αντικείμενο στη μετοχή λαβόντες.
ἀποτειχίζειν: (τελικό απαρέμφατο) αντικείμενο στη μετοχή Βουλομένων.
αὐτούς: αντικείμενο στο ρήμα ἐκπολιορκήσειαν.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν
μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν
δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽
εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.
Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ
πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ,
πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς
ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα·
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 ισχυρίζεται ότι στις δοκιμασίες ο ομιλητής πρέπει κυρίως να αντικρούει με
επιχειρήματα τις κατηγορίες των αντιπάλων, όπως συμβαίνει και στις άλλες δικαστικές
διαμάχες.
2) Ο Μαντίθεος υπόσχεται ότι θα είναι σύντομος στην απολογία του.
3) Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι του παραχώρησε μεγαλύτερο μερίδιο από την πατρική
περιουσία ο αδελφός του.
β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) «Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου.»: Σε ποιους αναφέρεται ο
Μαντίθεος με την αντωνυμία «ὑμῶν»; (μονάδες 2)
2) «…διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως»: Ποιο ιστορικό γεγονός
υπαινίσσεται με τη φράση «διὰ τὰς συμφορὰς τὰς τῆς πόλεως»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Κ.Ε. Μπέης, Αλήθειες και μύθοι γύρω από την προίκα, απόσπασμα
Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από το άρθρο του καθηγητή της Νομικής Σχολής
Αθηνών Κ.Ε. Μπέη με τίτλο «Αλήθειες και μύθοι γύρω από την προίκα» που
πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 29 Ιανουαρίου 1981.
Διευκρινίζεται ότι ο θεσμός της προίκας ήταν σε ισχύ κατά την εποχή δημοσίευσης του
άρθρου.
Έχει ωριμάσει πια η αντίληψη ότι ο θεσμός της προίκας είναι ταπεινωτικός για τη γυναίκα
και επιβεβαιώνει την εξάρτησή της από τον άντρα. Κι αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ο αστικός
κώδικας, ρυθμίζοντας την προίκα, δεν καθιερώνει απλώς υποχρέωση του πατέρα (κι ύστερα
απ' αυτόν, της μητέρας) να εφοδιάσει την κόρη του με τα απαραίτητα περιουσιακά εφόδια,
για να μην είναι εξαρτημένη από την (καλή ή κακή) θέληση του άντρα. Προίκα, όπως λέει ο
αστικός κώδικας, είναι η περιουσία (κινητά και ακίνητα) που δίνει η γυναίκα ή κάποιος
άλλος (συνήθως ο πατέρας της) στον άντρα «προς ανακούφισιν των βαρών του γάμου». Τα
βάρη αυτά, σύμφωνα με μια άλλη διάταξη, είναι αποκλειστική υποχρέωση του άντρα.
Λοιπόν, αν δε γίνει ιδιαίτερη συμφωνία (και συνήθως δε γίνεται), ο άντρας αποκτάει την
κυριότητα των μετρητών χρημάτων και των κινητών που δόθηκαν ως προίκα. Η γυναίκα δεν
έχει κανένα ενεργό δικαίωμα πάνω σ' αυτά. Θα έχει, αν λυθεί ο γάμος της, για να της
επιστραφεί. Σ' όλη τη διάρκεια του γάμου η προίκα δεν είναι δική της περιουσία, αλλά
περιουσία του άντρα. (…) Με δυο λόγια: Αυτός είναι ο αφέντης. Στη γυναίκα δεν πέφτει
λόγος.
Ανακτήθηκε (10/3/2022) από
http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=22819
Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ένδεια, περιουσία, ανόητος,
φιλόπατρις, ενότητα.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Ἐπιστολαί 324d –325a
(έκδ. του Burnet, J. Oxford University Press, 1903)

Στην έβδομη επιστολή του ο Πλάτων προχωρά στον απολογισμό του για τα τρία ταξίδια που
είχε πραγματοποιήσει στη Σικελία. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα διατυπώνει την άποψή
του για το καθεστώς των τριάκοντα τυράννων, άποψη που είχε ήδη διαμορφώσει, όταν
πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στη Σικελία (390 ή 389 π.Χ.).
Τούτων [τῶν τριάκοντα] δή τινες οἰκεῖοί τε ὄντες καὶ γνώριμοι ἐτύγχανον ἐμοί, καὶ δὴ καὶ
παρεκάλουν εὐθὺς ὡς ἐπὶ προσήκοντα πράγματά με. Καὶ ἐγὼ θαυμαστὸν οὐδὲν ἔπαθον ὑπὸ
νεότητος· ᾠήθην γὰρ αὐτοὺς ἔκ τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ δίκαιον τρόπον ἄγοντας διοικήσειν δὴ
τὴν πόλιν, ὥστε αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, τί πράξοιεν. Καὶ ὁρῶν δήπου τοὺς
ἄνδρας ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ χρυσὸν ἀποδείξαντας τὴν ἔμπροσθεν πολιτείαν —τά τε ἄλλα καὶ
φίλον ἄνδρα ἐμοὶ πρεσβύτερον Σωκράτη, ὃν ἐγὼ σχεδὸν οὐκ ἂν αἰσχυνοίμην εἰπὼν
δικαιότατον εἶναι τῶν τότε, ἐπί τινα τῶν πολιτῶν μεθ᾽ ἑτέρων ἔπεμπον, βίᾳ ἄξοντα ὡς
ἀποθανούμενον, ἵνα δὴ μετέχοι τῶν πραγμάτων αὐτοῖς, εἴτε βούλοιτο εἴτε μή· ὁ δ᾽ οὐκ
ἐπείθετο, πᾶν δὲ παρεκινδύνευσεν παθεῖν πρὶν ἀνοσίων αὐτοῖς ἔργων γενέσθαι κοινωνός
— ἃ δὴ πάντα καθορῶν καὶ εἴ τιν᾽ ἄλλα τοιαῦτα οὐ σμικρά, ἐδυσχέρανά τε καὶ ἐμαυτὸν
ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν.
---------καὶ δὴ καὶ παρεκάλουν εὐθὺς ὡς ἐπὶ προσήκοντα πράγματά με: με παρακινούσαν, λοιπόν,
εξαρχής να συμμετέχω στις ενέργειές τους, με τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για πράγματα
που μου ταιριάζουν
ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν: αποτραβήχτηκα από κείνα τα κακά
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ ὁρῶν δήπου… ἀπὸ τῶν τότε
κακῶν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεωνφράσεων του κειμένου:
oἰκεῖοι:

είναι ……………………………………………

στο ………………………………………….

εὐθύς:

είναι ……………………………………………

στο ………………………………………….

θαυμαστόν:

είναι ……………………………................

στο ………………………………………….

ἐν χρόνῳ:

είναι ……………………………………………

στο ………………………………………….

τῶν πολιτῶν:

είναι ……………………………………………

στο ………………………………………….

τῶν πραγμάτων:

είναι ……………………………………………

στο ………………………………………….
(μονάδες 6)

β. διοικήσειν, παθεῖν: Να αναγνωριστούν συντακτικά τα υπογραμμισμένα απαρέμφατα του
κειμένου και να δηλωθεί το υποκείμενό τους. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Α1.
α.
1) – Λ: ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι
2) – Σ: Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.
3) – Λ: πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων
β.
1) Με την αντωνυμία «ὑμῶν» ο Μαντίθεος αναφέρεται στους βουλευτές.
2) Με τη φράση «διὰ τὰς συμφορὰς τὰς τῆς πόλεως» αναφέρεται στις καταστροφές σε
έμψυχο και άψυχο υλικό που προκάλεσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Κ.Ε. Μπέης, Αλήθειες και μύθοι γύρω από την προίκα,
απόσπασμα
Επισήμανση: Τα δύο κείμενα αναφέρονται στην υποχρέωση της οικογένειας να παρέχει
προίκα στις κόρες της. Ειδικότερα, το κείμενο του Κ.Ε. Μπέη ασκεί κριτική στον θεσμό της
προίκας και αναδεικνύει τον μειωτικό χαρακτήρα που έχει για την γυναίκα, καθώς ο αστικός
κώδικας ρύθμιζε τα σχετικά και υποχρέωνε την οικογένεια να εφοδιάσει την κόρη με τα
απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία. Μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί ως σχόλιο στην αντίληψη
που εκφράζεται από τα λόγια του Μαντίθεου, ο οποίος θεωρεί ηθικό χρέος και τεκμήριο
της προσήλωσής του στο οικογενειακό καθήκον την παροχή προίκας στις αδελφές του,
παρά το γεγονός ότι δεν ήταν νομικά υποχρεωμένος να το κάνει. Επίσης, μπορεί να
επισημανθεί το μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας κατά το
οποίο η προίκα ήταν η επιβεβλημένη πρακτική για τον γάμο της γυναίκας.
Β4. δεῖ-Δέομαι, εἶναι-οὐσίας, εὐνοίας, πατρός-πατρῴων, ἕνα-μηδὲν.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Ἐπιστολαὶ 324d –325a
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Μερικοί λοιπόν απ' αυτούς έτυχε να είναι Μερικοί
συγγενείς και γνωστοί μου και μάλιστα συγγενείς

από
και

αμέσως και επανειλημμένως με κάλεσαν να παρακινούσαν,

αυτούς

έτυχε

γνωστοί
λοιπόν,

να

είναι

μου·

με

εξαρχής

να

λάβω μέρος σαν σε κάτι πού δικαιωματικά συμμετέχω στις ενέργειές τους, με τον

μπορούσα να συμμερισθώ. Τότε εγώ έπαθα ισχυρισμό ότι πρόκειται για πράγματα που
κάτι που δεν ήταν καθόλου παράξενο για τα μου ταιριάζουν. Κι αυτό που μου συνέβη
νειάτα μου· πίστεψα δηλαδή, πως θα τότε δεν είναι καθόλου παράξενο για έναν
οδηγήσουν την πόλη από μια ζωή άδικη σ' νέο άνθρωπο· πίστεψα, δηλαδή, ότι αυτοί
ένα δίκαιο τρόπο ζωής κι έτσι θα την θα διοικήσουν την πόλη οδηγώντας την από
κυβερνήσουν·

τους

παρακολουθούσα έναν άδικο σε έναν δίκαιο τρόπο ζωής και γι'

λοιπόν με μεγάλη προσοχή, να ιδώ τι θα αυτό είχα έντονα στραμμένη την προσοχή
κάνουν. Και καθώς έβλεπα ότι οι άνθρωποι μου σ' αυτούς, για να δω τις μελλοντικές
εκείνοι μέσα σε λίγον καιρό έκαναν να φανεί ενέργειές τους. Βλέποντας, λοιπόν, ότι οι
χρυσάφι το προηγούμενο πολίτευμα ― συγκεκριμένοι άνδρες, μέσα σε σύντομο
εκτός απ' τα άλλα, έστειλαν το φίλο μου, τον χρονικό διάστημα, έκαναν να φαίνεται
αρκετά ηλικιωμένο Σωκράτη, που γι' αυτόν χρυσάφι

η

προηγούμενη

μορφή

εγώ δε θα δίσταζα να πω ότι ήταν ο πολιτεύματος ―εκτός των άλλων, και τον
δικαιότερος άνθρωπος της εποχής του, τον φίλο μου, τον αρκετά ηλικιωμένο Σωκράτη,
έστειλαν μαζί με άλλους σε κάποιον πολίτη για τον οποίο εγώ δεν θα δίσταζα να πω
για να τον συλλάβει και να τον οδηγήσει διά κατηγορηματικά ότι ήταν ο πιο δίκαιος από
της βίας στο θάνατο· κι αυτό βέβαια για να τους τότε πολίτες, τον έστειλαν μαζί με
έχει λάβει μέρος στις ενέργειες τους, είτε άλλους να φέρει με τη βία κάποιον πολίτη,
ήθελε, είτε όχι· εκείνος όμως δεν εννοούσε για να θανατωθεί· στόχος τους ήταν να τον
να πεισθεί και προτίμησε να κινδυνεύσει να κάνουν, είτε ήθελε είτε όχι, συνένοχο στις
πάθει οτιδήποτε, παρά να γίνει συνεργός ενέργειές τους· εκείνος όμως αρνούνταν να
τους σε ανόσιες πράξεις. Καθώς λοιπόν τα υπακούσει και προτίμησε να διακινδυνεύσει
έβλεπα όλ' αυτά και μερικά άλλα παρόμοια, να υποστεί κάθε συνέπεια, παρά να γίνει
όχι

ασήμαντα,

αγανάκτησα

αποτραβήχτηκα από κείνα τα κακά.
Μτφρ. Η.Ε. Κορμπέτη. 1997.

κι συνεργός σε ανίερες πράξεις― επειδή
έβλεπα αυτά τα γεγονότα κι άλλα παρόμοια
εξίσου

σημαντικά,

αγανακτούσα

και

απομακρυνόμουν από τις τότε εγκληματικές
ενέργειες.
Μτφρ. Σ. Τσέλικας. 2006.

Γ4.
α.
oἰκεῖοί: είναι κατηγορούμενο στο τινες (από τη μετοχή ὄντες).

εὐθὺς: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα παρεκάλουν.
θαυμαστόν: ονοματικός ομοιόπτωτος (επιθετικός) προσδιορισμός στο οὐδὲν.
ἐν χρόνῳ: είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός του χρόνου στη μετοχή
ἀποδείξαντας.
τῶν πολιτῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο τινα.
τῶν πραγμάτων: είναι (άμεσο) αντικείμενο στο ρήμα μετέχοι.
β.
διοικήσειν: είναι αντικείμενο στο ρήμα ᾠήθην, ειδικό απαρέμφατο· υποκείμενο του
απαρεμφάτου είναι αὐτοὺς (ετεροπροσωπία)
παθεῖν: είναι αντικείμενο στο ρήμα παρεκινδύνευσεν, τελικό απαρέμφατο· υποκείμενο του
απαρεμφάτου είναι ὁ δ᾽(ὲ) (ταυτοπροσωπία).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν
μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν
δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽
εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.
Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ
πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ,
πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς
ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα·
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1) Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι στις δοκιμασίες ο ομιλητής πρέπει κυρίως να αντικρούει με
επιχειρήματα τις κατηγορίες των αντιπάλων, όπως συμβαίνει και στις άλλες δικαστικές
διαμάχες.
2) Ο Μαντίθεος παρακαλεί για την εύνοια των βουλευτών.
3) Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι, επειδή η περιουσία που κληρονόμησε ήταν μεγάλη,
παραχώρησε μεγαλύτερο μερίδιο από την πατρική περιουσία στον αδελφό του.
4) Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι μοίρασε την πατρική περιουσία έτσι ώστε ο ίδιος να πάρει
ίσο μερίδιο με τον αδελφό του.
5) Ο Μαντίθεος διατυπώνει την άποψη ότι δεν έδωσε στους συμπολίτες του ποτέ αφορμή
για παράπονα ή για κατηγορίες εναντίον του.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§1.23
Ο αρχαίος ιστορικός συγκρίνει τους Περσικούς πολέμους με τον Πελοποννησιακό πόλεμο
με αφορμή τις επιπτώσεις που ο τελευταίος προκάλεσε στον αρχαιοελληνικό κόσμο.

Απ᾽ όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα, το μεγαλύτερο ήταν ο Περσικός πόλεμος, ο
οποίος τερματίστηκε με δυο ναυμαχίες και δύο μάχες, ενώ ο σημερινός πόλεμος κράτησε
παρά πολλά χρόνια και προκάλεσε τόσες συμφορές στην Ελλάδα, όσες δεν είχε ποτέ πάθει
σε ανάλογο χρονικό διάστημα. Ποτέ άλλοτε δεν κυριεύτηκαν και δεν καταστράφηκαν τόσες
πολιτείες είτε από βαρβάρους είτε από Έλληνες που πολεμούσαν μεταξύ τους. Σε πολλές,
μάλιστα, πολιτείες, αφού καταστράφηκαν, εγκαταστάθηκε καινούργιος πληθυσμός. Ποτέ
άλλοτε δεν έγιναν τόσες εξορίες και δεν σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, είτε στον πόλεμο είτε
σ᾽ εμφυλίους σπαραγμούς. Εκτός απ᾽ αυτό, πολλά από τα όσα αναφέρονται σε παλιές
διηγήσεις, τα οποία όμως σπάνια επαληθεύονταν, έγιναν πιστευτά. Γιατί έγιναν πολλοί και
καταστρεπτικοί σεισμοί και εκλείψεις ηλίου πολύ συχνότερες από όσες μπορούσαν να
μνημονευτούν για τις παλιές εποχές. Μεγάλες ξηρασίες σημειώθηκαν σε πολλά μέρη και
προκάλεσαν λιμούς και τέλος η φοβερή επιδημία, που προξένησε μεγάλες βλάβες και
καταστροφή. Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Μτφρ. Αγγ. Βλάχος
Β4. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για
καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: λέγειν, βίου, δύνωμαι,
πόλεως, ἴδια.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Συμπόσιον §§4.34-37.1
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1921, ανατ. 1971)
To Συμπόσιον είναι ένα από τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα, ένας διάλογος γραμμένος
μεταξύ του 390 και 370 π.Χ. Ο Σωκράτης με μια συντροφιά διασκεδάζει και συζητάει για τον
έρωτα. Κατά τη εξέλιξη του συμποσίου ο καθένας από τους συνδαιτυμόνες καλείται να
κατονομάσει κάτι για το οποίο νιώθει υπερήφανος. Στο απόσπασμα γίνεται συζήτηση για
τον πλούτο.
Ἀλλ' ἄγε δή, ἔφη ὁ Σωκράτης, σὺ αὖ λέγε ἡμῖν, ὦ Ἀντίσθενες, πῶς οὕτω βραχέα ἔχων μέγα
φρονεῖς ἐπὶ πλούτῳ. Ὅτι νομίζω, ὦ ἄνδρες, τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἐν τῷ οἴκῳ τὸν πλοῦτον
καὶ τὴν πενίαν ἔχειν ἀλλ' ἐν ταῖς ψυχαῖς. Ὁρῶ γὰρ πολλοὺς μὲν ἰδιώτας, οἳ πάνυ πολλὰ

ἔχοντες χρήματα οὕτω πένεσθαι ἡγοῦνται ὥστε πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυνον
ὑποδύονται, ἐφ' ᾧ πλείω κτήσονται, οἶδα δὲ καὶ ἀδελφούς, οἳ τὰ ἴσα λαχόντες ὁ μὲν αὐτῶν
τἀρκοῦντα ἔχει καὶ περιττεύοντα τῆς δαπάνης, ὁ δὲ τοῦ παντὸς ἐνδεῖται· αἰσθάνομαι δὲ καὶ
τυράννους τινάς, οἳ οὕτω πεινῶσι χρημάτων ὥστε ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν
ἀπορωτάτων· δι' ἔνδειαν μὲν γὰρ δήπου οἱ μὲν κλέπτουσιν, οἱ δὲ τοιχωρυχοῦσιν, οἱ δὲ
ἀνδραποδίζονται· τύραννοι δ' εἰσί τινες οἳ ὅλους μὲν οἴκους ἀναιροῦσιν, ἁθρόους δ'
ἀποκτείνουσι, πολλάκις δὲ καὶ ὅλας πόλεις χρημάτων ἕνεκα ἐξανδραποδίζονται.
---------Ὄτι: Διότι
περιττεύοντα τῆς δαπάνης: περισσότερα από τα έξοδά του
τοιχωρυχοῦσιν: γίνονται διαρρήκτες
ἀνδραποδίζονται: υποδουλώνουν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀλλ' ἄγε δή, … , ὁ δὲ τοῦ παντὸς
ἐνδεῖται·»
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεωνφράσεων του κειμένου:
ὦ Ἀντίσθενες:

είναι ……………………………………

ἐν τῷ οἴκῳ:

είναι ……………………………………

στο ……………………………………….

πολλούς:

είναι ……………………………………

στο ……………………………………….

πένεσθαι:

είναι ……………………………………

στο ……………………………………….

πάντα (το πρώτο):

είναι ……………………………………

στο ……………………………………….

τῶν ἀπορωτάτων:

είναι ……………………………..........

στο ……………………………………….
(μονάδες 6)

β. Να χαρακτηρίσετε ως προς το είδος της την πρόταση που ακολουθεί (μονάδες 2) και να
δηλώσετε τον συντακτικό της ρόλο (μονάδες 2)«πῶς οὕτω βραχέα ἔχων μέγα φρονεῖς ἐπὶ
πλούτῳ».
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Α1.
1) – Λ: ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι
2) – Σ: Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου.
3) – Λ: οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης … πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽
ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων
4) – Λ: πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων
5) – Σ: πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα
μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§1.23
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στις επιπτώσεις του
Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Μαντίθεος επικαλείται αυτές τις επιπτώσεις προκειμένου να
δικαιολογήσει την κακή οικονομική κατάσταση του πατέρα του. Έτσι, το κείμενο μπορεί να
αξιοποιηθεί ως εμβάθυνση στη συγκεκριμένη ιστορική αναφορά του Μαντίθεου.
Β4. λογοκλοπή-παράλογος-επίλογος, βιολογία-αμφίβιο-βιότοπος, αδύναμος-παντοδύναμος
- δυναμόμετρο, πολεοδομία-αντιπολίτευση-απολίτιστος, ιδιότροπος-ιδιοφυΐα-ανιδιοτέλεια.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Συμπόσιον §§4.34-37.1
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
«Και τώρα», είπε ο Σωκράτης, «πες μας «Αλλά συ, Αντισθένη, είπε ο Σωκράτης, έλα
εσύ, Αντισθένη, γιατί, ενώ έχεις τόσο λίγα, λοιπόν πάλι και λέγε μας, πώς με τόση λίγη
καυχιέσαι για τον πλούτο σου». «Διότι, περιουσία υπερηφανεύεσαι για τον πλούτο
φίλοι μου, πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν σου». «Επειδή νομίζω, φίλοι μου, ότι οι
έχουν τα πλούτη ή τη φτώχεια στο σπίτι άνθρωποι έχουν τον πλούτο και τη φτώχεια
τους αλλά στην ψυχή τους. Κι αυτό επειδή όχι στο σπίτι, αλλά στις ψυχές τους· επειδή
βλέπω πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, μολονότι βλέπω πολλούς ιδιώτες, οι οποίοι, ενώ
έχουν πολλά χρήματα, πιστεύουν ότι είναι έχουν πολλά χρήματα νομίζουν ότι είναι
τόσο φτωχοί, ώστε υποβάλλονται σε τόσο φτωχοί, ώστε αναλαμβάνουν παντός
μύριους κόπους και κινδύνους για να είδους κόπους και κίνδυνους, για ν'
αποκτήσουν περισσότερα· και ξέρω επίσης αποκτήσουν περισσότερα. Γνωρίζω και

και αδελφούς που, αν και κληρονόμησαν αδελφούς, οι οποίοι, ενώ κληρονόμησαν
ίσα μερίδια, ο ένας τους έχει αρκετά για να ίση περιουσία, ο ένας από αυτούς έχει και
αντιμετωπίζει τις ανάγκες του και του μένει όσα του είναι αρκετά για τη ζωή και
και περίσσευμα, ενώ ο άλλος στερείται τα περίσσευμα από τα έξοδά του, ενώ ο άλλος
πάντα· γνωρίζω εξάλλου και κάποιους στερείται απ' όλα. Μαθαίνω ότι και μερικοί
τυράννους που έχουν τόση δίψα για τύραννοι έχουν τόση δίψα για χρήματα
χρήμα, ώστε διαπράττουν κακουργήματα ώστε φέρονται χειρότερα από τους πιο
φοβερότερα

από

τους

φτωχότερους άπορους, γιατί, ως γνωστό, εξαιτίας της

ανθρώπους του κόσμου· διότι η ανέχεια, ένδειας άλλοι κλέβουν, άλλοι γίνονται
πιστεύω,

κάνει

μερικούς

κλέφτες, διαρρήκτες, άλλοι κάνουν απαγωγές, ενώ

τοιχωρύχους ή ανδραποδιστές· υπάρχουν υπάρχουν μερικοί τύραννοι, οι οποίοι
όμως

και

καταστρέφουν
θανατώνουν

κάποιοι

μονάρχες

ολόκληρες
πλήθος

που ολόκληρες πόλεις υποδουλώνουν για τα

οικογένειες, χρήματα».

ανθρώπους

και Μτφρ. Α.Ν. Διαμαντόπουλος. [1937] 1975.

πολλές φορές οδηγούν στη σκλαβιά πόλεις Διασκευή από την καθαρεύουσα στη
ολόκληρες για το χρήμα».

δημοτική.

Μτφρ. Α. Σιδέρη. 2000.
Γ4.
α.
ὦ Ἀντίσθενες: είναι κλητική προσφώνηση.
ἐν τῷ οἴκῳ: είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός του τόπου (στάση) στο
απαρέμφατο ἔχειν.
πολλοὺς: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος (επιθετικός) προσδιορισμός στο ἰδιώτας.
πένεσθαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἡγοῦνται (ειδικό απαρέμφατο).
πάντα: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος (κατηγορηματικός) προσδιορισμός στο πόνον.
τῶν ἀπορωτάτων: είναι ονοματικός ετερόπτωτος προδιορισμός (γενική συγκριτική-β όρος
σύγκρισης) από το δεινότερα.
β.
«πῶς οὕτω βραχέα ἔχων μέγα φρονεῖς ἐπὶ πλούτῳ»: είναι δευτερεύουσα ονοματική
πλάγια ερωτηματική πρόταση (μερικής άγνοιας) ως (άμεσο) αντικείμενο στο ρήμα λέγε.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν
μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν
δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽
εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.
Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ
πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ,
πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς
ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα·
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 ισχυρίζεται ότι οι δοκιμασίες διαφέρουν από τις άλλες δικαστικές
διαμάχες.
2. Ο Μαντίθεος παρακαλεί για την εύνοια των βουλευτών.
3. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι, επειδή η περιουσία που κληρονόμησε ήταν μεγάλη,
πάντρεψε και τις δύο αδελφές του δίνοντας προίκα τριάντα μνες στην καθεμία.
β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1. «δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ»: Σε ποιον αναφέρεται ο
Μαντίθεος με την αντωνυμία «ἑκατέρᾳ»; (μονάδες 2)
2. «…ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων»: Σε ποιον αναφέρεται ο
Μαντίθεος με την αντωνυμία «ἐκεῖνον»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Νόμοι 774c-d
Ο διάλογος διαδραματίζεται στην Κρήτη και στη συζήτηση παίρνουν μέρος ένας ανώνυμος
Αθηναίος, ο Κρητικός Κλεινίας και ο Σπαρτιάτης Μέγγιλος. Θέμα του διαλόγου είναι η
οικοδόμηση ενός φανταστικού πολιτεύματος, η εύρυθμη λειτουργία του οποίου εξαρτάται
από μια ιδεατή νομοθεσία.
Για την προίκα μιλήσαμε και πιο μπροστά, αλλά ας επαναλάβουμε ότι ισότητα σημαίνει το
να μη παίρνει, ούτε να δίνει κανείς, ούτε όταν παντρεύεται ο ίδιος, ούτε όταν παντρεύει την
κόρη του γιατί δεν είναι δίκαιο να μένουν άγαμοι οι φτωχοί επειδή δεν έχουν χρήματα. Γιατί
όλοι οι πολίτες έχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν, και εκτός αυτού οι γυναίκες που δεν
έχουν προίκα φέρνονται με λιγότερη αυθάδεια κι η συμπεριφορά των αντρών που θα τις
παντρεύονται, για την προίκα τους, θα ήταν λιγότερο ταπεινωτική και δουλοπρεπής. Κι’
όποιος υπακούει σ’ αυτά, θα μπορεί να περηφανεύεται ότι έκαμε κάτι ωραίο· αυτός που
δεν υπακούει ή παίρνει για προίκα φορέματα που αξίζουν πάνω από πενήντα δραχμές, ή
πάνω από μία μνα ή πάνω από μιάμιση μνα ανάλογα με την οικονομική τάξη που ανήκουν –
ή πάνω από την αξία δύο μνων όποιος ανήκει στην ανώτατη τάξη, θα γίνεται χρεωφειλέτης
του δημοσίου για διπλάσιο ποσό, και το ποσό που έλαβε ή πήρε θα αφιερώνεται στην Ήρα
και στο Δία κι ας το εισπράττουν οι ταμίες των δύο αυτών θεών, [… ].
Μτφρ. Β. Μοσκόβης
Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε μία
περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η ίδια λέξη, στο ίδιο μέρος του λόγου, σε
οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο) χρησιμοποιείται με
διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο κείμενο: αἰτίας, ἀγῶσι, οὐσίας, ἐξέδωκα,
ἔγκλημα.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους 30a5-30c4
(έκδ. του Burnet, J. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1900, ανατ. 1967)
Ο Σωκράτης απολογείται στο δικαστήριο της Ηλιαίας. Με την απολογία του, όπως μας την
παρουσιάζει ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης ανάμεσα στα άλλα θέλει να εξηγήσει στους δικαστές

ότι δεν έκανε παρά αυτό που νόμιζε ότι τον πρόσταζε ο θεός, απορρίπτοντας τους
ισχυρισμούς του Άνυτου (: ένας από τους κατήγορους του Σωκράτη).
Ταῦτα γὰρ κελεύει ὁ θεός, εὖ ἴστε, καὶ ἐγὼ οἴομαι οὐδέν πω ὑμῖν μεῖζον ἀγαθὸν γενέσθαι ἐν
τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν. Οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι ἢ πείθων
ὑμῶν καὶ νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους μήτε σωμάτων ἐπιμελεῖσθαι μήτε χρημάτων
πρότερον μηδὲ οὕτω σφόδρα ὡς τῆς ψυχῆς ὅπως ὡς ἀρίστη ἔσται, λέγων ὅτι «Οὐκ ἐκ
χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ’ ἐξ ἀρετῆς χρήματα καὶ τὰ ἄλλα ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις
ἅπαντα καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ». Εἰ μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω τοὺς νέους, ταῦτ’ ἂν εἴη
βλαβερά· εἰ δέ τίς μέ φησιν ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει. Πρὸς ταῦτα, φαίην ἄν, «ὦ
ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἢ πείθεσθε Ἀνύτῳ ἢ μή, καὶ ἢ ἀφίετέ με ἢ μή, ὡς ἐμοῦ οὐκ ἂν ποιήσαντος
ἄλλα, οὐδ’ εἰ μέλλω πολλάκις τεθνάναι». Μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλ’ ἐμμείνατέ
μοι οἷς ἐδεήθην ὑμῶν, μὴ θορυβεῖν ἐφ' οἷς ἂν λέγω ἀλλ' ἀκούειν· καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι,
ὀνήσεσθε ἀκούοντες.
---------περιέρχομαι: γυρίζω εδώ κι εκεί
ὀνήσεσθε: θα ωφεληθείτε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ταῦτα γὰρ κελεύει … καὶ ἰδίᾳ καὶ
δημοσίᾳ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεωνφράσεων του κειμένου:
εὖ:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

γενέσθαι :

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἐν τῇ πόλει:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἀρετή:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τὰ ἄλλα :

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

βλαβερά:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 6)

β. «εἰ δέ τίς μέ φησιν ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει»: Ο Σωκράτης διατυπώνει εδώ έναν
υποθετικό συλλογισμό για να αποδείξει την αθωότητά του. Να διακρίνετε την υπόθεση από
την απόδοση και να χαρακτηρίσετε τον υποθετικό λόγο ως προς το είδος του αιτιολογώντας
την απάντησή σας. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1
Α1.
α.
1. – Σ: ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι.
2. – Σ: Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου.
3. – Λ: οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς
τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ
β.
1: Η αντωνυμία «ἑκατέρᾳ» αναφέρεται στο «ἀδελφὰς».
2: Η αντωνυμία «ἐκεῖνον» αναφέρεται στο «ἀδελφὸν».
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Νόμοι 774c-d
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στους λόγους για τους
οποίους ο Πλάτωνας, στο πλαίσιο ενός φανταστικού πολιτεύματος με ιδεατή νομοθεσία,
αντιτίθεται στο θεσμό της προίκας. Ο Μαντίθεος από την άλλη μεριά, αναφέρεται στο
θεσμό της προίκας, επιχειρώντας να αποδείξει ότι, προικίζοντας επαρκώς τις αδελφές του,
έχει επιδείξει τη δέουσα συμπεριφορά σε ό,τι αφορά στον ιδιωτικό του βίο, ακολουθώντας
το εθιμικό δίκαιο (αφού νομικά δεν ήταν υποχρεωμένος να προικίσει τις αδελφές του). Το
παράλληλο κείμενο θα μπορούσε, επομένως, να αξιοποιηθεί προκειμένου να αναδειχθεί η
αντιτιθέμενη στο εθιμικό δίκαιο πλατωνική θέση, καθώς και τα επιχειρήματα με τα οποία
αυτή τεκμηριώνεται.
Β4.
αἰτίας: Μου επιτέθηκε χωρίς να ξέρω την αιτία.
ἀγῶσι: Η Ελλάδα διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
οὐσίας: Μίλησε πολύ, αλλά δε μπήκε στην ουσία του θέματος.
ἐξέδωκα: Εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο.
ἔγκλημα: Το φρικτό έγκλημα συγκλόνισε την κοινή γνώμη.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους 30a5-30c4
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Γιατί αυτή είναι η εντολή του θεού, Γιατί, να το ξέρετε καλά, αυτά διατάζει ο
κατάλαβέ το καλά, και εγώ πιστεύω ότι θεός και εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν υπήρξε
κανένα μεγαλύτερο αγαθό για σας δεν μεγαλύτερο καλό για την πόλη από τη δική

υπήρξε ως τώρα στην πόλη από την μου δραστηριότητα στην υπηρεσία του
υπηρεσία μου στον θεό. Γιατί εγώ γυρίζω θεού. Γιατί εγώ δεν κάνω τίποτε άλλο από το
εδώ και εκεί χωρίς να κάνω τίποτε άλλο από να τριγυρίζω και να προσπαθώ να σας πείσω
το να προσπαθώ να πείσω νεότερους και όλους, νέους και γέρους, να μη φροντίζετε
ηλικιωμένους

ανάμεσά

σας

να

μη πρώτα απ’ όλα και με τόσο ζήλο για το σώμα

φροντίζουν προηγουμένως μήτε για τα σας και για τα χρήματα, αλλά για το πώς θα
σώματα μήτε για τα χρήματα μήτε [για κάνετε την ψυχή σας όσο το δυνατόν
τίποτε άλλο] τόσο πολύ όσο για την ψυχή καλύτερη. Σας λέω ότι δεν δημιουργείται
πώς θα γίνει όσο γίνεται καλύτερη. Τους από τα χρήματα η αρετή αλλά από την αρετή
λέγω ότι η αρετή δεν γίνεται από τα τα χρήματα και όλα τα άλλα αγαθά των
χρήματα, αλλά τα χρήματα και όλα τα άλλα ανθρώπων, και στην ιδιωτική και στη
ανθρώπινα

αγαθά,

και

ιδιωτικά

και δημόσια ζωή. Αν λοιπόν διαφθείρω τους

δημόσια, [γίνονται] από την αρετή. Αν νέους λέγοντας αυτά, τα λόγια μου ίσως και
λοιπόν λέγοντας αυτά διαφθείρω τους να είναι επιβλαβή. Αν όμως κάποιος
νέους, τότε είναι βλαβερά. Αν πάλι κάποιος ισχυρίζεται ότι διδάσκω άλλα και όχι αυτά,
σας λέγει ότι εγώ λέγω άλλα από αυτά, δεν τότε λέει ανοησίες. Σε έναν τέτοιο ισχυρισμό
λέγει την αλήθεια. Έναντι όλων αυτών», θα θα απαντούσα: «Αθηναίοι, δεχθείτε τη θέση
σας έλεγα «άνδρες Αθηναίοι, είτε πείθεσθε του Άνυτου ή μην τη δέχεστε και αθωώστε
στον Άνυτο είτε όχι και είτε με αθωώσετε με ή μη με αθωώνετε. Εγώ πάντως δεν θα
είτε όχι, εγώ δεν κάνω άλλα [δεν θα αλλάξω κάνω τίποτε άλλο από ό,τι έκανα ως τώρα,
τη στάση μου], ακόμη και αν πρόκειται να ακόμα και αν πρόκειται να πεθάνω πολλές
πεθάνω πολλές φορές». Μη θορυβείτε, φορές». Ησυχάστε, Αθηναίοι, και κάντε μου
άνδρες Αθηναίοι, αλλά μείνετε σταθεροί τη χάρη να τηρήσετε αυτό που σας
στις παρακλήσεις μου. Μη θορυβείτε για παρακάλεσα, να ακούτε ήσυχα αυτά που
όσα λέγω, αλλά ακούτε, γιατί πιστεύω ότι, λέω.
αν ακούτε, θα ωφεληθείτε.
Μτφρ. Ν.Ε. Τζιράκης. 2002.

Γιατί,

όπως

εγώ

νομίζω,

θα

ωφεληθείτε, αν ακούσετε.
Μτφρ. Θ. Σαμαράς. 2003.

Γ4.
α.
εὖ:

είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα ἴστε.

γενέσθαι :

είναι αντικείμενο στο ρήμα οἴομαι (ειδικό απαρέμφατο).

ἐν τῇ πόλει:

είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός του τόπου (στάση) στο

απαρέμφατο γενέσθαι.
ἀρετή:

είναι υποκείμενο στο ρήμα γίγνεται.

τὰ ἄλλα :

είναι ονοματικός ομοιόπτωτος (επιθετικός) προσδιορισμός στο ἀγαθά.

βλαβερά:

είναι κατηγορούμενο στο ταῦτ΄(α) (από το ρήμα ἄν εἴη).

β.
Υπόθεση: εἰ δέ τίς μέ φησιν ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα (εἰ + οριστική)
Απόδοση: οὐδὲν λέγει (οριστική)
Ο υποθετικός λόγος που διατυπώνει ο Σωκράτης, δηλώνει το πραγματικό.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν
χρόνον ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ
τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν
πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους
δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν
τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.Τι ακριβώς θέλει να αποδείξει ο Μαντίθεος σχετικά με τα πολιτικά του φρονήματα και
ποιες συγκεκριμένες κατηγορίες αρνείται;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Διονύσιος Ἀλικαρνασσεύς, Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων, Λυσίας, 17
Στο έργο του Διονυσίου Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων (ὑπομνηματισμοί), που δεν έχει
διασωθεί ολόκληρο, φαίνεται πως ανήκαν πραγματείες για σημαντικούς αττικούς ρήτορες,
μεταξύ των οποίων και ο Λυσίας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Διονύσιος προβαίνει σε
θετική αξιολόγηση των προοιμίων των δικανικών λόγων του Λυσία.
Τα προοίμιά του [Λυσία] διακρίνονται για τη ζωντάνια και την κίνηση που έχουν· αυτή του
την ικανότητα στα προοίμια θα μπορούσε να τη θαυμάσει κανείς, προπάντων αν σκεφτεί
ότι, ενώ έγραψε πάνω από διακόσιους δικανικούς λόγους, σε κανέναν από αυτούς δεν
βρέθηκε να έχει γράψει ένα μη πειστικό προοίμιο ή να έχει χρησιμοποιήσει μια άσχετη με
την υπόθεση αρχή ή να έχει ανατρέξει στα ίδια επιχειρήματα ή να έχει καταφύγει στις ίδιες
ιδέες. Κι όμως, αυτό το σφάλμα το έχουν διαπράξει άλλοι που έγραψαν λίγους λόγους,
εννοώ το να χρησιμοποιούν τους ίδιους κοινούς τόπους· και να μην πω ότι και όλοι τους

σχεδόν έκλεψαν από άλλους, χωρίς να ντρέπονται καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα ο Λυσίας
είναι πρωτότυπος σε κάθε λόγο του, σε ό, τι αφορά την αρχή και το προοίμιο, και ικανός να
πετύχει οτιδήποτε θέλει· είτε θέλει να κερδίσει την εύνοια ή την προσοχή του ακροατηρίου
του είτε να το κάνει δεκτικό στους λόγους του, ποτέ δεν απέτυχε στον σκοπό του. Όσον
αφορά λοιπόν αυτό το μέρος του λόγου, ανακηρύσσω τον Λυσία πρώτο ή τουλάχιστον
κατώτερο από κανέναν.
Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου»
Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: είδηση, πρόσχαρος, σχέση,
επιτυχία, παράδειγμα.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§1-3
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Στον λόγο αυτόν, που εκφωνείται κατά τη διαδικασία της δοκιμασίας του Φίλωνα, ο
κατήγορος - βουλευτής προσπαθεί να αποδείξει ότι ο δοκιμαζόμενος είναι ανάξιος να
αναλάβει το βουλευτικό αξίωμα.
Ὤιμην μέν, ὦ βουλή, οὐκ ἄν ποτ’ εἰς τοῦτο τόλμης Φίλωνα ἀφικέσθαι, ὥστε ἐθελῆσαι ὡς
ὑμᾶς ἐλθεῖν δοκιμασθησόμενον· ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἕν τι μόνον ἀλλὰ πολλὰ τολμηρός ἐστιν, ἐγὼ
δὲ ὀμόσας εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον τὰ βέλτιστα βουλεύσειν τῇ πόλει, ἔνεστί τε ἐν τῷ
ὅρκῳ ἀποφανεῖν εἴ τίς τινα οἶδε τῶν λαχόντων ἀνεπιτήδειον ὄντα βουλεύειν, ἐγὼ τὴν κατὰ
τουτουὶ Φίλωνος ποιήσομαι κατηγορίαν, οὐ μέντοι γε ἰδίαν ἔχθραν οὐδεμίαν
μεταπορευόμενος, οὐδὲ τῷ δύνασθαι καὶ εἰωθέναι λέγειν ἐν ὑμῖν ἐπαρθείς, ἀλλὰ τῷ πλήθει
τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ πιστεύων, καὶ τοῖς ὅρκοις οἷς ὤμοσα ἐμμένειν ἀξιῶν. Γνώσεσθε
μὲν οὖν ὅτι οὐκ ἀπὸ ἴσης παρασκευῆς ἐγώ τε τοῦτον ἐλέγξω οἷός ἐστι καὶ οὗτος
ἐπεχείρησε πονηρὸς εἶναι· ὅμως δ’ εἴ τι ἐγὼ ἐλλείποιμι τῷ λόγῳ τῆς κατηγορίας, οὐκ ἂν
δίκαιος εἴη οὗτος διὰ τοῦτο ὠφεληθῆναι, ἀλλὰ μᾶλλον, ὅ,τι ἱκανῶς διδάξαιμι, ἐκ τούτων
ἀποδοκιμασθῆναι.
---------ὁμόσας < ὅμνυμι: αφού ορκίστηκα

τουτουὶ: αυτού εδώ
μεταπορευόμενος: εκδικούμενος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «ἐπειδὴ δὲ … ἐμμένειν ἀξιῶν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων φράσεων του κειμένου:
ὦ βουλή:

είναι

………………………

στο

………………………

τολμηρός:

είναι

………………………

στο

………………………

τῶν λαχόντων:

είναι

………………………

στο

………………………

ἐμμένειν:

είναι

………………………

στο

………………………

διὰ τοῦτο:

είναι

………………………

στο

………………………

ἱκανῶς:

είναι

……………………..

στο

………………………
(μονάδες 6)

β. «Γνώσεσθε μὲν οὖν ὅτι οὐκ ἀπὸ ἴσης παρασκευῆς ἐγώ τε τοῦτον ἐλέγξω οἷός ἐστι»: Nα
διακρίνετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να αναγνωρίσετε το είδος τους. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Α1.
Ο Μαντίθεος θέλει να αποδείξει ότι νιώθει συμπάθεια για το παρόν πολίτευμα, δηλαδή τη
δημοκρατία, και ότι έχει συμμετάσχει στους αγώνες γι’ αυτήν όπως και οι βουλευτές.
Επίσης, ο Μαντίθεος αρνείται τις εξής κατηγορίες: ότι είχε υπηρετήσει ως ιππέας, ότι ζούσε
στην Αθήνα την εποχή των Τριάκοντα και ότι συμμετείχε με κάποιο τρόπο στο τυραννικό
καθεστώς.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων, Λυσίας,
17
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο παρουσιάζονται χαρακτηριστικά
στοιχεία των προοιμίων των ρητορικών λόγων του Λυσία, από τα οποία κάποια μπορούν να
αναζητηθούν στο συγκεκριμένο προοίμιο του Ὑπὲρ Μαντιθέου. Έτσι, για παράδειγμα,
εντοπίζεται ο εύστοχος τρόπος με τον οποίο επιδιώκονται η εύνοια και η προσοχή των
βουλευτών μέσω του ισχυρισμού ότι οι κατήγοροι επιθυμούν με κάθε τρόπο να βλάψουν
τον δοκιμαζόμενο που παρουσιάζεται ως θύμα άδικης διαβολής. Επίσης, στην εύνοια και
την προσοχή αποσκοπεί η δήλωση του ομιλητή ότι όποιος τον ακούσει να μιλά για τα
πεπραγμένα του θα αλλάξει γνώμη γι’ αυτόν και θα τον θεωρήσει πολύ καλύτερο. Τέλος, ο
λόγος χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, αφού δεν ακολουθείται η συνήθης τεχνική της
σπίλωσης των κατηγόρων, αλλά παρά προσδοκίαν ο δοκιμαζόμενος δηλώνει ότι σχεδόν
τους οφείλει ευγνωμοσύνη για την κατηγορία.
Β4. συνῄδη, χάριν, εἶχον-μετέχειν-μετέσχον, τυγχάνει, ἐπιδείξω-ἀποδείξω.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§1-3
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Δεν πίστευα, κύριοι βουλευτές, να φτάσει Πίστευα, κύριοι βουλευτές, ότι ποτέ ο
ο Φίλωνας σε τόση αναίδεια, ώστε να Φίλωνας δεν θα έφτανε σε τόση αναίδεια,
τολμήσει να παρουσιαστεί ενώπιόν σας ώστε

να

τολμήσει

να

παρουσιαστεί

ζητώντας την επικύρωσή του ως βουλευτή. ενώπιόν σας ζητώντας από εσάς την
Επειδή όμως η τόλμη του εκδηλώθηκε όχι έγκριση της εκλογής του στο βουλευτικό
μια φορά αλλά πολλές κι εγώ μπήκα στο αξίωμα.
βουλευτήριο

αφού

ορκίστηκα

Επειδή

όμως

η

τόλμη

του

να εκδηλώθηκε όχι μόνο σε μία περίσταση

υπηρετήσω με τον καλύτερο τρόπο τα αλλά σε πολλές, και επειδή εγώ ανέλαβα

συμφέροντα

στην

πόλη

και

επειδή τα καθήκοντά μου ως βουλευτής, αφού

συμπεριλαμβάνεται στον όρκο να το ορκίστηκα ότι θα εκτελέσω αυτά άριστα για
δηλώνουμε, αν κάποιος έχει κληρωθεί το συμφέρον της πόλης, και επειδή στον
ακατάλληλος να είναι βουλευτής, εγώ θα όρκο των βουλευτών περιλαμβάνεται ότι
κατηγορήσω το Φίλωνα αυτόν εδώ όχι πρέπει να φανερώνει ο κάθε βουλευτής,
βέβαια εκδικούμενος

κάτι

προσωπικό εάν γνωρίζει ότι κάποιος από αυτούς που

μεταξύ μας ούτε υπερηφανευόμενος για τη κληρώθηκαν είναι ανάξιος του βουλευτικού
δύναμη και τη συνήθεια να μιλώ ενώπιόν αξιώματος, θα κατηγορήσω τον Φίλωνα,
σας αλλά γιατί πείστηκα από το πλήθος όχι

βέβαια

διότι

εκδικούμαι

κάποια

των αδικημάτων του και γιατί έχω την ατομική έχθρα, ούτε γιατί παρασύρομαι
αξίωση να υπηρετώ με συνέπεια τους από το γεγονός ότι μπορώ και συνηθίζω να
όρκους στους οποίους ορκίστηκα.

μιλώ ενώπιόν σας, αλλά διότι πείστηκα από

Θα διαπιστώσετε, λοιπόν, ότι εγώ θα το πλήθος των εγκλημάτων του, και διότι
ελέγξω

τι

άνθρωπος

είναι

(ο κρίνω δίκαιο και πρέπον να μένω πιστός

κατηγορούμενος) και πόσο επιχείρησε στον όρκο που έδωσα. Από το λόγο μου δε
αυτός να είναι κακός, όχι από ίση και από το πλήθος των αμαρτημάτων
αφετηρία. Όμως, αν εγώ υστερήσω κάπως (αδικημάτων), του Φίλωνα θα καταλάβετε
στην

κατηγορία,

δε

δικαιούται

να ότι δεν θα μπορέσω να ελέγξω αυτόν και

ωφεληθεί αυτός, αλλά πρέπει περισσότερο να αποδείξω ποιος πράγματι είναι και
να μην ασκήσει το λειτούργημα του πόσες

άδικες

βουλευτή απ' όσα επαρκώς θα καταθέσω διέπραξε.

πράξεις

Αλλ'

όμως,

στη
αν

ζωή
εγώ

του
στην

(σε βάρος του).

αγόρευσή μου δεν μπορέσω να διεξαγάγω

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2003.

όπως πρέπει την κατηγορία, δίκαιο είναι να
μη ωφεληθεί αυτός από αυτό, αλλά
δικαιότερο είναι να μην εγκρίνετε την
εκλογή του λαμβάνοντας υπόψη όσα εγώ
επαρκώς εκθέσω.
Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. – Διασκευή
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.
α.
ὦ βουλή: κλητική προσφώνηση

τολμηρός: είναι κατηγορούμενο στο (εννοούμενο) οὗτος - Φίλων (από το ρήμα ἐστιν).
τῶν λαχόντων: είναι επιθετική μετοχή ως ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική)
στο τινα.
ἐμμένειν: είναι τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στη μετοχή ἀξιῶν.
διὰ τοῦτο: είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός της αιτίας στο απαρέμφατο
ὠφεληθῆναι.
ἱκανῶς: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα διδάξαιμι.
β.
ὅτι οὐκ ἀπὸ ἴσης παρασκευῆς ἐγώ τε τοῦτον ἐλέγξω: δευτερεύουσα ονοματική ειδική
πρόταση.
οἷός ἐστι : δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση (μερικής άγνοιας).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν
χρόνον ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ
τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν
πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους
δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν
τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Ποια αξίωση και ποια παράκληση απευθύνει ο Μαντίθεος στους βουλευτές; Με ποιες
προϋποθέσεις;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3
Ο ομιλητής, άνθρωπος με φυσική αναπηρία, μιλώντας στη Βουλή των Πεντακοσίων,
προσπαθεί να διατηρήσει το δικαίωμα να λαμβάνει το ετήσιο χρηματικό επίδομα που
χορηγούσε το δημόσιο ταμείο στους ανάπηρους και τους φτωχούς. Ακολουθεί το προοίμιο
του λόγου.
Λίγο ακόμα και θα εξέφραζα την ευγνωμοσύνη μου, μέλη της βουλής, στον κατήγορο, που
μεθόδευσε εναντίον μου αυτή εδώ τη δίκη. Διότι ενώ προηγουμένως δεν είχα αφορμή για
να λογοδοτήσω για τη ζωή μου, τώρα, εξαιτίας του, μου έχει δοθεί. Και θα προσπαθήσω με
τον λόγο μου να αποδείξω αφενός ότι αυτός ψεύδεται, αφετέρου ότι εγώ έχω ζήσει έως
τούτη την ημέρα με τρόπο που αξίζει έπαινο παρά φθόνο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι
μεθόδευσε αυτή εδώ τη δίκη εναντίον μου όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά από φθόνο.
Ωστόσο, ένας που φθονεί αυτούς που οι άλλοι τους οικτίρουν, από ποιά αχρειότητα
νομίζετε ότι θα κρατηθεί μακριά ένα τέτοιο πρόσωπο; Γιατί αν βέβαια με συκοφαντεί για

χρήματα—. Αν πάλι με εκδικείται ως εχθρό του, ψεύδεται. Γιατί λόγω της αχρειότητάς του
ποτέ έως τώρα δεν τον είχα ούτε φίλο ούτε εχθρό. Είναι ήδη σαφές, μέλη της βουλής, ότι με
φθονεί, διότι, ενώ αντιμετωπίζω τέτοια συμφορά, είμαι πολίτης καλύτερος από αυτόν. Διότι
έχω την άποψη πως πρέπει, μέλη της βουλής, να θεραπεύει κανείς τα ελαττώματα του
σώματος με τα προτερήματα της ψυχής. Γιατί αν η σκέψη μου εξισωθεί με τη συμφορά και
ζήσω ανάλογα την υπόλοιπη ζωή μου, σε τί θα διαφέρω από αυτόν;
Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο
ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του αρχαίου διδαγμένου κειμένου που σας δίνεται,
ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:


κατηγόροις: Συνήθως ψωνίζει φρούτα και λαχανικά από τη λαϊκή ...................... .



ἀναγκάζωσιν: Το αεροπλάνο έκανε ................................ προσγείωση.



πεπραγμένων: Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της έκανε την .......................... της
άσκηση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».



λόγους: Είναι ........................... το αίτημά σου και δεν θα ικανοποιηθεί!



ἵππευον: Επισκεφθήκαμε τον........................ όμιλο της πόλης μας.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Νόµοι 631b.3-d.2
(έκδ. του Burnet, J. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1907, ανατ. 1967)

Αντικείμενο του συγκεκριμένου πλατωνικού διαλόγου – όπως και στην Πολιτεία – είναι η
οικοδόμηση ενός φανταστικού πολιτεύματος, η εύρυθμη λειτουργία του οποίου εξαρτάται
από μία ιδεατή νομοθεσία. Στη συζήτηση παίρνουν μέρος ένας ανώνυμος Αθηναίος, ο
Κρητικός Κλεινίας και ο Σπαρτιάτης Μέγγιλος.
«Ὦ ξένε,» ἐχρῆν εἰπεῖν, «οἱ Κρητῶν νόμοι οὐκ εἰσὶν μάτην διαφερόντως ἐν πᾶσιν
εὐδόκιμοι τοῖς Ἕλλησιν· ἔχουσιν γὰρ ὀρθῶς, τοὺς αὐτοῖς χρωμένους εὐδαίμονας
ἀποτελοῦντες. Πάντα γὰρ τἀγαθὰ πορίζουσιν. Διπλᾶ δὲ ἀγαθά ἐστιν, τὰ μὲν ἀνθρώπινα, τὰ
δὲ θεῖα· ἤρτηται δ' ἐκ τῶν θείων θάτερα, καὶ ἐὰν μὲν δέχηταί τις τὰ μείζονα πόλις, κτᾶται

καὶ τὰ ἐλάττονα, εἰ δὲ μή, στέρεται ἀμφοῖν. Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἐλάττονα ὧν ἡγεῖται μὲν ὑγίεια,
κάλλος δὲ δεύτερον, τὸ δὲ τρίτον ἰσχὺς εἴς τε δρόμον καὶ εἰς τὰς ἄλλας πάσας κινήσεις τῷ
σώματι, τέταρτον δὲ δὴ πλοῦτος οὐ τυφλὸς ἀλλ' ὀξὺ βλέπων, ἄνπερ ἅμ' ἕπηται φρονήσει· ὃ
δὴ πρῶτον αὖ τῶν θείων ἡγεμονοῦν ἐστιν ἀγαθῶν, ἡ φρόνησις, δεύτερον δὲ μετὰ νοῦ
σώφρων ψυχῆς ἕξις, ἐκ δὲ τούτων μετ' ἀνδρείας κραθέντων τρίτον ἂν εἴη δικαιοσύνη,
τέταρτον δὲ ἀνδρεία. Ταῦτα δὲ πάντα ἐκείνων ἔμπροσθεν τέτακται φύσει, καὶ δὴ καὶ τῷ
νομοθέτῃ τακτέον οὕτως».
-----------ἤρτηται: ἐξήρτηται: εξαρτώνται
θάτερα: τὰ ἕτερα
ἀμφοῖν: και τα δύο
τῷ νομοθέτῃ τακτέον οὕτως: ο νομοθέτης πρέπει να τα παρατάξει μ' αυτή τη σειρά
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἐλάττονα … τῷ
νομοθέτῃ τακτέον οὕτως».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
εἰπεῖν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

εὐδαίμονας:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

θάτερα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τις:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τὰ ἐλάττονα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 5)

β. «οἱ Κρητῶν νόμοι οὐκ εἰσὶν μάτην διαφερόντως ἐν πᾶσιν εὐδόκιμοι τοῖς Ἕλλησιν·»: Στο
παραπάνω απόσπασμα να διακρίνετε δύο ονοματικούς (μονάδες 2) και τρεις
επιρρηματικούς προσδιορισμούς. (μονάδες 3)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Α1.
Ο Μαντίθεος αξιώνει από τους βουλευτές να μην ωφεληθεί ο ίδιος καθόλου, αν αποδείξει
τούτο μόνο, ότι δηλαδή νιώθει συμπάθεια για το παρόν πολίτευμα, τη δημοκρατία, και ότι
έχει συμμετάσχει στους αγώνες γι’ αυτήν όπως και οι βουλευτές. Αν ωστόσο αποδείξει ότι
έχει επιπλέον ζήσει με μέτρο και ως εκ τούτου ότι διαθέτει το κατάλληλο ήθος, τότε και
μόνον τότε παρακαλεί τους βουλευτές να εγκρίνουν την εκλογή του ως βουλευτή, εφόσον
δηλαδή αποδείξει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με
το αντίστοιχο προοίμιο του Ὑπὲρ Μαντιθέου: κοινά σημεία ως προς το περιεχόμενο (π.χ. για
την έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους κατηγόρους, για το βασικό κίνητρο της
συκοφαντίας), ως προς το ύφος, αλλά και ως προς τους στόχους που καλείται να
υπηρετήσει ένα προοίμιο ρητορικού λόγου (εύνοια, προσοχή, κατατόπιση).
Β4. αγορά, αναγκαστική, πρακτική, παράλογο, ιππικό.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Νόµοι 631b.3-d.2
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Έπρεπε να πεις: Οι νόμοι των Κρητικών δεν «Ξένε», θα 'πρεπε να πης, «οι νόμοι των
θεωρούνται χωρίς λόγο οι πιο υπέροχοι και Κρητών δεν απολαύουν χωρίς λόγο τόσον
πιο επιτυχημένοι απ' όλους τους Έλληνες. μεγάλης υπολήψεως μεταξύ όλων των
Είναι σωστοί γιατί κάμνουν ευτυχισμένους Ελλήνων». Πράγματι, είναι σωστοί, αφού
εκείνους που τους χρησιμοποιούν, τους κάνουν

ευτυχείς

εκείνους

που

τους

παρέχουν δηλαδή όλα τα αγαθά. Και είναι χρησιμοποιούν, διότι προσφέρουν όλα τα
τα αγαθά δυο ειδών: άλλα ανθρώπινα, αγαθά. Είναι δε δύο ειδών τα αγαθά: τα
άλλα θεϊκά και από τα θεϊκά εξαρτώνται τα μεν ανθρώπινα, τα δε θεϊκά· εξαρτώνται δε
άλλα. Αν κάποια πόλη παραδέχεται τα εκ των θεϊκών και τα άλλα, και αν μία πόλις
μεγαλύτερα, αποχτά και τα κατώτερα, αν δέχεται τα μεγαλύτερα, αποκτά και τα
όχι, στερείται και τα δυο. Και είναι μικρότερα, ειδεμή στερείται και των δύο.
μικρότερης αξίας τα αγαθά στα οποία Στα μικρότερα περιλαμβάνονται κυρίως
πρώτο έρχεται η υγεία, δεύτερο το κάλλος, μεν η υγεία, δεύτερο η ομορφιά, τρίτο η
τρίτο η δύναμη στο τρέξιμο και σε όλες τις σωματική δύναμις, και στο τρέξιμο και σε

άλλες σωματικές ασκήσεις, τέταρτο ο όλες τις άλλες κινήσεις, και τέταρτο, τέλος,
πλούτος, όχι ο τυφλός αλλά εκείνος που ο πλούτος, όχι τυφλός, αλλ' οξυδερκής, αν
έχει

οξύτατη

όραση

που

βεβαίως βεβαίως συνοδεύεται από φρόνηση. Από

συνοδεύεται από τη φρόνηση. Από τα τα

θεϊκά

αγαθά,

πάλι,

εκείνο

που

θεϊκά αγαθά, αγαπητέ μου, ηγεμονεύει προεξάρχει είναι η φρόνησις, δεύτερο δε η
τρόπον τινά και έρχεται πρώτο η φρόνηση, σωφροσύνη μετά λογικής, από αυτά
δεύτερο η μετριοπαθής διάθεση της ψυχής δε ―αφού αναμειχθούν με ανδρεία― θα
συνοδευόμενη από ευφυΐα, από αυτά δε, προέλθη τρίτο, η δικαιοσύνη, και τέταρτο η
αφού

αναμιχθούν

με

την

ανδρεία, ανδρεία. Όλα αυτά δε τα τελευταία έχουν

παράγεται σαν τρίτο αγαθό η δικαιοσύνη, ταχθή από τη φύση να είναι μπροστά από
και τέταρτο η ανδρεία. Όλα αυτά έχουν τα προηγούμενα, και έτσι πρέπει να τα
τοποθετηθεί εκ φύσεως πριν από τα υλικά κατατάσση και ο νομοθέτης.
αγαθά και ο νομοθέτης πρέπει να τα Μτφρ. Κ. Φίλιππας. [1964] 1975.
παρατάξει μ' αυτή τη σειρά.
Μτφρ. Β. Μοσκόβης. 1988.
Γ4.
α.
εἰπεῖν: είναι τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο (απρόσωπο) ρήμα ἐχρῆν.
εὐδαίμονας: είναι κατηγορούμενο στο (αντικείμενο) τοὺς χρωμένους (από τη μετοχή
ἀποτελοῦντες).
θάτερα: είναι υποκείμενο στο ρήμα ἤρτηται (αττική σύνταξη).
τις: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο πόλις.
τὰ ἐλάττονα: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα κτᾶται.
β.
Ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί: Κρητῶν, πᾶσιν.
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί: μάτην, διαφερόντως, ἐν […] τοῖς Ἕλλησιν.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον
ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς
καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι
πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ
[παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι
χείρους εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ
μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.
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 δηλώνει ότι σε κάθε περίπτωση χρωστά ευγνωμοσύνη στους κατηγόρους
του.
2. Ο Μαντίθεος ελπίζει πως όποιος νιώθει εχθρικά για αυτόν, θα αλλάξει γνώμη μετά την
απολογία του.
3. Ο Μαντίθεος έχει την αξίωση να επικυρωθεί η εκλογή του, αν αποδείξει ότι έχει φιλικά
αισθήματα προς τη δημοκρατία και ότι έχει αναγκαστεί να συμμετέχει στους ίδιους
κινδύνους με τους βουλευτές.

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1. «οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι»: Σε
ποιους αναφέρεται ο Μαντίθεος με την αντωνυμία «οἵτινες»; (μονάδες 2)

2. «οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας»: Σε ποια «πολιτεία» αναφέρεται ο Μαντίθεος;
(μονάδες 2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Διονύσιος Ἀλικαρνασσεύς, Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων, Λυσίας, 17
Στο έργο του Διονυσίου Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων (ὑπομνηματισμοί), που δεν έχει διασωθεί
ολόκληρο, φαίνεται πως ανήκαν πραγματείες για σημαντικούς αττικούς ρήτορες, μεταξύ των
οποίων και ο Λυσίας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Διονύσιος προβαίνει σε θετική
αξιολόγηση των προοιμίων των δικανικών λόγων του Λυσία.
Παρατηρώ ακόμα ότι ο ρήτορας χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους που προτείνουν τα
ρητορικά εγχειρίδια για το προοίμιο και που απαιτούν οι περιστάσεις. Άλλες φορές αρχίζει
στο πρώτο πρόσωπο με αυτοέπαινο, άλλοτε με κατηγορίες για τον αντίδικο, αντικρούοντας
αρχικά τις κατηγορίες εις βάρος του, αν τύχει να έχει κατηγορηθεί πρώτος. Μερικές φορές
κερδίζει την εύνοια των δικαστών στο πρόσωπό του και στην υπόθεση, επαινώντας και
κολακεύοντάς τους. Άλλοτε υποδεικνύει τη δική του μειονεκτική θέση και την πλεονεκτική
θέση του αντιδίκου του και ότι ο αγώνας μεταξύ τους είναι άνισος. Κάποιες φορές
παρουσιάζει την υπόθεσή του ως κοινού ενδιαφέροντος, σημαντική για όλους και τέτοια που
αξίζει την προσοχή των δικαστών, ή γενικά επινοεί οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα που μπορεί
να ωφελήσει τον ίδιο και να μειώσει τον αντίδικό του.
Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου»

Β4. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή
σημασία της σύμφωνα με το αρχαίο διδαγμένο κείμενο:
Α
1. βουλομένοις

Β
α. σκέφτομαι
β. θέλω

2. αἰτίους

α. υπεύθυνοι
β. ανεύθυνοι

3. ἐπιδείξω

α. επιδεικνύομαι
β. αποδεικνύω

4. Ἀξιῶ

α. είμαι άξιος
β. έχω την αξίωση

5. δέομαι

α. παρακαλώ
β. φοβάμαι
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος A΄ §§15-17.4
(έκδ. του Butcher, S.H. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1907, ανατ. 1966)
Στον λόγο αυτό ο Αριστογείτονας κατηγορείται ότι, αν και οφειλέτης προς το κράτος, ασκεί
κανονικά τα πολιτικά του δικαιώματα ενώπιον της Εκκλησίας. Αφού επισημάνθηκε η ευθύνη
των δικαστών να διατηρήσουν με την απόφασή τους την αξιοπιστία και το κύρος τους, καθώς
η ενοχή του κατηγορουμένου είχε ήδη αποδειχτεί, ο ομιλητής εκθέτει τη στάση του
Αριστογείτονα απέναντι στους νόμους της πόλεως.
Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἂν μεγάλην πόλιν οἰκῶσι κἂν μικράν, φύσει
καὶ νόμοις διοικεῖται. Τούτων δ’ ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον καὶ κατ’ ἄνδρ’ ἴδιον τοῦ ἔχοντος,
οἱ δὲ νόμοι κοινὸν καὶ τεταγμένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν. Ἡ μὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις
φαῦλα βούλεται· διόπερ τοὺς τοιούτους ἐξαμαρτάνοντας εὑρήσετε. Οἱ δὲ νόμοι τὸ δίκαιον
καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον βούλονται, καὶ τοῦτο ζητοῦσιν, καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ, κοινὸν
τοῦτο πρόσταγμ’ ἀπεδείχθη, πᾶσιν ἴσον καὶ ὅμοιον, καὶ τοῦτ’ ἔστι νόμος. ᾯ πάντας πείθεσθαι
προσήκει διὰ πολλά, καὶ μάλισθ’ ὅτι πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν, δόγμα δ’
ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων, πόλεως
δὲ συνθήκη κοινή, καθ’ ἣν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει. Ἀλλὰ μὴν ὅτι νῦν Ἀριστογείτων
τοῖς μὲν τῆς ἐνδείξεως δικαίοις ἅπασιν ἑάλωκεν, ἕτερος δ’ οὐδὲ εἷς ἔστιν ἀνεκτὸς αὐτῷ λόγος,
περὶ τούτων ῥᾴδιον διδάξαι.
---------τὸ δόγμα: η γνώμη, η απόφαση
ἡ ἔνδειξις: η υποβολή καταγγελίας εναντίον κάποιου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων … καὶ τοῦτ’
ἔστι νόμος».

Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεωνφράσεων του κειμένου:
ὁ βίος:

είναι ……………………………………………

στο ………………………………………….

φαῦλα:

είναι ……………………………………………… στο ………………………………………….

πείθεσθαι:

είναι ……………………………………………… στο ………………………………………….

φρονίμων:

είναι ……………………………………………… στο ………………………………………….

τοῖς ἐν τῇ πόλει:

είναι ……………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 5)

β. «Τούτων δ’ ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον καὶ κατ’ ἄνδρ’ ἴδιον τοῦ ἔχοντος, οἱ δὲ νόμοι κοινὸν
καὶ τεταγμένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν»: Στο παραπάνω απόσπασμα ο ομιλητής διακρίνει τη φύση
από τον νόμο και τους αποδίδει συγκεκριμένες ιδιότητες. Να εντοπίσετε τους όρους της
περιόδου με τους οποίους δηλώνονται αυτές (σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις) και να
τους αναγνωρίσετε συντακτικά. (μονάδες 5)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Α1.
α.
1. – Λ: Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ
ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας·
2. – Σ: ὥστ᾽ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ
λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν
λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι.
3. – Λ: Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι
πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι·
β.
1. Με την αντωνυμία «οἵτινες» ο Μαντίθεος αναφέρεται στους κατηγόρους: τούτους, δηλαδή
τοὺς κατηγόρους.
2. Ο Μαντίθεος αναφέρεται στο τυραννικό καθεστώς των τριάκοντα (ἐπὶ τῶν τριάκοντα).
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Διονύσιος Ἀλικαρνασσεύς, Περί τῶν ἀρχαίων ῥητόρων, Λυσίας, 17
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο παρουσιάζονται χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των προοιμίων των ρητορικών λόγων του Λυσία, από τα οποία κάποια μπορούν
να αναζητηθούν στο συγκεκριμένο προοίμιο του Ὑπὲρ Μαντιθέου (π.χ. ο ισχυρισμός ότι οι
κατήγοροι επιθυμούν με κάθε τρόπο να βλάψουν τον δοκιμαζόμενο καθώς και το ότι όποιος
τον ακούσει να μιλά για τα πεπραγμένα του θα αλλάξει γνώμη γι’ αυτόν και θα τον θεωρήσει
πολύ καλύτερο, ωφελούν τον ίδιο και μειώνουν τον αντίδικό του. Επίσης, η αυτοπεποίθηση
με την οποία δηλώνει ότι όσα θα πει για το βίο του θα αποσπάσουν την επιδοκιμασία των
κριτών επιβεβαιώνει την παρατήρηση του Διονυσίου για τον αυτοέπαινο σε α΄ ενικό
πρόσωπο).
Β4.1-β, 2-α, 3-β, 4-β, 5-α.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος §§15-17.4
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Όλη η ζωή των ανθρώπων, Αθηναίοι, είτε Όλος ο βίος των ανθρώπων, άνδρες
αυτοί κατοικούν σε μεγάλη πόλη είτε σε Αθηναίοι, είτε μεγάλη πόλη, είτε μικρή
μικρή, κυβερνάται από τη φύση και τους κατοικούν, κανονίζεται από τη φύση και τους
νόμους. Από τα προηγούμενα η φύση είναι νόμους. Από τα δύο αυτά στοιχεία, η φύση

απρόβλεπτη

και

χαρακτηρίζει

κάθε είναι κάτι ακανόνιστο και για κάθε άτομο

άνθρωπο που τη διαθέτει, ενώ οι νόμοι ανάλογο προς εκείνον που το έχει, οι νόμοι
είναι κοινοί και προβλέψιμοι και οι ίδιοι για όμως είναι στοιχείο κοινό, έχει ήδη
όλους. Η φύση, αφενός, αν είναι φαύλη, κανονιστεί και είναι το ίδιο για όλους. Η
πολλές φορές θέλει το κακό· για αυτό θα φύση λοιπόν, αν είναι κακή, πολλές φορές
δείτε ότι άνθρωποι με τέτοια φύση κάνουν επιδιώκει το κακό· γι’ αυτό θα δείτε ότι οι
λάθη. Οι νόμοι, αφετέρου, θέλουν τη άνθρωποι αυτού του είδους διαπράττουν
δικαιοσύνη και την αρετή και το ωφέλιμο, σφάλματα. Από την άλλη, οι νόμοι το δίκαιο
και αυτό επιδιώκουν, και όταν αυτό βρεθεί, και το καλό και το ωφέλιμο θέλουν και
προβάλλεται ως γενικός κανόνας, που επιδιώκουν και, όταν αυτό βρεθεί, γίνεται
ισχύει εξίσου και με όμοιο τρόπο για όλους, κανόνας γενικός, ίσος και όμοιος για όλους
και αυτό είναι ο νόμος. Σε αυτόν αρμόζει να και αυτός είναι ο νόμος. Σε αυτόν όλοι
υπακούουν όλοι για πολλούς λόγους, και πρέπει να υπακούουν για πολλούς λόγους
κυρίως επειδή κάθε νόμος είναι θεϊκή και προπάντων διότι κάθε νόμος είναι
ανακάλυψη και δωρεά, τρόπος σκέψης των εύρημα και δώρο των θεών, απόφαση
συνετών

ανθρώπων,

διόρθωση

των σωφρόνων ανθρώπων, επανόρθωση των

εκούσιων και ακούσιων λαθών, κοινή εκουσίων

και

ακουσίων

σφαλμάτων,

συμφωνία της πόλης, σύμφωνα με την συμφωνία κοινή της πόλεως, σύμφωνα προς
οποία αρμόζει να ζουν όλοι οι πολίτες. Ότι την οποία πρέπει να ζουν όλοι όσοι ζουν
βέβαια ο Αριστογείτονας είναι ένοχος για στην πόλη. Αλλ' εξάλλου ότι ήδη ο
όσα προβλέπει η δικαιοσύνη σε σχέση με Αριστογείτονας έχει αποδειχθεί ότι αδίκησε,
την καταγγελία για παράνομη ανάληψη σύμφωνα προς όλες τις απόψεις του
καθήκοντος,

και

απολύτως

κανένα δικαίου, τις οποίες αναφέρει η καταγγελία

επιχείρημά του δεν αξίζει να ληφθεί και ότι δεν του υπολείπεται πλέον κανένα
υπόψη,

είναι

εύκολο

να

το επιχείρημα αποδεκτό, γι’ αυτό είναι εύκολο

πληροφορηθείτε.

να σας διαφωτίσω.

Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος – Επιμ. Δ. Ιακώβ. Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1962. Διασκευή
2006.

από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.
α.
ὁ βίος: είναι υποκείμενο στο ρήμα διοικεῖται.
φαῦλα: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα βούλεται.

πείθεσθαι: είναι τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο (απρόσωπο) ρήμα προσήκει.
φρονίμων: είναι ομοιόπτωτος (επιθετικός) προσδιορισμός στο ἀνθρώπων.
τοῖς ἐν τῇ πόλει: είναι δοτική προσωπική στο (απρόσωπο) ρήμα προσήκει.
β.
φύσις: ἄτακτον, ἴδιον – κατηγορούμενα στο ἡ φύσις (από το ρήμα ἐστὶν).
νόμοι: κοινόν, ταὐτὸ - κατηγορούμενα στο οἱ νόμοι, τεταγμένον – κατηγορηματική μετοχή
(από το εννοούμενο [κατ’ αναλογία] ρήμα εἰσὶ) .

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
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. 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. 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.
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 πατέρας του Μαντίθεου έστειλε τον ένα γιο του στον Ελλήσποντο και τον άλλο (τον
Μαντίθεο) στον Πόντο.
2) Ο Μαντίθεος και ο αδελφός του επέστρεψαν στην Αθήνα πριν την εξόρμηση των
δημοκρατικών από το οχυρό της Φυλής στον Πειραιά.
3) Σύμφωνα με τον Μαντίθεο όσοι είχαν ζήσει εκτός Αθήνας και δεν μετείχαν στις
αντιδημοκρατικές ενέργειες των Τριάκοντα αποκλείονταν από τα δημόσια αξιώματα.

β. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
1) «…μεθισταμένης τῆς πολιτείας»: Σε ποια πολιτειακή αλλαγή αναφέρεται με τη
συγκεκριμένη φράση ο Μαντίθεος; (μονάδες 2)
2) «ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν»: Σε ποια λέξη του
αρχαίου κειμένου αναφέρεται η αντωνυμία «τούτῳ»; (μονάδες 2)

Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§21-23
Ο ρήτορας Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη, έναν από τους Τριάκοντα Τυράννους, ότι
προκάλεσε τον φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου. Ο λόγος εκφωνήθηκε το 403 π.Χ.
από τον ίδιο τον ρήτορα.
Αυτοί εξόρισαν πολλούς από τους συμπολίτες τους στα μέρη των εχθρών σας, πολλούς τους
θανάτωσαν άδικα και τους άφησαν άταφους, πολλούς τους στέρησαν από όλα τα νόμιμα
πολιτικά τους δικαιώματα, πολλών τις θυγατέρες, ενώ ήταν έτοιμες για γάμο, τις εμπόδισαν.
Και έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό θράσους, ώστε ήρθαν εδώ να απολογηθούν και
ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πράξει τίποτε κακό ή ανέντιμο. Θα ήθελα πραγματικά να ήταν
αλήθεια αυτό που λένε· γιατί αρκετό μέρος από αυτό το καλό θα ήταν δικό μου. Τώρα όμως
δεν μπορούν να διεκδικήσουν μια τέτοια συμπεριφορά ούτε απέναντι στην πόλη ούτε
απέναντι σ᾽ εμένα. Τον αδελφό μου, όπως είπα και πιο πάνω, τον θανάτωσε ο Ερατοσθένης,
μολονότι ούτε ο ίδιος είχε πάθει κανένα κακό από αυτόν ούτε τον αντιλήφθηκε να διαπράττει
καμιά αδικία εναντίον της πόλης· απλούστατα, ήθελε μόνο να ικανοποιήσει τις παράνομες
διαθέσεις του.
Μτφρ. Ν.Χ. Χουρμουζιάδης

Β4. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: μεθισταμένης, φαίνονται, ἔχοντες,
σκοπεῖν, ἐψηφίσασθε.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἑρατοσθένους §§5-7
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Ο ρήτορας Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη, έναν από τους Τριάκοντα Τυράννους, ότι
προκάλεσε τον φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου. Ο λόγος εκφωνήθηκε το 403 π.Χ.
από τον ίδιο τον ρήτορα.

Ἑπειδὴ δ' οἱ τριάκοντα πονηροὶ [μὲν] καὶ συκοφάνται ὄντες εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν,
φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν καὶ τοὺς λοιποὺς πολίτας ἐπ'
ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τραπέσθαι, [καὶ] τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων, ὡς
ἐγὼ περὶ τῶν ἐμαυτοῦ πρῶτον εἰπὼν καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀναμνῆσαι πειράσομαι. Θέογνις
γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν μετοίκων, ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ
ἀχθόμενοι· καλλίστην οὖν εἶναι πρόφασιν τιμωρεῖσθαι μὲν δοκεῖν, τῷ δ' ἔργῳ χρηματίζεσθαι·
πάντως δὲ τὴν μὲν πόλιν πένεσθαι τὴν ἀρχὴν <δὲ> δεῖσθαι χρημάτων. Καὶ τοὺς ἀκούοντας οὐ
χαλεπῶς ἔπειθον· ἀποκτιννύναι μὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο, λαμβάνειν δὲ
χρήματα περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα συλλαβεῖν, τούτων δὲ δύο
πένητας, ἵνα αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία, ὡς οὐ χρημάτων ἕνεκα ταῦτα
πέπρακται, ἀλλὰ συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται, ὥσπερ τι τῶν ἄλλων εὐλόγως
πεποιηκότες.
---------εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν: κατέλαβαν την εξουσία
ἄχθομαί τινι: στενοχωριέμαι, δυσανασχετώ με κάποιον/κάτι
πάντως: τελείως, εντελώς
ἀποκτιννύναι <ἀποκτίννυμι: φονεύω
ὥσπερ (πεποιηκότες): λες και είχαν κάνει
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἑπειδὴ δ' οἱ τριάκοντα … τῷ δ' ἔργῳ
χρηματίζεσθαι·».
Μονάδες 20
Γ4.
α. «χρῆναι, ποιεῖν, ἀναμνῆσαι»: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των παραπάνω
υπογραμμισμένων απαρεμφάτων του κειμένου (μονάδες 3), επισημαίνοντας αντίστοιχα το
φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας ή της ετεροπροσωπίας (μονάδες 3).
β. «Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς… συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται»: Ο ρήτορας αναφέρει μία
συγκεκριμένη απόφαση του καθεστώτος των Τριάκοντα. Ποια δευτερεύουσα πρόταση στο
παραπάνω απόσπασμα δηλώνει τον σκοπό αυτής της απόφασης; Να την καταγράψετε
(μονάδες 2) και να την αναγνωρίσετε ως προς το είδος και την εισαγωγή της (μονάδες 2).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
Α1.
α.
1) – Λ: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ (…) ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε
2) – Σ: ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις
3) – Σ: οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς
μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας
β.
1) Ο Μαντίθεος αναφέρεται στη μεταβολή του δημοκρατικού πολιτεύματος σε ολιγαρχικό με
την εγκαθίδρυση των Τριάκοντα.
2) Η αντωνυμία «τούτῳ» αναφέρεται στο σανίδιον (ἐκ τοῦ σανιδίου).
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§21-23
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στις εγκληματικές ενέργειες
των Τριάκοντα, τόσο απέναντι στους Αθηναίους (δημόσια ζωή) όσο και απέναντι στον
αδελφό του Λυσία (σε οικογενειακό επίπεδο). Μπορεί να συνδυαστεί με το αρχαίο
διδαγμένο απόσπασμα από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο, καθώς και ο Μαντίθεος αναφέρεται
στις αυθαιρεσίες των Τριάκοντα με τις φράσεις εἰς τοιοῦτον καιρὸν-ἐξαμαρτάνουσι-ἠτίμαζον.
Β4.
κατάστημα, επανάσταση, αναστάτωση – εμφάνιση, επιφάνεια, συκοφαντία – εχεμύθεια,
συνέχεια, αποχή – σκοποβολή, τηλεσκόπιο, κατάσκοπος – ψηφοφορία, ψηφοδέλτιο,
καταψήφιση.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἑρατοσθένους §§5-7
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Όταν πήραν την εξουσία οι Τριάντα, Όταν όμως κατέλαβαν την εξουσία οι τριάντα
αυτοί οι πανούργοι και συκοφάντες, τύραννοι, μοχθηροί και συκοφάντες, που
διακήρυξαν ότι ήταν απαραίτητο να διακήρυτταν ότι πρέπει να καθαρίσουν την
εκκαθαρίσουν
επικίνδυνα

την

στοιχεία,

πόλη

από

τα πόλη από τους άδικους και να στρέψουν τους

και

έτσι

να υπόλοιπους πολίτες προς την αρετή και τη

οδηγηθούν οι πολίτες σε μια φρόνιμη και δικαιοσύνη, αν και υπόσχονταν τέτοια, όμως
ενάρετη

ζωή.

Μολονότι

όμως δεν τολμούσαν να κάνουν και τέτοια, όπως θα

υπόσχονταν κάτι τέτοια, τίποτε απ' αυτά επιχειρήσω να υπενθυμίσω και για δικές σας

δεν επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν, περιπτώσεις, αφού πρώτα καλύψω όσα
όπως θα προσπαθήσω να σας θυμίσω και αφορούν εμένα.
σχετικά μ' εσάς, αφού μιλήσω πρώτα για Ο
το προσωπικό μου θέμα.

Θέογνης,

υποστήριζαν

λοιπόν,
για

τους

και

ο

Πείσωνας

μέτοικους

στις

Ο Θέογνης και ο Πείσωνας σε μια συνεδριάσεις των Τριάκοντα ότι υπήρχαν
σύσκεψη

των

Τριάντα

υποστήριξαν μερικοί που υπόσκαπταν το καθεστώς· ήταν,

σχετικά με τους μετοίκους ότι ήταν επομένως ωραιότατη πρόφαση να φαίνονται
ανάμεσά τους μερικοί δυσαρεστημένοι ότι τιμωρούν (υπονομευτές του καθεστώτος),
με την πολιτική κατάσταση· είχαν λοιπόν στην ουσία όμως να χρηματίζονται· πάντως η
οι Τριάντα μια θαυμάσια πρόφαση να πόλη μαστιζόταν από οικονομική κρίση και η
δημιουργήσουν

την

εντύπωση

ότι εξουσία είχε ανάγκη από χρήματα· και όσους

επιβάλλουν κυρώσεις, στην πράξη όμως τα άκουγαν τους έπειθαν με ευκολία· γιατί δεν
να εξοικονομήσουν χρήματα· άλλωστε η το είχαν για τίποτα να σκοτώνουν ανθρώπους,
πόλη βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο, εκτιμούσαν όμως περισσότερο να εισπράττουν
και η κυβέρνηση χρειαζόταν πόρους. Δε χρήματα. Αποφάσισαν, λοιπόν, να συλλάβουν
δυσκολεύτηκαν

να

πείσουν

το δέκα (μέτοικους), ανάμεσά τους και δυο

ακροατήριό τους· γι' αυτούς η εκτέλεση φτωχούς, για να υπάρχει δικαιολογία προς
ανθρώπων είχε ελάχιστη σημασία, ενώ η τους άλλους ότι αυτά δεν έγιναν με σκοπό τα
εξασφάλιση

χρημάτων

μεγάλη. χρήματα, αλλά έχουν γίνει προς το συμφέρον

Αποφάσισαν λοιπόν να συλλάβουν δέκα της πολιτείας, λες και είχαν κάνει κάτι από τα
μετοίκους,

ανάμεσά

τους

και

δύο άλλα, φυσικότατα.

φτωχούς, για να έχουν και για την
περίπτωση

των

υπολοίπων

κάποιο

πρόσχημα, ότι τάχα οι ενέργειές τους δεν
είχαν

οικονομικά

αποσκοπούσαν

στο

κίνητρα,
συμφέρον

αλλά
της

πολιτείας ― λες και οποιαδήποτε άλλη
από

τις

πράξεις

τους

ήταν

δικαιολογημένη.
Μτφρ. Ν.Χ. Χουρμουζιάδης [χ.χ.]

Γ4.

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2003.

α.
χρῆναι: είναι αντικείμενο στη μετοχή φάσκοντες (ειδικό απαρέμφατο): ετεροπροσωπία.
ποιεῖν: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐτόλμων (τελικό απαρέμφατο): ταυτοπροσωπία
(υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο εννοείται: οἱ τριάκοντα).
ἀναμνῆσαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα πειράσομαι (τελικό απαρέμφατο): ταυτοπροσωπία
(υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο είναι η αντωνυμία ἐγώ).
β.
Ο σκοπός της απόφασης των Τριάκοντα δηλώνεται με τη δευτερεύουσα (επιρρηματική)
τελική πρόταση «ἵνα αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία». Η πρόταση εισάγεται με τον
τελικό σύνδεσμο ἵνα.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
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. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος και ο αδερφός του επέστρεψαν από τον Πόντο στην Αθήνα πριν από την
κατεδάφιση των τειχών.
2. Ο Μαντίθεος και ο αδερφός του επέστρεψαν στην Αθήνα πέντε μέρες πριν επιστρέψουν
από την εξορία στον Πειραιά οι δημοκρατικοί από τη Φυλή.
3. Οι διαφωνίες μεταξύ των Τριάκοντα είχαν κορυφωθεί την περίοδο επιστροφής του
Μαντίθεου στην Αθήνα.
4. Ο Μαντίθεος στον λόγο του αμφισβητεί την εγκυρότητα του σανιδίου.
5. Σύμφωνα με τον Μαντίθεο, ο κατάλογος των ιππέων που παρέδωσαν οι φύλαρχοι με την
αποκατάσταση της δημοκρατίας, δεν είναι η πιο αξιόπιστη απόδειξη.
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§34.2-3
Στην πραγματεία αυτή ο Αριστοτέλης πραγματεύεται την πολιτειακή ιστορία της αρχαίας
Αθήνας. Το κείμενο αναφέρεται στις πολιτειακές εξελίξεις μετά την ήττα της Αθήνας στον
Πελοποννησιακό πόλεμο.
Γιατί το επόμενο έτος (το 404), όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο Αλέξιος, νικήθηκαν στη
ναυμαχία των Αιγός Ποταμών, με αποτέλεσμα να κυριεύσει ο Λύσανδρος την Αθήνα και να
εγκαταστήσει στην εξουσία τους Τριάκοντα με τον εξής τρόπο: Ενώ είχαν συνάψει ειρήνη με
τον όρο να εφαρμόσουν το προγονικό τους πολίτευμα, οι δημοκρατικοί προσπαθούσαν να
σώσουν τη δημοκρατία, ενώ όσοι από τους ευγενείς ήταν μέλη των πολιτικών οργανώσεων
καθώς και οι φυγάδες που είχαν επιστρέψει μετά την ειρήνη, επιθυμούσαν να εγκατασταθεί
ολιγαρχία. Όσοι δεν μετείχαν σε καμιά οργάνωση και ως προς τα άλλα ανήκαν στην τάξη των
ευγενών, επιζητούσαν να εφαρμοστεί το προγονικό πολίτευμα. Μεταξύ αυτών ήταν ο
Αρχίνος, ο Άνυτος, ο Κλειτοφών, ο Φορμίσιος και πολλοί άλλοι και πρώτος–πρώτος ανάμεσά
τους ο Θηραμένης. Όταν, όμως, ο Λύσανδρος πήρε το μέρος των ολιγαρχικών,
τρομοκρατημένος ο λαός αναγκάστηκε να σηκώσει το χέρι του υπέρ της ολιγαρχίας. Το
σχετικό ψήφισμα το συνέταξε ο Δρακοντίδης από την Αφίδνα.
Μτφρ. Α. Παναγόπουλος

Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε μία
περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με
διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο: Πόντῳ, καιρόν,
δῆμον, σανιδίου, καταστάσεις. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή
της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο).
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Περὶ τοῦ ζεύγους §§28-29.5
(έκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)
Ο νεότερος Αλκιβιάδης υπερασπίζεται τον ομώνυμο πατέρα του απέναντι στις κατηγορίες
του Τεισία από το Άργος ότι ο διάσημος πολιτικός είχε οικειοποιηθεί το άρμα του τελευταίου,

με το οποίο νίκησε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Σώζεται το τελευταίο τμήμα του έργου, το
οποίο αποτελεί έναν έπαινο για τον χαρακτήρα και τις επιλογές του πρεσβύτερου Αλκιβιάδη.
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. Δοκιμασθεὶς δ’ οὐκ
ἐνδεέστερος ἐγένετο τῶν προειρημένων, οὐδ’ ἠξίωσεν αὐτὸς μὲν ῥᾳθύμως ζῆν, σεμνύνεσθαι
δ’ ἐπὶ ταῖς τῶν προγόνων ἀρεταῖς, ἀλλ’ εὐθὺς οὕτω μέγ’ ἐφρόνησεν ὥστ’ ᾠήθη δεῖν δι’ αὑτὸν
καὶ τἀκείνων ἔργα μνημονεύεσθαι.
---------ἐπιτροπεύω τινα: είμαι κηδεμόνας κάποιου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τὴν μὲν οὖν φιλίαν …
παιδευθῆναι».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να γράψετε το ζητούμενο στην παρένθεση για καθέναν από τους υπογραμμισμένους
όρους του κειμένου.
•

παρέλαβεν (αντικείμενο)

•

Ἡγοῦμαι (αντικείμενο)

•

εἶναι (υποκείμενο)

•

ἠξίωσεν (υποκείμενο)

•

δεῖν (υποκείμενο)

•

μνημονεύεσθαι (υποκείμενο)
(μονάδες 6)

β. «(…) ἐπετροπεύθη δ’ ὑπὸ Περικλέους, ὃν πάντες ἂν ὁμολογήσειαν καὶ σωφρονέστατον
καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον γενέσθαι τῶν πολιτῶν»: Στο παραπάνω απόσπασμα του
αδίδακτου κειμένου να εντοπίσετε τη λέξη/ τις λέξεις που λειτουργούν συντακτικά ως
κατηγορούμενα και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)

Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
Α1.
1. – Λ : καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>
2. – Σ: ἀλλ᾽ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις
3. – Σ: ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον
4. – Σ: 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
5. – Λ: Ἐκεῖνος δ᾽ ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος· ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε, ἐψηφίσασθε τοὺς φυλάρχους
ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας, ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ᾽ αὐτῶν
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§34.2-3
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στη βίαιη μεταβολή του
δημοκρατικού πολιτεύματος για την οποία κάνει αναφορά ο Μαντίθεος στον λόγο του.
Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία για εμβάθυνση στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός.
Β4.
Η ομάδας μας κέρδισε το σχολικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης σημειώνοντας ογδόντα
πόντους στον τελικό!
Ο καιρός θα χαλάσει αύριο.
Εγκαινιάστηκε στον δήμο μας ένα σύγχρονο κολυμβητήριο.
Το σπίτι είναι πολύ παλιό, και τα σανίδια του πατώματος έχουν καταστραφεί.
Η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει να κουράζεται.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Περὶ τοῦ ζεύγους §§28-29.5
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Κληρονόμησε, λοιπόν, από τους προγόνους Αυτή την τόσο παλιά και γνήσια φιλία του
του τη συμπάθεια προς τη δημοκρατία που απέναντι στον λαό, που εκδηλώθηκε με
είχε γίνει τόσο παλιά και γνήσια και λόγω σπουδαίες ευεργεσίες προς αυτόν, την
πολύ μεγάλων ευεργεσιών· αυτός όμως κληρονόμησε από τους προγόνους του. Ο
έμεινε ορφανός (καθώς ο πατέρας του ίδιος είχε μείνει ορφανός – γιατί ο πατέρας
πέθανε πολεμώντας τους εχθρούς στην του σκοτώθηκε στη μάχη της Κορώνειας –
Κορώνεια) και κηδεμόνας του έγινε ο και είχε κηδεμόνα του τον Περικλή, τον
Περικλής, για τον οποίο όλοι μπορούν να οποίο όλοι αναγνωρίζουν ως τον πιο

παραδεχθούν

ότι

υπήρξε

ο

πιο σώφρονα, τον πιο δίκαιο και τον πιο σοφό

μετριοπαθής και ο πιο δίκαιος και ο πιο από τους πολίτες. Γιατί πιστεύω ότι είναι
σοφός από τους πολίτες. Γιατί θεωρώ ότι πολύ σπουδαίο πράγμα, αφού καταγόταν
και αυτό ανήκει στα θετικά στοιχεία του, από τέτοιους προγόνους, να κηδεμονευτεί,
ότι δηλαδή έχοντας καταγωγή από τέτοιου να ανατραφεί και να εκπαιδευτεί από
είδους ανθρώπους σε τέτοιο περιβάλλον άνθρωπο
μεγάλωσε

και

ανατράφηκε

τέτοιου

χαρακτήρα.

Αφού

και γράφτηκε στον κατάλογο των πολιτών μετά

εκπαιδεύτηκε. Όταν πέρασε με επιτυχία τη από τη σχετική δοκιμασία, δεν υπήρξε
δοκιμασία, δεν έδειξε ότι ήταν κατώτερος κατώτερος των προαναφερθέντων ούτε
από αυτούς που ανέφερα, ούτε θεώρησε θεώρησε σωστό να ζει οκνηρή ζωή και να
σωστό να ζήσει μια ζωή άνετη, και να καμαρώνει για τις αρετές των προγόνων του,
κομπάζει για τις γενναίες πράξεις των αλλά αισθάνθηκε τόση φιλοδοξία ώστε
προγόνων του. Αντίθετα, από την αρχή πίστεψε ότι έπρεπε να κάνει μεγάλα
ήταν τόσο φιλόδοξος που νόμιζε ότι ακόμη πράγματα που ν΄ αποτελέσουν αφορμή,
και οι μεγάλες τους πράξεις έπρεπε να ώστε να μνημονεύονται και στο μέλλον τα
μνημονεύονται μέσω των δικών του.

έργα των προγόνων του.

Μτφρ. G. Norlin. 1980. Διασκευή από τα Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου». 1993.
αγγλικά στα νέα ελληνικά.
Γ4.
α.
Τὴν φιλίαν: αντικείμενο στο ρήμα παρέλαβεν
εἶναι: αντικείμενο στο ρήμα Ἡγοῦμαι (ειδικό απαρέμφατο)
τοῦτ’/ τοῦτ(ο): υποκείμενο στο απαρέμφατο εἶναι (ετεροπροσωπία)
αὐτός: υποκείμενο στο ρήμα ἠξίωσεν
μνημονεύεσθαι: υποκείμενο στο απρόσωπο απαρέμφατο δεῖν (τελικό απαρέμφατο)
τὰ ἔργα: υποκείμενο στο απαρέμφατο μνημονεύεσθαι
β.
Τα

κατηγορούμενα

είναι

σωφρονέστατον,

δικαιότατον,

σοφώτατον

(συνδέονται

παρατακτικά με το καὶ) εξαιτίας του συνδετικού απαρεμφάτου γενέσθαι. (Αναφέρονται στο
ὃν: υποκείμενο του γενέσθαι).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
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. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Γιατί ο Μαντίθεος αναφέρεται με έμφαση στην απουσία του από την Αθήνα κατά το
χρονικό διάστημα της κυριαρχίας των Τριάκοντα;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ Βιβλ. 2, κεφ. 4 §§13-14
Πριν από τη μάχη που οδήγησε στην ήττα των Τριάκοντα και των συμμάχων τους και στη
σταδιακή αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα, ο Ξενοφώντας παραθέτει τον λόγο
του Θρασύβουλου, του αρχηγού των δημοκρατικών.
«Θυμηθήτε, πολίτες —κι όσοι δεν το ξέρετε, μάθετέ το— ότι στο δεξιό εκείνων που
πλησιάζουν βρίσκονται αυτοί που εδώ και τέσσερεις μέρες νικήσατε και πήρατε στο κυνήγι.
Στο άκρο αριστερό τους πάλι είναι οι ίδιοι οι Τριάντα —αυτοί που δίχως σε τίποτα νάχουμε
φταίξει μας εξόριζαν από την πόλη, μας έδιωχναν από τα σπίτια μας κ' έκαναν προγραφές
των αγαπημένων μας. Να όμως που τώρα τους έλαχε κάτι που αυτοί ποτέ δεν περίμεναν, ενώ
εμείς πάντα το ευχόμασταν— τους αντικρύζουμε με τα όπλα στα χέρια! Κάποτε μας έπιαναν
την ώρα που τρώγαμε, την ώρα που κοιμόμασταν, την ώρα που ήμασταν στην Αγορά· άλλοι
εξοριστήκαμε όχι μόνο αναίτια, αλλά δίχως να βρισκόμαστε καν στην πόλη. Γι' αυτό κ' οι θεοί
παίρνουν τώρα φανερά το μέρος μας: μέσα στην καλοκαιρία προκαλούνε θύελλα την ώρα

που μας συμφέρει· όταν κάνουμε επιχείρηση, λίγοι εμείς εναντίον πολλών εχθρών,
θριαμβεύουμε χάρη στην εύνοιά τους·»
Μτφρ. Ρ. Ρούφος

Β4. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά
συγγενή νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν.
Α

Β

1. πατὴρ

α. καθημερινός

2. ἐξέπεμψε

β. ένεση

3. μεθισταμένης

γ. παραπομπή

4. ἡμέραις

δ. μεθυστικός

5. ἔνεισιν

ε. κατάστημα
ζ. επουσιώδης
η. φιλοπατρία
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως §§8-10
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Ο κατήγορος υποστηρίζει σε λόγο που εκφωνεί στην Ηλιαία ότι ο Αγόρατος, εξυπηρετώντας
τα σχέδια των Τριάκοντα, προκάλεσε τη θανάτωση του εξαδέλφου του, του Διονυσόδωρου,
και άλλων δημοκρατικών στρατηγών. Εδώ αναφέρεται στα γεγονότα πριν την τελική
παράδοση της Αθήνας και τις διαπραγματεύσεις με τους Σπαρτιάτες.
Ὅτε γὰρ ἡ πρώτη ἐκκλησία περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο καὶ οἱ παρὰ Λακεδαιμονίων ἥκοντες
ἔλεγον, ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι, εἰ κατασκαφείη τῶν τειχῶν
τῶν μακρῶν ἐπὶ δέκα στάδια ἑκατέρου, τότε ὑμεῖς τε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἠνέσχεσθε
ἀκούσαντες περὶ τῶν τειχῶν τῆς κατασκαφῆς, Κλεοφῶν τε ὑπὲρ ὑμῶν πάντων ἀναστὰς
ἀντεῖπεν ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν τε εἴη ποιεῖν ταῦτα. Μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης, ἐπιβουλεύων
τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ, ἀναστὰς λέγει ὅτι, ἐὰν αὐτὸν ἕλησθε περὶ τῆς εἰρήνης πρεσβευτὴν
αὐτοκράτορα, ποιήσειν ὥστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τὴν πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν·
οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαθὸν παρὰ Λακεδαιμονίων τῇ πόλει εὑρήσεσθαι. Πεισθέντες δὲ ὑμεῖς

εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ὃν τῷ προτέρῳ ἔτει στρατηγὸν χειροτονηθέντα
ἀπεδοκιμάσατε, οὐ νομίζοντες εὔνουν εἶναι τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ.
---------οἷόν τ’ ἐστι: είναι δυνατόν
τὸ πλῆθος τὸ ὑμετέρον: το δημοκρατικό σας πολίτευμα
διελεῖν <διαιρῶ: κατεδαφίζω
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης … τῷ
πλήθει τῷ ὑμετέρῳ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου: περὶ τῆς εἰρήνης, ἕτοιμοι, τῶν μακρῶν, ὦ ἄνδρες, ταῦτα,
εἶναι. (μονάδες 6)
β. Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων που ακολουθούν: «Ὅτε γὰρ ἡ πρώτη ἐκκλησία
περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο», «ὥστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν». (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
Α1.
Ο Μαντίθεος τονίζει την απουσία του από την Αθήνα και την παραμονή μαζί με τον αδελφό
του στον Πόντο παρέχοντας πολλές λεπτομέρειες που αφορούν τόσο το χρονικό σημείο της
αποχώρησής του από την πόλη, όσο και της επιστροφής του. Κύριο μέλημα του Μαντίθεου
είναι να διευκρινίσει ότι απουσίαζε από την Αθήνα πριν την εποχή της κατάλυσης της
δημοκρατίας και της εγκαθίδρυσης του τυραννικού καθεστώτος, αλλά και κατά το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της κυριαρχίας των Τριάκοντα. O λόγος προφανής: να τονίσει
τα δημοκρατικά του φρονήματα και να κρατήσει τις απαιτούμενες αποστάσεις από τις
ενέργειες των Τριάκοντα αποκρούοντας έτσι την κατηγορία ότι συνεργάστηκε μαζί τους.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ Βιβλ. 2, κεφ. 4 §§13-14
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στις κακουχίες που βίωσαν
όσοι Αθηναίοι πολίτες δεν συμμετείχαν στις βιαιότητες των τριάκοντα, στις οποίες κάνει
αναφορά και ο Μαντίθεος στον λόγο του. Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία για εμβάθυνση στο
συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός.
Β4.
1-η, 2-γ, 3-ε, 4-α, 5-ζ
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως §§8-10
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Όταν

δηλαδή

συγκλήθηκε

η

πρώτη Όταν έγινε η πρώτη Συνέλευση για το

συνέλευση της εκκλησίας του δήμου για να ζήτημα της ειρήνης και οι απεσταλμένοι των
συζητήσετε για την (επικείμενη) ειρήνη και Λακεδαιμονίων δήλωσαν τους όρους με
οι πρέσβεις των Λακεδαιμονίων έλεγαν με τους

οποίους

οι

Λακεδαιμόνιοι

ήταν

ποιους όρους οι Λακεδαιμόνιοι ήταν προετοιμασμένοι να συνάψουν ειρήνη - υπό
έτοιμοι να συνάψουν την ειρήνη, αν πρώτα τον όρο δηλαδή ότι τα Μακρά Τείχη θα
από τα μακρά τείχη γκρεμίσετε δέκα στάδια κατεδαφίζονταν σε έκταση δέκα σταδίων το
απ’ το καθένα από τα δύο, τότε και εσείς δε καθένα, αρνηθήκατε τότε, άνδρες Αθηναίοι,
συμφωνήσατε μόλις ακούσατε για το να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε ό,τι
γκρέμισμα των τειχών και ο Κλεοφώντας, ακούσατε σχετικά με την κατεδάφιση των
αφού σηκώθηκε στο βήμα για λογαριασμό τειχών και τότε ο Κλεοφών σηκώθηκε και
όλων σας, αντέδρασε λέγοντας ότι με διαμαρτυρήθηκε εξ ονόματος όλων σας ότι

κανένα τρόπο δεν θα ήταν δυνατόν να σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να γίνει
κάνετε αυτά. Μετά από αυτά ο Θηραμένης, αυτό το πράγμα. Μετά από αυτά σηκώθηκε
υπονομευτής

του

δημοκρατικού και ο Θηραμένης, ο οποίος συνωμοτούσε

πολιτεύματος, πήρε το λόγο και είπε ότι, αν εναντίον της δημοκρατίας σας και είπε ότι,
τον εκλέξετε πρεσβευτή με απεριόριστες αν τον διορίζατε πρεσβευτή για την ειρήνη
αρμοδιότητες για την ειρήνη, θα συντελέσει με απόλυτη εξουσία, θα κανονίσει να μην
ώστε να μη γκρεμίσετε κανένα τμήμα των γίνει ούτε κατεδάφιση των τειχών ούτε άλλη
τειχών και η πόλη να μην υποστεί καμιά υποβάθμιση της πόλης· και ότι πίστευε πως
άλλη ταπείνωση· πίστευε μάλιστα ότι θα θα επινοούσε κάτι για να πάρει από τους
πετύχαινε και κάποιο άλλο αγαθό για την Λακεδαιμόνιους κάτι καλύτερο για την
πόλη από τους Λακεδαιμόνιους. Κι αφού πόλη. Αφού σας έπεισε, τον διορίσατε
εσείς πέσατε στην παγίδα, τον εκλέξατε πρεσβευτή

με

απόλυτη

εξουσία,

τον

στρατηγό με απεριόριστες αρμοδιότητες, άνθρωπο που τον προηγούμενο χρόνο μετά
αυτόν που μόλις την προηγούμενη χρονιά, την εκλογή του σε στρατηγό, τον είχατε
καθώς είχε κληρωθεί στρατηγός, τον απορρίψει μετά από εξονυχιστικό έλεγχο,
αποδοκιμάσατε (εμποδίσατε να αναλάβει επειδή τον κρίνατε ως δυσμενή στη
τη στρατηγεία), γιατί ξέρατε ότι δεν είναι δημοκρατία σας.
φίλος του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Μτφρ. W.R.M. Lamb. 1930. Διασκευή από

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2003.

τα αγγλικά στα νέα ελληνικά.

Γ4.
α.
περὶ τῆς εἰρήνης: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο ρήμα
(ἐκκλησία) ἐγίγνετο.
ἕτοιμοι: είναι κατηγορούμενο στο Λακεδαιμόνιοι (από το συνδετικό ρήμα εἶεν).
τῶν μακρῶν: είναι (ομοιόπτωτος προσδιορισμός) επιθετικός προσδιορισμός στο τῶν τειχῶν.
ὦ ἄνδρες: είναι κλητική προσφώνηση.
ταῦτα: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο απαρέμφατο ποιεῖν.
εἶναι: είναι αντικείμενο στη μετοχή νομίζοντες (ειδικό απαρέμφατο).
β.
Ὅτε γὰρ ἡ πρώτη ἐκκλησία περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο: Δευτερεύουσα (επιρρηματική) χρονική
πρόταση

«ὥστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν»: Δευτερεύουσα (επιρρηματική) συμπερασματική πρόταση
(το απαρέμφατο διελεῖν είναι σε θέση ρήματος).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
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 εἰσιν εἰργασμένοι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Ποιες στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπλήρωσε ο Μαντίθεος και με ποιον τρόπο; (μονάδες
8)
β. «…τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν»: Σε τι ακριβώς
αναφέρεται ο Μαντίθεος με τη φράση «ἐκ τῶν τοιούτων»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§16-17
Όχι πολλές ημέρες αργότερα μετά τα γεγονότα αυτά, όταν είχαν καταληφθεί στην Κόρινθο
οχυρές θέσεις, ώστε να μην μπορούν να περάσουν οι εχθροί, αποφάσισαν οι επικεφαλής να
αποσπάσουν κάποια τμήματα που θα έσπευδαν να βοηθήσουν, επειδή ο Αγησίλαος είχε
εισβάλει στη Βοιωτία. Τότε, ενώ όλους τους είχε καταλάβει πανικός (με το δίκιο τους, μέλη
της βουλής — γιατί ήταν τρομερό να έχουν σωθεί μόλις και μετά βίας πριν από λίγο και να
αντιμετωπίσουν άλλο κίνδυνο), εγώ παρουσιάστηκα στον ταξίαρχο και του ζήτησα να στείλει
χωρίς κλήρωση το δικό μας τμήμα. Συνεπώς, αν κάποιοι από σας εξοργίζονται με αυτούς που
θέλουν να διαχειρίζονται τις τύχες της πόλης, δραπετεύουν όμως από τους αγώνες, δεν θα
είχαν δικαίως αυτή τη γνώμη για το πρόσωπό μου. Γιατί όχι μόνο εκτελούσα με ζήλο τις
διαταγές, αλλά τολμούσα και να αντιμετωπίζω τους κινδύνους. Και αυτά τα έκανα όχι επειδή
πίστευα ότι δεν είναι τρομερό να πολεμάει κανείς με τους Λακεδαιμόνιους, αλλά για να έχετε

εσείς, με βάση αυτά, θετικότερη γνώμη για μένα, αν κάποτε με ενέπλεκαν αδίκως σε
δικαστικό αγώνα, και για να βρω το δίκιο μου. Ανεβείτε, παρακαλώ, στο βήμα οι μάρτυρες γι᾽
αυτά.
Μτφρ. Επιστημονική Ομάδα
Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη
για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: λιποθυμία, χρέος, τηλεσκόπιο,
επόπτης, προγονικός.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία §§45.4-48
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Στον λόγο αυτό ο απολογούμενος ισχυρίζεται ότι σε μία από τις διαμάχες του με τον Σίμωνα
για τη διεκδίκηση του Θεοδότου ο Σίμων τραυματίστηκε και γι’ αυτό τον έσυρε στο
δικαστήριο. Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος προσπαθώντας να πείσει τους δικαστές
για την αθωότητά του, τους υπενθυμίζει τον πρότερο έντιμο βίο του και ζητά την επιείκειά
τους.
Ἐν Κορίνθῳ γάρ, ἐπειδὴ ὕστερον ἦλθε τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους μάχης καὶ τῆς εἰς Κορώνειαν
στρατείας, ἐμάχετο τῷ ταξιάρχῳ Λάχητι καὶ ἔτυπτεν αὐτόν, καὶ πανστρατιᾷ τῶν πολιτῶν
ἐξελθόντων, δόξας ἀκοσμότατος εἶναι καὶ πονηρότατος, μόνος Ἀθηναίων ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἐξεκηρύχθη. Ἔχοιμι δ’ ἂν καὶ ἄλλα πολλὰ εἰπεῖν περὶ τούτου, ἀλλ’ ἐπειδὴ παρ’ ὑμῖν οὐ
νόμιμόν ἐστιν ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν, ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσθε· οὗτοί εἰσιν οἱ βίᾳ εἰς τὴν
ἡμετέραν οἰκίαν εἰσιόντες, οὗτοι οἱ διώκοντες, οὗτοι οἱ βίᾳ ἐκ τῆς ὁδοῦ συναρπάζοντες ἡμᾶς.
Ὧν ὑμεῖς μεμνημένοι τὰ δίκαια ψηφίζεσθε, καὶ μή <με> περιίδητε ἐκ τῆς πατρίδος ἀδίκως
ἐκπεσόντα, ὑπὲρ ἧς ἐγὼ πολλοὺς κινδύνους κεκινδύνευκα καὶ πολλὰς λῃτουργίας
λελῃτούργηκα, καὶ κακοῦ μὲν αὐτῇ οὐδενὸς αἴτιος γεγένημαι, οὐδὲ τῶν ἐμῶν προγόνων
οὐδείς, ἀγαθῶν δὲ πολλῶν· ὥστε δικαίως ἂν ὑφ’ ὑμῶν καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐλεηθείην, οὐ
μόνον εἴ τι πάθοιμι ὧν Σίμων βούλεται, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἠναγκάσθην ἐκ τοιούτων πραγμάτων εἰς
τοιούτους ἀγῶνας καταστῆναι.
---------τύπτω: χτυπώ
ἐκκηρύττομαι: εξορίζω με δημόσια προκήρυξη

περιορῶ: επιτρέπω, ανέχομαι, παραβλέπω
ἐκπίπτω: εξορίζομαι
ἡ λῃτουργία: η λειτουργία, η οικονομική υποχρέωση των πλουσιότερων Αθηναίων προς την
πόλη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «ᾯν ὑμεῖς μεμνημένοι … εἰς
τοιούτους ἀγῶνας καταστῆναι».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να γράψετε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρημάτων/ρηματικών τύπων του
κειμένου: ἐξελθόντων, εἰπεῖν, νόμιμόν ἐστιν, μεμνημένοι, ἐλεηθείην, βούλεται.
(μονάδες 6)
β. «Ἔχοιμι δ’ ἂν καὶ ἄλλα πολλὰ εἰπεῖν περὶ τούτου, ἀλλ’ ἐπειδὴ παρ’ ὑμῖν οὐ νόμιμόν ἐστιν
ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν, ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσθε·»: Στην παραπάνω ημιπερίοδο να διακρίνετε
τις επιμέρους προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
Α1.
α. Ο Μαντίθεος, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, δεν παραμέλησε καμία απ’ τις υπόλοιπες
εκστρατείες και φυλάξεις φρουρίων (οχυρών θέσεων) μέχρι τώρα, ενώ επιπλέον
διαβεβαιώνει ότι πάντοτε εκστράτευε με τους πρώτους, αλλά αποχωρούσε με τους
τελευταίους δείχνοντας απόλυτη συνέπεια ως προς τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του.
β. Ο Μαντίθεος με τη φράση «ἐκ τῶν τοιούτων» αναφέρεται στην άψογη εκτέλεση των
στρατιωτικών του υποχρεώσεων (Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν … ,μετὰ τῶν
τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§16-17
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο ο
ομιλητής επισημαίνει με αναλυτικό τρόπο πώς διακινδυνεύοντας τη ζωή του εναντίον των
εχθρών ωφέλησε ολόκληρη την πόλη. Κοινό στοιχείο, λοιπόν, στα δύο κείμενα είναι οι
αναφορές του Μαντίθεου για την άψογη εκτέλεση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και
την αποδεδειγμένη ωφέλεια που προκύπτει για την πόλη. Πρόκειται για στοιχεία ιδιαιτέρως
ευνοϊκά για τον ίδιο σε περίπτωση που εμπλεκόταν σε δικαστική διαμάχη.
Β4.
ἀπελείφθην, χρή, σκοπεῖν, ὄψεως, γεγόνασιν
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία §§45.4-48
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Στην Κόρινθο δηλαδή, επειδή έφθασε μετά Στην Κόρινθο δηλαδή, όταν (ο Σίμωνας) ήρθε
από τη μάχη προς τους εχθρούς και την καθυστερημένος μετά τη μάχη προς τους
εκστρατεία στην Κορώνεια ήλθε σε ρήξη με εχθρούς και μετά την εκστρατεία στην
τον ταξίαρχο Λάχη και τον χτύπησε· όλοι οι Κορώνεια, πιάστηκε στα χέρια με τον
πολίτες

είχαν

συμμετάσχει

στην ταξίαρχο Λάχη και τον χτυπούσε και, αν και

εκστρατεία, και μόνος αυτός από όλους συμμετείχαν στην εκστρατεία όλοι οι
τους Αθηναίους, επειδή θεωρήθηκε πολύ πολίτες, επειδή φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ
απείθαρχος

και

σκληροτράχηλος, απείθαρχος και πανούργος, μόνος αυτός

εκδιώχθηκε από τις τάξεις του στρατού με από όλους τους Αθηναίους εξορίστηκε με
δημόσια προκήρυξη κατόπιν διαταγής των δημόσια προκήρυξη από τους στρατηγούς.
στρατηγών.

Θα μπορούσα να πω και άλλα για αυτόν, Θα μπορούσα να πω και πολλά άλλα γι'
αλλά επειδή δεν είναι νόμιμο να μιλώ αυτόν αλλά, επειδή δεν είναι νόμιμο να μιλά
ενώπιόν σας για ζητήματα έξω από την κανείς μπροστά σας για άσχετα ζητήματα, να
υπόθεση, εκείνο μόνο να έχετε κατά νου· σκεφτείτε τα εξής: Αυτοί είναι εκείνοι που
αυτοί είναι που μπήκαν διά της βίας στο βίαια μπήκαν στο σπίτι μας, αυτοί που (μας)
σπίτι μου, αυτοί είναι εκείνοι που μας κυνήγησαν, αυτοί που με τη βία μάς
κατεδίωξαν, αυτοί είναι εκείνοι που μας άρπαζαν

από

το

δρόμο.

Αυτά

έπιασαν και έξω στο δρόμο μας έσυραν διά αναλογιζόμενοι, να ψηφίσετε τα δίκαια και
της βίας. Όλα αυτά εσείς αναλογιζόμενοι να μην επιτρέψετε να εξορισθώ άδικα από
να κρίνετε με την ψήφο σας κατά τρόπο την πατρίδα, για την υπεράσπιση της οποίας
δίκαιο και να μην ανεχτείτε να με δείτε εγώ έχω διατρέξει προσωπικά πολλούς
άδικα να εκδιώκομαι από την πατρίδα, για κινδύνους και είχα συμμετοχή σε πολλές
την οποία εγώ εκτέθηκα σε πολλούς λειτουργίες (έκτακτους φόρους) και δεν έχω
κινδύνους, ανέλαβα και εξετέλεσα τόσες γίνει η αιτία κανενός κακού σ' αυτή (την
λειτουργίας και στην οποία δεν έγινα αιτία πόλη), ούτε και κανείς από τους προγόνους
κανενός κακού, αντίθετα αίτιος πολλών μου, αλλά αντίθετα γίναμε αίτιοι για πολλές
αγαθών, όπως οι πρόγονοί μου. Ώστε ευεργεσίες.

Επομένως,

δίκαια

θα

με

δίκαια θα αξίωνα την ευσπλαχνία σας, λυπηθείτε εσείς και οι άλλοι, όχι μόνο αν
καθώς και των άλλων συμπολιτών μου, τυχόν πάθω κάτι απ' όσα θέλει ο Σίμωνας,
προς εμένα, όχι μόνον αν πάθω κάτι από αλλά και επειδή αναγκάστηκα από τέτοια
όσα θέλει ο Σίμων, αλλά και γιατί περιστατικά

να

οδηγηθώ

αναγκάστηκα για τέτοιου είδους ζητήματα (δικαστικούς) αγώνες.
να εμπλακώ σε παρόμοια δίκη.

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2004.

Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. Διασκευή
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.
α.
τῶν πολιτῶν: υποκείμενο στη μετοχή ἐξελθόντων
ἐγὼ (εννοείται): υποκείμενο στο απαρέμφατο εἰπεῖν (ταυτοπροσωπία)
λέγειν: υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα νόμιμόν ἐστιν
ὑμεῖς: υποκείμενο στη μετοχή μεμνημένοι

σε τέτοιους

ἐγώ (εννοείται): υποκείμενο στο ρήμα ἐλεηθείην
Σίμων: υποκείμενο στο ρήμα βούλεται
β.
Ἔχοιμι δ’ ἂν καὶ ἄλλα πολλὰ εἰπεῖν περὶ τούτου: Κύρια πρόταση (μονάδα 1)
ἐπειδὴ παρ’ ὑμῖν οὐ νόμιμόν ἐστιν ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν: Δευτερεύουσα
(επιρρηματική) αιτιολογική πρόταση (μονάδες 2)
ἀλλ’ ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσθε: Κύρια πρόταση [ο αντιθετικός σύνδεσμος ἀλλ(ά) συνδέει
παρατακτικά τις δύο κύριες προτάσεις] (μονάδα 1).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
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 εἰσιν εἰργασμένοι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι αποχωρούσε πρώτος από τις εκστρατείες.
2. Ο Μαντίθεος θεωρεί ότι το να έχει κάποιος μακριά μαλλιά δεν βλάπτει ούτε τις αρχές της
πόλης ούτε τους απλούς πολίτες.
3. Ο Μαντίθεος δικαιολογεί τους βουλευτές που αισθάνονται συμπάθεια ή αντιπάθεια για
κάποιον εξαιτίας της εξωτερικής του εμφάνισης.
4. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι για την αξιολόγηση ενός πολίτη πρέπει να εξετάζονται και
η εξωτερική του εμφάνιση και η προσφορά του στην πόλη.
5. Ο Μαντίθεος αναφέρει ότι κάποιοι πολίτες, παρόλο που αμελούν την εξωτερική τους
εμφάνιση, έχουν ωφελήσει την πόλη.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σ. 206
Στο πρώτο μέρος της Πρακτικής Φιλοσοφίας περιλαμβάνεται μια σειρά μαθημάτων του Ε.Π.
Παπανούτσου πάνω στα βασικά θέματα του ανθρώπινου βίου, όπως ο γάμος και η
τεκνογονία, το επάγγελμα, η φιλία, ο έρωτας, ο θάνατος. Στο δεύτερο μέρος

περιλαμβάνονται επιφυλλίδες του στην εφημερίδα «Το Βήμα», που αναφέρονται, άμεσα η
έμμεσα, στα κύρια θέματα του πρώτου μέρους και χρησιμεύουν ως διευκρινίσεις ή
προεκτάσεις τους.
Το φόρεμα (ανθρώπινη επινόηση και φροντίδα) ως προστασία και στολισμός αποτελειώνει
και επισφραγίζει το «πρόσωπό» μας, το συμπληρώνει και το παρουσιάζει. Το πώς ντύνομε το
σώμα μας (από την κεφαλή έως τα πόδια), με τι υλικά και με ποιο τρόπο, δεν είναι καθόλου
ασήμαντο ή τυχαίο γεγονός για την υπόστασή μας, τη «δημόσια» και την «ιδιωτική». Αποτελεί
μέρος του εαυτού μας, την προβολή του προς τα έξω, και εκφράζει την προσωπική μας υφή:
το πώς θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι και τα δικά μας μάτια. Γδύνετε έναν άνθρωπο (στο
ιατρείο, στο στρατόπεδο, στη φυλακή) και χάνει αμέσως την αυτοπεποίθηση, τη δύναμη, το
γόητρό του. Έχει την εντύπωση ότι του αφαιρέσατε και κρατάτε στα χέρια σας όχι απλώς το
περίβλημα, αλλά ένα μεγάλο μέρος από τη ουσία του. Ότι τον ακρωτηριάσατε. Φαντάζεστε
ότι μπορεί να επιβληθεί, να έχει συνείδηση του εαυτού του «πλήρη», να ασκήσει την εξουσία
ή την αποστολή του ένας αξιωματικός χωρίς στολή, ένας παπάς, δίχως ράσο, ένας δικαστής
ντυμένος όπως ο κατηγορούμενος;...
Από το σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ ΓΕ.Λ.

Β4. Να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: στρατειῶν, διατετέλεκα, ποιούμενος,
κινδυνεύειν, ὄψεως.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Ἀρχίδαμος §§11.4-13
(έκδ. των G. Mathieu & É. Brémond, Παρίσι: Les Belles Lettres, 1938, ανατ. 1967)
Το 366 π.Χ. η Σπάρτη οδηγήθηκε σε πολιτική απομόνωση, καθώς οι Πελοποννήσιοι σύμμαχοί
της υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης με τους Θηβαίους. Με αυτήν αναγνωριζόταν η ανεξαρτησία
της Μεσσήνης, γεγονός που αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τα σπαρτιατικά συμφέροντα.
Ο Ισοκράτης, που επιδίωκε να μην ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η Θήβα, παρουσιάζει τον
Αρχίδαμο να τοποθετείται αρνητικά απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη και να προσπαθεί να
τονώσει το ηθικό των συμπατριωτών του.

Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἀφέμενοι τῆς ἡμετέρας φιλίας τὰς αὑτῶν πόλεις ἀπώλεσαν, εἰς στάσεις καὶ
σφαγὰς καὶ πολιτείας πονηρὰς ἐμβαλόντες, οὗτοι δ' ἡμᾶς ἥκουσι κακῶς ποιήσοντες· τὴν γὰρ
δόξαν, ἣν ἡμῖν οἱ πρόγονοι μετὰ πολλῶν κινδύνων ἐν ἑπτακοσίοις ἔτεσιν κτησάμενοι
κατέλιπον, ταύτην ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πείθουσιν ὑμᾶς ἀποβαλεῖν, ἧς οὔτ' ἀπρεπεστέραν τῇ
Λακεδαίμονι συμφορὰν οὔτε δεινοτέραν οὐδέποτ' ἂν εὑρεῖν ἠδυνήθησαν. Εἰς τοῦτο δ' ἥκουσι
πλεονεξίας καὶ τοσαύτην ἡμῶν κατεγνώκασιν ἀνανδρίαν ὥστε, πολλάκις ἡμᾶς ἀξιώσαντες
ὑπὲρ τῆς αὑτῶν πολεμεῖν, ὑπὲρ Μεσσήνης οὐκ οἴονται δεῖν κινδυνεύειν, ἀλλ' ἵν' αὐτοὶ τὴν
σφετέραν αὐτῶν ἀσφαλῶς καρπῶνται, πειρῶνται διδάσκειν ὑμᾶς ὡς χρὴ τοῖς ἐχθροῖς τῆς
ὑμετέρας παραχωρῆσαι, καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐπαπειλοῦσιν, ὡς εἰ μὴ ταῦτα συγχωρήσομεν
ποιησόμενοι τὴν εἰρήνην κατὰ σφᾶς αὐτούς.
---------ἀφέμενοι τῆς ἡμετέρας φιλίας: αφού αρνήθηκαν τη δική μας φιλία
τοσαύτην ἡμῶν κατεγνώκασιν ἀνανδρίαν: τόσο μεγάλη δειλία μας έχουν καταλογίσει
συγχωρήσομεν: θα συμφωνήσουμε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ … εὑρεῖν
ἠδυνήθησαν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να γράψετε το ζητούμενο στην παρένθεση για καθέναν από τους υπογραμμισμένους
όρους του κειμένου.
•

κατέλιπον (αντικείμενο/ αντικείμενα)

•

πείθουσιν (αντικείμενο/ αντικείμενα)

•

πολεμεῖν (υποκείμενο)

•

καρπῶνται (υποκείμενο)
(μονάδες 6)

β. «ὡς χρὴ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ὑμετέρας παραχωρῆσαι»: Να αναγνωρίσετε την παραπάνω
δευτερεύουσα πρόταση ως προς το είδος και τη συντακτική της λειτουργία (μονάδες 2) και
να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας του ομιλητή
(μονάδες 2).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
Α1.
1. – Λ: μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν.
2. – Σ: τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει
3. – Λ: Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα
4. – Λ: ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν·
5. – Σ: ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σ. 206
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο επισημαίνει την έμφαση που δίνουμε
μέχρι και σήμερα στην εξωτερική εμφάνιση θεωρώντας τη στοιχείο της προσωπικότητάς μας.
Έτσι, το κείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προκειμένου να αναδειχθεί η διαχρονική
σημασία του «φαίνεσθαι» στην καθημερινή πρακτική των ανθρώπων (από την αρχαιότητα
μέχρι τις μέρες μας).
Β4.
εκστρατεία, επιστρατεύω, στρατηγός – εκτελώ, συντελεστής, υποτέλεια – προσποίηση,
αρτοποιείο, χειροποίητος – επικινδυνότητα, ακίνδυνος, διακινδυνεύω – αυτοψία, επόπτης,
καθρέφτης.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Ἀρχίδαμος §§11.4-13
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Γιατί εκείνοι, μόλις απαρνήθηκαν τη δική Γιατί εκείνοι, αφού παραιτήθηκαν από τη
μας φιλία, κατέστρεψαν τις δικές τους φιλία μας, κατέστρεψαν τις πόλεις τους,
πόλεις, αφού τις βύθισαν σε εμφύλιες αφού τις έριξαν σε εμφύλιες στάσεις και
διαμάχες και σφαγές και σε ολέθριες σφαγές και κακές κυβερνήσεις· αυτοί όμως
μορφές

διακυβέρνησης,

ενώ

αυτοί θα κάνουν κακό σε μας·διότι την υπόληψη

έρχονται εδώ για να μας βλάψουν. Τη δόξα την οποία μας άφησαν οι πρόγονοί μας,
δηλαδή,

που

μας

κληροδότησαν

οι αφού απέκτησαν με κινδύνους σε διάστημα

πρόγονοι, αφού την απέκτησαν με πολλούς επτακοσίων ετών, αυτή προσπαθούν να σας
κινδύνους

κατά

τη

διάρκεια

των πείσουν να στερηθείτε σε λίγο χρονικό

επτακοσίων χρόνων, προσπαθούν να σας διάστημα· από αυτή τη στέρηση ποτέ δεν θα
πείσουν να την απαρνηθείτε μέσα σε λίγο μπορούσαν να βρουν δυστυχία περισσότερο
χρόνο, απ' την οποία δεν θα μπορούσαν να ανάρμοστη για

τη Λακεδαίμονα

ούτε

βρουν ποτέ συμφορά ούτε πιο ταπεινωτική περισσότερο φοβερή. Έχουν μάλιστα φθάσει
ούτε πιο φοβερή για τη Σπάρτη. Κι έχουν σε τέτοιο σημείο πλεονεξίας και μας
φτάσει σε τέτοιο βαθμό πλεονεξίας και μας θεωρούν τόσο άνανδρους, ώστε, ενώ πολλές
έχουν καταλογίσει τόση ανανδρία, ώστε, φορές αξίωσαν να πολεμήσουμε εμείς για τη
ενώ αξίωσαν πολλές φορές από μας να χώρα τους, για τη Μεσσήνη νομίζουν ότι δεν
πολεμήσουμε για τη χώρα τους, δεν πρέπει να κινδυνεύουν· για να καρπώνονται
θεωρούν ότι πρέπει να κινδυνεύουν για τη όμως αυτοί με ασφάλεια τη χώρα τους,
Μεσσήνη, αλλά, για να μπορέσουν οι ίδιοι προσπαθούν να σας πείσουν ότι πρέπει να
να καλλιεργήσουν τα εδάφη τους με παραχωρήσετε μέρη της χώρας σας στους
ασφάλεια, προσπαθούν να σας πείσουν ότι εχθρούς και, εκτός των άλλων, φοβερίζουν
πρέπει να δώσετε στον εχθρό ένα μέρος ότι, αν δεν συγκατατεθούμε σε αυτά, θα
από τα δικά σας. Και, εκτός από όλα αυτά, συνάψουν
απειλούν

επιπλέον

ότι

εάν

χωριστή

ειρήνη

με

τους

δεν Θηβαίους.

συμμορφωθούμε με αυτούς τους όρους, θα Μτφρ. Κ. Θ. Αραπόπουλος. 1939. Διασκευή
συνάψουν χωριστή ειρήνη.

από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Μτφρ. G. Norlin. 1928. Διασκευή από τα
αγγλικά στα νέα ελληνικά.
Γ4.
α.
κατέλιπον: ἣν (άμεσο αντικείμενο)/ ἡμῖν (έμμεσο αντικείμενο)
πείθουσιν: ὑμᾶς (άμεσο αντικείμενο)/ ἀποβαλεῖν (έμμεσο αντικείμενο)
πολεμεῖν: (υποκείμενο) ἡμᾶς
καρπῶνται: (υποκείμενο) αὐτοὶ
β.
«ὡς χρὴ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ὑμετέρας παραχωρῆσαι»: Δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική
πρόταση, αντικείμενο στο απαρέμφατο διδάσκειν. Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὡς και
δηλώνει την υποκειμενική – προσωπική γνώμη (των Πελοποννησίων, συμμάχων της Σπάρτης,
όπως αυτή παρουσιάζεται από τον ομιλητή).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
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 εἰσιν εἰργασμένοι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει ο Μαντίθεος για την εξωτερική εμφάνιση ως κριτήριο
αξιολόγησης του πολίτη; Να το αναδιατυπώσετε με δικά σας λόγια.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§2.42.2-4
Πρόκειται για απόσπασμα του Επιταφίου που εκφώνησε ο Περικλής το 431 π.Χ. για τους
νεκρούς του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού πολέμου.
Νομίζω πως ο θάνατός τους και φανέρωσε και απαθανάτισε την ανδρεία τους. Αν σε άλλα
φανερωθεί κανείς κάπως κατώτερος, όμως πεθαίνοντας για την πατρίδα αποκτά το δικαίωμα
να κρίνεται μόνο για την παλικαριά του. Όλοι μαζί, στην κοινή τους προσπάθεια, ωφέλησαν
περισσότερο απ᾽ ό,τι ίσως έβλαψε ο καθένας χωριστά στην ατομική του ζωή. Από τους
γενναίους αυτούς κανείς, αν ήταν πλούσιος, δεν εδείλιασε για να σωθεί και να
εξακολουθήσει να χαίρεται τον πλούτο του, κανείς, αν ήταν φτωχός, δεν προσπάθησε ν᾽
αποφύγει την συμφορά για να έχει την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Λογαριάζοντας πως
ανώτερο απ᾽ όλα είναι να τιμωρήσουν τον εχθρό και πως απ᾽ όλους τους κινδύνους αυτός τον
οποίο αντίκριζαν ήταν ο ενδοξότερος, τον αντιμετώπισαν για να εκδικηθούν τους πολεμίους.
Μη ξέροντας αν θα επιτύχουν, βασίστηκαν στην ελπίδα, στην μάχη, όμως, απάνω δεν
στηρίχθηκαν παρά στον εαυτό τους, για να πολεμήσουν. Προτίμησαν ν᾽ αντισταθούν και να
πεθάνουν παρά να δειλιάσουν και να ζήσουν κι απόφυγαν έτσι την ντροπή της καταλαλιάς,

θυσιάζοντας την ζωή τους για το έργο που είχαν αναλάβει. Η στιγμή που τους βρήκε το
χτύπημα της μοίρας δεν ήταν γι᾽ αυτούς στιγμή φόβου, αλλά δόξας.
Μτφρ. Άγγ. Βλάχος

Β4. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή
νεοελληνική λέξη της στήλης Β.
Α

Β

1. ἀπελείφθην

α. ελλιπής
β. απώλεια

2. σκοπεῖν

α. επισκέπτης
β. σκεπάζω

3. μισεῖν

α. μισάνθρωπος
β. μισοφέγγαρο

4. βλάπτει

α. βλήμα
β. επιβλαβής

5. γεγόνασιν

α. γνωστός
β. γνήσιος
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα Βιβλ. 1 §§6.2-6.4.4
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1921, ανατ. 1971)
Στα Ἀπομνημονεύματα ο Ξενοφών επιχειρεί να ανασκευάσει τις κατηγορίες και ενστάσεις
ενάντια στη φιλοσοφία του Σωκράτη και να παραθέσει μία σειρά από επεισόδια
χαρακτηριστικά του βίου και του τρόπου σκέψης του. Ανάμεσα στις συζητήσεις που
παρατίθενται, είναι και εκείνη με τον σοφιστή Αντιφώντα.
Ὦ Σώκρατες, ἐγὼ μὲν ᾤμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους χρῆναι γίγνεσθαι· σὺ δέ
μοι δοκεῖς τἀναντία τῆς φιλοσοφίας ἀπολελαυκέναι. Ζῇς γοῦν οὕτως ὡς οὐδ’ ἂν εἷς δοῦλος
ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε· σῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱμάτιον
ἠμφίεσαι οὐ μόνον φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ θέρους τε καὶ χειμῶνος, ἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων
διατελεῖς. Καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει καὶ κεκτημένους

ἐλευθεριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν. Εἰ οὖν ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλοι
τοὺς μαθητὰς μιμητὰς ἑαυτῶν ἀποδεικνύουσιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις, νόμιζε
κακοδαιμονίας διδάσκαλος εἶναι. Καὶ ὁ Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπε· Δοκεῖς μοι, ὦ Ἀντιφῶν,
ὑπειληφέναι με οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, ὥστε πέπεισμαι σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν ἂν ἑλέσθαι ἢ ζῆν
ὥσπερ ἐγώ.
---------ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὦ Σώκρατες, … καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν».
Μονάδες 20
Γ4.
α.

«γίγνεσθαι,

ἀπολελαυκέναι»:

Να

αναγνωρίσετε

το

είδος

των

παραπάνω

υπογραμμισμένων απαρεμφάτων του κειμένου, τη συντακτική λειτουργία τους,
επισημαίνοντας αντίστοιχα το φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας ή της ετεροπροσωπίας
(μονάδες 6).
β. «ὥστε πέπεισμαι σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν ἂν ἑλέσθαι ἢ ζῆν (…)»: Στο παραπάνω
απόσπασμα ο Σωκράτης διατυπώνει μία σύγκριση. Να εντοπίσετε τη λέξη που δηλώνει τη
σύγκριση αυτή (μονάδες 2) και να γράψετε τους δύο όρους που συγκρίνονται από τον
ομιλητή (μονάδες 2).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
Α1.
Ο Μαντίθεος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πολίτες δεν πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με
την εξωτερική τους εμφάνιση αλλά σύμφωνα με τα έργα τους. Ο Μαντίθεος επισημαίνει ότι
πολλοί από αυτούς που εμφανίζονται με υποδειγματική συμπεριφορά και εμφάνιση,
προκάλεσαν μεγάλες συμφορές στην πόλη. Αντίθετα, άλλοι που δεν είχαν την αντίστοιχη
εμφάνιση ή συμπεριφορά έχουν συνεισφέρει στο κοινό καλό.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§2.42.2-4
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο η ανδρεία στο πεδίο της μάχης και η
θυσία για χάρη της πατρίδας, για χάρη του συνόλου, εξουδετερώνουν όλα τα ελαττώματα
και τα τυχόν ατοπήματα των πολεμιστών. Το κείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί
προκειμένου να υπογραμμιστεί η σημασία των έργων ως κριτηρίου αξιολόγησης των
πολιτών. Τα έργα μόνον μπορούν να βλάψουν ή να ωφελήσουν το κοινωνικό σύνολο.
Β4.
1-α, 2-α, 3-α, 4-β, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα Βιβλ. 1 §§6.2-6.4.4
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Ω Σωκράτη, εγώ μεν ενόμιζον ότι οι Ω Σωκράτη, εγώ νόμιζα ότι έπρεπε οι
φιλοσοφούντες

πρέπει

να

γίνωνται φιλόσοφοι να γίνονται ευτυχέστεροι· εσύ

ευτυχέστεροι (από τους άλλους ανθρώπους όμως νομίζω ότι έχεις απολαύσει από την
ή αφ' ό,τι είναι), συ δε μου φαίνεσαι ότι έχεις φιλοσοφία τα αντίθετα. Διότι πράγματι ζεις
απολαύσει τα αντίθετα απ' εκείνα, που δίδει όπως δεν θα υπέμενε κανείς δούλος να ζει
η φιλοσοφία. Ζης π.χ. τοιουτοτρόπως, όπως έτσι υπό τον κύριόν του· και τροφές τρως
δεν θα υπέμενε κανείς δούλος υπό τον και ποτά πίνεις τα ευτελέστατα και ιμάτιο
κύριόν του· και τροφάς τρώγεις και ποτά ενδύεσαι όχι μόνον ευτελές, αλλά και το
πίνεις τα χειρότερα και φορείς ένδυμα όχι ίδιο και το καλοκαίρι και τον χειμώνα και
μόνον ευτελές, αλλά και το ίδιον και τον διαρκώς είσαι ανυπόδητος και άνευ
χειμώνα και το θέρος, και μένεις διηνεκώς χιτώνος. Επιπλέον δε και χρήματα δεν
ανυπόδητος και αχίτων. Και όμως δεν λαμβάνεις,

τα

οποία

και

όταν

τα

λαμβάνεις χρήματα τουλάχιστον, τα οποία, αποκτούμε μας ευχαριστούν κι όταν τα
και όταν τα αποκτούμεν, μας ευφραίνουν έχουμε ήδη αποκτήσει, μας κάνουν να

και, όταν τα έχωμεν, μας κάμνουν να ζώμεν ζούμε και πιο ελεύθερα και πιο ευχάριστα.
και

με

περισσοτέραν

άνεσιν

και Εάν λοιπόν, όπως οι δάσκαλοι των άλλων

ευχαριστότερον. Εάν λοιπόν καθώς και εις τα έργων αποδεικνύουν τους μαθητές τους
άλλα έργα οι διδάσκαλοι τους μαθητάς των μιμητές τους, έτσι και εσύ θα καταστήσεις
τους αποδεικνύουν μιμητάς των, ούτω και συ τους μαθητές σου μιμητές του εαυτού σου,
τους μαθητάς σου θα καταντήσης, νόμιζε ότι γνώριζε ότι είσαι δάσκαλος δυστυχίας. Και
είσαι διδάσκαλος της δυστυχίας. Και ο ο Σωκράτης απάντησε σε αυτά: Νομίζω,
Σωκράτης εις αυτά είπε. Μου φαίνεσαι, ω Αντιφώντα, ότι έχεις σχηματίσει τη γνώμη
Αντιφών, ότι συ έχεις νομίσει, ότι εγώ ζω ότι εγώ ζω τόσον ανιαρά, ώστε είμαι
τόσον θλιβερά, ώστε έχω την πεποίθησιν, ότι πεπεισμένος ότι θα προτιμούσες να
συ μάλλον θα προετίμας ν' αποθάνης παρά πεθάνεις μάλλον παρά να ζεις όπως εγώ.
να ζης καθώς εγώ.

Μτφρ. Ε.Γ. Παντελάκης. 1937. Διασκευή

Μτφρ. Κ. Βάρναλης. [1939] χ.χ. [Εδώ από την καθαρεύουσα στη δημοτική.
διατηρείται η σύνταξη και η ορθογραφία
του πρωτοτύπου]
Γ4.
α.
γίγνεσθαι: είναι τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο (απρόσωπο) απαρέμφατο χρῆναι·
ετεροπροσωπία (υποκείμενο του γίγνεσθαι είναι η επιθετική μετοχή τοὺς φιλοσοφοῦντας).
ἀπολελαυκέναι: είναι ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο προσωπικό ρήμα δοκεῖς·
ταυτοπροσωπία (υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο είναι η αντωνυμία σύ).
β.
Η συγκριτική λέξη είναι το επίρρημα συγκριτικού βαθμού μᾶλλον. Οι δύο όροι σύγκρισης
είναι: ἀποθανεῖν (α΄όρος σύγκρισης), ἢ ζῆν (β΄ όρος σύγκρισης).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν
οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας
καθεστηκότας. Πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους
σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. 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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος αρνείται ότι ήταν φιλόδικος όπως οι υπόλοιποι Αθηναίοι.
2. Ο Μαντίθεος αναφέρεται στη συμμαχία Σπαρτιατών και Θηβαίων με αφορμή τη μάχη
στην Αλίαρτο.
3. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Μαντίθεος ο Ορθόβουλος, ως φύλαρχος, κρατούσε τον
κατάλογο των ιππέων.
4. Ο Μαντίθεος αναφέρει ότι κάποιοι Αθηναίοι κατατάχθηκαν στο ιππικό σε αντίθεση με
τον σχετικό νόμο.
5. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι θα ήταν πιο ασφαλής εάν υπηρετούσε στο πεζικό και γι’
αυτό ζήτησε από τον Ορθόβουλο να τον τοποθετήσει εκεί.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§15-16
Αργότερα, μέλη της βουλής, όταν είχαμε εκστρατεύσει στην Κόρινθο και όλοι γνώριζαν εκ
των προτέρων ότι θα χρειαστεί να κινδυνεύσουν, ενώ άλλοι αποσκιρτούσαν, εγώ επιδίωξα

και πέτυχα να πολεμήσω εναντίον των εχθρών τοποθετημένος στην πρώτη γραμμή. Και
παρότι η φυλή μας είχε βαρύτατες απώλειες και πάρα πολλοί έπεσαν στο πεδίο της μάχης,
αποχώρησα μετά τον σπουδαίο Στειριέα, ο οποίος λοιδορούσε συλλήβδην τους πάντες ως
δειλούς. Όχι πολλές ημέρες αργότερα μετά τα γεγονότα αυτά, όταν είχαν καταληφθεί στην
Κόρινθο οχυρές θέσεις, ώστε να μην μπορούν να περάσουν οι εχθροί, αποφάσισαν οι
επικεφαλής να αποσπάσουν κάποια τμήματα που θα έσπευδαν να βοηθήσουν, επειδή ο
Αγησίλαος είχε εισβάλει στη Βοιωτία. Τότε, ενώ όλους τους είχε καταλάβει πανικός (με το
δίκιο τους, μέλη της βουλής — γιατί ήταν τρομερό να έχουν σωθεί μόλις και μετά βίας πριν
από λίγο και να αντιμετωπίσουν άλλο κίνδυνο), εγώ παρουσιάστηκα στον ταξίαρχο και του
ζήτησα να στείλει χωρίς κλήρωση το δικό μας τμήμα.
Μτφρ. Επιστημονική Ομάδα

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: παράδειγμα,
ακαταμάχητος, συλλεκτικός, βαθμός, συσκευή.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Κατὰ Λοχίτου §§9-11
(έκδ. των Mathieu Ed.,Brémond G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)
Ο κατήγορος δέχτηκε επίθεση από έναν νεαρό αριστοκράτη, τον Λοχίτη, και τον οδήγησε
σε δίκη. Αρχικά υποστήριξε ότι η σοβαρότητα των αδικημάτων ύβρεως αποδεικνυόταν και
από την αυστηρότητα των προβλεπόμενων από την πολιτεία ποινών, για να προσδώσει
τελικά στην υπόθεση πολιτική χροιά. Το απόσπασμα είναι από τον Επίλογο.
Ἡγοῦμαι δ' ὑμᾶς οὕτως ἂν ἀξίως ὀργισθῆναι τοῦ πράγματος, εἰ διεξέλθοιτε πρὸς ὑμᾶς
αὐτοὺς ὅσῳ μεῖζόν ἐστιν τοῦτο τῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων. Εὑρήσετε γὰρ τὰς μὲν ἄλλας
ἀδικίας μέρος τι τοῦ βίου βλαπτούσας, τὴν δ' ὕβριν ὅλοις τοῖς πράγμασιν λυμαινομένην,
καὶ πολλοὺς μὲν οἴκους δι' αὐτὴν διαφθαρέντας, πολλὰς δὲ πόλεις ἀναστάτους
γεγενημένας. Καὶ τί δεῖ τὰς τῶν ἄλλων συμφορὰς λέγοντα διατρίβειν; Αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς δὶς
ἤδη τὴν δημοκρατίαν ἐπείδομεν καταλυθεῖσαν καὶ δὶς τῆς ἐλευθερίας ἀπεστερήθημεν οὐχ
ὑπὸ τῶν ταῖς ἄλλαις πονηρίαις ἐνόχων ὄντων ἀλλὰ διὰ τοὺς καταφρονοῦντας τῶν νόμων καὶ
βουλομένους τοῖς μὲν πολεμίοις δουλεύειν, τοὺς δὲ πολίτας ὑβρίζειν. Ὧν οὗτος εἷς ὢν

τυγχάνει. Καὶ γὰρ εἰ τῶν τότε κατασταθέντων νεώτερός ἐστιν, ἀλλὰ τόν γε τρόπον ἔχει τὸν ἐξ
ἐκείνης τῆς πολιτείας. Αὗται γὰρ αἱ φύσεις εἰσὶν αἱ παραδοῦσαι μὲν τὴν δύναμιν τὴν
ἡμετέραν τοῖς πολεμίοις, κατασκάψασαι δὲ τὰ τείχη τῆς πατρίδος, πεντακοσίους δὲ καὶ
χιλίους ἀκρίτους ἀποκτείνασαι τῶν πολιτῶν.
---------διεξέρχομαι: διηγούμαι λεπτομερειακά
ὅλοις τοῖς πράγμασιν λυμαινομένην: να καταστρέφει τα πάντα
ἐπείδομεν < ἐφοράω-ῶ: παρατηρώ, βλέπω
δουλεύω: είμαι δούλος
καθίσταμαι: εγκαθιστώ/ιδρύω νέο πολίτευμα
ἀκρίτους: χωρίς να δικαστούν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ τί δεῖ … τὸν ἐξ ἐκείνης τῆς
πολιτείας».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου:
τῶν ἁμαρτημάτων : είναι ……………………………….…………… στο ……………………………..……………
ὅλοις:

είναι ……………………………..……………… στο ………………………………………….

ἀναστάτους:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………………

ὑπὸ τῶν ὄντων:

είναι …………………….………………………. στο ……………...…………………………

δουλεύειν:

είναι ……………………………………………… στο …………………………………………….

αἱ παραδοῦσαι:

είναι ……………………………………………… στο …………………………………………….
(μονάδες 6)

β. «Εὑρήσετε γὰρ τὰς μὲν ἄλλας ἀδικίας μέρος τι τοῦ βίου βλαπτούσας, τὴν δ' ὕβριν ὅλοις
τοῖς πράγμασιν λυμαινομένην, καὶ πολλοὺς μὲν οἴκους δι' αὐτὴν διαφθαρέντας, πολλὰς
δὲ πόλεις ἀναστάτους γεγενημένας». : Ο ομιλητής για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία
του διατυπώνει στο απόσπασμα τέσσερις διαπιστώσεις που αποδίδονται με μετοχές. Να
βρείτε το είδος των μετοχών και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Α1.
1.– Σ: Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε
γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην·/καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους
ἀγῶνας καθεστηκότας.
2.– Λ: ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] Βοιωτοὺς καὶ εἰς Ἁλίαρτον ἔδει βοηθεῖν
3.– Σ: ὑπὸ Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν/τῷ Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ
καταλόγου
4. – Σ: ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον
5. – Λ: ἔφην τῷ Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ καταλόγου, ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ
πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§15-16
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο μπορεί
να συσχετιστεί με το αρχαίο διδαγμένο κείμενο ως προς τη συμπεριφορά του ομιλητή στο
πλαίσιο των στρατιωτικών υποχρεώσεών του. Επιβεβαιώνεται το στρατιωτικό του ήθος
μέσα από συγκεκριμένα περιστατικά όπως ο ηρωισμός του στην εκστρατεία της Κορίνθου,
αλλά και η τολμηρή και θαρραλέα πρωτοβουλία του να λάβει μέρος το τμήμα του χωρίς
κλήρωση σε νέο θανάσιμο κίνδυνο, στην αντιμετώπιση του σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαου
που είχε εισβάλει στη Βοιωτία.
Β4.

ἀποδεῖξαι,

συμμαχίαν,

κατειλεγμένος/καταλόγου,

ἀναβάντων/ἀνάβηθι,

παρασκευάσαντα
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Κατὰ Λοχίτου §§9-11
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Νομίζω δε ότι σεις τότε θα οργιζόσασταν Έχω ακόμα την ιδέα, ότι το πράγμα τότε θα
όσο αρμόζει σχετικά με την υπόθεση αυτή, σας κινήσει, όσο αξίζει, την οργή, όταν
αν εξετάζατε βαθιά πόσο μεγαλύτερο είναι υπολογίσετε

με

το

νου

σας,

πόσο

το αδίκημα τούτο από τα άλλα. Θα βρείτε, μεγαλύτερο είναι τούτο το παράπτωμα από
δηλαδή, ότι οι μεν άλλες αδικίες βλάπτουν τα άλλα. Θα βρείτε δηλαδή, ότι τα μεν άλλα
ένα μικρό μέρος της ζωής, η δε κακοποίηση αδικήματα προξενούν βλάβη σε μικρό μέρος
καταστρέφει τα πάντα, και ότι πολλές μεν του βίου, ενώ η προσβολή καταστρέφει το
οικογένειες εξαιτίας αυτής αφανίστηκαν, σύνολο

και

ότι

πολλές

οικογένειες

πολλές δε πόλεις αναστατώθηκαν.

εξοντώθηκαν εξ αιτίας της και πολλές πόλεις

Αλλά ποια η ανάγκη να χάνω την ώρα μου ρημάχτηκαν.
αναφέροντας τις συμφορές των άλλων; Και

γιατί

να

χάνω

τον

καιρό

μου

Επειδή εμείς οι ίδιοι είδαμε δύο φορές μέχρι εξιστορώντας τις συμφορές των άλλων;
τώρα να καταργείται η δημοκρατία και δύο Εμείς οι ίδιοι δηλαδή ζήσαμε για να δούμε
φορές χάσαμε την ελευθερία μας όχι από να καταλύεται δυο φορές το δημοκρατικό
εκείνους οι οποίοι μπορεί να κατηγορηθούν πολίτευμα και δυο φορές χάσαμε την
για άλλες τους πανουργίες, αλλά εξαιτίας ελευθερία μας όχι εξ αιτίας εκείνων που
αυτών που περιφρονούν τους νόμους και είναι ένοχοι για άλλα εγκλήματα, παρά εξ
που θέλουν να είναι δούλοι στους εχθρούς αιτίας εκείνων που περιφρονούν τους
και να κακοποιούν τους συμπολίτες τους. νόμους και θέλουν να είναι δούλοι των
Ένας εκ τούτων τυγχάνει να είναι και αυτός εχθρών μας και να εξευτελίζουν τους
(εδώ). Διότι και αν είναι νεότερος από συμπολίτες τους. Ένας απ' αυτούς είναι και
εκείνους οι οποίοι τότε κατέλαβαν την ο κύριος από δω. Διότι, αν και είναι
εξουσία, πάντως έχει τον χαρακτήρα που νεώτερος από το τότε πολιτικό καθεστώς,
διαμορφώθηκε από το πολίτευμα εκείνο. αλλά το χαρακτήρα του τουλάχιστο τον πήρε
Επειδή

οι

τέτοιοι

τύποι

είναι

που από εκείνο το πολίτευμα. Διότι οι άνθρωποι

παρέδωσαν μεν τον στρατό μας στους που έχουν αυτό το φυσικό, είναι που
εχθρούς, γκρέμισαν δε από θεμελίων τα παρέδωσαν τη δική μας δύναμη στους
τείχη της πατρίδας, φόνευσαν δε χίλιους εχθρούς μας, που κατέσκαψαν τα τείχη της
πεντακόσιους συμπολίτες, χωρίς να τους πατρίδος και που εκτέλεσαν χωρίς να τους
δικάσουν.

δικάσουν, χίλιους πεντακόσιους πολίτες.

Μτφρ. Γ. Δ. Ζευγώλης. 1957. Διασκευή από Μτφρ.
την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Θ.

Παπακωνσταντίνου

&

Ε.

Πανέτσος. [χ.χ.]

Γ4.
α.
τῶν ἁμαρτημάτων: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, (γενική συγκριτική) από το
μεῖζόν.
ὅλοις: ομοιόπτωτος ονοματικός (κατηγορηματικός) προσδιορισμός στο τοῖς πράγμασιν
ἀναστάτους : κατηγορούμενο στο πόλεις (από τη μετοχή γεγενημένας)
ὑπό τῶν ὄντων: (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο
ἀπεστερήθημεν .

δουλεύειν: (τελικό απαρέμφατο) αντικείμενο στη μετοχή βουλομένους.
αἱ παραδοῦσαι: επιθετική μετοχή ως κατηγορούμενο στο υποκείμενο αἱ φύσεις (από το
συνδετικό ρήμα εἰσίν).
β.
Οι διαπιστώσεις του ομιλητή αποδίδονται με τέσσερις κατηγορηματικές μετοχές
βλαπτούσας, λυμαινομένην, διαφθαρέντας και γεγενημένας και οι οποίες εξαρτώνται από
το ρήμα εὑρήσετε.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν
οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας
καθεστηκότας. Πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους
σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. 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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Σε τι διαφοροποιούνταν η συμπεριφορά του Μαντίθεου από τους άλλους Αθηναίους
στρατιώτες στη μάχη που έλαβε χώρα στην Αλίαρτο;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.3, κεφ.5 §§21-23
Στα Ἑλληνικὰ ο ιστορικός Ξενοφών περιγράφει τα γεγονότα της μάχης στην Αλίαρτο (395
π.Χ.), στην οποία αναφέρεται και ο Μαντίθεος.
Εκείνη τη μέρα λοιπόν το ηθικό των Θηβαίων ήταν πεσμένο, γιατί έκριναν πως οι ζημιές που
είχαν πάθει δεν ήταν μικρότερες από εκείνες που είχαν προκαλέσει στους αντιπάλους. Την
επομένη, μαθαίνοντας ότι οι Φωκείς κι όλοι οι άλλοι (σύμμαχοι των Λακεδαιμονίων) είχαν
φύγει νύχτα κι είχαν σκορπίσει ο καθένας στον τόπο του, άρχισαν να νιώθουν πολύ
περήφανοι για το κατόρθωμά τους. Όταν όμως φάνηκε ο Παυσανίας με τον στρατό από τη
Λακεδαίμονα, νόμισαν ξανά πως διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο, και λένε πως πολλή σιγή και
κατήφεια επικρατούσε ανάμεσά τους. Ωστόσο την άλλη μέρα έφτασαν οι Αθηναίοι και
παρατάχτηκαν μαζί τους, ενώ ο Παυσανίας ούτε προχωρούσε ούτε άρχιζε μάχη· τότε το
ηθικό των Θηβαίων αναπτερώθηκε. (…) Ο Παυσανίας κι οι άλλοι Λακεδαιμόνιοι
αξιωματούχοι συλλογίστηκαν ότι ο Λύσανδρος είχε σκοτωθεί κι ο στρατός του είχε φύγει
νικημένος, ότι οι Κορίνθιοι δεν συμμετείχαν στην εκστρατεία κι ότι όσοι έπαιρναν μέρος

ήταν απρόθυμοι· συλλογίστηκαν ακόμα και το πρόβλημα του ιππικού, ότι οι αντίπαλοι είχαν
ιππικό πολύ κι εκείνοι λίγο — και, το σπουδαιότερο, ότι οι νεκροί κείτονταν κάτω από τα
τείχη, έτσι που και να νικούσαν δεν θα τους ήταν εύκολο να τους περιμαζέψουν, εξαιτίας
των φρουρών στους πύργους· για όλους αυτούς τους λόγους αποφάσισαν να κάνουν
εκεχειρία για την παραλαβή των νεκρών.
Μτφρ. Ρ. Ρούφος

Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα
(απλά ή σύνθετα) του ρήματος σκέψασθε, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:


Δεν ήταν τυχαία ενέργεια, έγινε ………………………………... .



Συνελήφθη από την αστυνομία ως ………………………………... που παρακολουθούσε και
φωτογράφιζε τη στρατιωτική βάση.



Το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται εύκολα, θέλει πολλή ………………………………... .



Μια ……………………………….. ενέργεια παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.



Παρακολούθησα μια τηλεοπτική εκπομπή με ……………………………….. των γεγονότων της
χρονιάς που μας πέρασε.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.6, κεφ. 4 §§4-6.2
(έκδ. του E.C. Marchant, Οξφόρδη: Clarendon Press, 1900, ανατ. 1968)
Η επιμονή των Θηβαίων να μην αφήσουν αυτόνομες τις υπόλοιπες βοιωτικές πόλεις – να
μην διαλύσουν, επομένως, το Κοινό των Βοιωτών – οδήγησε σε εκστρατεία του Σπαρτιάτη
βασιλιά Κλεόμβροτου στη Βοιωτία. Η προσπάθεια είχε ατυχή κατάληξη για τους
Λακεδαιμόνιους και τους συμμάχους τους.
Ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ ἀναβὰς ἀπὸ τῆς θαλάττης, ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις τῆς
Θεσπικῆς. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ λόφῳ οὐ πολὺ
διαλείποντες, οὐδένας ἔχοντες συμμάχους ἀλλ' ἢ τοὺς Βοιωτούς. Ἔνθα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ
οἱ μὲν φίλοι προσιόντες ἔλεγον· Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ μάχης,
κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πόλεως τὰ ἔσχατα παθεῖν. Ἀναμνησθήσονται γάρ σου καὶ ὅτε εἰς
Κυνὸς κεφαλὰς ἀφικόμενος οὐδὲν τῆς χώρας τῶν Θηβαίων ἐδῄωσας, καὶ ὅτε ὕστερον
στρατεύων ἀπεκρούσθης τῆς ἐμβολῆς, Ἀγησιλάου ἀεὶ ἐμβάλλοντος διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος.

Εἴπερ οὖν ἢ σαυτοῦ κήδῃ ἢ τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖς, ἀκτέον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. Οἱ μὲν φίλοι
τοιαῦτα ἔλεγον· οἱ δ' ἐναντίοι· Νῦν δή, ἔφασαν, δηλώσει ὁ ἀνὴρ εἰ τῷ ὄντι κήδεται τῶν
Θηβαίων, ὥσπερ λέγεται. Ὁ μὲν δὴ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούων παρωξύνετο πρὸς τὸ μάχην
συνάπτειν.
-----------δῃόω-ῶ: ερημώνω, καταστρέφω μία περιοχή
ἀκτέον: πρέπει να επιτεθείς (ρηματικό επίθετο από το ἄγω)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ταῦτα δὲ ποιήσας … διὰ τοῦ
Κιθαιρῶνος.».
Μονάδες 20
Γ4.
α. «Ταῦτα ποιήσας … Κιθαιρῶνος.». Ο Ξενοφών στο παραπάνω απόσπασμα χρησιμοποιεί
αρκετούς επιρρηματικούς προσδιορισμούς προκειμένου ο αναγνώστης να έχει εποπτεία
του χώρου όπου εξελίσσονται τα γεγονότα. Να γράψετε πέντε τέτοιους προσδιορισμούς
δηλώνοντας και τον αντίστοιχο ρηματικό τύπο που προσδιορίζουν. (μονάδες 5)
β. «Άναμνησθήσονται … Κιθαιρῶνος»: Να διακρίνετε ως προς το είδος τους τις προτάσεις
της περιόδου (κύριες-δευτερεύουσες, είδος δευτερευουσών) (μονάδες 5).

Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Α1. Ο Μαντίθεος, σε αντίθεση με άλλους Αθηναίους που έσπευσαν να καταταγούν στους
ιππείς με μόνο κριτήριο την ασφάλειά τους, ζήτησε εθελοντικά να διαγραφεί από τον
κατάλογο των ιππέων, παρά το γεγονός ότι εκεί ανήκε, προκειμένου να στρατευθεί ως
απλός πολίτης, θεωρώντας προσβλητικό για τον ίδιο να μη συμμετέχει στους ίδιους
κινδύνους με τους υπόλοιπους συμπολίτες του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.3, κεφ.5 §§21-23
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο από τα Ἑλληνικὰ του Ξενοφώντα
επιβεβαιώνει από τη μία τον ισχυρισμό του Μαντίθεου για την υπεροχή του ιππικού και τη
μεγαλύτερη ασφάλεια που παρείχε στους Αθηναίους και Βοιωτούς αναβάτες, αλλά από την
άλλη δεν διαφαίνεται ότι οι οπλίτες στη συγκεκριμένη περίσταση θα αντιμετώπιζαν σοβαρό
κίνδυνο από το εχθρικό πεζικό, καθώς υπήρχε απροθυμία στη συμμαχία των
Πελοποννησίων. Επομένως, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διττά: είτε ως προς την
εμβάθυνση της συγκεκριμένης ιστορικής αναφοράς που κάνει ο Μαντίθεος είτε ως προς
την αξιολόγηση της στάσης του Μαντίθεου συνεκτιμώντας και τις ιστορικές πληροφορίες
του Ξενοφώντα.
Β4. σκόπιμα/εσκεμμένα, κατάσκοπος, σκέψη, απερίσκεπτη, ανασκόπηση
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.6, κεφ. 4 §§4-6.2
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Ύστερ᾽ απ᾽ αυτή την επιτυχία βάδισε προς Αφού έκανε αυτά και ανέβηκε από τη
το

εσωτερικό

στρατοπέδευσε

της
στα

χώρας
Λεύκτρα

και θάλασσα

(προς

το

εσωτερικό)

των στρατοπέδευσε στα Λεύκτρα της περιοχής

Θεσπιών. Οι Θηβαίοι στρατοπέδευσαν των Θεσπιών. Οι Θηβαίοι στρατοπέδευσαν
στον αντικρινό λόφο, σε μικρή απόσταση, στον απέναντι κοντινό λόφο, χωρίς κανέναν
δίχως άλλους συμμάχους από τους άλλο σύμμαχο παρά μόνο τους Βοιωτούς.
Βοιωτούς. Οι φίλοι του Κλεομβρότου Τότε

οι

φίλοι

του

Κλεόμβροτου

τον

πήγαιναν και του ᾽λεγαν: «Κλεόμβροτε, αν πλησίασαν και του είπαν: «Αν αφήσεις,
αφήσεις τους Θηβαίους να φύγουν δίχως Κλεόμβροτε, τους Θηβαίους χωρίς μάχη, θα
μάχη, θα κινδυνέψει η ζωή σου από την κινδυνεύσεις να πάθεις τα χειρότερα κακά
πόλη μας· θα θυμηθούν και τη φορά από την πόλη. Γιατί θα θυμηθούν σε βάρος
εκείνη όπου έφτασες ως τις Κυνός σου και την περίπτωση που έφτασες κάποτε

Κεφαλές δίχως καθόλου να λεηλατήσεις στις Κυνός Κεφαλές και δε λεηλάτησες τη
τα εδάφη των Θηβαίων, και την άλλη σου χώρα των Θηβών, καθώς και τη δεύτερη
εκστρατεία

αργότερα

όπου φορά

που

εξεστράτευσες

και

αποκρούστηκε η εισβολή σου — ενώ ο αποκρούστηκες με αποτέλεσμα να μην
Αγησίλαος πάντα κατόρθωνε να εισβάλλει εισβάλλεις,

ενώ

από τον Κιθαιρώνα. Αν λοιπόν θέλεις το κατάφερνε

να

ο

Αγησίλαος

εισβάλλει

μέσω

πάντα
του

καλό σου ή και να ξαναδείς την πατρίδα Κιθαιρώνα. Αν λοιπόν ενδιαφέρεσαι για τον
σου, πρέπει να διατάξεις επίθεση». εαυτό σου ή επιθυμείς την πατρίδα σου,
Τέτοια ήταν τα λόγια των φίλων του· οι πρέπει να επιτεθείς εναντίον των Θηβαίων».
αντίπαλοί του πάλι έλεγαν: «Τώρα θα Οι φίλοι του αυτά του έλεγαν· οι αντίπαλοί
δείξει ο άνθρωπος αυτός αν στ᾽ αλήθεια του πάλι έλεγαν τα εξής: «Τώρα πράγματι θα
ευνοεί τους Θηβαίους, καθώς λένε». δείξει ο άνθρωπος αν στ’ αλήθεια φροντίζει
Τούτες

οι

κουβέντες

παρακινούσαν για τους Θηβαίους, όπως κατηγορείται». Στο

φυσικά τον Κλεόμβροτο να δώσει μάχη.

άκουσμα αυτών ο Κλεόμβροτος οργιζόταν

Μτφρ. Ρ. Ρούφος. 1966.

και ξεσηκωνόταν να συνάψει μάχη.
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2005.

Γ4.
α.
Οι μαθητές/τριες μπορούν να επιλέξουν από τους παρακάτω επιρρηματικούς
προσδιορισμούς του τόπου: ἀπὸ τῆς θαλάττης στο ἀναβάς, ἐν Λεύκτροις στο
ἐστρατοπεδεύσατο, ἐπὶ τῷ λόφῳ στο ἐστρατοπεδεύσαντο (το επίρρημα ἀπαντικρὺ που μαζί
με το άρθρο τῷ προσδιορίζει ως επιθετικός προσδιορισμός το λόφῳ), εἰς Κυνὸς Κεφαλάς
στο ἀφικόμενος, διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος στο ἐμβάλλοντος. * Το επίρρημα ἔνθα εδώ έχει
χρονική σημασία (: τότε)
β.
Ἀναμνησθήσονται γάρ σου: κύρια πρόταση (μονάδα 1)
(καί) ὅτε εἰς Κυνὸς κεφαλὰς ἀφικόμενος οὐδὲν τῆς χώρας τῶν Θηβαίων ἐδῄωσας:
δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση (μονάδες 2)
(καὶ) ὅτε ὕστερον στρατεύων ἀπεκρούσθης τῆς ἐμβολῆς, Ἀγησιλάου ἀεὶ ἐμβάλλοντος διὰ
τοῦ Κιθαιρῶνος: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση (μονάδες 2)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν
οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας
καθεστηκότας. Πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους
σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. 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 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.
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 ίδιος ο Μαντίθεος αναγνωρίζει πως ποτέ δεν ενεπλάκη σε δικαστικούς αγώνες.
2. Οι Αθηναίοι και Βοιωτοί ιππείς θεωρούσαν το ιππικό των Λακεδαιμονίων στη μάχη στην
Αλίαρτο αξιόμαχο.
3. Όταν οι Αθηναίοι έσπευσαν να βοηθήσουν στην Αλίαρτο με οπλίτες και ιππικό, κάποιοι
κατατάχτηκαν στο ιππικό χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

β. Να απαντήσετε τις ερωτήσεις:
1. «…καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας»: Σε τι ακριβώς
αναφέρεται ο Μαντίθεος με τη φράση «εἰς τοιούτους ἀγῶνας»; (μονάδες 2)
2. «ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον»: Τι εννοεί ο
Μαντίθεος με τη χρήση του όρου «ἀδοκιμάστων»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδου λιποταξίου §§9-11
Ο Αλκιβιάδης, γιος του ομώνυμου γνωστού πολιτικού και της Ιππαρέτης, κατηγορείται στον
λόγο αυτό ότι, ενώ κατατάχθηκε το 395/4 π.Χ. για να πολεμήσει ως οπλίτης στην Αλίαρτο
της Βοιωτίας, λόγω της δειλίας του μεταπήδησε στο σώμα των ιππέων, χωρίς να
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Αυτός λοιπόν (ο Αλκιβιάδης) σε τέτοιο σημείο φαυλότητος έφθασε, και τόσο σας
περιφρόνησε, και τόσο τους εχθρούς φοβήθηκε, και τόσο πεθύμησε να καταταχθεί στο
ιππικό, και τόσο τους νόμους παρέβλεψε, ώστε ουδόλως έλαβε υπ' όψιν του τις συνέπειες
της παραβάσεως των νόμων και τις δίκες, αλλά προτίμησε και τα πολιτικά του δικαιώματα
να χάσει, και η περιουσία του να δημευθεί, και ένοχος να θεωρηθεί όλων των υπό των
νόμων απειλουμένων τιμωριών μάλλον παρά να καταταχθεί με τους οπλίτες και να
ονομάζεται οπλίτης. Και άλλοι μεν, ενώ ουδέποτε είχαν υπηρετήσει ως οπλίτες, ενώ άλλοτε
υπηρετούσαν ως ιππείς, και είχαν προξενήσει μεγάλες βλάβες στους εχθρούς, δεν τόλμησαν
να ανέλθουν εις τους ίππους, διότι φοβούνταν σάς (τους δικαστές) και τον νόμο· διότι
σκέπτονταν ότι δεν θα καταστραφεί η πόλις, αλλ' ότι θα σωθεί, και θα γίνει μεγάλη, και θα
τιμωρήσει τους αδικούντες. Ο Αλκιβιάδης τόλμησε να ανέλθει στον ίππο (να καταταχθεί στο
ιππικό), ενώ δεν διέκειτο ευνοϊκώς προς τον λαό, ενώ δεν είχε πρότερον υπηρετήσει ως
ιππέας, ενώ ούτε και τώρα γνωρίζει να ιππεύει, ενώ δεν είχε εξετασθεί (από τους
αρμόδιους άρχοντες), σκεπτόμενος ότι δεν θα δυνηθεί η πόλη να τιμωρήσει τους
αδικούντες.
Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. Διασκευή από την καθαρεύουσα στη δημοτική

Β4. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά
συγγενή νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν.
Α

Β

1. δύναιτο

α. δείγμα

2. ἔδει

β. βυθός

3. νομίζοντας

γ. διάβημα

4. ἐξαλεῖψαι

δ. αλοιφή

5. ἀνάβηθι

ε. αδυναμία
ζ. δέηση

η. παράνομος
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος §§5-6
(έκδ. των Martin, V., de Budé, G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1928, ανατ. 1962)
Ο ρήτορας Αισχίνης με τον λόγο του αυτόν αντιτίθεται στην πρόταση του Κτησιφώντα να
τιμηθεί ο Δημοσθένης με χρυσό στεφάνι για τις υπηρεσίες του στην πόλη. Το απόσπασμα
που ακολουθεί είναι από το προοίμιο του λόγου.
Τούτων δ’ ἐχόντων οὕτως, καὶ τῶν καιρῶν ὄντων τῇ πόλει τοιούτων ὁποίους τινὰς αὐτοὺς
ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε εἶναι, ἓν ὑπολείπεται μέρος τῆς πολιτείας, εἴ τι κἀγὼ τυγχάνω
γιγνώσκων, αἱ τῶν παρανόμων γραφαί. Εἰ δὲ καὶ ταύτας καταλύσετε ἢ τοῖς καταλύουσιν
ἐπιτρέψετε, προλέγω ὑμῖν ὅτι λήσετε κατὰ μικρὸν τῆς πολιτείας τισὶ παραχωρήσαντες. Εὖ
γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ
ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία, διοικοῦνται δ’ αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν
ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. Μηδεὶς οὖν
ὑμῶν τοῦτ’ ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον
γραφὴν παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ
παρρησίας. Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ,
«ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους,» ἐκεῖνό γε εὖ εἰδὼς ὅτι ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ
πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία.
-------τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων: σύμφωνα με τις διαθέσεις των κυβερνώντων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ’ ἀγνοείτω,
… σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
τοιούτων:

είναι …………………………………………. στο ……………………………………..

αἱ γραφαί:

είναι …………………………………………. στο ……………………………………..

τοῖς κειμένοις:

είναι …………………………………………. στο ……………………………………..

σαφῶς:

είναι …………………………………………. στο ……………………………………..

εἰς δικαστήριον:

είναι …………………………………………. στο ……………………………………..
(μονάδες 5)

β. ἐκεῖνό γε εὖ εἰδώς: Με ποια δευτερεύουσα πρόταση επεξηγείται η αντωνυμία ἐκεῖνό;
Να τη γράψετε (μονάδες 3) και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της
(μονάδες 2).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Α1.
α.
1. – Σ: οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰσαγγελίαν γεγενημένην·
2. – Λ: πάντας ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας.
3. – Σ: ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον
β.
1. Αναφέρεται σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, στις οποίες έχει προαναφερθεί με τους
όρους δίκην, γραφήν, εἰσαγγελίαν.
2. Με τον όρο αυτό ο Μαντίθεος αναφέρεται στην παράνομη ενέργεια κάποιων
συμπολιτών του που στρατεύτηκαν στο σώμα των ιππέων, χωρίς να έχουν προηγουμένως
περάσει από την απαραίτητη διαδικασία δοκιμασίας.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδου λιποταξίου §§9-11
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο του Λυσία παρουσιάζει τη στάση του
Αθηναίου Αλκιβιάδη στη μάχη ανάμεσα στους Βοιωτούς και τους Αθηναίους εναντίον των
Λακεδαιμονίων στην Αλίαρτο το 395/4 π.Χ., στην οποία αναφέρεται και ο Μαντίθεος στο
διδαγμένο κείμενο. Επομένως, το παράλληλο κείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διττά:
είτε συγκριτικά ως προς τη στάση του Αλκιβιάδη με την αντίστοιχη συμπεριφορά του
Μαντίθεου είτε συμπληρωματικά στο διδαγμένο κείμενο σε σχέση με τα αδικήματα που
βαρύνουν τον παραβάτη ιππέα.
Β4. 1-ε, 2-ζ, 3-η, 4-δ, 5-γ
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰσχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος §§5-6
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Ενώ λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα και οι Κάτω από τέτοιες συνθήκες, και σε μια
περιστάσεις για την πόλη είναι κρίσιμες, πολιτική κατάσταση τη σοβαρότητα της
πράγμα που διαπιστώνετε και εσείς, ένας οποίας καταλαβαίνετε εσείς οι ίδιοι, μόνο
μόνο από τους θεσμούς του πολιτεύματος ένα στοιχείο του πολιτεύματος μένει σε εμάς
παραμένει σε ισχύ, αν τυχαίνει να γνωρίζω - αν μπορώ κι εγώ να γνωρίζω κάτι - τις
και εγώ κάτι, η δυνατότητα να καταγγέλλει αγωγές κατά παράνομων κινήσεων. Αλλά αν
κανείς αυτούς που εισηγούνται παράνομα τις ακυρώσετε και αυτές, ή το επιτρέψετε σ’

ψηφίσματα. Αν όμως καταργήσετε και τον εκείνους

που

προσπαθούν

να

τις

θεσμό αυτόν ή επιτρέψετε να κάνουν αυτό ακυρώσουν, σας προειδοποιώ ότι πριν το
σε όσους το επιδιώκουν, σας προειδοποιώ καταλάβετε θα παραδώσετε βήμα-βήμα τα
ότι, χωρίς να το αντιληφθείτε, θα έχετε δικαιώματά σας σε μια ολιγομελή παράταξη.
εκχωρήσει λίγο λίγο την πολιτική εξουσία σε Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, συμπολίτες,
μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Γνωρίζετε πολύ τρεις μορφές διακυβέρνησης στον κόσμο,
καλά, Αθηναίοι, ότι σε όλο τον κόσμο τυραννία, ολιγαρχία και δημοκρατία. Οι
υπάρχουν τριών ειδών πολιτεύματα, το τυραννίες και οι ολιγαρχίες διοικούνται
δικτατορικό,
δημοκρατικό.
δικτατορικό

το
Οι
και

ολιγαρχικό
πόλεις

και

που

ολιγαρχικό

το σύμφωνα

με

την

ιδιοσυγκρασία

των

έχουν αρχόντων τους, αλλά τα δημοκρατικά κράτη

καθεστώς σύμφωνα με τους δικούς τους νόμους.

διοικούνται σύμφωνα με τις διαθέσεις των Κανένας από εσάς μην το ξεχάσει αυτό, αλλά
κυβερνώντων, ενώ οι δημοκρατικές πόλεις ο καθένας ας έχει κατά νου σαφώς ότι όταν
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. μπαίνει σε μια αίθουσα δικαστηρίου για να
Κανείς λοιπόν από σας ας μην αγνοεί αυτό, δικάσει ως ένορκος αγωγή κατά παράνομης
αλλά ας γνωρίζει καλά ο καθένας σας ότι, κίνησης, εκείνη την ημέρα θα ψηφίσει υπέρ
όταν μπαίνει στο δικαστήριο καταγγελία για ή κατά της δικής του ελευθερίας λόγου.
πρόταση

παράνομου

ψηφίσματος,

την Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο

ημέρα αυτή πρόκειται να δώσει την ψήφο νομοθέτης έβαλε πρώτα στον όρκο των
του για την ελευθερία να εκφράζει τη γνώμη ενόρκων αυτά τα λόγια: «Θα ψηφίσω
του. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που σύμφωνα με τους νόμους». Διότι ήξερε καλά
ο νομοθέτης έθεσε στην αρχή του όρκου ότι εάν οι νόμοι τηρούνται πιστά για το
των δικαστών «θα ψηφίσω σύμφωνα με κράτος, η δημοκρατία διατηρείται επίσης.
τους νόμους», επειδή γνώριζε καλά ότι, Μτφρ. C.D.Adams. 1919. Διασκευή από τα
όταν εφαρμόζονται οι νόμοι, διασφαλίζεται αγγλικά στα νέα ελληνικά.
και η δημοκρατία.
Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος. 2012.
Γ4.
α.
τοιούτων: κατηγορούμενο στο τῶν καιρῶν (από τη μετοχή ὄντων)
αἱ γραφαί: ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (επεξήγηση) στο (ἕν) μέρος

τοῖς κειμένοις: επιθετική μετοχή ως ομοιόπτωτος ονοματικός (επιθετικός) προσδιορισμός
στο τοῖς νόμοις.
εἰς δικαστήριον: (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο ρήμα εἰσίῃ.
σαφῶς: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα ἐπιστάσθω .
β.
Η αντωνυμία ἐκεῖνο επεξηγείται από τη δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση ὅτι
σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία. Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι, γιατί δηλώνει
αντικειμενική γνώμη και εκφέρεται με οριστική (σῴζεται), γιατί δηλώνει το πραγματικό.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
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. Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν·
δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων
προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον
διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς
ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Κατά τον Μαντίθεο το να έχει υπηρετήσει κανείς στο ιππικό την εποχή των Τριάκοντα
δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το αξίωμα του βουλευτή.
2. Ο Μαντίθεος δηλώνει ότι ο μοναδικός λόγος της απολογίας του δεν είναι η κατηγορία,
αλλά ο έλεγχος της συκοφαντίας των κατηγόρων του.
3. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι στις «δοκιμασίες» ο ομιλητής πρέπει κυρίως να αντικρούει
με επιχειρήματα τις κατηγορίες των αντιπάλων, όπως συμβαίνει και στις άλλες
δικαστικές διαμάχες.
4. Ο Μαντίθεος παρακαλεί τους κατήγορούς του να δείξουν ευνοϊκότερη στάση και να
αποσύρουν τις κατηγορίες τους.
5. Ο Μαντίθεος υπόσχεται ότι θα είναι σύντομος στην απολογία του.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§33-34

Στον λόγο αυτόν, που εκφωνείται κατά τη διαδικασία της δοκιμασίας του Φίλωνα, ο
κατήγορος – βουλευτής προσπαθεί να αποδείξει ότι ο δοκιμαζόμενος είναι ανάξιος να
αναλάβει το βουλευτικό αξίωμα.
Ο μόνος λοιπόν, κύριοι βουλευτές, που δε θα αγανακτούσε δίκαια, αν δεν πάρει (το
βουλευτικό αξίωμα) είναι ο Φίλωνας. Γιατί, δε στερείτε εσείς τώρα την τιμή από αυτόν αλλά
ο ίδιος τότε (τη) στέρησε από τον εαυτό του, όταν δεν έκρινε άξιο να ταχθεί στο πλευρό σας,
για να υπερασπιστεί αυτήν (την βουλή), όπως ακριβώς τώρα ήρθε με προθυμία για να
εκλεγεί (βουλευτής). Νομίζω ότι έχουν ειπωθεί αρκετά, αν και πολλά παρέλειψα βέβαια.
Αλλά νομίζω ότι εσείς και χωρίς αυτά (τις παραλείψεις) θα καταλάβετε αυτά που
συμφέρουν την πόλη. Γιατί, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε άλλες αποδείξεις για εκείνους
που αξίζει να είναι βουλευτές παρά τους εαυτούς σας, τι λογής όντας για την πόλη
κριθήκατε άξιοι για βουλευτές. Γιατί, οι πράξεις αυτού αποτελούν καινοφανές παράδειγμα
και είναι ξένες με κάθε δημοκρατικό πολίτευμα.
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης
Β4. Να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο ή δεύτερο
συνθετικό καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: δεινόν,
κακῶς, πολλούς, παντός, λόγον.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων, §§1-4
(έκδ. του Warminghton, E.H. Harvard University Press, 1955)
Ο Αριστοφάνης έπεισε τους Αθηναίους να εκστρατεύσουν προς βοήθεια του βασιλιά της
Κύπρου Ευαγόρα, που πολεμούσε εναντίον των Περσών (390 π.Χ.). Ύστερα από την
αποτυχία της εκστρατείας, θανατώθηκε χωρίς δίκη και προτάθηκε η δήμευση της
περιουσίας του. Ο ομιλητής, ο γιος του, θα προσπαθήσει για την υπεράσπιση της
οικογένειάς του να αποδείξει ότι οι κατήγοροί του είναι συκοφάντες και ζητά από τους
δικαστές να τον ακούσουν με εύνοια.
Πολλήν μοι ἀπορίαν παρέχει ὁ ἀγὼν οὑτοσί, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι, ἐὰν
ἐγὼ μὲν μὴ νῦν εὖ εἴπω, οὐ μόνον ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ δόξει ἄδικος εἶναι καὶ τῶν ὄντων
ἁπάντων στερήσομαι. Ἀνάγκη οὖν, εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, βοηθεῖν τῷ πατρὶ
καὶ ἐμαυτῷ οὕτως ὅπως ἂν δύνωμαι. Τὴν μὲν οὖν παρασκευὴν καὶ <τὴν> προθυμίαν τῶν

ἐχθρῶν ὁρᾶτε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων λέγειν· τὴν δ’ ἐμὴν ἀπειρίαν πάντες ἴσασιν, ὅσοι
ἐμὲ γιγνώσκουσιν. Αἰτήσομαι οὖν ὑμᾶς δίκαια καὶ ῥᾴδια χαρίσασθαι, ἄνευ ὀργῆς καὶ ἡμῶν
ἀκοῦσαι, ὥσπερ <καὶ> τῶν κατηγόρων. Ἀνάγκη γὰρ τὸν ἀπολογούμενον, κἂν ἐξ ἴσου
ἀκροᾶσθε, ἔλαττον ἔχειν. Οἱ μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου ἐπιβουλεύοντες, αὐτοὶ ἄνευ
κινδύνων ὄντες, τὴν κατηγορίαν ἐποιήσαντο, ἡμεῖς δὲ ἀγωνιζόμεθα μετὰ δέους καὶ
διαβολῆς καὶ κινδύνου <τοῦ> μεγίστου. Εἰκὸς οὖν ὑμᾶς εὔνοιαν πλείω ἔχειν τοῖς
ἀπολογουμένοις.
---------οὑτοσί: αυτός εδώ
ἔλαττον ἔχω: μειονεκτώ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πολλήν μοι ἀπορίαν … ἐμὲ
γινὠσκουσιν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων όρων του
κειμένου:
μοι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἄδικος:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἐμαυτῷ:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἐμήν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἡμῶν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ὑμᾶς:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

πλείω:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 7)

β. «Ἀνάγκη οὖν, εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, βοηθεῖν τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ οὕτως
ὅπως ἂν δύνωμαι.»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου να διακρίνετε τις επιμέρους προτάσεις
και να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους (μονάδες 3).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
Α1.
α. – Σ: καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας
β. – Σ: Ὥστε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς
ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι.
γ. – Λ: ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι
δ. – Λ: Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου.
ε. – Σ: Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§33-34
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο ομιλητής αναφέρει ότι οι πράξεις του
Φίλωνα είναι πρωτοφανείς και ξένες προς κάθε δημοκρατικό πολίτευμα, κι ότι ούτε
υπερασπίστηκε τη βουλή με την ίδια προθυμία με την οποία διεκδικεί τώρα το αξίωμα. Ο
Μαντίθεος στον λόγο του ισχυρίζεται πως, ακόμα και αν είχε υπηρετήσει ως ιππέας, δεν θα
το αρνούνταν εφόσον κανέναν πολίτη δεν έβλαψε. Προσθέτει ακόμα ότι πολλοί βουλευτές
είχαν υπηρετήσει ως ιππείς και είχαν αναλάβει αξιώματα. Και στα δύο κείμενα, λοιπόν,
γίνεται λόγος για τη δράση και το ήθος των δοκιμαζομένων και, παράλληλα, αναφορά
στους βουλευτές, τις προϋποθέσεις που συνέτρεχαν και τις ιδιότητες που θα έπρεπε να
διαθέτουν προκειμένου να αναδειχθούν στο βουλευτικό αξίωμα.
Β4.
δεινόσαυρος, επιδείνωση, πάνδεινα (τα) - κακοντυμένος, κακοποιός, κακομοίρης πολυκατοικία, πολύπλοκος, πολλαπλασιάζω - παντογνώστης, παντοδύναμος, πασίγνωστος λογοτεχνία, λογοθεραπεία, παραλογισμός.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων §§1-4
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Η

θέση

δικαστικό

μου,
τούτο

κύριοι

δικαστές,

αγώνα

είναι

στον Είναι πολύ δύσκολη η θέση μου, άνδρες
πολύ δικαστές, σ' αυτήν εδώ τη δίκη, όταν

δυσχερής, όταν λάβω υπόψη μου ότι, εάν αναλογισθώ ότι, εάν εγώ δεν τα πω τώρα
τώρα δεν μιλήσω καλά, όχι μόνον εγώ, καλά, όχι μόνον εγώ αλλά και ο πατέρας
αλλά και ο πατέρας μου θα φανεί άδικος μου θα φανεί ότι είναι άδικος και θα
και θα στερηθώ την περιουσία μου. Είναι στερηθώ όλα μου τα υπάρχοντα. Είναι

ανάγκη λοιπόν, αν και δεν έχω ικανότητα ανάγκη, λοιπόν, αν και δεν είμαι ικανός
για τη διεξαγωγή τέτοιων δικαστικών από τη φύση μου γι' αυτά, να βοηθήσω τον
αγώνων, να βοηθώ τον πατέρα μου και τον πατέρα μου και τον εαυτό μου έτσι, όπως
εαυτό

μου,

όπως

μπορώ.

Την θα μπορέσω. Την προετοιμασία και την

προετοιμασία, λοιπόν, και την προθυμία προθυμία των εχθρών τη βλέπετε και δεν
των εχθρών μου όλοι τις βλέπετε και δεν πρέπει να πω τίποτε γι' αυτά· τη δική μου,
υπάρχει ανάγκη να πω τίποτε για αυτά· πάλι, απειρία όλοι την ξέρουν, όσοι με
την απειρία μου όμως κανείς δεν αγνοεί, γνωρίζουν. Θα ζητήσω, λοιπόν, από σας να
από όσους με γνωρίζουν. Θα ζητήσω, μου κάνετε δίκαια και εύκολη χάρη, να
λοιπόν, από σας χάρη δίκαιη και εύκολη, ακούσετε δηλαδή και μας με εύνοια, όπως
να ακούσετε δηλαδή και εμάς ευμενώς, και τους κατηγόρους. Γιατί, είναι φυσικό ο
όπως ακούσατε και τους κατηγόρους μας. απολογούμενος
Διότι

κατ'

ανάγκη

μειονεκτεί

να

βρίσκεται

σε

ο μειονεκτικότερη θέση, κι αν ακόμη τον

απολογούμενος, και αν εξίσου ευμενώς με ακούτε με την ίδια διάθεση. Γιατί αυτοί,
τον κατήγορο ακούτε αυτόν. Διότι οι επιβουλευόμενοι εμάς από καιρό, χωρίς να
κατήγοροι

από τη μια, προ πολλού διατρέχουν κανένα κίνδυνο, «έστησαν» την

επιβουλευόμενοι εμάς, χωρίς αυτοί να κατηγορία, ενώ εμείς αντιμετωπίζουμε
κινδυνεύουν, «έστησαν» την εναντίον μας αυτήν εδώ τη δίκη τρομοκρατημένοι,
κατηγορία, εμείς όμως διεξάγουμε τον κατασυκοφαντημένοι και απειλούμενοι με
αγώνα

τούτο

καταφοβισμένοι, το μεγαλύτερο κίνδυνο. Είναι φυσικό,

κατασυκοφαντημένοι και διατρέχοντας τον λοιπόν, να δείχνετε μεγαλύτερη εύνοια
έσχατο κίνδυνο. Πρέπει λοιπόν εσεις να στους απολογουμένους (απ' ό,τι στους
ευνοείτε

περισσότερο

τους κατηγόρους).

απολογουμένους από τους κατηγόρους.

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2002.

Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. Διασκευή
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.
Γ4.
α.
μοι: είναι (έμμεσο) αντικείμενο στο ρήμα παρέχει
ἄδικος: είναι κατηγορούμενο στο ὁ πατήρ από το εἶναι
ἐμαυτῷ: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο βοηθεῖν
ἐμήν: είναι ομοιόπτωτος (επιθετικός) προσδιορισμός στο τὴν ἀπειρίαν

ἡμῶν: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ἀκοῦσαι
ὑμᾶς: είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο ἔχειν (ετεροπροσωπία)
πλείω: είναι ομοιόπτωτος (επιθετικός) προσδιορισμός στο εὔνοιαν
β.
Ἀνάγκη οὖν (ἐστὶ) βοηθεῖν τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ οὕτως: κύρια πρόταση (κρίσεως)
εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα: δευτερεύουσα (επιρρηματική) εναντιωματική
πρόταση
ὅπως ἂν δύνωμαι: αναφορική (επιρρηματική) παραβολική πρόταση

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
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. Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν·
δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων
προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον
διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς
ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Ποια διαπίστωση κάνει ο Μαντίθεος σχετικά με τους βουλευτές και σε ποιο
συμπέρασμα καταλήγει;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.2-55.4
Στο δεύτερο μέρος της πραγματείας του ο Αριστοτέλης περιγράφει τους διοικητικούς
θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονού του αθηναϊκού πολιτεύματος. Στο
κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στον τρόπο ανάδειξης και τη δοκιμασία των Εννέα
αρχόντων.
Παλαιότερα δεν αναλάμβανε εξουσία όποιος αποδοκιμαζόταν από τη βουλή, αλλά τώρα
μπορεί να κάνει έφεση στο δικαστήριο, του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη. Όταν
γίνεται η κρίση, ρωτούν: «Ποιος είναι ο πατέρας σου και σε ποιον δήμο ανήκεις και ποιος
είναι ο πάππος σου, ποια η μητέρα σου και ποιος ο πατέρας της μητέρας σου και από
ποιους δήμους;» Μετά τον ρωτούν αν συμμετέχει στη λατρεία του Πατρώου Απόλλωνα και
του Ερκείου Δία και πού βρίσκονται τα ιερά τους. Ύστερα, αν έχει οικογενειακούς τάφους
και πού βρίσκονται, έπειτα αν φροντίζει τους γονείς του και αν πληρώνει τους φόρους και
αν έχει υπηρετήσει τη θητεία του. Αφού του απευθύνει (ο πρόεδρος) αυτές τις ερωτήσεις,
του λέει: «Φώναξε τώρα μάρτυρες για όσα είπες». Και όταν παρουσιάσει τους μάρτυρές

του, ρωτούν: «Έχει κανείς κάποια κατηγορία εναντίον του;» Κι αν υπάρχει κάποιος
κατήγορος, το δικαστήριο του δίνει το λόγο και μετά ο κατηγορούμενος απολογείται.
Μτφρ. Α. Παναγόπουλος

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πανόραμα, συκοφάντης,
βαθμός, επιβίωση, προνοητικός.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις Βιβλ. 5, κεφ. 4 §§3-7
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1904, ανατ. 1961)
Η Κύρου Ἀνάβασις περιγράφει τη συμμετοχή σώματος 13.000 Ελλήνων μισθοφόρων (των
Μυρίων), από τη στιγμή που εντάχθηκαν στον στρατό του Κύρου και συμμετείχαν στην
εκστρατεία εκείνου κατά του αδελφού του Αρταξέρξη. Μετά τον θάνατο του Κύρου, το
ελληνικό στράτευμα βρέθηκε ακέφαλο εν μέσω εκατοντάδων χιλιάδων εχθρών. Οι Μύριοι
κατόρθωσαν μετά από πολλές κακουχίες και περιπέτειες να φτάσουν στα παράλια του
Εύξεινου Πόντου.
Έντεῦθεν λέγει ὁ Τιμησίθεος ὅτι πολέμιοί εἰσιν αὐτοῖς οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα. Καὶ ἐδόκει
καλέσαι ἐκείνους, εἰ βούλοιντο ξυμμαχίαν ποιήσασθαι· καὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν
ἄγων τοὺς ἄρχοντας. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ
στρατηγοὶ τῶν Ἑλλήνων· καὶ ἔλεξε Ξενοφῶν, ἡρμήνευε δὲ Τιμησίθεος· Ὦ ἄνδρες
Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς βουλόμεθα διασωθῆναι πρὸς τὴν Ἑλλάδα πεζῇ· πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομεν·
κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὓς ἀκούομεν ὑμῖν πολεμίους εἶναι. Εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν
ἡμᾶς λαβεῖν ξυμμάχους καὶ τιμωρήσασθαι εἴ τί ποτε ὑμᾶς οὗτοι ἠδίκησαν, καὶ τὸ λοιπὸν
ὑμῶν ὑπηκόους εἶναι τούτους. Εἰ δὲ ἡμᾶς ἀφήσετε, σκέψασθε πόθεν αὖθις ἂν τοσαύτην
δύναμιν λάβοιτε ξύμμαχον. Πρὸς ταῦτα ἀπεκρίνατο ὁ ἄρχων τῶν Μοσσυνοίκων ὅτι καὶ
βούλοιντο ταῦτα καὶ δέχοιντο τὴν ξυμμαχίαν.
----------ἐπέκεινα: σε εκείνη την πλευρά
ἡρμήνευε: μετάφραζε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Έντεῦθεν λέγει … ὑμῖν πολεμίους
εἶναι».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να γράψετε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρημάτων/ρηματικών τύπων που σας
δίνονται: ποιήσασθαι, πεμφθείς, συνῆλθον, διασωθῆναι, εἶναι, λαβεῖν.
(μονάδες 6)
β. Να εντοπίσετε στο κείμενο μία ειδική πρόταση και στη συνέχεια να αναγνωρίσετε τον
συντακτικό της ρόλο και να αιτιολογήσετε την εκφορά της (μονάδες 4).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
Α1. Ο Μαντίθεος διαπιστώνει ότι και οι βουλευτές έχουν την ίδια άποψη, καθώς πολλοί
από όσους είχαν υπηρετήσει ως ιππείς την εποχή των Τριάκοντα έχουν γίνει πλέον
βουλευτές, ενώ επιπλέον πολλοί έχουν αναδειχθεί με ψηφοφορία στρατηγοί και ίππαρχοι.
Γι’ αυτό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος βρίσκεται σε θέση απολογούμενου, επειδή
οι κατήγοροί του τόλμησαν να πουν ψέματα εναντίον του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.2-55.4
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στη διαδικασία της
«δοκιμασίας» και στις ερωτήσεις που υποβαλλόταν ο «δοκιμαζόμενος». Επομένως, το
αριστοτελικό απόσπασμα μπορεί να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά με τις αναφορές του
Μαντίθεου για τον θεσμό της «δοκιμασίας».
Β4.
Ὁρῶ, περιφανῶς, Ἀνάβηθι, βίου, εὐνοίας
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις Βιβλ. 5, κεφ. 4 §§3-7
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Τότε τους λέει ο Τιμησίθεος πως εκείνοι Μετά ο Τιμησίθεος τους λέει ότι οι απέναντι
που κατοικούν απέναντι είναι εχθροί με των Μοσσυνοίκων είναι εχθροί τους. Και
τούτους τους ανθρώπους. Γι᾽ αυτό είχε τη πρότεινε να τους προσκαλέσουν εκείνους
γνώμη να τους καλέσουν και, αν ήθελαν, να μήπως και επιθυμούσαν να συνάψουν μαζί
κάμουν συμμαχία. Πήγε ο Τιμησίθεος και τους συμμαχία. Πράγματι στάλθηκε σ’
γύρισε φέρνοντας τους αρχηγούς. Όταν αυτούς ο Τιμησίθεος και επέστρεψε μαζί με
έφτασαν, συγκεντρώθηκαν και οι αρχηγοί τους άρχοντές τους. Κι όταν έφτασαν, έκαναν
των Μοσσυνοίκων και οι στρατηγοί των κοινή

σύσκεψη

οι

άρχοντες

των

Ελλήνων, κι είπε τούτα δω ο Ξενοφώντας Μοσσυνοίκων και οι στρατηγοί των Ελλήνων·
που

τα

μετάφραζε

ο

Τιμησίθεος. και ο Ξενοφώντας άρχιζε να μιλά και ο

«Μοσσύνοικοι, εμείς θέλουμε να σωθούμε Τιμησίθεος

μετάφραζε:

και να πάμε στην Ελλάδα βαδίζοντας με τα Μοσσύνοικοι,

εμείς

«Άνδρες

επιθυμούμε

να

πόδια, γιατί δεν έχουμε πλοία. Μας φτάσουμε σώοι στην Ελλάδα από τη στεριά·
εμποδίζουν όμως εκείνοι, που μαθαίνουμε γιατί δεν διαθέτουμε πλοία· αλλά μας
πως είναι εχθροί σας. Αν θέλετε λοιπόν, εμποδίζουν

αυτοί

εδώ,

που

κατά

τις

μπορείτε να μας πάρετε συμμάχους και να πληροφορίες μας είναι εχθροί σας. Αν το

τους τιμωρήσετε, αν σας έβλαψαν καμιά επιθυμείτε λοιπόν, μπορείτε να συνάψετε
φορά, κι από δω και πέρα να τους έχετε συμμαχία μαζί μας και να τους τιμωρήσετε
υποταχτικούς. Αν όμως δεν το δεχτείτε, για όποια τυχόν αδικία έχουν διαπράξει σε
σκεφτείτε από πού θα μπορέσετε να βάρος

σας

ξανασυμμαχήσετε με μια δύναμη τόσο υποτακτικοί

και
σας.

στο

εξής

Κι

αν

να
δε

γίνουν
μας

μεγάλη, σαν τη δική μας». Απαντώντας ο εκμεταλλευθείτε, αναλογισθείτε πότε ξανά
αρχηγός των Μοσσυνοίκων είπε ότι και τα θα μπορούσατε να έχετε ευκαιρία για
θέλουν αυτά και δέχονται τη συμμαχία.

συμμαχία με τόση μεγάλη δύναμη». Σε αυτά

Μτφρ. Γ. Δ. Ζευγώλης. 1981.

απάντησε ο άρχοντας των Μοσσυνοίκων ότι
και τα επιθυμούν αυτά και δέχονται τη
συμμαχία.
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2005.

Γ4.
α.
ποιήσασθαι: εννοείται υποκείμενο ἐκεῖνοι (ταυτοπροσωπία)
πεμφθείς: υποκείμενο ὁ Τιμησίθεος
συνῆλθον: υποκείμενα οἱ ἄρχοντες και οἱ στρατηγοὶ
διασωθῆναι: υποκείμενο ἡμεῖς (ταυτοπροσωπία)
εἶναι: υποκείμενο οὓς (ετεροπροσωπία)
λαβεῖν: υποκείμενο ὑμᾶς (ετεροπροσωπία [δες δοτική προσωπική ὑμῖν])
β.
ὅτι πολέμιοί εἰσιν αὐτοῖς οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα: Δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική πρόταση
που λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα λέγει. Εκφέρεται με Οριστική που δηλώνει το
πραγματικό.
Εναλλακτικά: ὅτι καὶ βούλοιντο ταῦτα / (ὅτι) καὶ δέχοιντο τὴν ξυμμαχίαν: Δευτερεύουσες
(ονοματικές) ειδικές προτάσεις ως αντικείμενα στο ρήμα ἀπεκρίνατο. Εκφέρονται με
Ευκτική Πλαγίου Λόγου, επειδή το ρήμα εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου (ἀπεκρίνατο) και
εκφράζεται υποκειμενική γνώμη.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
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. Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν·
δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων
προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον
διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς
ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.
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. Κατά τον Μαντίθεο το να έχει υπηρετήσει κανείς στο ιππικό την εποχή των Τριάκοντα
δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το αξίωμα του βουλευτή.
2. Ο Μαντίθεος δηλώνει ότι ο μοναδικός λόγος της απολογίας του δεν είναι η κατηγορία,
αλλά ο έλεγχος της συκοφαντίας των κατηγόρων του.
3. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι στις «δοκιμασίες» ο ομιλητής πρέπει κυρίως να αντικρούει
με επιχειρήματα τις κατηγορίες των αντιπάλων, όπως συμβαίνει και στις άλλες
δικαστικές διαμάχες.

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1. «πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους»: Σε ποιους
ακριβώς αναφέρεται ο Μαντίθεος με την αντωνυμία «αὐτῶν»; (μονάδες 2)

2. «Περὶ

μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας»:

Σε

ποια

«αἰτία»

αναφέρεται

ο

Μαντίθεος; (μονάδες 2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Πρὸς Σίμωνα Ἀπολογία §§2-3
Ο Σίμωνας οδήγησε τον ομιλητή στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου, με την κατηγορία ότι ο
τελευταίος τον είχε τραυματίσει, αποσιωπώντας, ωστόσο, το γεγονός ότι τη συμπλοκή με
τον κατηγορούμενο την είχε προκαλέσει ο ίδιος για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Το
απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το προοίμιο.
Εάν, λοιπόν, κάποιοι άλλοι επρόκειτο να αποφασίσουν για μένα, πάρα πολύ θα φοβόμουν
τη δίκη, επειδή βλέπω ότι και μαγειρέματα και τυχαία περιστατικά κάποτε γίνονται τέτοια,
ώστε να συμβαίνουν στους δικαζόμενους πολλά αντίθετα προς την ορθοκρισία. Όμως,
αφού ήρθα σε σας, ελπίζω να πετύχω το δίκαιο. Κυρίως αγανακτώ, κύριοι βουλευτές, γιατί
θα αναγκαστώ να μιλήσω μπροστά σας για πράγματα, για τα οποία δε μιλούσα επειδή
ντρεπόμουν, και ανέχτηκα τις αδικίες, αφού πολλοί επρόκειτο να γίνουν γνώστες της
υπόθεσης μαζί με μένα. Επειδή όμως ο Σίμωνας με έφερε σε τέτοια ανάγκη, θα σας
διηγηθώ όλα όσα έγιναν χωρίς να αποκρύψω τίποτα.
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης

Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο
ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του αρχαίου διδαγμένου κειμένου που σας δίνεται,
ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
• δεινόν: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ραγδαία ………………………………..
της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.
• γνώμῃ: Νιώθω ……………………………….. για το καλό που μας έκανες!
• κεχειροτονημένους: Η ……………………………….. των γυναικών άλλαξε τις ισορροπίες της
οικογένειας.
• καταψεύσασθαι: Αποδείχθηκε πως οι μάρτυρες που κατέθεσαν στο δικαστήριο
εναντίον του, ήταν στην πραγματικότητα ……………………………….. .
• δύνωμαι: Νιώθω μεγάλη …………………………………· ο πυρετός με έχει καταβάλει.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§ 2.10.3-2.11.2
(έκδ. των Jones, H.S., Powell, J.E. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1942, ανατ. 1970)
Ο Θουκυδίδης αφού έχει αναφερθεί στις προετοιμασίες των Πελοποννησίων και στη
συγκέντρωση των δυνάμεών τους στον Ισθμό της Κορίνθου, ενόψει της εισβολής στην
Αττική, παραθέτει τον λόγο του Αρχίδαμου.
Καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν, Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων,
ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν καὶ τοὺς
μάλιστα ἐν τέλει καὶ ἀξιολογωτάτους παρῄνει τοιάδε. Ἄνδρες Πελοποννήσιοι καὶ ξύμμαχοι,
καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν πολλὰς στρατείας καὶ ἐν αὐτῇ Πελοποννήσῳ καὶ ἔξω ἐποιήσαντο, καὶ
ἡμῶν αὐτῶν οἱ πρεσβύτεροι οὐκ ἄπειροι πολέμων εἰσίν· ὅμως δὲ τῆσδε οὔπω μείζονα
παρασκευὴν ἔχοντες ἐξήλθομεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πόλιν δυνατωτάτην νῦν ἐρχόμεθα καὶ αὐτοὶ
πλεῖστοι καὶ ἄριστοι στρατεύοντες. Δίκαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι
μήτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς δόξης ἐνδεεστέρους. Ἡ γὰρ Ἑλλὰς πᾶσα τῇδε τῇ ὁρμῇ ἐπῆρται καὶ
προσέχει τὴν γνώμην, εὔνοιαν ἔχουσα διὰ τὸ Ἀθηναίων ἔχθος πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν.
---------οὔπω: όχι ακόμα
τῆς δόξης: από τη φήμη
τὸ ἔχθος: το μίσος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἄνδρες Πελοποννήσιοι … πρᾶξαι
ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. «Δίκαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι μήτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς δόξης
ἐνδεεστέρους.»: Να εντοπίσετε τις λέξεις που δημιουργούν σύγκριση στο παραπάνω χωρίο
και να καταγράψετε τον α΄ και β΄ όρο σύγκρισης. (μονάδες 6)
β. Να γράψετε το υποκείμενο και το αντικείμενο των υπογραμμισμένων μετοχών ἔχοντες
και ἔχουσα. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
Α1.
α.
1. – Σ: Ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων
βουλεύοντας
2. – Σ: Ὥστε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς
ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι.
3. – Λ: ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι
β.
1. Αναφέρεται στους Αθηναίους πολίτες που υπηρέτησαν - ή αναγκάστηκαν να υπηρετήσουν
- ως ιππείς κατά τη διακυβέρνηση των Τριάκοντα και τα ονόματά τους είχαν εγγραφεί στο
σανίδιον.
2. Πρόκειται για την ψευδή, κατά τον Μαντίθεο, κατηγορία πως υπηρέτησε στο σώμα των
ιππέων, όταν εξουσίαζαν οι Τριάκοντα.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Πρὸς Σίμωνα Ἀπολογία §§2-3
Επισήμανση: Το προοίμιο του συγκεκριμένου δικανικού λόγου αναφέρεται στην έλλειψη
ήθους του Σίμωνα και στην ανάγκη του απολογούμενου να αναφερθεί στη ζωή του. Μπορεί
να συνδυαστεί με τις αναφορές του απολογούμενου Μαντίθεου ενώπιον των βουλευτών,
επειδή οι κατήγοροί του τόλμησαν να πουν προφανή ψέματα εναντίον του.
Β4.
επιδείνωση, ευγνωμοσύνη, χειραφέτηση, ψευδομάρτυρες, αδυναμία
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§ 2.10.3-2.11.2
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Κι όταν συνάχτηκε έτσι όλος ο συμμαχικός Όταν συγκεντρώθηκε όλος ο στρατός, ο
στρατός, κάλεσε ο Αρχίδαμος, ο βασιλιάς βασιλεύς των Λακεδαιμονίων Αρχίδαμος,
της Σπάρτης, που ήταν αρχιστράτηγος της αρχιστράτηγος της εκστρατείας, συγκάλεσε
εκστρατείας αυτής, όλους τους στρατηγούς όλους τους στρατηγούς και όλους τους
των πόλεων όλων και τους πιο επίσημους αξιωματούχους των συμμάχων και τους είπε
και

σπουδαίους

ορμήνεψε

κάπως

πολίτες,
έτσι:

και

«Άντρες

τους περίπου τα ακόλουθα: «Πελοποννήσιοι και
της Σύμμαχοι! Και οι πρόγονοί μας έκαναν

Πελοποννήσου και σύμμαχοι: Και οι πολλούς

πολέμους

και

μέσα

στην

πατέρες μας πήραν μέρος σε πολλές Πελοπόννησο και στο εξωτερικό, αλλά και οι
εκστρατείες

μέσα

κ'

έξω

από

την γεροντότεροι από εμάς δεν είναι άπειροι

Πελοπόννησο, κ' εμείς οι γεροντότεροι δεν στον πόλεμο. Ποτέ άλλοτε, όμως, δεν
είμαστε άμαθοι στον πόλεμο· δεν εβγήκαμε εκστρατεύσαμε με τόσες πολλές δυνάμεις
όμως ποτέ με μεγαλύτερο στράτευμα κ' και τόσα πολλά μέσα, αλλά πάμε να
εφοδιασμό από τούτον ― εδώ, και χτυπήσομε πολιτεία εξαιρετικά δυνατή και
πηγαίνομε τώρα να χτυπήσομε πολιτεία με πολυάριθμο και άριστο στράτευμα.
εξαιρετικά δυνατή, κ' εμείς οι ίδιοι είμαστε Έχομε, επομένως, την υποχρέωση να μην
πολύ μεγάλος και διαλεχτός στρατός. φανούμε κατώτεροι ούτε από τους πατέρες
Σωστό είναι λοιπόν να μη φανούμε μας ούτε από την δική μας φήμη. Η Ελλάδα
χειρότεροι από τους πατέρες μας, ούτε ολόκληρη

έχει

συγκλονιστεί

με

την

κατώτεροι από τη φήμη που έχομε εμείς οι εκστρατεία αυτήν κι έχει τα βλέμματά της
ίδιοι. Γιατί ολόκληρη η Ελλάδα έχει καρφωμένα απάνω μας κι ελπίζει, επειδή
ξεσηκωθεί με τούτη την εκστρατεία, κ' έχει μισεί τους Αθηναίους, ότι θα επιτύχομε στην
στραμμένο το νου της σε μας, κ' επειδή επιχείρησή μας.
μισούν

τους

Αθηναίους,

ποθούν

να Μτφρ. Άγγελος Σ. Βλάχος. 2008.

πετύχομε αυτό που βάλαμε σκοπό μας.
Μτφρ. Ε. Λαμπρίδη. 1962.
Γ4.
α.
ἡμᾶς (α΄ όρος σύγκρισης) - τῶν πατέρων (γενική συγκριτική, β΄ όρος σύγκρισης) μέσω του
επιθέτου συγκριτικού βαθμού χείρους.
ἡμᾶς (α΄ όρος σύγκρισης) - τῆς δόξης (γενική συγκριτική, β΄ όρος σύγκρισης) μέσω του
επιθέτου συγκριτικού βαθμού ἐνδεεστέρους.
β.
ἔχοντες: Υποκείμενο της μετοχής ἡμεῖς (μετοχή συνημμένη στο εννοούμενο υποκείμενο του
ρήματος ἐξήλθομεν), αντικείμενο παρασκευήν.
ἔχουσα: Υποκείμενο της μετοχής Ἡ Ἑλλὰς (μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος
προσέχει), αντικείμενο της μετοχής εὔνοιαν.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν
χρόνον ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ
τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν
πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους
δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Ποια ελπίδα εκφράζει στο προοίμιο ο Μαντίθεος απευθυνόμενος στους βουλευτές και
με ποια προϋπόθεση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ Γ 14 1415a 22-34
Όπως φανερώνει και ο τίτλος, στα τρία βιβλία του έργου αυτού ο Αριστοτέλης περιγράφει
τη ρητορική τέχνη, τα είδη και τα μέσα της. Εδώ αναφέρεται στο προοίμιο των ρητορικών
λόγων.
Η ουσιαστικότερη λοιπόν λειτουργία του προοιμίου, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, είναι
αυτό: να δηλώσει προς τα πού θα κατευθυνθεί ο λόγος (γι᾽ αυτό και, αν το πράγμα είναι
φανερό από μόνο του και το θέμα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το προοίμιο δεν χρειάζεται
καθόλου). Όλες οι άλλες μορφές προοιμίου που χρησιμοποιούν οι ρήτορες δεν είναι παρά
θεραπευτικά μέσα και ταιριάζουν σε όλα τα είδη λόγου. Αυτά έχουν να κάνουν με τον
ομιλητή, με τον ακροατή, με το θέμα, με τον αντίδικο: με τον ομιλητή και με τον αντίδικό
του όσα σχετίζονται με κάποια κατηγορία, είτε για να την αποκρούσει είτε για να τη
διατυπώσει — φυσικά δεν είναι το ίδιο: αν ο ομιλητής είναι κατηγορούμενος και
υπερασπίζεται τον εαυτό του, πρέπει να αρχίσει με την απόκρουση της κατηγορίας, ενώ αν
είναι κατήγορος, πρέπει να διατυπώσει την κατηγορία στον επίλογό του. Ο λόγος είναι

φανερός: αυτός που υπερασπίζεται τον εαυτό του, είναι ανάγκη, προκειμένου να
παρουσιάσει τον εαυτό του στο δικαστήριο, να βγάλει από τη μέση όλα τα εμπόδια, και άρα
είναι υποχρεωμένος κιόλας από την αρχή να αναιρέσει την κατηγορία· αυτός όμως που
θέλει να διατυπώσει μια κατηγορία πρέπει να τη διατυπώσει στο τέλος, για να τη θυμάται ο
ακροατής καλύτερα.
Μτφρ. Δ. Λυπουρλής

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: είδηση, αχάριστος,
νοημοσύνη, αιωνόβιος, ένδεια.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ Ἡρώδου φόνου §§74-76
(εκδ. του Gernet, L. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1923, ανατ. 1965)
Ο Έλος ή Ευθίξεος κατηγορείται για τον φόνο του Ηρώδη σε ένα κοινό τους ταξίδι. Στο
απόσπασμα αναφέρεται στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, λέγοντας ότι θα
αντικρούσει τις κατηγορίες όσων υποστήριζαν ότι ο πατέρας του, πλούσιος Μυτιληναίος,
ήταν από τους πρωτεργάτες στην αποστασία του νησιού από την αθηναϊκή συμμαχία (428
π.Χ.).
Δεῖ δέ με καὶ ὑπὲρ τοῦ πατρὸς ἀπολογήσασθαι. Καίτοι γε πολλῷ μᾶλλον εἰκὸς ἦν ἐκεῖνον
ὑπὲρ ἐμοῦ ἀπολογήσασθαι πατέρα ὄντα· ὁ μὲν γὰρ πολλῷ πρεσβύτερός ἐστι τῶν ἐμῶν
πραγμάτων, ἐγὼ δὲ πολλῷ νεώτερος τῶν ἐκείνῳ πεπραγμένων. Καὶ εἰ μὲν ἐγὼ τούτου
ἀγωνιζομένου κατεμαρτύρουν ἃ μὴ σαφῶς ᾔδη, ἀκοῇ δὲ ἠπιστάμην, δεινὰ ἂν ἔφη πάσχειν
ὑπ’ ἐμοῦ· νῦν δὲ ἀναγκάζων ἐμὲ ἀπολογεῖσθαι ὧν ἐγὼ πολλῷ νεώτερός εἰμι καὶ λόγῳ οἶδα,
ταῦτα οὐ δεινὰ ἡγεῖται εἰργάσθαι. Ὅμως μέντοι καθ' ὅσον ἐγὼ οἶδα, οὐ προδώσω τὸν
πατέρα κακῶς ἀκούοντα ἐν ὑμῖν ἀδίκως. Καίτοι τάχ’ ἂν σφαλείην, ἃ ἐκεῖνος ὀρθῶς ἔργῳ
ἔπραξε, ταῦτ’ ἐγὼ λόγῳ μὴ ὀρθῶς εἰπών· ὅμως δ’ οὖν κεκινδυνεύσεται. Πρὶν μὲν γὰρ τὴν
ἀπόστασιν τὴν Μυτιληναίων γενέσθαι, ἔργῳ τὴν εὔνοιαν ἐδείκνυε τὴν εἰς ὑμᾶς· ἐπειδὴ δὲ ἡ
πόλις ὅλη κακῶς ἐβουλεύσατο ἀποστᾶσα καὶ ἥμαρτε [τῆς ὑμετέρας γνώμης], μετὰ τῆς
πόλεως ὅλης ἠναγκάσθη συνεξαμαρτεῖν.
-------ἀγωνίζομαι: διεξάγω δικαστικό αγώνα

καταμαρτυρῶ: καταθέτω μαρτυρία
κακῶς ἀκούω: κακολογούμαι
ἡ ἀπόστασις: η αποστασία
συνεξαμαρτάνω: συμμερίζομαι το λάθος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δεῖ δέ με καὶ… δεινὰ ἡγεῖται
εἰργάσθαι».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου:
ἀπολογήσασθαι:

είναι ……………………………………

στο …………………………………

πρεσβύτερος:

είναι ……………………………………

στο …………………………………

τῶν ἐμῶν:

είναι ……………………………………

στο …………………………………

ἐμέ:

είναι ……………………………………

στο …………………………………

και ……………………………………

στο ………………………………….

είναι ……………………………………

στο …………………………………

ἔργῳ:

(μονάδες 6)
β. « Πρὶν μὲν γὰρ τὴν ἀπόστασιν τὴν Μυτιληναίων γενέσθαι, ἔργῳ τὴν εὔνοιαν ἐδείκνυε
τὴν εἰς ὑμᾶς·»: Να διακρίνετε τις προτάσεις στο παραπάνω απόσπασμα και να
προσδιορίσετε το είδος της/των δευτερεύουσας/ουσών πρότασης/προτάσεων.
(μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Α1.
Ο Μαντίθεος εκφράζει την προσδοκία/την ελπίδα ότι ακόμα και αν κάποιος έχει αρνητική
εικόνα γι’ αυτόν, στη συνέχεια θα αλλάξει γνώμη και θα τον θεωρεί πολύ καλύτερο
άνθρωπο στο μέλλον, με την προϋπόθεση βέβαια να τον ακούσει να μιλάει για τη ζωή του
και όσα έχει κάνει ο ίδιος.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ Γ14 1415a 22-34
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο παρουσιάζει τόσο τη βασική όσο και τις
επιμέρους λειτουργίες ενός προοιμίου. Στο αντίστοιχο χωρίο από το προοίμιο του Ὑπὲρ
Μαντιθέου διακρίνονται καθαρά η κατεύθυνση του λόγου του Μαντιθέου, η εστίαση στον
ομιλητή/κατηγορούμενο, η προσέγγιση του ακροατηρίου, το βασικό θέμα του λόγου, η
αναφορά στον αντίδικο. Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο χωρίο του προοιμίου δεν
αναφέρεται

ρητώς

η

κατηγορία

παρά

μόνο

μέσω

των

επιδιώξεων

του

ομιλητή/κατηγορούμενου. Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι ο ομιλητής στοχεύει όχι απλώς
στην αναίρεση της κατηγορίας, αλλά στη συνολική παρουσίαση της προσωπικότητάς του,
πράγμα αναμενόμενο σε μια δοκιμασία.
Β4. συνῄδη, χάριν, εὔνους, βεβιωμένων – βεβιωκώς, δέομαι
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ Ἡρώδου φόνου §§74-76
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Θα πρέπει, επίσης, να υπερασπιστώ τον Έχω ακόμη την υποχρέωση ν' απολογηθώ
πατέρα μου. Aν και θα ήταν κατά πολύ και για τον λογαριασμό του πατέρα μου. Αν
φυσικότερο, ως πατέρας μου, να με και πολύ ευλογότερο θα ήταν ν' απολογηθεί
υπερασπιστεί εκείνος· γιατί εκείνος λόγω για μένα εκείνος, που είναι πατέρας· διότι
ηλικίας γνωρίζει τις υποθέσεις μου, ενώ εγώ εκείνος, ως πολύ πρεσβύτερος, ξέρει τις
είμαι πολύ νεότερός του για να ξέρω όσα δικές μου υποθέσεις, ενώ εγώ, πολύ
έχει κάνει. Kαι αν βέβαια εγώ, ενώ εκείνος νεώτερος, αγνοώ τις δικές του πράξεις. Και
είχε εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα, κατέθετα αν ο κατήγορός μου ήταν ο δικαζόμενος και
εναντίον του πράγματα που δεν γνώρισα με μαρτυρούσα εναντίον του πράγματα, που
σαφήνεια, αλλά τα γνώριζα εξ ακοής, θα δεν τα ήξερα καλά, αλλά μόνον εξ ακοής, θα
έλεγε ότι δεινοπαθεί εξαιτίας μου· τώρα έλεγε πως έπαθε μεγάλο άδικο από μένα.
όμως που με αναγκάζει να τον υπερασπιστώ Τώρα όμως, που αναγκάζει αυτός εμένα ν'

σε μια υπόθεση από την οποία είμαι πολύ απολογηθώ για πράγματα, από την εποχή
νεότερος

και

τη

γνωρίζω

μόνο

από των οποίων είμαι πολύ νεότερος και μόνο εξ

διαδόσεις, δεν θεωρεί ότι συμβαίνει κάτι ακοής γνωρίζω, αυτήν την πράξη του δεν την
τρομερό. Aλλά βέβαια στον βαθμό που θεωρεί φοβερή. Εγώ όμως, ανάλογα με ό, τι
γνωρίζω δεν θα προδώσω τον πατέρα μου ξέρω, δεν θα προδώσω τον πατέρα μου
που κακολογείται άδικα ενώπιόν σας. Ίσως αφήνοντας να κακολογείται άδικα ενώπιόν
θα κάνω λάθος, αν όσα εκείνος έκανε σωστά σας· αν και ίσως κάμω λάθος και δεν
στην πράξη, δεν μπορέσω να τα πω ορθά με μπορέσω να διατυπώσω ορθά με λόγια, όσα
τα λόγια· θα το διακινδυνεύσω ωστόσο. εκείνος έπραξε ορθά στα έργα, εντούτοις θα
Προτού

συμβεί

η

αποστασία

των το επιχειρήσω. Πριν γίνει η αποστασία των

Mυτιληναίων, έδειχνε έμπρακτα την εύνοιά Μυτιληναίων

ο

πατέρας

μου

έδειχνε

του προς εσάς· όταν όμως όλη η πόλη έλαβε εμπράκτως τη φιλία του στο δικό σας
λάθος

απόφαση

να

αποστατήσει

και καθεστώς. Όταν όμως η πόλη ολόκληρη

έσφαλλε, αναγκάσθηκε να συμμεριστεί το παίρνοντας

μια

ολέθρια

απόφαση

σφάλμα μαζί με όλη την πόλη.

αποστάτησε και έπεσε σε φοβερό λάθος

Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος. 2006.

απέναντί σας, μαζί με ολόκληρη την πόλη
αναγκάστηκε και ο πατέρας μου να πέσει
στο κοινό λάθος.
Μτφρ. Ν. Δενδρινού. [1939] χ.χ. Διασκευή
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.
α.
ἀπολογήσασθαι: είναι (τελικό απαρέμφατο) υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση εἰκὸς
ἦν.
πρεσβύτερος: είναι κατηγορούμενο στο ὁ μέν (υποκείμενο) [μέσω του συνδετικού ρήματος
ἐστι].
τῶν ἐμῶν: είναι (ομοιόπτωτος ονοματικός) επιθετικός προσδιορισμός στο πραγμάτων.
ἐμέ: είναι αντικείμενο στη μετοχή ἀναγκάζων και υποκείμενο στο απαρέμφατο
ἀπολογεῖσθαι.
ἔργῳ: είναι (ετερόπτωτος - δοτικοφανής) επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο
ρήμα ἐδείκνυε.
β.

Πρὶν μὲν γὰρ τὴν ἀπόστασιν τὴν Μυτιληναίων γενέσθαι: δευτερεύουσα επιρρηματική
χρονική πρόταση (απαρεμφατική)
ἔργῳ τὴν εὔνοιαν ἐδείκνυε τὴν εἰς ὑμᾶς·: κύρια πρόταση

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ
πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ,
πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς
ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι
μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ
πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας
αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ
ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον
περὶ ἐμοῦ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) «…ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων»: Σε ποιον αναφέρεται με
την αντωνυμία «ἐκεῖνον» ο Μαντίθεος; (μονάδες 2)
2) «… εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν»: Σε ποιες συμπεριφορές αναφέρεται ο Μαντίθεος με
την αντωνυμία «αὐτῶν»; (μονάδες 3)

β. «… μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας»: Ποια είναι κατά τον
Μαντίθεο η μεγαλύτερη απόδειξη της τιμιότητάς του και της κόσμιας συμπεριφοράς του;
(μονάδες 5)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ανδρέας Φραγκιάς, Άνθρωποι και σπίτια, απόσπασμα
Ο Αργύρης και η γυναίκα του Γεωργία είναι δύο από τα βασικά πρόσωπα του
μυθιστορήματος με τίτλο «Άνθρωποι και σπίτια» του Ανδρέα Φραγκιά. Η υπόθεσή του
τοποθετείται στα δύσκολα χρόνια που πέρασε η Ελλάδα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο.
Η Γεωργία θυμάται όλο νυχτέρια με τη βελόνα. Έραβε κι η μάνα της. Ο πατέρας ήτανε
χτίστης, μα απ' το κρασί δεν έβαζε πια ίσια τις πέτρες, τα χέρια του τρέμανε κι ο σπάγκος με

το βαρίδι ποτέ δεν ακουμπούσε σ' όλο το ύψος του τοίχου. Γι' αυτό δεν τον παίρνανε πια σε
δουλειά. Κι έπρεπε να ράβουνε νύχτα μέρα. (...) Όταν έφυγε η μεγαλύτερη αδερφή της που
παντρεύτηκε, η βελόνα της Γεωργίας έπρεπε να θρέψει και τους άλλους. Να τους ντύσει, να
στείλει τα μικρά στη δουλειά, στο σκολειό. Η μεγαλύτερη αδερφή της, η Στέλλα, είχε
τέσσερα παιδιά κι ο άντρας της μια φιλενάδα. (…) Όταν έφτασε ο καιρός να παντρευτεί η
Γεωργία με τον Αργύρη, η μάνα είπε πως θέλει να βγάλει τα δόντια της γιατί την πονούσαν.
Είχε μια σειρά χρυσά δόντια, κι η Γεωργία είπε στο γιατρό να της φτιάξει μια κοκάλινη
μασέλα, με τα λεφτά που θα 'παιρναν απ' τα χρυσά δόντια. Η μάνα όμως δεν ήθελε. Τα
πούλησε κρυφά κι αγόρασε τη ραφτομηχανή της Γεωργίας. Σκέφτηκε πως θα της
χρειαζότανε, πως θα 'πρεπε να 'χει κάτι για την καινούρια ζωή. Την φέρανε δω με τ'
αυτοκίνητο, απ' το μαγαζί, και κανείς στο σπίτι δεν έμαθε πού βρήκε η Γεωργία τα λεφτά για
τη μηχανή του ραψίματος, όταν παντρεύτηκε. Ο Αργύρης δούλευε τότε μάστορης στη
φάμπρικα κι η Γεωργία τραγουδούσε κάθε πρωί. Ήταν πολύ νέα, κορίτσι. Σε λίγες μέρες
ύστερα, άρχισε ο πόλεμος.
Από το σχολικό βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕ.Λ.
B4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε μία
περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με
διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο κείμενο: οὐσίας, ἐξέδωκα, ἔγκλημα,
ἐπιεικείας, διατριβάς. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της
(μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο).
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου §§27-29
(έκδ. του Martin, V., de Budé, G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1927, ανατ. 1962)
O Αισχίνης αναφέρεται στα κριτήρια που θέτει ο νομοθέτης, προκειμένου ένας ρήτορας να
αγορεύσει ενώπιον του λαού.
Ἃ συνιδὼν ὁ νομοθέτης διαρρήδην ἀπέδειξεν οὓς χρὴ δημηγορεῖν καὶ οὓς οὐ δεῖ λέγειν ἐν
τῷ δήμῳ. Καὶ οὐκ ἀπελαύνει ἀπὸ τοῦ βήματος, εἴ τις μὴ προγόνων ἐστὶν ἐστρατηγηκότων
υἱός, οὐδέ γε εἰ τέχνην τινὰ ἐργάζεται ἐπικουρῶν τῇ ἀναγκαίᾳ τροφῇ, ἀλλὰ τούτους καὶ
μάλιστα ἀσπάζεται, καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἐπερωτᾷ τίς ἀγορεύειν βούλεται. Τίνας δ’ οὐκ

ᾤετο δεῖν λέγειν; τοὺς αἰσχρῶς βεβιωκότας· τούτους οὐκ ἐᾷ δημηγορεῖν. Καὶ ποῦ τοῦτο
δηλοῖ; «δοκιμασία», φησί, «ῥητόρων· ἐάν τις λέγῃ ἐν τῷ δήμῳ τὸν πατέρα τύπτων ἢ τὴν
μητέρα, ἢ μὴ τρέφων, ἢ μὴ παρέχων οἴκησιν·» τοῦτον οὐκ ἐᾷ λέγειν. Νὴ Δία καλῶς γε, ὡς
ἔγωγέ φημι. Διὰ τί; ὅτι εἴ τις, οὓς ἐξ ἴσου δεῖ τιμᾶν τοῖς θεοῖς, εἰς τούτους ἐστὶ φαῦλος,
τίποτε, φησίν, ὑπ’ αὐτοῦ πείσονται οἱ ἀλλότριοι καὶ ἡ πόλις ὅλη; Καὶ τίσι δεύτερον ἀπεῖπε
μὴ λέγειν; «ἢ τὰς στρατείας», φησί, «μὴ ἐστρατευμένος, ὅσαι ἂν αὐτῷ προσταχθῶσιν, ἢ τὴν
ἀσπίδα ἀποβεβληκώς», δίκαια λέγων.
---------σύνοιδα: γνωρίζω καλά, προβλέπω
διαρρήδην: ρητά, ξεκάθαρα
τύπτω: χτυπώ
Νὴ Δία: μα τον Δία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ οὐκ ἀπελαύνει ἀπὸ τοῦ
βήματος … τοῦτον οὐκ ἐᾷ λέγειν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Nα προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου (μονάδες 5):
τῇ τροφῇ:

είναι ……………………………………………

στο …………………………………………

διὰ τοῦτο:

είναι …………………………………………..

στο …………………………………………

ἀγορεύειν:

είναι …………………………………………..

στο …………………………………………

ἔγωγε:

είναι ………………………………………….

στο …………………………………………

φαῦλος:

είναι ………………………………………….

στο …………………………………………

β.
«(…) καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἐπερωτᾷ τίς ἀγορεύειν βούλεται. Τίνας δ’ οὐκ ᾤετο δεῖν
λέγειν;»: Να διακρίνετε τις κύριες από τις δευτερεύουσες προτάσεις επισημαίνοντας τον
συντακτικό ρόλο των τελευταίων. (μονάδες 5)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Α1.
α.
1) Με την αντωνυμία «ἐκεῖνον» ο Μαντίθεος αναφέρεται στον αδελφό του.
2) Με την αντωνυμία «αὐτῶν» ο Μαντίθεος αναφέρεται στους τρόπους διασκέδασης
άλλων νέων της εποχής που σύχναζαν σε καταγώγια και σε κακόφημα μέρη.
β. Η μεγαλύτερη απόδειξη της τιμιότητας και της κόσμιας συμπεριφοράς του Μαντίθεου
(τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας) είναι η διαφοροποίησή του από άλλους νέους της εποχής του ως προς
τη δημόσια συμπεριφορά του. Ενώ δηλαδή πολλοί νεαροί Αθηναίοι εκείνη την εποχή
περνούσαν τον καιρό τους π.χ. παίζοντας ζάρια ή πίνοντας σε τόπους διαφθοράς και
καταγώγια, ο Μαντίθεος χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια και ήθος.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ανδρέας Φραγκιάς, Άνθρωποι και σπίτια, απόσπασμα
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο της
γυναίκας (Γεωργία, μάνα της Γεωργίας) και στις σημαντικές πρωτοβουλίες που παίρνουν
μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και παρά τις κυρίαρχες πατριαρχικές αντιλήψεις.
Επομένως, μπορεί να συσχετιστεί αντιθετικά με το αρχαίο διδαγμένο απόσπασμα από τον
Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο, ως προς τον ρόλο της γυναίκας, αφού, σύμφωνα με τα λεγόμενα του
Μαντίθεου, ο άντρας και μεγάλος αδελφός είναι αυτός που παίρνει τις πρωτοβουλίες για
τη δική του οικογένεια, ενώ οι γυναίκες περιμένουν από αυτόν να τις προικίσει και να τις
παντρέψει. Η οικονομική υποστήριξη, εξάλλου, της νέας οικογένειας (έμμεση προίκα) και
στο νεοελληνικό λογοτεχνικό απόσπασμα μπορεί να συνδυαστεί με τον θεσμό της προίκας
που αναφέρεται στο απόσπασμα από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο ως βασική προϋπόθεση για
έναν γάμο.
Β4.
Το φάρμακο περιέχει μία δραστική ουσία.
Το βιβλίο εκδόθηκε το 1864.
Τιμωρήθηκε για το έγκλημα που διέπραξε.
Είναι επιεικής στη βαθμολογία του.
Τελειώνω σύντομα τη διδακτορική μου διατριβή.

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου §§27-29
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Τα προέβλεπε όλα αυτά ο νομοθέτης και γι' Αυτά έχοντας υπόψη του ο νομοθέτης, ρητώς
αυτό ρητώς όρισε ποιοι μπορούν να μιλούν καθόρισε ποιοι πρέπει να μιλούν ενώπιον
ενώπιον του λαού και σε ποιους τούτο του λαού και ποιοι όχι. Και δεν διώχνει από
απαγορεύεται. Δεν αποκλείει από το βήμα το βήμα εκείνους που δεν έχουν προγόνους
εκείνους

που

δεν

είχαν

προγόνους στρατηγούς ή ασκούν κάποιο επάγγελμα για

στρατηγούς ή που ασκούν επάγγελμα για να

καλύψουν

τις

ανάγκες

της

ζωής.

να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της ζωής. Αντιθέτως μάλιστα με εξαιρετική εύνοια
Απεναντίας μάλιστα, με εύνοια εξαιρετική ακούει τη γνώμη τους, και γι’ αυτό ρωτά
ακούει τη γνώμη τους και γι' αυτό ρωτά και πολλές φορές: «ποιος θέλει να αγορεύσει;».
ξαναρωτά ποιος θέλει να μιλήσει. Αλλά Ποιους όμως θεώρησε ότι έπρεπε να
ποιους νόμισε ότι έπρεπε ν' αποκλείσει από αποκλείσει από το βήμα; Εκείνους που έχουν
το βήμα; Αυτούς που έχουν αισχρή ζήσει με αισχρό τρόπο· αυτούς δεν αφήνει να
διαγωγή. Σε αυτούς απαγορεύει να μιλούν μιλούν ενώπιον του λαού. Και πού το
σε δημόσιες συνελεύσεις. Και από πού δηλώνει; Μιλά για δοκιμασία των ρητόρων·
προκύπτει αυτό; Από τη διάταξη «για τη εάν κάποιος μιλά ενώπιον του λαού, ενώ
δοκιμασία ρητόρων». Αν θέλει κανείς να κτυπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του ή δεν
αγορεύσει ενώπιον του λαού, ενώ δέρνει τους τρέφει ή δεν τους παρέχει στέγη, σε
τον πατέρα του ή την μητέρα του ή δεν τους αυτόν ο νόμος απαγορεύει να μιλήσει. Και,
παρέχει τροφή ή στέγη, του απαγορεύει ο μα τον Δία, πολύ σωστά, όπως εγώ νομίζω.
νόμος να μιλήσει. Και πολύ σωστά, μα την Γιατί; Διότι, εάν κάποιος φέρεται άσχημα σε
αλήθεια, όπως εγώ νομίζω. Γιατί; Διότι, εάν αυτούς, τους οποίους πρέπει να τιμά όσο και
κανείς φέρεται ελεεινά προς εκείνους τους τους θεούς, τι άραγε, διερωτάται, έχουν να
οποίους οφείλει να τιμά όσο και τους πάθουν απ' αυτόν οι ξένοι και ολόκληρη η
θεούς, τι άραγε, διερωτάται, έχουν να πόλη;

Δεύτερον,

σε

ποιους

άλλους

πάθουν από αυτόν οι ξένοι και η πόλη απαγόρευσε να μιλούν; Ορθότατα ορίζει ότι
ολόκληρη; Δεύτερον σε ποιους άλλους δεν πρέπει να μιλά εκείνος ο οποίος δεν
επέβαλε την ίδια απαγόρευση; Ορθότατα, μετείχε στις εκστρατείες, στις οποίες ήταν
σε εκείνους οι οποίοι «δεν συμμετείχαν στις υποχρεωμένος να μετάσχει ή πέταξε την
εκστρατείες

που

είχαν

διαταχθεί

να ασπίδα και τράπηκε σε φυγή.

συμμετάσχουν ή πέταξαν την ασπίδα τους Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1963. Διασκευή
και τράπηκαν σε φυγή».

από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Μτφρ. Γ. Κορδάτος & Η. Ηλιού. 1939.
Διασκευή από την καθαρεύουσα στη
δημοτική.
Γ4.
α.
τῇ τροφῇ: είναι αντικείμενο στη μετοχή ἐπικουρῶν.
διὰ τοῦτο: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα ἐπερωτᾷ.
ἀγορεύειν: είναι (τελικό απαρέμφατο) αντικείμενο στο ρήμα βούλεται.
ἔγωγε: είναι υποκείμενο στο ρήμα φημί.
φαῦλος: είναι κατηγορούμενο στο (υποκείμενο) τις (μέσω του συνδετικού ρήματος ἐστί).
β.
καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἐπερωτᾷ: κύρια πρόταση
τίς ἀγορεύειν βούλεται.: δευτερεύουσα πλάγια ερώτηση (μερικής αγνοίας), αντικείμενο
στο ρήμα ἐπερωτᾷ [μονάδες 2]
Τίνας δ’ οὐκ ᾤετο δεῖν λέγειν; κύρια πρόταση – ευθεία ερώτηση (μερικής αγνοίας)
[μονάδες 2]

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν
χρόνον ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ
τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν
πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους
δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι οι κατήγοροί του ενδιαφέρονται για την περιουσία του.
2. Ο Μαντίθεος δηλώνει ξεκάθαρα την αυτοπεποίθησή του.
3. Ο Μαντίθεος λαμβάνει υπόψη του το ενδεχόμενο ότι ορισμένοι βουλευτές μπορεί να
τον αντιπαθούν.
4. Ο Μαντίθεος ζητά να τον αποδεχτούν ως βουλευτή, εφόσον αποδείξει ότι διακατέχεται
από φιλικά αισθήματα για την παρούσα πολιτική κατάσταση.
5. Ο Μαντίθεος ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του δικαίωση και αδιαφορεί για τη γνώμη
που θα σχηματίσουν οι βουλευτές για τους κατηγόρους του.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων πρὸς τὸ Δημόσιον §§1-3
Η περιουσία ενός Αθηναίου πολίτη, του Αριστοφάνη, είχε δημευθεί. Ο πατέρας του ομιλητή
και πεθερός του Αριστοφάνη κατηγορείται για κακή διαχείρισή της. Ο ομιλητής θα

προσπαθήσει να υπερασπιστεί την τιμή και τη μνήμη του πατέρα του, και να αποδείξει ότι,
όταν πέθανε ο Αριστοφάνης, η περιουσία του δεν ξεπερνούσε τα τέσσερα τάλαντα.
Ακολουθεί μέρος του προοιμίου.
Είναι πολύ δύσκολη η θέση μου, άνδρες δικαστές, σ' αυτήν εδώ τη δίκη, όταν αναλογισθώ
ότι, εάν εγώ δεν τα πω τώρα καλά, όχι μόνον εγώ αλλά και ο πατέρας μου θα φανεί ότι είναι
άδικος και θα στερηθώ όλα μου τα υπάρχοντα. Είναι ανάγκη, λοιπόν, αν και δεν είμαι
ικανός από τη φύση μου γι' αυτά, να βοηθήσω τον πατέρα μου και τον εαυτό μου έτσι, όπως
θα μπορέσω. Την προετοιμασία και την προθυμία των εχθρών τη βλέπετε και δεν πρέπει να
πω τίποτε γι' αυτά· τη δική μου, πάλι, απειρία όλοι την ξέρουν, όσοι με γνωρίζουν. Θα
ζητήσω, λοιπόν, από σας να μου κάνετε δίκαια και εύκολη χάρη, να ακούσετε δηλαδή και
μας με εύνοια, όπως και τους κατηγόρους. Γιατί, είναι φυσικό ο απολογούμενος να
βρίσκεται σε μειονεκτικότερη θέση, κι αν ακόμη τον ακούτε με την ίδια διάθεση. Γιατί
αυτοί, επιβουλευόμενοι εμάς από καιρό, χωρίς να διατρέχουν κανένα κίνδυνο, «έστησαν»
την κατηγορία, ενώ εμείς αντιμετωπίζουμε αυτήν εδώ τη δίκη τρομοκρατημένοι,
κατασυκοφαντημένοι και απειλούμενοι με το μεγαλύτερο κίνδυνο. Είναι φυσικό, λοιπόν, να
δείχνετε μεγαλύτερη εύνοια στους απολογουμένους (απ' ό,τι στους κατηγόρους).
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης
Β4. Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή
αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν.
Α

Β

1. έλλειψη

α. χάριν

2. ενεστώτας

β. βεβιωμένων

3. υποδεέστερος

γ. λοιπὸν

4. άχρηστος

δ. καθεστηκόσι

5. ισόβιος

ε. δέομαι

6. αχάριστος
7. αλοιφή
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ χορευτοῦ §§24-25
(έκδ. του Gernet, L. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1923, ανατ. 1965)
Το 419 π.Χ. κατά τη διάρκεια των δοκιμών διθυραμβικού χορού παίδων με αφορμή μία
θρησκευτική εορτή στην Αθήνα, ένα από τα αγόρια του χορού πέθανε, όταν του έδωσαν να
πιει κάτι. Ο αδερφός του νεκρού αγοριού μήνυσε τον χορηγό, θεωρώντας τον υπεύθυνο για
τον θάνατο. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο κατήγορος υποκινείται από αντιπάλους
του, που ήθελαν με αυτό τον τρόπο να τον εξουδετερώσουν πολιτικά και κοινωνικά, επειδή
ήταν ισχυρό πρόσωπο.
Καὶ ταῦτα ἐμοῦ προκαλουμένου καὶ λέγοντος ἐν τῷ δικαστηρίῳ, οὗ καὶ αὐτοὶ οἱ δικασταὶ
καὶ ἕτεροι ἰδιῶται πολλοὶ μάρτυρες παρῆσαν, οὔτε τότε παραχρῆμα οὔτε ὕστερον ἐν παντὶ
τῷ χρόνῳ οὐδεπώποτε ἠθέλησαν ἐλθεῖν ἐπὶ τοῦτο τὸ δίκαιον, εὖ εἰδότες ὅτι οὐκ ἂν τούτοις
κατ' ἐμοῦ ἔλεγχος ἐγίγνετο οὗτος, ἀλλ' ἐμοὶ κατὰ τούτων, ὅτι οὐδὲν δίκαιον οὐδ' ἀληθὲς
ᾐτιῶντο. Ἐπίστασθε δὲ, ὦ ἄνδρες, ὅτι αἱ ἀνάγκαι αὗται ἰσχυρόταται καὶ μέγισταί εἰσι τῶν ἐν
ἀνθρώποις, καὶ ἔλεγχοι ἐκ τούτων σαφέστατοι καὶ πιστότατοι περὶ τοῦ δικαίου, ὅπου εἶεν
μὲν ἐλεύθεροι πολλοὶ οἱ συνειδότες, εἶεν δὲ δοῦλοι, καὶ ἐξείη μὲν τοὺς ἐλευθέρους ὅρκοις
καὶ πίστεσιν ἀναγκάζειν, ἃ τοῖς ἐλευθέροις μέγιστα καὶ περὶ πλείστου ἐστίν, ἐξείη δὲ τοὺς
δούλους ἑτέραις ἀνάγκαις, ὑφ' ὧν καὶ ἢν μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι κατειπόντες, ὅμως
ἀναγκάζονται τἀληθῆ λέγειν· ἡ γὰρ παροῦσα ἀνάγκη ἑκάστῳ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς
μελλούσης ἔσεσθαι.
----------παραχρῆμα: αμέσως
οἱ συνειδότες: αυτοί που γνωρίζουν
περὶ πλείστου: τα πιο σημαντικά
ἀνάγκαις: με άλλα μέσα εξαναγκασμού
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπίστασθε δὲ, ὦ ἄνδρες, …
ἀναγκάζονται τἀληθῆ λέγειν·».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου:

ἐν τῷ δικαστηρίω:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ὦ ἄνδρες:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἀναγκάζειν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἅ:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

μέγιστα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἡ παροῦσα:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 6)

β. «ὅτι οὐκ ἂν τούτοις κατ' ἐμοῦ ἔλεγχος ἐγίγνετο οὗτος»: Να αναγνωρίσετε το είδος της
πρότασης και να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία της. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Α1.
1. – Λ: τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν
2. – Σ: Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω
3. – Σ: εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος
4. – Λ: ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι…
μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι
5. – Λ: δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων πρὸς τὸ Δημόσιον §§13
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο παρουσιάζει ομοιότητες, αλλά και
διαφορές με το αντίστοιχο προοίμιο του Ὑπὲρ Μαντιθέου. Ομοιότητες θα μπορούσαν να
εντοπιστούν ως προς τους στόχους που υπηρετεί ένα προοίμιο σε έναν δικανικό λόγο
(εύνοια, προσοχή, κατατόπιση), ως προς τους χαρακτηρισμούς και το ήθος των κατηγόρων
κ.ά. Ωστόσο, παρατηρεί κανείς ότι ενώ ο Μαντίθεος διακρίνεται για την αυτοπεποίθησή
του, ο ομιλητής σε αυτό το παράλληλο κείμενο έχει διαφορετικό ήθος. Διαφορές θα
μπορούσαν κατ’ επέκταση να αναζητηθούν και ως προς το ύφος των δύο ομιλητών.
Β4. 1-γ, 2-δ, 3-ε, 5-β, 6-α
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ χορευτοῦ §§24-25
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Αυτή ήταν η πρόκληση που του απηύθυνα Κι ενώ εγώ τους προκαλούσα και τους
ενώπιον του δικαστηρίου. Kαι όχι μόνο οι πρότεινα όλ’ αυτά στο δικαστήριο, όπου
ίδιοι οι δικαστές αλλά και πλήθος απλών ήταν μάρτυρες οι ίδιοι οι δικαστές και
πολιτών ήταν εκεί ως μάρτυρες. Ωστόσο, άλλοι πολλοί ιδιώτες, αυτοί ούτε τότε
αρνήθηκαν να φέρουν την υπόθεση στη αμέσως, ούτε κατόπιν ποτέ έως αυτή τη
δικαιοσύνη εκείνη την εποχή και έκτοτε στιγμή, δεν δέχτηκαν να ενεργήσουν κατ’
αρνούνταν επίμονα. Γνώριζαν πολύ καλά ότι αυτό τον δίκαιο τρόπο, επειδή ήξεραν
αντί να τους παράσχω αποδείξεις για την καλά, ότι αυτός ο έλεγχος δεν θάβγαινε
ενοχή μου, μια τέτοια έρευνα θα μου παρείχε προς όφελος δικό τους κι εναντίον μου,
απόδειξη ότι η δική τους κατηγορία ήταν αλλ’ αντιστρόφως, γιατί αυτό που μου
εντελώς άδικη και αβάσιμη. Γνωρίζετε καλά, κατηγορούσαν, δεν ήταν ούτε δίκαιο ούτε

άνδρες, ότι αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι και αληθινό. Γνωρίζετε όμως, κύριοι, ότι αυτοί
ισχυρότεροι εξαναγκασμοί ανάμεσα στους είναι οι μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι
ανθρώπους και ότι ο πιο σαφής και ο πλέον εξαναγκασμοί, που μπορούν να γίνουν
αξιόπιστος έλεγχος του δικαίου μπορεί να μεταξύ ανθρώπων, και ότι ο πλέον σαφής
γίνει στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί και ο πλέον αξιόπιστος έλεγχος του
ελεύθεροι

πολίτες

πράγματα)

και

που

(στις

γνωρίζουν

περιπτώσεις

(τα δικαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί στις
που περιπτώσεις

που

υπάρχουν

πολλοί

υπάρχουν) δούλοι και είναι δυνατόν να ελεύθεροι πολίτες γνώστες των πραγμάτων
αναγκάσει (κάποιος) τους ελεύθερους (να και πολλοί δούλοι, και είναι δυνατό να
πουν την αλήθεια) με όρκους και με τον λόγο αναγκάσει κανείς τους πρώτους να πουν
της τιμής τους, που είναι τα μεγαλύτερα και την αλήθεια με τον όρκο και με τον λόγο
σπουδαιότερα

πράγματα

για

τους της τιμής τους, που είναι τα μεγαλύτερα

ελεύθερους, και είναι δυνατόν (να αναγκάσει) και ιερότερα πράγματα για έναν ελεύθερο,
τους δούλους με άλλα μέσα εξαναγκασμού, και

τους

δούλους

με

άλλα

μέσα

που, αν και πρόκειται να θανατωθούν (από εξαναγκασμού, που κι αν μέλλουν ακόμη
τον κύριό τους), επειδή είπαν την αλήθεια, να θανατωθούν από τον κύριό τους,
αναγκάζονται παρόλα αυτά να πουν την επειδή

μαρτύρησαν,

αναγκάζονται

εν

αλήθεια. Γιατί, στον καθένα η ανάγκη της τούτοις να πουν την αλήθεια, γιατί πάντα η
παρούσης στιγμής είναι ισχυρότερη από αυτή ανάγκη
του μέλλοντος.

της

παρούσας

στιγμής

είναι

ισχυρότερη από τη μέλλουσα.

Μτφρ. Maidment, K. J. 1941. Διασκευή από Μτφρ. Νίκη Δενδρινού. 1939.
τα αγγλικά στα νέα ελληνικά.
Γ4.
α.
ἐν τῷ δικαστηρίω: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο
λέγοντος.
ὦ ἄνδρες: είναι κλητική προσφώνηση.
ἀναγκάζειν: είναι (τελικό απαρέμφατο) υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἐξείη.
ἅ: είναι υποκείμενο του ρήματος ἐστίν (αττική σύνταξη).
μέγιστα: είναι κατηγορούμενο στο (υποκείμενο) ἅ (από το ἐστίν).
ἡ παροῦσα: είναι (επιθετική μετοχή) ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο ἀνάγκη.

β. «ὅτι οὐκ ἂν τούτοις κατ' ἐμοῦ ἔλεγχος ἐγίγνετο οὗτος»: δευτερεύουσα (ονοματική)
ειδική πρόταση ως αντικείμενο στη μετοχή (εὖ) εἰδότες

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ
πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ,
πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς
ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι
μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ
πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας
αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ
ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον
περὶ ἐμοῦ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι
1. κληρονόμησε μεγάλη περιουσία.
2. πάντρεψε τις δύο αδερφές του δίνοντας συνολική προίκα 30 μνες.
3. ευνοήθηκε από τη μοιρασιά της πατρικής περιουσίας έναντι του αδερφού του.
4. στην ιδιωτική του ζωή δεν έδωσε ποτέ αφορμή σε κανέναν για παράπονο εναντίον του.
5. στη δημόσια ζωή του όλοι μιλούν επαινετικά για τον ίδιο.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ανδρέας Λασκαράτος, Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, απόσπασμα
Στο βιβλίο «Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς» που εκδόθηκε το 1856 ο Α. Λασκαράτος
παρουσιάζει τα κοινωνικά ήθη της πατρίδας του, της Κεφαλονιάς, και προτείνει
μεταρρυθμίσεις τολμηρές για την εποχή του. Οι σκέψεις του είναι διατυπωμένες σε άρθρα
που αναφέρονται στην οικογένεια, τη θρησκεία και την πολιτική.

Επειδή ένας κύκλος φαύλος προλήψεων κάνει το σύστημα των οικογενειών μας. Ο γονής,
για να πανδρέψει τη θυγατέρα του, νομίζει ναν του είναι συγχωρημένο* να 'βγάλει το
προικιό της έως μέσα από τα σπλάγχνα της. Ενώ το θηλυκό εκείνο το τυραννεμένο, το
κακοβλεμμένο, το υβρισμένο, δεν βλέπει άλλο μέσος ελευθερώσεως από τη σκλαβιά του
παρά το γάμο!... Έτσι, η τυραννία γένεται αιτία της απαιτήσεως της υπανδρείας, ενώ η
απαίτηση τούτη γένεται πάλιν αιτία της τυραννίας!... Εγώ πιστεύω ότι, αν εμεταχειριζόμεθα
τες θυγατέρες μας με περσότερην αγάπη, το σπίτι μας ήθελε πάψει να είναι ωθηστικό* για
δαύτες. Τότες με το πνεύμα τους αναπτυγμένο καλύτερα, ήθελ' έχουνε γνώριση* και πείρα
του κόσμου, κι ερχόμενη η ώρα της υπανδρείας τους, ήθελ' έχουν υπομονή και γνώση διά
να διαλέξουν το σύντροφό τους. Ήθελε δεχτούν εκείνον, οπού ήθελε κρίνουνε κατάλληλον
να κάμει την ευδαιμονίαν τους, και ήθελε απορρίψουνε τον κερδοσκόπο που δεν ήθελε
βλέπει σ' εδαύτες παρά το προικιό τους...
Από το σχολικό βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ ΓΕ.Λ.
--------του είναι συγχωρημένο: του επιτρέπεται
ωθηστικός: αποκρουστικός, μισητός
γνώριση: γνώση

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: νόμιμος, παράκληση,
συνοικισμός, επιτυχία, προσωπικότητα.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Αἰγινητικὸς §§9-10
(έκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)
Ο Αἰγινητικὸς αναφέρεται σε μία δίκη που έγινε (περ. το 393 π.Χ.) ενώπιον των δικαστηρίων
της Αίγινας. Υπό διεκδίκηση ήταν η κληρονομιά κάποιου Θρασύλοχου, (γιου του
Θράσυλλου), από τη Σίφνο, ο οποίος μετοίκησε στη Μήλο, στην Τροιζήνα και, τέλος, και
στην Αίγινα, όπου και πέθανε. Την περιουσία του κληρονόμησε κάποιος υιοθετημένος. Την
ίδια περιουσία όμως, διεκδικούσε δικαστικά και η ετεροθαλής αδελφή του Θρασύλοχου
από την Αθήνα, νόθα κόρη του Θράσυλλου.

Μετὰ δὲ ταῦτ' ἔγημεν (Θράσυλλος) ἐκ Σερίφου παρ' ἀνθρώπων πολὺ πλείονος ἀξίων ἢ κατὰ
τὴν αὑτῶν πόλιν, ἐξ ἧς ἐγένετο Σώπολις καὶ Θρασύλοχος καὶ θυγάτηρ ἡ νῦν ἐμοὶ
συνοικοῦσα. Θράσυλλος μὲν οὖν τούτους μόνους παῖδας γνησίους καταλιπὼν καὶ
κληρονόμους τῶν αὑτοῦ καταστήσας τὸν βίον ἐτελεύτησεν. Ἐγὼ δὲ καὶ Θρασύλοχος
τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ὀλίγῳ πρότερον διηγησάμην, ἔτι
μείζω τῆς ὑπαρχούσης αὐτὴν ἐποιήσαμεν. Ἕως μὲν γὰρ παῖδες ἦμεν, περὶ πλείονος ἡμᾶς
αὐτοὺς ἡγούμεθα ἢ τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ οὔτε θυσίαν οὔτε θεωρίαν οὔτ' ἄλλην ἑορτὴν
οὐδεμίαν χωρὶς ἀλλήλων ἤγομεν· ἐπειδὴ δ' ἄνδρες ἐγενόμεθα, οὐδὲν πώποτ' ἐναντίον
ἡμῖν αὐτοῖς ἐπράξαμεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων ἐκοινωνοῦμεν καὶ πρὸς τὰ τῆς πόλεως ὁμοίως
διεκείμεθα καὶ φίλοις καὶ ξένοις τοῖς αὐτοῖς ἐχρώμεθα.
-----------ἔγημεν (γυναῖκα): παντρεύτηκε
παρ' ἀνθρώπων πολὺ πλείονος ἀξίων ἢ κατὰ τὴν αὑτῶν πόλιν: από σόι πολύ πιο αξιόλογο
συγκριτικά με τη φήμη της πόλης τους
οὔτε θυσίαν οὔτε θεωρίαν οὔτ' ἄλλην ἑορτὴν ἤγομεν: δεν συμμετείχαμε ούτε σε θυσία
ούτε σε δημόσια εκδήλωση ούτε σε άλλη γιορτή
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Μετὰ δὲ ταῦτ' ἔγημεν … αὐτὴν
ἐποιήσαμεν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου.
κληρονόμους :

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

παρὰ τῶν πατέρων: είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
τῆς ὑπαρχούσης:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ἡμῖν αὐτοῖς:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τῶν ἰδίων:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 5)

β. «ἐπειδὴ δ' ἄνδρες ἐγενόμεθα, οὐδὲν πώποτ' ἐναντίον ἡμῖν αὐτοῖς ἐπράξαμεν, ἀλλὰ καὶ
τῶν ἰδίων ἐκοινωνοῦμεν καὶ πρὸς τὰ τῆς πόλεως ὁμοίως διεκείμεθα καὶ φίλοις καὶ ξένοις

τοῖς αὐτοῖς ἐχρώμεθα.»: Στην παραπάνω ημιπερίοδο να διακρίνετε τις επιμέρους
προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους αιτιολογώντας τις επιλογές σας.
(μονάδες 5)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Α1.
1. – Λ: οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης
2. – Λ: δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ
3. – Λ: ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων
4. – Σ: μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι
5. – Λ: καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ανδρέας Λασκαράτος, Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, απόσπασμα
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στον ρόλο της προίκας ως
θεσμού, στη σημασία του γάμου για τη γυναίκα αλλά και στη δυσμενή θέση της τελευταίας
εξαιτίας της πατριαρχικής αντίληψης, αφού η ίδια δεν ορίζει τη μοίρα της. Κατά συνέπεια,
μπορεί να αξιοποιηθεί σε συσχετισμό με την αναφορά του Μαντίθεου ότι πάντρεψε τις δύο
αδελφές του δίνοντας σε κάθε μία προίκα (αν και δεν ήταν υποχρεωμένος νομικά), και να
αναζητηθούν ομοιότητες στις κοινωνικές αντιλήψεις και αξίες δύο εποχών που τόσο πολύ
απέχουν μεταξύ τους (4ος αι. π.Χ – 19ος αι.).
Β4. ἐνειμάμην, ἔγκλημα, διῴκηκα, τυγχάνουσι, ὄψεσθε
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Αἰγινητικὸς §§9-10
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Παντρεύτηκε μετά μια γυναίκα από τη Μετά απ’ αυτό, παντρεύτηκε γυναίκα από
Σέριφο

από

σόι

πολύ

πιο

αξιόλογο τη Σέριφο, η οποία καταγόταν από

συγκριτικά με τη φήμη της πόλης των οικογένεια πολύ σημαντικότερη από ό,τι
Σεριφίων,

γυναίκα

από

την

οποία περίμενε κανείς από το νησί τούτο. Από

γεννήθηκαν ο Σώπολις, ο Θρασύλοχος και η τον γάμο του μ’ αυτή γεννήθηκαν ο
θυγατέρα που είναι τώρα γυναίκα μου. Ο Σώπολις, ο Θρασύλοχος και μία κόρη, η
Θράσυλλος, λοιπόν, πέθανε αφού άφησε οποία σήμερα είναι γυναίκα μου. Αυτά
αυτά μόνον τα γνήσια παιδιά και τα όρισε ήταν τα μόνα νόμιμα παιδιά που άφησε ο
κληρονόμους της περιουσίας του. Εγώ δε και Θράσυλλος και πριν πεθάνει τα όρισε
ο Θρασύλοχος μολονότι κληρονομήσαμε κληρονόμους της περιουσίας του. Εγώ και
από τους πατέρες μας τόσον μεγάλη φιλία ο Θρασύλοχος, αφού κληρονομήσαμε
όση

λίγο

πριν

κληρονομήσαμε,

σας
την

ανέφερα
κάναμε

ότι από τους πατέρες μας τη μεγάλη φιλία

ακόμη που σας περιέγραψα προηγουμένως, την

μεγαλύτερη εκείνης που κληρονομήσαμε. ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο. Όταν
Γιατί

όσο

ήμαστε

ακόμη

παιδιά, ήμαστε παιδιά, λογαριάζαμε περισσότερο

αγαπούσαμε ο ένας τον άλλο περισσότερο ο ένας τον άλλον παρά τα αδέλφια μας
από τους αδερφούς μας, και δεν παίρναμε και δεν πηγαίναμε ο ένας χωρίς τον άλλον
μέρος ούτε σε θυσία ούτε θεωρία ούτε σε ούτε σε θυσία ούτε σε πανηγύρι ούτε σε
καμιά άλλη γιορτή αν δεν ήμαστε μαζί· αφού καμιά άλλη γιορτή. Όταν γίναμε άνδρες,
δε γίναμε άνδρες, ποτέ μέχρι τώρα δεν ποτέ μέχρι σήμερα δεν έκανε κακό ο ένας
κάναμε κάτι το αντίθετο ο ένας προς τον στον άλλον, αλλά είχαμε κοινές τις
άλλο, αλλά ο ένας ήξερε τα ατομικά περιουσίες

μας,

τις

ίδιες

πολιτικές

ζητήματα του άλλου και είχαμε την ίδια θέση απόψεις, τους ίδιους φίλους και ακόμα
σχετικά με τα ζητήματα της πόλεως και τους ίδιους φιλοξενούμενους.
θεωρούσαμε τα ίδια άτομα φίλους και Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου».
ξένους.

1993.

Μτφρ. Γ. Α. Καρατσώλης. 1997.
Γ4.
α.
κληρονόμους: είναι κατηγορούμενο στο (αντικείμενο της μετοχής καταστήσας) τούτους.
παρὰ τῶν πατέρων: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός της προέλευσης στο
παραλαβόντες.
τῆς ὑπαρχούσης: είναι (επιθετική μετοχή ως) ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός
(γενική συγκριτική) από το μείζω.
ἡμῖν αὐτοῖς: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (δοτική αντικειμενική) στο
ἐναντίον.
τῶν ἰδίων: είναι αντικείμενο στο ρήμα κοινωνοῦμεν.
β.
ἐπειδὴ δ' ἄνδρες ἐγενόμεθα: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, εισάγεται με
τον χρονικό σύνδεσμο ἐπειδὴ
οὐδὲν πώποτ' ἐναντίον ἡμῖν αὐτοῖς ἐπράξαμεν: κύρια πρόταση
ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων ἐκοινωνοῦμεν: κύρια πρόταση
καὶ πρὸς τὰ τῆς πόλεως ὁμοίως διεκείμεθα: κύρια πρόταση
καὶ φίλοις καὶ ξένοις τοῖς αὐτοῖς ἐχρώμεθα: κύρια πρόταση

Οι κύριες προτάσεις συνδέονται παρατακτικά με τους συνδέσμους (ἀλλὰ καὶ … καὶ … καὶ)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽
ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος
ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν
χρόνον ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ
τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν
πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους
δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.
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 θεωρεί ότι όσοι κατηγορούνται άδικα πρέπει να θεωρούν τους
κατηγόρους τους αίτιους μεγάλων συμφορών.
2. Ο Μαντίθεος αδιαφορεί για τη γνώμη όσων βουλευτών είναι προκατειλημμένοι μαζί
του.
3. Ο Μαντίθεος αρνείται τη συμμετοχή του στους ίδιους κινδύνους με τους βουλευτές την
περίοδο των Τριάκοντα.

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1. «οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι»: Σε
ποιους αναφέρεται ο Μαντίθεος με την αντωνυμία οἵτινες; (μονάδες 2)
2. «τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι»: Σε ποιους αναφέρεται ο Μαντίθεος με την
αντωνυμία τούτους; (μονάδες 2)

Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχύνης, Κατὰ Τιμάρχου §§1-3
Ο Τίμαρχος κατηγορεί τον Αισχύνη με τον οποίο είναι πολιτικοί αντίπαλοι. Ο Αισχίνης με τη
σειρά του, προσπαθώντας να αναβάλει ή να ματαιώσει τη δίκη, επικαλέστηκε τον νόμο για
τη δοκιμασίαν των ρητόρων, δηλαδή ανάγκασε τον Τίμαρχο να αποδείξει σε δίκη ότι δεν
είχε υποπέσει σε αδικήματα τα οποία στερούσαν από τους Αθηναίους το δικαίωμα να
παίρνουν το λόγο σε δημόσιες συνελεύσεις.
Πότε ως τώρα, άνδρες Αθηναίοι, ούτε κατηγόρησα κανένα για δημόσιον αδίκημα, ούτε
ενόχλησα κανέναν, όταν έδινε εξηγήσεις για τα δημόσια πράγματα που διαχειρίστηκε, αλλ'
όπως εγώ τουλάχιστον νομίζω, τήρησα στάση επιφυλακτική και στις δύο αυτές περιστάσεις.
Επειδή όμως βλέπω, ότι η πόλη βλάπτεται από τον Τίμαρχο, ο οποίος μιλάει από το δημόσιο
βήμα, αντίθετα με όσα προβλέπουν οι νόμοι, και επειδή εγώ προσωπικά συκοφαντούμαι –
θα αποδείξω στην πορεία του λόγου μου με ποιον τρόπο – νόμισα, ότι θα ήταν επαίσχυντο
να μην προστρέξω για να βοηθήσω την πόλη και τους νόμους, και για σας και για μένα τον
ίδιο. Καθώς γνωρίζω ότι αυτός είναι ένοχος για τις πράξεις που ακούσατε να διαβάζει
προηγουμένως ο γραμματέας, τον κάλεσα να δικαιολογήσει μπροστά σε όλους την άνοδό
του στο βήμα. Και, όπως φαίνεται, άνδρες Αθηναίοι, δεν είναι ψέματα όσα συνηθίζεται να
λέγονται με αφορμή τις πολιτικές δίκες, ότι δηλαδή οι προσωπικές έχθρες συντελούν, ώστε
να διορθώνονται πολλές από τις δημόσιες καταχρήσεις.
Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος (Διασκευή από την καθαρεύουσα στη δημοτική)

Β4. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη ή φράση της στήλης Α
την ορθή σημασία της σύμφωνα με το αρχαίο διδαγμένο κείμενο:
Α

Β

1. εἰς ἔλεγχον καταστῆναι

α. ελέγχομαι
β. λογοδοτώ

2. τῶν βεβιωμένων

α. τα βιώματα
β. οι ζωντανοί

3. κακῶς διακείμενος

α. φέρομαι εχθρικά
β. κακοποιώ

4. ἐπιδείξω

α. αποδεικνύω

β. επιδεικνύω
5. ἐπεδήμουν

α. είμαι ασθενής
β. διαμένω στην πατρίδα
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Ο ομιλητής, άνθρωπος με φυσική αναπηρία, μιλώντας στη Βουλή των Πεντακοσίων,
προσπαθεί να διατηρήσει το δικαίωμα να λαμβάνει το ετήσιο χρηματικό επίδομα που
χορηγούσε το δημόσιο ταμείο στους ανάπηρους και τους φτωχούς.
Ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τοῦτον, εἰ
πρότερον οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ’ ἧς τοῦ βίου λόγον δοίην, νυνὶ διὰ τοῦτον εἴληφα. Kαὶ
πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε
τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ φθόνου· διὰ γὰρ οὐδὲν ἄλλο μοι δοκεῖ παρασκευάσαι
τόνδε μοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ φθόνον. Kαίτοι ὅστις τούτοις φθονεῖ οὓς οἱ ἄλλοι
ἐλεοῦσι, τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος ἀποσχέσθαι δοκεῖ πονηρίας; Eἰ μὲν γὰρ ἕνεκα χρημάτων
με συκοφαντεῖ – · εἰ δ’ ὡς ἐχθρὸν ἑαυτοῦ με τιμωρεῖται, ψεύδεται· διὰ γὰρ τὴν πονηρίαν
αὐτοῦ οὔτε φίλῳ οὔτε ἐχθρῷ πώποτε ἐχρησάμην αὐτῷ. Ἤδη τοίνυν, ὦ βουλή, δῆλός ἐστι
φθονῶν, ὅτι τοιαύτῃ κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων εἰμὶ πολίτης. Καὶ γὰρ οἶμαι δεῖν,
ὦ βουλή, τὰ τοῦ σώματος δυστυχήματα τοῖς τῆς ψυχῆς ἐπιτηδεύμασιν ἰᾶσθαι, εἰκότως. Εἰ
γὰρ ἐξ ἴσου τῇ συμφορᾷ καὶ τὴν διάνοιαν ἕξω καὶ τὸν ἄλλον βίον διάξω, τί τούτου διοίσω;
---------ὀλίγου δέω: δεν απέχω πολύ από, είμαι μακριά από
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Kαὶ πειράσομαι … ἐχρησάμην
αὐτῷ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων αντωνυμιών
του κειμένου: τοῦτον, μοι, ὅστις, τίνος, αὐτῷ, τούτου. (μονάδες 6)

β. Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο δευτερεύουσες προτάσεις με τις οποίες ο ομιλητής
αιτιολογεί α) την ευγνωμοσύνη του προς τον κατήγορο β) το συναίσθημα του φθόνου του
κατήγορου προς τον ίδιο. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3.7
Α1.
α.
1. – Λ: ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους
2. – Λ: ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος… μεταμελήσειν αὐτῷ
καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι.
3. – Λ: ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, … καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων
μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι·
β.
1) Με την αντωνυμία οἵτινες ο Μαντίθεος αναφέρεται σε όσους κατηγορούν άδικα αυτούς
που ελέγχονται κατά τη δοκιμασία.
2) Με την αντωνυμία τούτους ο Μαντίθεος αναφέρεται στους εχθρούς του, δηλαδή στους
κατηγόρους του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αισχύνης, Κατά Τιμάρχου §§1-3
Επισήμανση: Το προοίμιο από τον Κατά Τιμάρχου λόγο του Αισχύνη έχει τα κοινά
χαρακτηριστικά των προοιμίων, τη σύντομη ενημέρωση για το θέμα, εύνοια και προσοχή
του ακροατηρίου. Όμως, αντίθετα με τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο, εκφωνείται από έναν
κατήγορο. Με βάση αυτή τη διαφορά μπορεί να επισημανθούν στοιχεία όπως το κοινό
συμφέρον της πόλεως και των νόμων, των δικαστών και του ομιλητή που βλάπτονται από
τον κατηγορούμενο. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η συσχέτιση προσωπικού και δημοσίου
συμφέροντος.
Β4. 1-β, 2-α, 3-α, 4-α, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Κύριοι βουλευτές, δεν απέχω πολύ από το Λίγο

ακόμα

και

θα

εξέφραζα

την

να χρωστώ ευγνωμοσύνη στον κατήγορο, ευγνωμοσύνη μου, μέλη της βουλής, στον
επειδή μου ετοίμασε αυτή εδώ τη δίκη. κατήγορο, που μεθόδευσε εναντίον μου αυτή
Γιατί, ενώ πρωτύτερα δεν είχα αφορμή, με εδώ τη δίκη. Διότι ενώ προηγουμένως δεν
βάση την οποία να λογοδοτήσω για τη ζωή είχα αφορμή για να λογοδοτήσω για τη ζωή
μου, τώρα δα εξαιτίας του έχω πάρει μου, τώρα, εξαιτίας του, μου έχει δοθεί. Και
(αφορμή). Και θα προσπαθήσω να σας θα προσπαθήσω με τον λόγο μου να

αποδείξω με το λόγο μου ότι απ' τη μια αποδείξω

αφενός

ότι

αυτός

ψεύδεται,

αυτός λέει ψέματα και απ' την άλλη ότι αφετέρου ότι εγώ έχω ζήσει έως τούτη την
έχω ζήσει μέχρι σήμερα άξιος πιο πολύ για ημέρα με τρόπο που αξίζει έπαινο παρά
έπαινο παρά για φθόνο· γιατί, νομίζω πως φθόνο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι μεθόδευσε
ετούτος δε μου ετοίμασε για κανένα άλλο αυτή εδώ τη δίκη εναντίον μου όχι για κάποιο
λόγο αυτήν εδώ τη δίκη παρά μόνο από άλλο λόγο, αλλά από φθόνο. Ωστόσο, ένας
φθόνο. Και όμως, όποιος φθονεί αυτούς που φθονεί αυτούς που οι άλλοι τους
που οι άλλοι τους λυπούνται, από ποια οικτίρουν, από ποιά αχρειότητα νομίζετε ότι
κακή πράξη σάς φαίνεται ότι ένας τέτοιος θα κρατηθεί μακριά ένα τέτοιο πρόσωπο;
θα μπορούσε να απέχει; Γιατί, αν με Γιατί αν βέβαια με συκοφαντεί για χρήματα.
συκοφαντεί για χρήματα· αν θέλει να με Αν πάλι με εκδικείται ως εχθρό του, ψεύδεται.
εκδικηθεί ως προσωπικό του εχθρό, λέει Γιατί λόγω της αχρειότητάς του ποτέ έως
ψέματα· γιατί, εξαιτίας της κακίας του, τώρα δεν τον είχα ούτε φίλο ούτε εχθρό. Είναι
ποτέ μέχρι σήμερα δεν τον είχα ούτε φίλο ήδη σαφές, μέλη της βουλής, ότι με φθονεί,
ούτε εχθρό. Τώρα πια λοιπόν, κύριοι διότι, ενώ αντιμετωπίζω τέτοια συμφορά,
βουλευτές, είναι φανερό ότι με φθονεί είμαι πολίτης καλύτερος από αυτόν. Διότι έχω
γιατί, παρόλο που έχω πέσει σε τέτοια την άποψη πως πρέπει, μέλη της βουλής, να
συμφορά, είμαι καλύτερος πολίτης απ' θεραπεύει

κανείς

τα

ελαττώματα

του

αυτόν. Κι εγώ βέβαια νομίζω, κύριοι σώματος με τα προτερήματα της ψυχής. Γιατί
βουλευτές, ότι τα σωματικά ελαττώματα αν η σκέψη μου εξισωθεί με τη συμφορά και
πρέπει να τα γιατρεύει κανείς με τα ζήσω ανάλογα την υπόλοιπη ζωή μου, σε τί
προτερήματα της ψυχής, εύλογα. Γιατί, αν θα διαφέρω από αυτόν;
θα έχω και το μυαλό μου όμοιο με τη Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος. (υπό έκδοση).
(σωματική) συμφορά μου και περάσω
(έτσι) την υπόλοιπη ζωή μου, σε τι θα
διαφέρω απ' αυτόν;
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2002.
Γ4.
α.
τοῦτον: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ἐπιδεῖξαι.
μοι: είναι δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο ρήμα δοκεῖ.
ὅστις: είναι υποκείμενο στο ρήμα φθονεῖ.

τίνος: είναι (ομοιόπτωτος ονοματικός) επιθετικός προσδιορισμός στο προσδοκίας.
αὐτῷ: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐχρησάμην.
τούτου: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική συγκριτική) από το βελτίων.
β.
ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τοῦτον: Ο ομιλητής με τη συγκεκριμένη δευτερεύουσα
αιτιολογική πρόταση αιτιολογεί την αναφορά «Ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν».
ὅτι τοιαύτῃ κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων εἰμὶ πολίτης: Ο ομιλητής με τη
συγκεκριμένη δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση αιτιολογεί την αναφορά «δῆλός ἐστι
φθονῶν».

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ
πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ,
πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς
ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι
μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ
πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας
αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ
ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον
περὶ ἐμοῦ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Ποιο βασικό επιχείρημα που αφορά τη δημόσια ζωή του διατυπώνει ο Μαντίθεος στο
παραπάνω απόσπασμα;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Άγγελος Βλάχος, Ο κύριός μου Αλκιβιάδης, απόσπασμα
Ο Άγγελος Βλάχος υπήρξε μελετητής της αρχαίας γραμματείας και μυθιστοριογράφος. Στο
έργο του, Ο κύριός μου Αλκιβιάδης, προσφέρει μία πολύπλευρη οπτική για την κατανόηση
του 5ου αιώνα π.Χ.
«Μεθαύριο θα ξαναφύγομε εκστρατεία, φίλοι! Βάλτε, δούλοι, να πιούμε κι ας
εξακολουθήσει η διασκέδαση μ’ άκρατο το κρασί μας. Τιμάνδρα, τραγούδα! Εύθυμα
τραγουδάκια, γελαστά: Η ζωή είναι τόσο όμορφη και τόσο πλούσια! Σιλύκοοοοο!
Καταραμένε των θεών! Φώναξε τις αυλητρίδες!»
Από την πλαϊνή κάμαρα, όπου είχα μισογυρίσει γλαρωμένος απ’ τη νύστα, αναπήδησα με τη
φωνή του Αλκιβιάδη και βγήκα στην αυλή για να ξαναμπώ απ’ τη μεγάλη πόρτα. Εκεί είδα
τον Σωκράτη που στεκόταν, λες έστηνε ενέδρα, σε μια γωνιά της αυλής. Φαίνεται πως είχε
ακούσει κι αυτός τη φωνή του Αλκιβιάδη, γιατί προχώρησε και μπήκε στην αίθουσα του
συμποσίου όπου ήταν όλη η παρέα μισομεθυσμένη κιόλας. Καθώς ένιωσαν οι χαροκόποι
τον Σωκράτη απλώθηκε μια σιωπή και τα πρόσωπα σοβαρεύτηκαν, σαν φοβισμένα.

Άγγ. Βλάχος. 2008 Ο κύριός μου Αλκιβιάδης. Το Βήμα (Βιβλιοπωλείον της Εστίας), σ. 258.

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: διάλειμμα, προδοσία,
παντοδύναμος, συμπόσιο, διάψευση.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία §§1.2.6-1.2.6-7
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1910, ανατ. 1970)
Στο έργο αυτό ο Ξενοφών αναφέρεται στην προσωπικότητα και τον βίο του βασιλιά των
Περσών Κύρου του Β´ του Μεγάλου. Αφού εξέφρασε τον θαυμασμό του στο εισαγωγικό
κεφάλαιο, ο Ξενοφών ανέτρεξε στα πρώτα χρόνια της ζωής του Κύρου. Έτσι του δόθηκε η
ευκαιρία να περιγράψει το εκπαιδευτικό σύστημα των Περσών.
Οἱ μὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην· καὶ
λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται ὥσπερ παρ’ ἡμῖν ὅτι γράμματα μαθησόμενοι. Οἱ δ’
ἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας δικάζοντες αὐτοῖς. Γίγνεται γὰρ δὴ καὶ
παισὶ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ
ἀπάτης καὶ κακολογίας καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός. Οὓς δ’ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας,
τιμωροῦνται. Κολάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι. Δικάζουσι δὲ καὶ
ἐγκλήματος οὗ ἕνεκα ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστα, δικάζονται δὲ ἥκιστα,
ἀχαριστίας, καὶ ὃν ἂν γνῶσι δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι, μὴ ἀποδιδόντα δέ,
κολάζουσι καὶ τοῦτον ἰσχυρῶς. Οἴονται γὰρ τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν μάλιστα
ἀμελῶς ἔχειν καὶ περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους. Ἕπεσθαι δὲ δοκεῖ μάλιστα τῇ
ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία· καὶ γὰρ αὕτη μεγίστη δοκεῖ εἶναι ἐπὶ πάντα τὰ αἰσχρὰ ἡγεμών.
---------καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός: και άλλα που είναι φυσικό να συμβαίνουν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ μὲν δὴ παῖδες … ἐγκαλοῦντα
εὑρίσκωσι».
Μονάδες 20
Γ4.

α. Να προσδιορίσετε την κυριότερη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου.
τῆς ἡμέρας:

είναι…………………………………………….. στο ………………………………………………

ἐγκλήματα:

είναι…………………………………………….. στο ………………………………………………

ἐγκαλοῦντα:

είναι…………………………………………….. στο ………………………………………………

οὗ ἕνεκα:

είναι…………………………………………….. στο ………………………………………………
και

ἀχαριστίᾳ:

στο ………………………………………………

είναι…………………………………………….. στο ………………………………………………
(μονάδες 6)

β. «ἀποδιδόναι, Ἕπεσθαι»: Να αναγνωρίσετε το είδος και τη συντακτική λειτουργία των
παραπάνω υπογραμμισμένων απαρεμφάτων του κειμένου (μονάδες 2), επισημαίνοντας
αντίστοιχα το φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας ή ετεροπροσωπίας (μονάδες 2).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Α1.
Το βασικό επιχείρημα που διατυπώνει εδώ ο Μαντίθεος σε σχέση με τη δημόσια ζωή του
αφορά στην απόλυτη αποχή του από ασχολίες με τις οποίες περνούσαν συνήθως τον καιρό
τους οι νεαροί σε ηλικία Αθηναίοι, όπως ζάρια (τυχερά παιχνίδια), ποτά ή ανάλογες
ασωτίες. Ισχυρίζεται, δηλαδή, ότι αν αυτός είχε παρόμοιες ασχολίες και συμπεριφορές δεν
θα τον κατηγορούσαν οι αντίπαλοί του. Η ηθική, λοιπόν, ανωτερότητά του προκάλεσε τον
φθόνο τους και τις συκοφαντίες εναντίον του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Άγγελος Βλάχος, Ο κύριός μου Αλκιβιάδης, απόσπασμα
Επισήμανση: Το απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Άγγελου Βλάχου αφορά ένα
περιστατικό σε συμπόσιο με πρωταγωνιστή τον Αλκιβιάδη. Η ανάγκη για διασκέδαση,
ακόμα και στις δύσκολες στιγμές ανάπαυλας από τις μάχες, είναι στοιχείο της ζωής. Σε
πολλές περιπτώσεις μάλιστα ξεφεύγει από το αρχαιοελληνικό μέτρο. Η εμφάνιση του
Σωκράτη βρίσκεται στον αντίποδα του κλίματος που επικρατεί στην αίθουσα. Το
παράλληλο κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί συγκριτικά με την αναφορά του Μαντίθεου για
τη συμπεριφορά των νέων της εποχής του.
Β4. καταλειφθείσης, ἐπιδούς, ἅπαντας, πότους, ψευδομένους
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία §§1.2.6-1.2.6-7
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις:
Λοιπόν τα παιδιά πηγαίνοντας καθημερινά Τα παιδιά λοιπόν πάνε στα σχολεία και
στο σχολείο διδάσκονται δικαιοσύνη και αδιάλειπτα εκεί διδάσκονται δικαιοσύνη,
λένε πως γι' αυτό φοιτούν στα σχολεία· όπως και λένε πως γι' αυτό πάνε στα σχολεία,
ακριβώς σε μας, για να μάθουν γράμματα. όπως στην πατρίδα μας τα παιδιά λένε πως
Και οι άρχοντές τους (επιμελητές) περνούν πάνε στα σχολεία για να μάθουν γράμματα.
το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με το να Οι άρχοντές τους το περισσότερο μέρος της
δικάζουν για χάρη τους. Γιατί, καθώς είναι ημέρας το δαπανούν δικάζοντας αυτά,
φυσικό, συμβαίνουν και μεταξύ των παιδιών, γιατί, όπως ξέρουμε, γίνονται μεταξύ των
όπως ακριβώς και μεταξύ των αντρών, παιδιών, όπως γίνονται και μεταξύ των
παραπτώματα και για κλοπή, και γι' αρπαγή, ανδρών, κατεργαριές, και για κλοπή και γι'
και για κακολογία, και άλλα που είναι αρπαγή και για βιαιοπραγίες και για απάτη
φυσικό να συμβαίνουν. Όσους ανακαλύψουν και για κακολογίες και γι' άλλα, όσα φυσικό

ενόχους σ' ένα απ' αυτά τα παραπτώματα, είναι

να

συμβαίνουν.

Εκείνους

που

τους τιμωρούν. Τιμωρούν επίσης και όποιον ανακαλύψουν πως έκαναν κανένα απ' αυτά
πιάσουν

να

κατηγορεί

άλλους

άδικα. τα αδικήματα, τους τιμωρούν. Τιμωρούν

Δικάζουν ακόμα και για αδίκημα για το οποίο όμως και εκείνον που θα ανακαλύψουν πως
οι άνθρωποι πάρα πολύ μισούνται μεταξύ άδικα κατηγορεί άλλον. Δικάζουν και γι'
τους, κι ωστόσο ελάχιστα καταφεύγουν στα αδίκημα που κάνει να μισούνται μεταξύ
δικαστήρια, δηλαδή την αχαριστία. Και τους οι άνθρωποι, δεν καταφεύγουν όμως
όποιον

καταλάβουν

πως

μπορεί

να γι' αυτό στα δικαστήρια, εννοώ την

ανταποδώσει την ευεργεσία που του έγινε, αχαριστία, και εκείνον που καταλάβουν πως
αλλά δεν την ανταποδίδει, κι αυτόν τον μπορεί να ανταποδώσει την ευεργεσία που
τιμωρούν αυστηρά· γιατί πιστεύουν πως οι του έγινε αλλά δεν την ανταποδίδει, τον
αχάριστοι και τους θεούς και τους γονείς και τιμωρούν αυστηρά. Γιατί φρονούν πως οι
την πατρίδα και τους φίλους τους θα αχάριστοι και τους θεούς μπορούν να
παραμελούσαν εντελώς. Και φαίνεται πως παραμελούν, και τους γονείς τους, και την
την αχαριστία προπάντων σχεδόν πάντοτε πατρίδα τους, και τους φίλους τους.
ακολουθεί η αναισχυντία· και ορθά τη Νομίζουν πως την αχαριστία την ακολουθεί
θεωρούν σαν τη μεγαλύτερη αίτια όλων των η αναισχυντία· και ορθά έχουν την ιδέα πως
κακών πράξεων.

η αναισχυντία οδηγεί τους ανθρώπους σε

Μτφρ. Β. Καλαμπαλίκης. 1975.

όλες τις κακές πράξεις.
Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. χ.χ. Διασκευή από
την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.
α.
τῆς ἡμέρας: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο πλεῖστον.
ἐγκλήματα: είναι υποκείμενο του ρήματος γίγνεται (αττική σύνταξη).
ἐγκαλοῦντα: είναι κατηγορηματική μετοχή στο ὅν (: αντικείμενο του ρήματος εὑρίσκουσι).
οὗ ἕνεκα: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στα ρήματα μισοῦσι
και δικάζονται. [μονάδες 2]
τῇ ἀχαριστίᾳ: είναι αντικείμενο του απαρεμφάτου Ἕπεσθαι.
β.
ἀποδιδόναι: Είναι τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο της μετοχής δυνάμενον· υποκείμενο
του απαρεμφάτου είναι το αναφορικό ὅν (ετεροπροσωπία).

Ἕπεσθαι: Είναι ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του προσωπικού ρήματος δοκεῖ·
υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι ἡ ἀναισχυντία (ταυτοπροσωπία).

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

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1419b
Όπως φανερώνει και ο τίτλος, στα τρία βιβλία του έργου αυτού ο Αριστοτέλης περιγράφει τη
ρητορική τέχνη, τα είδη και τα μέσα της. Εδώ αναφέρεται στον επίλογο των ρητορικών λόγων.
Ο επίλογος αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: πρώτο στοιχείο να διαθέσει τον ακροατή
ευνοϊκά προς τον ομιλούντα και εχθρικά προς τον αντίπαλο· δεύτερο στοιχείο να αυξήσει ή
να μειώσει τη σημασία των πραγμάτων· τρίτο στοιχείο να διεγείρει στην ψυχή του ακροατή
τα επιθυμητά πάθη· τέταρτο στοιχείο να υπενθυμίσει. Το φυσικό, πράγματι, για τον ρήτορα
είναι, αφού αποδείξει ότι ο ίδιος λέει την αλήθεια και ότι ο αντίπαλος ψεύδεται, να
προχωρήσει ύστερα στον έπαινο, στον ψόγο, στο «τελευταίο χέρι». Ο στόχος του να είναι να
κάνει φανερό το ένα από τα δύο: ή ότι ο ρήτορας είναι ένας καλός άνθρωπος εν σχέσει με το
συγκεκριμένο ακροατήριο ή ότι γενικά είναι ένας καλός άνθρωπος, ή ότι ο αντίπαλος είναι
ένας κακός άνθρωπος εν σχέσει με το συγκεκριμένο ακροατήριο ή ότι γενικά είναι ένας κακός
άνθρωπος.
Μτφρ. Δ. Λυπουρλής
Β4. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο συνθετικό καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: ἄξιον, μικρόν, μεγάλων, πρῶτον,
πόλεως.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Διογείτονος §§9-11.1
(έκδ. του Hude, C. Oxford Classical Texts, 1912)
Ο συγκεκριμένος λόγος θαυμαζόταν στην αρχαιότητα για το προοίμιο και τη γεμάτη πάθος
διήγησή του. Ο Διογείτων είχε οριστεί από τον αδελφό του Διόδοτο επίτροπος της περιουσίας
του την οποία από ό,τι φαίνεται καταχράστηκε.
Ὀγδόῳ δ' ἔτει δοκιμασθέντος μετὰ ταῦτα τοῦ πρεσβυτέρου τοῖν μειρακίοιν, καλέσας αὐτοὺς
εἶπε Διογείτων, ὅτι καταλίποι αὐτοῖς ὁ πατὴρ εἴκοσι μνᾶς ἀργυρίου καὶ τριάκοντα στατῆρας.
«Ἐγὼ οὖν πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ δεδαπάνηκα εἰς τὴν ὑμετέραν τροφήν. Καὶ ἕως μὲν εἶχον,
οὐδέν μοι διέφερεν· νυνὶ δὲ καὶ αὐτὸς ἀπόρως διάκειμαι. Σὺ οὖν, ἐπειδὴ δεδοκίμασαι καὶ
ἀνὴρ γεγένησαι, σκόπει αὐτὸς ἤδη πόθεν ἕξεις τὰ ἐπιτήδεια». Ταῦτ᾽ ἀκούσαντες

ἐκπεπληγμένοι καὶ δακρύοντες ᾤχοντο πρὸς τὴν μητέρα, καὶ παραλαβόντες ἐκείνην ἧκον
πρὸς ἐμέ, οἰκτρῶς ὑπὸ τοῦ πάθους διακείμενοι καὶ ἀθλίως ἐκπεπτωκότες, κλάοντες καὶ
παρακαλοῦντές με μὴ περιιδεῖν αὐτοὺς ἀποστερηθέντας τῶν πατρῴων μηδ᾽ εἰς πτωχείαν
καταστάντας, ὑβρισμένους ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν, ἀλλὰ βοηθῆσαι καὶ τῆς ἀδελφῆς ἕνεκα καὶ
σφῶν αὐτῶν. Πολλὰ ἂν εἴη λέγειν, ὅσον πένθος ἐν τῇ ἐμῇ οἰκίᾳ ἦν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ.
---------τοῖν μειρακίοιν (= τῶν μειρακίων): των νεαρών αγοριών
αὐτός: ο ίδιος
ᾤχοντο: έφυγαν και πήγαν
κλάοντες: κλαίοντες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὀγδόῳ δ' ἔτει δοκιμασθέντος … τὰ
ἐπιτήδεια».
Μονάδες 20
Γ4.
α. «δοκιμασθέντος, καλέσας, καταστάντας»: Να γράψετε το είδος των παραπάνω
υπογραμμισμένων μετοχών του κειμένου (μονάδες 3) και να εντοπίσετε τα υποκείμενά τους
(μονάδες 3).
β. «Ἐγὼ οὖν πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ δεδαπάνηκα εἰς τὴν ὑμετέραν τροφήν.», «Σὺ οὖν, ἐπειδὴ
δεδοκίμασαι καὶ ἀνὴρ γεγένησαι, σκόπει αὐτὸς ἤδη πόθεν ἕξεις τὰ ἐπιτήδεια»: Στα
παραπάνω αποσπάσματα του αδίδακτου κειμένου να γράψετε τα αντικείμενα των ρημάτων.
(μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§19-21
Α1.
α.
1) – Σ: Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἔργων
σκοπεῖν·
2) – Λ: ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ
3) – Σ: ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος
β.
1) Η φράση «διὰ ταῦτα» αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Μαντίθεος αγόρευσε σε νεαρή ηλικία
στην Εκκλησία του Δήμου (ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ).
2) Με την αντωνυμία «τοιούτοις» αναφέρεται στους πολίτες εκείνους που οι ίδιοι οι
βουλευτές έχουν παρακινήσει με τη στάση τους να ασχοληθούν με τα κοινά.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1419b
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο Αριστοτέλης γενικεύει τις
παρατηρήσεις του για τον ρόλο που έχει ο επίλογος στους ρητορικούς λόγους. Έτσι, μπορεί
να αναζητηθούν στοιχεία στον επίλογο (§§20-21) του Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγου που
επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις του Αριστοτέλη. Για παράδειγμα, ο Μαντίθεος στο τέλος
του λόγου προδιαθέτει ευνοϊκά τους ακροατές για τον ίδιο αναδεικνύοντας το ήθος του,
μειώνει τη σημασία της δυσαρέσκειας που ίσως είχε προκληθεί από την πρώτη δημόσια
αγόρευσή του σε νεαρή ηλικία, διεγείρει επιθυμητά πάθη στην ψυχή των ακροατών
εγκωμιάζοντας τους βουλευτές και γενικότερα καθιστά φανερό στο ακροατήριο ότι είναι
ένας καλός άνθρωπος και υποδειγματικός πολίτης.
Β4.
αξιοκρατία, αξιέπαινος,

αξιολόγηση – μικροσκόπιο, μικρόσωμος, μικροπρεπής –

μεγαλούπολη, μεγαλοφυής, μεγαλόψυχος – πρωτοχρονιά, πρωταθλητής, πρωτάκουστος –
πολεοδομία, πολιορκία, πολιούχος.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Διογείτονος §§9-11.1
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Οχτώ χρόνια αργότερα, όταν ενηλικιώθηκε Οκτώ έτη λοιπόν μετά από αυτά, αφού
το μεγαλύτερο από τα αγόρια, τα κάλεσε ο εξετάσθηκε ο πρεσβύτερος από τους γιους
Διογείτων και τους είπε ότι ο πατέρας τους του Διοδότου και γράφτηκε στον κατάλογο

τούς είχε αφήσει είκοσι αργυρές μνες και των εφήβων, τους κάλεσε ο Διογείτων και
τριάντα στατήρες. «Εγώ έως τώρα έχω τους είπε ότι ο πατέρας τους άφησε σε
ξοδέψει πολλά από τα δικά μου για να σας αυτούς είκοσι αργυρές μνες και τριάντα
μεγαλώσω. Όσον καιρό είχα, ποσώς με νομίσματα της Κυζίκου. «Εγώ λοιπόν πολλά
απασχολούσε. Τώρα ωστόσο πένομαι και ο από την περιουσία μου έχω ξοδέψει για τη
ίδιος. Εσύ λοιπόν, αφού έχεις υποβληθεί διατροφή σας. Και ώς ότου μεν είχα δεν με
ήδη στη διαδικασία της δοκιμασίας και ενδιέφερε να ξοδεύω για χάρη σας· τώρα
ενηλικιώθηκες, σκέψου πλέον μόνος σου όμως και εγώ είμαι πτωχός. Εσύ λοιπόν,
πώς θα εξασφαλίσεις τα προς το ζην.» Όταν αφού έχεις εξετασθεί και είσαι πλέον
τα αγόρια τα άκουσαν αυτά, συγκλονισμένα άνδρας, σκέψου πλέον πώς θα ζήσετε».
και με δάκρυα στα μάτια κίνησαν και πήγαν Όταν άκουσαν αυτά διωγμένοι από τον
στη μητέρα τους και, αφού την πήραν μαζί Διογείτονα και κλαίγοντας έτρεξαν στη
τους, ήρθαν και με βρήκαν. H κατάστασή μητέρα τους, και παίρνοντας εκείνη ήλθαν
τους, έπειτα από αυτό που τους είχε στο σπίτι μου, από τη μια σε κακή
συμβεί, σε συντάραζε: είχαν εκδιωχθεί κατάσταση εξαιτίας της συμφοράς που
κακήν

κακώς,

παρακαλούσαν

έκλαιγαν
να μην

και

με βρίσκονταν, από την άλλη εκδιωγμένοι με

επιτρέψω να ασεβή τρόπο, έκλαιγαν και παρακαλούσαν

στερηθούν την πατρική τους περιουσία να μην τους αφήσω να χάσουν την πατρική
ούτε να καταλήξουν πάμφτωχα, επειδή τους περιουσία και να καταντήσουν σε
τους είχαν φερθεί ανάλγητα οι τελευταίοι ένδεια, αφού έχουν αδικηθεί από εκείνον, ο
που θα ᾽πρεπε να τους φερθούν έτσι· μου οποίος με κανένα τρόπο δεν έπρεπε να τους
ζητούσαν λοιπόν να τα βοηθήσω και για βλάψει, αλλά να τους βοηθήσει και χάριν
χάρη της αδερφής τους και για χάρη τους. της αδελφής τους και χάριν αυτών των
Θα πήγαινε μακριά, αν σας έλεγα τι οδύνη ιδίων. Πολλά θα μπορούσα να πω για το
επικρατούσε στο σπίτι μου εκείνο τον πένθος που υπήρχε τότε στην οικία μου.
καιρό.

Μτφρ. Στ. Τζουμελέας. 1939.

Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος (υπό έκδοση)

Διασκευή από την καθαρεύουσα στη
δημοτική.

Γ4.
α.
δοκιμασθέντος: είναι (επιρρηματική) χρονική μετοχή σε γενική απόλυτη, υποκείμενο της
μετοχής είναι τοῦ πρεσβυτέρου/ εννοείται μειρακίου.

καλέσας: είναι (επιρρηματική) χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος
εἶπε: Διογείτων.
καταστάντας: είναι κατηγορηματική μετοχή από το απαρέμφατο περιιδεῖν, υποκείμενο της
μετοχής είναι τo αὐτούς: αντικείμενο του απαρεμφάτου περιιδεῖν.
β.
πολλά: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα δεδαπάνηκα (μονάδα 1)
«πόθεν ἕξεις τὰ ἐπιτήδεια»: είναι (ονοματική) πλάγια ερωτηματική πρόταση αντικείμενο στο
ρήμα σκόπει (μονάδες 2)
τὰ ἐπιτήδεια: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἕξεις (μονάδα 1).

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. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει την άποψη ότι η εξωτερική εμφάνιση δείχνει και τον χαρακτήρα
του ανθρώπου.
2. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι πολλοί πίσω από την κόσμια εμφάνιση καταφέρνουν να
κρύβουν την κακότητα της ψυχής.
3. Ο Μαντίθεος είναι βέβαιος ότι από τη νεαρή ηλικία του κανένας δεν θα ενοχλούνταν στη
Βουλή.
4. Ο Μαντίθεος δηλώνει ότι είναι η πρώτη φορά που αναγκάστηκε να αγορεύσει ενώπιον
κοινού.
5. Ο Μαντίθεος με την αγόρευσή του δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ακολουθεί την
πατρογονική παράδοση της ενασχόλησης όλων με τα κοινά.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδης, 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. Άγγ. Βλάχος

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη
για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ευγενής, διαίσθηση, ένδοξος,
αντίθεση, συγκριτικός.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Μένων 71e-72a
(έκδ. του Burnet, J. Oξφόρδη: Clarendon Press, 1903, ανατ. 1968)
Ο Μένων είναι πλατωνικός διάλογος στον οποίο ο Σωκράτης και ο νεαρός αριστοκράτης
Μένων αναζητούν τον ορισμό της αρετής και αναλύουν το ερώτημα αν αυτή είναι διδακτή.
{ΜΕΝ.} Ἀλλ' οὐ χαλεπόν, ὦ Σώκρατες, εἰπεῖν. 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· καθ' ἑκάστην γὰρ
τῶν πράξεων καὶ τῶν ἡλικιῶν πρὸς ἕκαστον ἔργον ἑκάστῳ ἡμῶν ἡ ἀρετή ἐστιν, ὡσαύτως δὲ
οἶμαι, ὦ Σώκρατες, καὶ ἡ κακία.

{ΣΩ.} Πολλῇ γέ τινι εὐτυχίᾳ ἔοικα κεχρῆσθαι, ὦ Μένων, εἰ μίαν ζητῶν ἀρετὴν σμῆνός τι
ἀνηύρηκα ἀρετῶν παρὰ σοὶ κείμενον.
-------εὐλαβεῖσθαι: εὐλαβέομαι: προσέχω
διελθεῖν: διέρχομαι: διηγούμαι με λεπτομέρειες
κατήκοος: υπάκουος, πειθήνιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Εἰ δὲ βούλει … ὦ Σώκρατες, καὶ ἡ
κακία».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
γυναικός:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τὴν οἰκίαν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

κατήκοον:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

πάμπολλαι:

είναι ………………………………………………… στο …………………………………………

εὐτυχίᾳ:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

κεχρῆσθαι:

είναι ………………………………………………… στο …………………………………………
(μονάδες 6)

β. Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων που ακολουθούν και να επισημανθεί το ρήμα
τους: «εἰ βούλει ἀνδρὸς ἀρετήν», «ὥστε οὐκ ἀπορία εἰπεῖν ἀρετῆς πέρι».
(μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§19-21
Α1.
1. – Λ: οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα
2. – Σ: πολλοὶ μὲν γὰρ … κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν
3. – Λ: τινῶν … ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ
4. – Λ: τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάσθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι
5. – Σ: ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§2.40.2-3
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο (προγενέστερο του λόγου του
Μαντίθεου) επιβεβαιώνει την προγονική παράδοση, την οποία επικαλείται ο ομιλητής, ότι
δηλαδή στην πόλη της Αθήνας η ενασχόληση με τα κοινά και τη δημόσια ζωή παράλληλα με
τις ιδιωτικές υποχρεώσεις συνιστά το κριτήριο για να χαρακτηριστεί κάποιος ως άξιος
πολίτης. Το απόσπασμα από τον «Επιτάφιο λόγο» του Περικλή μπορεί να αξιοποιηθεί για
εμβάθυνση στην έννοια της προγονικής παράδοσης που αναφέρει ο Μαντίθεος.
Β4.
γεγόνασιν, ᾐσθόμην, δοκῶ, διατεθῆναι, κριταί
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Μένων 71e-72a
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Μα δεν είναι δύσκολο, Σωκράτη να πω. Δεν είναι δύσκολο Σωκράτη, να σου πω.
Πρώτα πρώτα, αν θέλεις να μιλήσω για την Πρώτα πρώτα, αν θέλεις να μάθεις για την
αρετή του άνδρα, είναι ευκολότερο· γιατί αρετή του άνδρα, εύκολο· συνίσταται στην
τούτη είναι η αρετή του, να είναι ικανός να ικανότητα ν’ ασχολείται τούτος με τις
διοικεί την πόλη, και, κάνοντας αυτό να υποθέσεις της πόλης και κατά την ασχολία
ευεργετεί τους φίλους και να βλάπτει τους του αυτή να κάνει καλό στους φίλους, να
εχθρούς, και να προσέχει ο ίδιος να μην τιμωρεί τους εχθρούς και να προσέχει να
πάθει τίποτε τέτοιο. Αν πάλι θέλεις την μην πάθει ο ίδιος κάτι άσχημο. Εύκολο είναι
αρετή της γυναίκας, δεν είναι δύσκολο να να σου μιλήσω και για την αρετή της
αναπτύξω ότι πρέπει αυτή να κυβερνά καλά γυναίκας: Πρέπει να διοικεί καλά το
το σπίτι, συντηρώντας καλά όσα έχει μέσα νοικοκυριό της, να διατηρεί ό,τι υπάρχει
και όντας υπάκουη στον άνδρα. Άλλη πάλι μέσα σε αυτό και να υπακούει τον άνδρα
είναι η αρετή του παιδιού, του κοριτσιού της. Άλλη πάλι είναι η αρετή του παιδιού,

και του αγοριού, και του ηλικιωμένου αγοριού ή κοριτσιού, άλλη πάλι του
ανθρώπου, του ελεύθερου, του δούλου. γέροντα, άλλη, αν θέλεις του ελεύθερου κι
Είναι και άλλες πάρα πολλές αρετές, ώστε άλλη του δούλου. Υπάρχουν ακόμα και
δεν έχω δυσκολία να πω για την αρετή τι πολλά άλλα είδη

αρετής, ώστε δεν

είναι· γιατί σε κάθε μια από τις πράξεις και δυσκολεύεται να πει κάποιος τι είναι τούτη·
τις ηλικίες, για κάθε έργο, στον καθένα από η αρετή δηλαδή του καθενός είναι ανάλογη
μας βρίσκεται η αρετή· και με τον ίδιο με κάθε πράξη και ηλικία, και αλλάζει σε
τρόπο, νομίζω, Σωκράτη, και η κακία. σχέση με κάθε έργο. Το ίδιο ισχύει, νομίζω,
Φαίνεται, Μένων, πως πολύ με ευνόησε η Σωκράτη, και για την κακία.
τύχη,

αφού

μιαν

αρετή

ζητώντας Μου φαίνεται πως δοκιμάζω μεγάλη

ανακάλυψα σε σένα ολόκληρο σμήνος.

ευτυχία, Μένων, αν, ζητώντας μία μόνο

Μτφρ. Β. Ν. Τατάκης. [1940].

αρετή, βρήκα κοντά σου σμήνος ολόκληρο.
Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου».
1993.

Γ4.
α.
γυναικός: είναι ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο ἀρετήν.
τὴν οἰκίαν: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο απαρέμφατο οἰκεῖν.
κατήκοον: είναι κατηγορούμενο στην αντωνυμία αὐτὴν [εννοείται τὴν γυναῖκα] (από τη
μετοχή οὖσαν).
πάμπολλαι: είναι (ομοιόπτωτος προσδιορισμός) επιθετικός προσδιορισμός στο ἀρεταί.
εὐτυχίᾳ: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο κεχρῆσθαι.
κεχρῆσθαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἔοικα (ειδικό απαρέμφατο).
β.
«εἰ βούλει ἀνδρὸς ἀρετήν»: είναι δευτερεύουσα (επιρρηματική) υποθετική πρόταση με
ρήμα το βούλει.
«ὥστε

οὐκ

ἀπορία

εἰπεῖν

ἀρετῆς

πέρι»:

είναι

δευτερεύουσα

(επιρρηματική)

συμπερασματική πρόταση με ρήμα την απρόσωπη έκφραση οὐκ ἀπορία (ἐστί).

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. Πώς αιτιολογεί ο Μαντίθεος την υπέρμετρη πολιτική φιλοδοξία του, η οποία θα
μπορούσε να προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1417a 16-26
Στο κείμενο που ακολουθεί ο Αριστοτέλης πραγματεύεται το ζήτημα της ηθοποιίας, της
ικανότητας του λόγου να δείχνει συγκεκριμένη, αυτή δηλαδή που επιδιώκει ο ρήτορας,
μορφή συμπεριφοράς. Για να το πετύχει αυτό ο ρήτορας είναι απαραίτητο να προσέξει δύο
ζητήματα, τα κίνητρα και τα γνωρίσματα.
Η διήγηση πρέπει να αποδίδει χαρακτήρες. Αυτό θα γίνει, αν ξέρουμε τί είναι αυτό που κάνει
τον χαρακτήρα. Ένα είναι το να δηλώνει την επιλογή και προτίμηση του ατόμου: η ποιότητα
του χαρακτήρα προσδιορίζεται από την ποιότητα της επιλογής και προτίμησης, ενώ η
ποιότητα της επιλογής και προτίμησης προσδιορίζεται από τον τελικό στόχο· (...) Ένας άλλος
τρόπος για να δοθεί τέτοιο χρώμα είναι οι περιγραφές των τρόπων με τους οποίους
εκδηλώνονται τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του κάθε επιμέρους χαρακτήρα, π.χ. «ενώ μιλούσε,
βάδιζε», κάτι που δείχνει βέβαια χαρακτήρα αλαζονικό και χυδαίο. Επίσης: τα λόγια του
ρήτορα να μη δίνουν την εντύπωση ότι ξεκινούν από την ψυχρή λογική, όπως συμβαίνει στους
σημερινούς ρήτορες, αλλά από τις προσωπικές επιλογές και προτιμήσεις του ρήτορα: «Εγώ

αυτό ήθελα· γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή· μπορεί, βέβαια, να μην κέρδισα
τίποτε, και έτσι όμως ήταν καλύτερα»: το ένα δείχνει φρόνηση, το άλλο αρετή·
Μτφρ. Δ. Λυπουρλής

Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου, να γράψετε ένα
ομόρριζο επίθετο της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: σκοπεῖν, ᾐσθόμην, δοκῶ,
νομίζοντας, λέγειν.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτων, Μενέξενος 238 c1-238 d8
(έκδ. του Burnet, J. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1903, ανατ. 1968)
Ο Πλάτων στον διάλογο αυτό δίνει το σχήμα ενός «Επιταφίου λόγου» που άκουσε κάποτε
από τον Σωκράτη να τον συντάσσει η Ασπασία ως ρητορική άσκηση με τη μέθοδο του
αυτοσχεδιασμού και της αξιοποίησης χωρίων από τον «Επιτάφιο λόγο» του Περικλή.
Πολιτεία γὰρ τροφὴ ἀνθρώπων ἐστίν, καλὴ μὲν ἀγαθῶν, ἡ δὲ ἐναντία κακῶν. Ὡς οὖν ἐν καλῇ
πολιτείᾳ ἐτράφησαν οἱ πρόσθεν ἡμῶν, ἀναγκαῖον δηλῶσαι, δι’ ἣν δὴ κἀκεῖνοι ἀγαθοὶ καὶ οἱ
νῦν εἰσιν, ὧν οἵδε τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τετελευτηκότες. Ἡ γὰρ αὐτὴ πολιτεία καὶ τότε ἦν καὶ
νῦν, ἀριστοκρατία, ἐν ᾗ νῦν τε πολιτευόμεθα καὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου ὡς τὰ πολλά. Καλεῖ
δὲ ὁ μὲν αὐτὴν δημοκρατίαν, ὁ δὲ ἄλλο, ᾧ ἂν χαίρῃ, ἔστι δὲ τῇ ἀληθείᾳ μετ’ εὐδοξίας πλήθους
ἀριστοκρατία. Βασιλῆς μὲν γὰρ ἀεὶ ἡμῖν εἰσιν· οὗτοι δὲ τοτὲ μὲν ἐκ γένους, τοτὲ δὲ αἱρετοί·
ἐγκρατὲς δὲ τῆς πόλεως τὰ πολλὰ τὸ πλῆθος, τὰς δὲ ἀρχὰς δίδωσι καὶ κράτος τοῖς ἀεὶ δόξασιν
ἀρίστοις εἶναι, καὶ οὔτε ἀσθενείᾳ οὔτε πενίᾳ οὔτ’ ἀγνωσίᾳ πατέρων ἀπελήλαται οὐδεὶς οὐδὲ
τοῖς ἐναντίοις τετίμηται, ὥσπερ ἐν ἄλλαις πόλεσιν, ἀλλὰ εἷς ὅρος, ὁ δόξας σοφὸς ἢ ἀγαθὸς
εἶναι κρατεῖ καὶ ἄρχει.
---------οἱ τετελευτηκότες: οι νεκροί
ἡ εὐδοξία: η καλή φήμη, η υπόληψη
Βασιλῆς: Βασιλεῖς
τοτὲ μὲν … τοτὲ δὲ: άλλοτε μεν … άλλοτε δε
ἡ ἀγνωσία: η κοινωνική αφάνεια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πολιτεία γὰρ τροφὴ … πλήθους
ἀριστοκρατία».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
ἀνθρώπων:

είναι ………………………………………………… στο …………………………………………

καλῇ:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ὁ μὲν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

δημοκρατίαν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

σοφός:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

εἶναι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 6)

β. «ὧν οἵδε τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τετελευτηκότες»: Στο παραπάνω απόσπασμα του
αδίδακτου κειμένου να αναγνωρίσετε το είδος της υπογραμμισμένης μετοχής,
αιτιολογώντας την απάντησή σας (μονάδες 2), και να γράψετε το υποκείμενό της (μονάδες
2).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§19-21
Α1.
Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι δημηγόρησε παρά το νεαρό της ηλικίας του, επειδή βρέθηκε
σε θέση ανάγκης και ότι ακολουθεί τον τρόπο ζωής και το πρότυπο των προγόνων.
Υποστηρίζει, εξάλλου, ότι η υπέρμετρη πολιτική φιλοδοξία του πηγάζει από την πολιτική
παράδοση της πόλης, αλλά και την κυρίαρχη πεποίθηση της πολιτείας, και των ίδιων των
βουλευτών, ότι μόνο οι ασχολούμενοι με τα κοινά θεωρούνται άξιοι πολίτες.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1417a 16-26
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο Αριστοτέλης πραγματεύεται το ζήτημα
της ηθοποιίας και επιχειρεί να δείξει με ποια μέσα ο λογογράφος καταφέρνει να ζωγραφίσει
συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς (ἦθος). Μπορεί να συσχετιστεί με την αναφορά του
Μαντίθεου στην εξωτερική εμφάνιση ή με την απόφασή του να μιλήσει στη Βουλή που από
κάποιους θα μπορούσε να εκληφθεί και ως ένδειξη θράσους.
Β4.
άσκοπος, σκεπτικός, κατασκοπευτικός – αισθητός, ευαίσθητος, αισθητήριος – δόκιμος,
δοξαστικός, φιλόδοξος – παράνομος, νομοταγής, νομικός – παράλογος, λογικός, λιγόλογος.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Μενέξενος 238c1-238d8
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Γιατί στ᾽ αληθινά η πολιτεία είναι τροφός και Πράγματι, το πολίτευμα διαμορφώνει
παιδαγωγός των ανθρώπων και η ωραία τους ανθρώπους: το καλό διαμορφώνει
πολιτεία πλάθει τους ωραίους και ηρωικούς καλούς ανθρώπους, το κακό κακούς.
ανθρώπους και η κακή τους κακούς. Είναι Πρέπει

λοιπόν

να

δείξω

ότι

οι

ανάγκη λοιπόν να δείξω πως οι προγονοί μας προγενέστεροι μας ανατράφηκαν μέσα
έζησαν κι αναθράφτηκαν μέσα σε ωραία σ' ένα καλό πολίτευμα, πού χάρις σ' αυτό
πολιτεία και χάρη σ᾽ αυτή και στους θεσμούς και

εκείνοι

έγιναν

γενναίοι,

όπως

της κι εκείνοι έγιναν ήρωες και οι απόγονοί γενναίοι είναι και οι σημερινοί, στους
τους της δικής μας εποχής, που απ᾽ αυτούς όποιους συγκαταλέγονται οι προκείμενοι
κατάγονται και οι νεκροί τούτοι εδώ. Γιατί το νεκροί. Το πολίτευμα λοιπόν ήταν το ίδιο
πολίτευμά μας ήτανε τωόντι και σ᾽ εκείνους και τότε και τώρα, δηλαδή αριστοκρατία,
τους καιρούς και είναι και τώρα ακόμα στα και αυτό πού μας κυβερνά σήμερα έχει
χρόνια μας το ίδιο, η αριστοκρατία. Με το από τη μακρινή εποχή ως επί το πλείστον

πολίτευμα αυτό κυβερνιέται η πολιτεία μας την ίδια μορφή. Αυτό το πολίτευμα άλλος
στις ήμερες μας κι εκυβερνήθηκε σχεδόν πάντα το ονομάζει δημοκρατία, άλλος με άλλο
και στα περισσότερα χρόνια της ιστορίας της όνομα,

όπως

από τους παμπάλαιους εκείνους καιρούς. Την πραγματικότητα
πολιτεία

μας

άλλοι

χαρακτηρίζουν

του

αρέσει·
όμως

στην
είναι

ως αριστοκρατία με την επιδοκιμασία τού

δημοκρατία, άλλοι όμως μ᾽ άλλο όνομα, όποιο λαού. Άρχοντες βασιλείς βέβαια έχουμε
αρέσει στον καθένα, στην πραγματικότητα πάντοτε· άλλοτε μεν είχαν τον τίτλο λόγω
όμως

είναι

η

πολιτεία

που

σ᾽

αυτήν τής καταγωγής τους (ήταν δηλαδή

κυβερνούνε οι άριστοι με τη φωτισμένη κληρονομικοί), άλλοτε δε εκλέγονταν
θέληση κι έγκριση του λαού. Άρχοντες έχει από τον λαό. Την πολιτική όμως εξουσία
βέβαια η πολιτεία μας πάντα. Και οι άρχοντές στην πόλη την κρατά στα χέρια του κατά
μας παίρνουν την εξουσία στα χέρια τους, είτε το μεγαλύτερο μέρος ο λαός· παραχωρεί
κληρονομικά, είτε μ᾽ εκλογή απ᾽ το λαό. δε τα αξιώματα και τις κυβερνητικές
Κυρίαρχος στην πολιτεία μας είναι μοναχά ο θέσεις σ' εκείνους πού κάθε φορά
λαός και ο λαός είναι αυτός που δίνει και τ᾽ φαίνονται ότι είναι οι καλύτεροι, και γι'
αξιώματα και την εξουσία σ᾽ εκείνους που αυτό ποτέ κανείς δεν έχει αποκλεισθεί
αναδείχνονται ολοένα στη ζωή ως άριστοι στα απ' αυτό το δικαίωμα (της εκλογής)
μάτια του λαού. Με το ίδιο πνεύμα στην εξαιτίας της πολιτικής αδυναμίας του ή
πολιτεία μας κανένας δεν κωλύεται ούτε απ᾽ της φτώχιας του ή της ασημότητας της
την κακή κι ασθενική φυσική διάπλασή του καταγωγής του, ούτε για τα αντίθετα
ούτε απ᾽ τη φτώχεια ούτε απ᾽ την κοινωνική πλεονεκτήματα του έχουν αποδοθεί
αφάνεια της γενιάς του να καταλάβει και τα πιο τιμητικά αξιώματα, όπως συμβαίνει σε
ψηλά πολιτικά αξιώματα και να κυβερνήσει το άλλες πόλεις, αλλά ένας μόνο είναι ό
λαό κι ούτε σ᾽ εμάς όποιος έχει τ᾽ αντίθετα όρος: όποιος θεωρηθεί ότι είναι σοφός ή
πλεονεκτήματα είναι δυνατό ν᾽ αναδειχτεί ικανός καταλαμβάνει τα αξιώματα και
μονάχα χάρη σ᾽ αυτά, όπως συμβαίνει στις ασκεί την εξουσία.
άλλες πόλεις. Στη χώρα ετούτη εδώ ένας μόνο Μτφρ. Κ.Π. Αθανασάτος. 2007.
όρος ισχύει ως πανυπέρτατος νόμος, την
εξουσία παίρνει στα χέρια του και κυβερνάει
την πολιτεία μονάχα εκείνος που αναδείχνεται

στη ζωή, κατά την κρίση του λαού, ως σοφός ή
ενάρετος και δημιουργικός άνθρωπος.
Μτφρ. Ν. Κορκοφίγκας. 1951.
Γ4.
α.
ἀνθρώπων: είναι ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο τροφή.
καλῇ: είναι (ομοιόπτωτος προσδιορισμός) επιθετικός προσδιορισμός στο πολιτείᾳ.
ὁ μὲν: είναι υποκείμενο στο ρήμα Καλεῖ.
δημοκρατίαν: είναι κατηγορούμενο στο αὐτὴν (αντικείμενο του ρήματος Καλεῖ)
σοφός: είναι κατηγορούμενο στη μετοχή ὁ δόξας (από το απαρέμφατο εἶναι)
εἶναι: είναι αντικείμενο στη μετοχή ὁ δόξας (ειδικό απαρέμφατο).
β.
ὄντες: Είναι κατηγορηματική μετοχή από το ρήμα τυγχάνουσιν. Υποκείμενο της μετοχής (και
του ρήματος τυγχάνουσιν) είναι η αντωνυμία οἵδε.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6.4
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. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Με βάση το αρχαίο κείμενο να επιλέξετε από τις παρακάτω διατυπώσεις εκείνη με την
οποία ολοκληρώνεται ορθά το νόημα (μονάδες 3), και στη συνέχεια να αιτιολογήσετε κάθε
επιλογή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν
(μονάδες 3):
Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Μαντίθεος
1) α. ο Σάτυρος ήταν ο πατέρας τους που τους έστειλε στον Πόντο.
β. ο Σάτυρος ήταν ο βασιλιάς του Πόντου.
2) α. όσοι επέστρεψαν στην Αθήνα μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο αποκλείονταν από
τα δημόσια αξιώματα.
β. όσοι επέστρεψαν στην Αθήνα προς το τέλος του τυραννικού καθεστώτος
αποκλείονταν από τα δημόσια αξιώματα.
3) α. η αναγραφή του ονόματος του Μαντίθεου στο σανίδιο ήταν ισχυρή απόδειξη.
β. η αναγραφή του ονόματος του Μαντίθεου στο σανίδιο δεν ήταν έγκυρη απόδειξη.

β. «…οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν
ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες»:
1) Ποιους ακριβώς εννοεί ο Μαντίθεος με τις αντωνυμίες «ἡμᾶς» και «ἐκεῖνοι»; (μονάδες
2)
2) Σε τι ακριβώς αναφέρεται ο Μαντίθεος με τη φράση «εἰς τοιοῦτον καιρὸν»; (μονάδες 2)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§15-17
Ο ομιλητής προσπαθεί να αποδείξει ότι, μολονότι παρέμεινε στην Αθήνα κατά την περίοδο
της διακυβέρνησης των Τριάκοντα, δεν υπήρξε συνεργός ή ομοϊδεάτης τους.
Ακόμη, άνδρες δικαστές, αξίζει να προβληματιστείτε και για τις άλλες μου πράξεις· έδειξα
δηλαδή τέτοια διαγωγή στις συμφορές της πόλης, ώστε, αν όλοι είχαν τις ίδιες απόψεις με
εμένα, κανένας από σας δε θα είχε πάθει τίποτε. Γιατί στην περίοδο της ολιγαρχίας κανείς
δε θα φανεί ότι οδηγήθηκε εξαιτίας μου στη φυλακή, ούτε ότι τιμωρήθηκε κανείς από τους
εχθρούς, ούτε ότι ευεργετήθηκε κανείς από τους φίλους. Και αυτό δεν είναι άξιο
θαυμασμού· γιατί, εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να κάνει κανείς καλό, αλλά ήταν εύκολο,
σ' όποιον ήθελε, να κάνει κακό. Ούτε, πάλι, θα φανώ ότι συμπεριέλαβα κανέναν στον
κατάλογο των μη Αθηναίων, ούτε ότι ζήτησα την εύνοια κάποιου δικαστή, ούτε ότι έγινα
πλουσιότερος εκμεταλλευόμενος τις δικές σας συμφορές. Κι όμως, αν οργίζεσθε εναντίον
των υπευθύνων γι' αυτές τις συμφορές, είναι λογικό να θεωρούνται από σας ανώτεροι
αυτοί που δεν έχουν διαπράξει κανένα κακό. Νομίζω ασφαλώς, άνδρες δικαστές, ότι έχω
δείξει με τη μεγαλύτερη αξιοπιστία τα δημοκρατικά μου φρονήματα.
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αφηρημένος, άγνωστος,
αντίδοτο, απερισκεψία, ηθική.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἱέρων §§ 2.6-9
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1920, ανατ. 1969)
Στο έργο αυτό γίνεται συζήτηση ανάμεσα στον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα και τον
ποιητή Σιμωνίδη σχετικά με τις διαφορές του τυραννικού από τον ιδιωτικό βίο.
Ἐγὼ δὲ πεπειραμένος σαφῶς οἶδα, ὦ Σιμωνίδη, καὶ λέγω σοι ὅτι οἱ τύραννοι τῶν μεγίστων
ἀγαθῶν ἐλάχιστα μετέχουσι, τῶν δὲ μεγίστων κακῶν πλεῖστα κέκτηνται. Αὐτίκα γὰρ εἰ μὲν
εἰρήνη δοκεῖ μέγα ἀγαθὸν τοῖς ἀνθρώποις εἶναι, ταύτης ἐλάχιστον τοῖς τυράννοις μέτεστιν·

εἰ δὲ πόλεμος μέγα κακόν, τούτου πλεῖστον μέρος οἱ τύραννοι μετέχουσιν. Εὐθὺς γὰρ τοῖς
μὲν ἰδιώταις, ἂν μὴ ἡ πόλις αὐτῶν κοινὸν πόλεμον πολεμῇ, ἔξεστιν ὅποι ἂν βούλωνται
πορεύεσθαι μηδὲν φοβουμένους μή τις αὐτοὺς ἀποκτείνῃ, οἱ δὲ τύραννοι πάντες πανταχῇ
ὡς διὰ πολεμίας πορεύονται. Αὐτοί τε γοῦν ὡπλισμένοι οἴονται ἀνάγκην εἶναι διάγειν καὶ
ἄλλους ὁπλοφόρους ἀεὶ συμπεριάγεσθαι. Ἔπειτα δὲ οἱ μὲν ἰδιῶται, ἐὰν καὶ στρατεύωνταί
που εἰς πολεμίαν, ἀλλ' οὖν ἐπειδάν γε ἔλθωσιν οἴκαδε, ἀσφάλειαν σφίσιν ἡγοῦνται εἶναι, οἱ
δὲ τύραννοι ἐπειδὰν εἰς τὴν ἑαυτῶν πόλιν ἀφίκωνται, τότε ἐν πλείστοις πολεμίοις ἴσασιν
ὄντες.
---------Αὐτίκα γάρ: παραδείγματος χάριν/ χάρη
διὰ πολεμίας: μέσα από εχθρική χώρα
οἴκαδε: στην πατρίδα
συμπεριάγεσθαι <συμπεριάγομαι: περιφέρομαι μαζί με…, συνοδεύομαι από…
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Αὐτίκα γὰρ… ἀεὶ
συμπεριάγεσθαι».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
τῶν … κακῶν:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

ἀγαθὸν:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

τούτου:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

πόλεμον:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

διάγειν:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….

ὄντες:

είναι ……………………………………………… στο ……………………………………….
(μονάδες 6)

β. «Ἐγὼ δὲ πεπειραμένος σαφῶς οἶδα, ὦ Σιμωνίδη, καὶ λέγω σοι ὅτι οἱ τύραννοι τῶν
μεγίστων ἀγαθῶν ἐλάχιστα μετέχουσι, τῶν δὲ μεγίστων κακῶν πλεῖστα κέκτηνται»: Στην
παραπάνω περίοδο λόγου, να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων και
τον συντακτικό τους ρόλο (μονάδες 4).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6.4
Α1.
α.
Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Μαντίθεος
1) – β: ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
2) – β: οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς
μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας
3) – β: 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)
β.
1) Με την αντωνυμία «ἡμᾶς» εννοείται ο Μαντίθεος και ο αδελφός του, ενώ με την
αντωνυμία «ἐκεῖνοι» εννοούνται οι Τριάκοντα τύραννοι.
2) Με τη συγκεκριμένη φράση ο Μαντίθεος αναφέρεται στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο
για τους Τριάκοντα λόγω της λαϊκής οργής και των εσωτερικών διενέξεών τους.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§15-17
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται σε αποδεικτικά στοιχεία
των δημοκρατικών φρονημάτων του ομιλητή, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τους ακροατές
ότι δεν υπήρξε συνεργός ή ομοϊδεάτης των Τριάκοντα. Επομένως, μπορεί να συσχετιστεί με
το αρχαίο διδαγμένο απόσπασμα από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο, όπου ο Μαντίθεος,
επίσης, παρουσιάζει επιχειρήματα προκειμένου να αποδείξει ότι δεν συνεργάστηκε με τους
Τριάκοντα.
Β4. καθαιρουμένων, γνώμην, μεταδιδόναι, σκοπεῖν, εὔηθές.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἱέρων §§2.6-9
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Όμως εγώ, Σιμωνίδη, ξέρω καλά από πείρα Εγώ από την εμπειρία μου γνωρίζω καλά,
και σε διαβεβαιώνω ότι οι τύραννοι Σιμωνίδη, και σου λέω πως οι τύραννοι
συμμετέχουν

σε

ελάχιστο

βαθμό

στα ελάχιστα μετέχουν στα μέγιστα αγαθά, ενώ

σημαντικότερα αγαθά, ενώ στα μεγαλύτερα από τα μέγιστα δεινά έχουν τα περισσότερα.
κακά

κατά

τεράστιο

ποσοστό.

Για Αν, λόγου χάρη, η ειρήνη θεωρείται μεγάλο

παράδειγμα, αν η ειρήνη θεωρείται ως μέγα αγαθό για τους ανθρώπους, πολύ μικρό
αγαθό για τους ανθρώπους, οι τύραννοι μερίδιο από αυτήν ανήκει στους τυράννους.
συμμετέχουν ελάχιστα σ’ αυτό, ενώ, αν ο Και, αν ο πόλεμος είναι μεγάλο δεινό, πάλι
πόλεμος θεωρείται ως μέγα κακό, οι στους τυράννους ανήκει μεγάλο μέρος του.
τύραννοι συμμετέχουν κατά το μεγαλύτερο Γιατί αμέσως οι απλοί πολίτες, αν η πολιτεία
μέρος. Οι απλοί πολίτες, όταν η πολιτεία τους δεν λαμβάνει μέρος σε πόλεμο μαζί με
τους δε βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, άλλες, έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν
μπορούν να πηγαίνουν αμέσως όπου όπου θέλουν χωρίς να φοβούνται μήπως
θέλουν, χωρίς να φοβούνται μήπως κάποιος τους σκοτώσει κάποιος, ενώ οι τύραννοι
τους σκοτώσει, ενώ όλοι οι τύραννοι, όπου παντού και πάντα πορεύονται σαν να
γης, κινούνται πάντα σα να βρίσκονται μέσα βρίσκονται σε εχθρική χώρα. Αυτοί νομίζουν
σε εχθρικό έδαφος και πιστεύουν πως είναι πως είναι ανάγκη και οι ίδιοι να ζουν
ανάγκη και οι ίδιοι να οπλοφορούν και να’ συνέχεια οπλισμένοι και να περιφέρονται
χουν, επίσης, πάντοτε μαζί τους άλλους πάντοτε
οπλοφόρους

για

φρουρά.

συνοδευόμενοι

από

άλλους

«’Έπειτα» οπλοφόρους. Έπειτα, ενώ οι ιδιώτες, ακόμα

συνεχίζει ο Ιέρων απαντώντας στο Σιμωνίδη και να εκστρατεύουν σε κάποια εχθρική
«οι απλοί πολίτες, και αν εκστρατεύσουν χώρα, αισθάνονται, όταν μετά γυρίσουν στην
κάποτε

σε

ξαναγυρίσουν

εχθρική
στην

χώρα,

όταν πατρίδα τους, ότι βρίσκονται σε ασφαλές

πατρίδα

τους, έδαφος, οι τύραννοι, έστω και αν φτάσουν

πιστεύουν πως είναι ασφαλισμένοι, ενώ οι στη δική τους πολιτεία, τότε γνωρίζουν ότι
τύραννοι, επιστρέφοντας στην πόλη τους, βρίσκονται

ανάμεσα

σε

περισσότερους

ξέρουν καλά πως θα βρίσκονται ανάμεσα εχθρούς παρά ποτέ.
στους περισσότερους εχθρούς.

Μτφρ. Α. Παπαγεωργίου. 1993.

Μτφρ. Τ. Βουρνάς. 1984.
Γ4.
α.
τῶν … κακῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο πλεῖστα.
ἀγαθὸν: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο (ρήματος και απαρεμφάτου) εἰρήνη (από το
εἶναι).
τούτου: είναι αντικείμενο στο ρήμα μετέχουσιν.
πόλεμον: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα πολεμῇ.
διάγειν: είναι υποκείμενο στο απρόσωπο ἀνάγκην εἶναι.

ὄντες: είναι κατηγορηματική μετοχή, συνημμένη, στο υποκείμενο του ρήματος οἱ (δὲ)
τύραννοι από το ρήμα ἴσασι.
β.
ὅτι οἱ τύραννοι τῶν μεγίστων ἀγαθῶν ἐλάχιστα μετέχουσι: δευτερεύουσα (ονοματική)
ειδική πρόταση, αντικείμενο στα ρήματα οἶδα και λέγω.
τῶν δὲ μεγίστων κακῶν πλεῖστα κέκτηνται: δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική πρόταση,
αντικείμενο στα ρήματα οἶδα και λέγω (η πρόταση συνδέεται παρατακτικά με την
προηγούμενη μέσω του συνδέσμου δὲ).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6.4
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. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος και ο αδελφός του έφυγαν από την Αθήνα για τον Πόντο μετά την
κατεδάφιση των Μακρών τειχών.
2. Ο Μαντίθεος και ο αδελφός του επέστρεψαν στην Αθήνα μετά την αποκατάσταση της
δημοκρατίας.
3. Σύμφωνα με τον Μαντίθεο οι Τριάκοντα συνήθως παρείχαν αξιώματα σε εκείνους που
δεν είχαν διαπράξει κανένα αδίκημα.
4. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μαντίθεου, η αναγραφή του ονόματός του στο
σανίδιο δεν ήταν ισχυρή απόδειξη.
5. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι πολλοί από αυτούς που παραδέχονταν ότι ήταν ιππείς δεν
ήταν καταχωρισμένοι στο σανίδιο.
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§13-14
Ο ομιλητής προσπαθεί κατά τη δοκιμασίαν του να αποδείξει ότι, μολονότι παρέμεινε στην
Αθήνα την περίοδο της διακυβέρνησης των Τριάκοντα, δεν υπήρξε συνεργός ή ομοϊδεάτης
τους.
Γι' αυτό ακριβώς δαπανούσα περισσότερα από όσα μου καθόριζε η πόλη, για να θεωρούμαι
δηλαδή από σας και καλύτερος και, αν κάποτε μου συνέβαινε κάποια ατυχία, να την
αντιπαλεύω (ενώπιόν σας) καλύτερα. Όλα αυτά τα στερήθηκα στην ολιγαρχία. Γιατί, δεν
έκριναν άξιο να αναγνωρίζεται ευγνωμοσύνη σ' αυτούς που είχαν γίνει πρόξενοι κάποιου
καλού για τη δημοκρατία, αλλά τιμούσαν όσους είχαν διαπράξει πολλά κακά σε βάρος σας,
γιατί αυτό το κριτήριο λάμβαναν υπόψη τους από μας (που είχαμε μείνει στην Αθήνα).
Αφού αναλογιστείτε όλα αυτά, δεν πρέπει να θεωρείτε τους λόγους αυτών πιστευτούς αλλά
να κρίνετε από τα έργα που έχει κάνει ο καθένας. Γιατί εγώ, άνδρες δικαστές, ούτε με τους
τετρακόσιους μπλέχτηκα· Αλλιώς, όποιος θέλει από τους κατηγόρους, ας πάρει το λόγο και
ας το αποδείξει· ούτε πάλι, όταν ανέλαβαν οι τριάντα τύραννοι, κανείς θα αποδείξει ότι
έγινα βουλευτής ή ανέλαβα κάποια δημόσια θέση. Επομένως, αν, παρόλο που μου ήταν
δυνατό να αναλάβω εξουσία, το αρνήθηκα, δικαιούμαι τώρα από σας να τιμηθώ· αν όμως
οι τότε ισχυροί με θεώρησαν ανάξιο να με καταστήσουν μέλος της εξουσίας, πώς λοιπόν
φανερότερα παρά έτσι θα μπορούσα να αποδείξω ότι οι κατήγοροι ψεύδονται;
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης

Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο
ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του αρχαίου διδαγμένου κειμένου που σας δίνεται,
ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:


μεθισταμένης: Η Γαλλική ……………………………….. είναι ένα από τα σημαντικότερα
γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας.



μετέχειν: Εξασφαλίστηκε η …………………………….. γνωστών καλλιτεχνών στο φεστιβάλ.



σκοπεῖν: Δεν καταλαβαίνω τη …………………………… αυτής της συζήτησης.



εὔηθές: Αν και δεν διέπραξε ο ίδιος το έγκλημα με τα ίδια του τα χέρια, φαίνεται
ωστόσο πως είναι ο ………………… αυτουργός.



ἀποδημούντων: Το σχολείο, εκτός από γνώσεις,

χρειάζεται να καλλιεργεί τη

………………………. και τη φαντασία του παιδιού.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1 §§ 94-95
(έκδ. των Jones, H.S., Powell, J.E. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1942, ανατ. 1970)
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Θουκυδίδης αναφέρεται στην εκστρατεία των Ελλήνων κατά
των Περσών με επικεφαλής τον Παυσανία μετά τους Περσικούς πολέμους. Ο ιστορικός
παρουσιάζει τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανάληψη της αρχηγίας από τους Αθηναίους.
Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου ἐκ Λακεδαίμονος στρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων ἐξεπέμφθη μετὰ
εἴκοσι νεῶν ἀπὸ Πελοποννήσου· ξυνέπλεον δὲ καὶ Ἀθηναῖοι τριάκοντα ναυσὶ καὶ τῶν ἄλλων
ξυμμάχων πλῆθος. Καὶ ἐστράτευσαν ἐς Κύπρον καὶ αὐτῆς τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο, καὶ
ὕστερον ἐς Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ. Ἤδη δὲ
βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵ τε ἄλλοι Ἕλληνες ἤχθοντο καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Ἴωνες καὶ ὅσοι ἀπὸ
βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο· φοιτῶντές τε πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἠξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας
σφῶν γίγνεσθαι κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ Παυσανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν, ἤν που βιάζηται. Οἱ δὲ
Ἀθηναῖοι ἐδέξαντό τε τοὺς λόγους καὶ προσεῖχον τὴν γνώμην ὡς οὐ περιοψόμενοι τἆλλά τε
καταστησόμενοι ᾗ φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς. Έν τούτῳ δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο
Παυσανίαν ἀνακρινοῦντες ὧν πέρι ἐπυνθάνοντο· καὶ γὰρ ἀδικία πολλὴ κατηγορεῖτο αὐτοῦ
ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀφικνουμένων, καὶ τυραννίδος μᾶλλον ἐφαίνετο μίμησις ἢ
στρατηγία.
-------κατεστρέψαντο: υπέταξαν
βιαίου ὄντος αὐτοῦ ἤχθοντο: δυσανασχετούσαν με τη βίαιη συμπεριφορά του
νεωστί: προσφάτως, προ ολίγου
ᾗ φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς: με τον τρόπο που θα τους φαινόταν καλύτερος γι’ αυτούς
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου …
νεωστὶ ἠλευθέρωντο·».
Μονάδες 20

Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου:
Μήδων:

είναι……………………………………

στο……………………………………....................

ἡγεμόνας:

είναι……………………………………

στο……………………………………………………….

γίγνεσθαι:

είναι……………………………………

στο……………………………………………………….

Παυσανίᾳ:

είναι……………………………………

στο……………………………………………………….

τοὺς λόγους:

είναι……………………………………

στο……………………………………………………….
(μονάδες 5)

β. «καὶ τυραννίδος μᾶλλον ἐφαίνετο μίμησις ἢ στρατηγία»:

Διατυπώνεται εδώ μια

σύγκριση σε σχέση με τον τρόπο που ασκούσε την αρχηγία ο Παυσανίας. Να εντοπίσετε
τους δύο όρους της σύγκρισης (μονάδες 4), καθώς και τη λέξη που δηλώνει την υπεροχή
του ενός όρου σε σχέση με τον άλλον (μονάδα 1).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6.4
Α1.
1. – Λ: οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>
2. – Λ: ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις.
3. – Λ: οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε…τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι
μεταδιδόναι τῆς πολιτείας
4. – Σ: Ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν·
5. – Σ: ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§13-14
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται, όπως και το αρχαίο
διδαγμένο κείμενο, στη βίαιη συμπεριφορά των Τριάκοντα απέναντι στους Αθηναίους μετά
την ανατροπή της δημοκρατίας, αλλά και στην απόσταση που θέλουν να κρατήσουν από το
τυραννικό καθεστώς οι δύο ομιλητές. Επίσης, διαπιστώνει κανείς την κοινή κατηγορία
εναντίον των δύο δοκιμαζομένων: τη συνεργασία με τους Τριάκοντα. Επιπλέον, θα
μπορούσαν να αναζητηθούν ομοιότητες ως προς το ύφος, αλλά και την προσπάθεια των
δύο ομιλητών να κερδίσουν την εύνοια των βουλευτών.
Β4. επανάσταση, συμμετοχή, σκοπιμότητα, ηθικός, δημιουργικότητα.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Ἱστορίαι §§1.94-95
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Η Σπάρτη είχε διορίσει τον Παυσανία του Στο μεταξύ έστειλαν από τη Λακεδαίμονα τον
Κλεομβρότου

αρχηγό

των

ελληνικών Παυσανία του Κλεομβρότου ως αρχηγό των

δυνάμεων. Είχε στις διαταγές του είκοσι Ελληνικών
πελοποννησιακά

καράβια.

δυνάμεων

με

είκοσι

Τον Πελοποννησιακά πλοία· μαζί τους έπλεαν και

ακολουθούσαν τριάντα αθηναϊκά καράβια Αθηναίοι με τριάντα πλοία και πολλοί από
και

στρατός

από

τους

άλλους τους άλλους συμμάχους. Εκστρατεύσανε

συμμάχους. Έκαναν εκστρατεία στην Κύπρο πρώτα

στην

Κύπρο

και

υπέταξαν

το

όπου υπόταξαν το μεγαλύτερο μέρος του μεγαλύτερο μέρος της, πήγανε ύστερα στο
νησιού. Μετά πήγαν στο Βυζάντιο που το Βυζάντιο, που το κατείχαν οι Μήδοι, και το
κρατούσαν

πάντα

οι

Πέρσες

και

το κυρίευσαν μετά από πολιορκία. Επειδή όμως

κυρίεψαν ύστερα από πολιορκία, πάντα ο Παυσανίας είχε αρχίσει να φέρεται βίαια,
υπό την ηγεσία του Παυσανία. Ο βίαιος οι άλλοι Έλληνες δυσανασχετούσαν και

τρόπος του είχε αρχίσει να δυσαρεστεί τους περισσότερο

οι

Ίωνες

κι

όσοι

είχαν

Έλληνες και ιδιαίτερα τους Ίωνες και όσους πρόσφατα ελευθερωθεί από το ζυγό του
άλλους είχαν πρόσφατα ελευθερωθεί από Πέρση βασιλέως. Πήγαιναν έτσι συχνά στους
τον ζυγό του Βασιλέως. Πήγαιναν στους Αθηναίους και τους ζητούσαν να γίνουν
Αθηναίους και τους ζητούσαν να γίνουν εκείνοι αρχηγοί τους, λόγω της φυλετικής
εκείνοι αρχηγοί τους, αφού η καταγωγή συγγένειας, και να μην επιτρέπουν στον
τους ήταν κοινή, και να εμποδίζουν τον Παυσανία τις όποιες αυθαιρεσίες του. Οι
Παυσανία

να

ενεργεί

αυθαίρετα.

Οι Αθηναίοι δέχτηκαν αυτές τις προτάσεις και

Αθηναίοι δέχτηκαν τις προτάσεις αυτές και παρακολουθούσαν με προσοχή το ζήτημα
πρόσεχαν να μην αφήσουν τον Παυσανία αποφασισμένοι να μην αδιαφορήσουν και
να κάνει ό,τι θέλει και να εκμεταλλεύονται γενικά να τακτοποιήσουν τα πράγματα με
κάθε περίσταση για να κανονίζουν τα τον τρόπο που θα τους φαινόταν καλύτερος
ζητήματα προς το δικό τους συμφέρον. Στο γι’ αυτούς. Στο μεταξύ οι Λακεδαιμόνιοι
μεταξύ οι Λακεδαιμόνιοι ανακάλεσαν τον ανακάλεσαν τον Παυσανία, για να τον
Παυσανία για να τον ανακρίνουν για όσα ανακρίνουν

σχετικά

με

όσα

είχαν μάθει. Πολλά του καταμαρτυρούσαν πληροφορούνταν. Διότι από τους Έλληνες
οι Έλληνες που έφταναν στην Σπάρτη, γιατί που έφθασαν στη Σπάρτη διατυπώνονταν
συμπεριφερόταν

περισσότερο

σαν κατηγορίες εναντίον του για μεγάλες αδικίες,

τύραννος παρά σαν στρατηγός.

και ο τρόπος που ασκούσε την αρχηγία

Μτφρ. Άγγ. Βλάχος. 2008. φαινόταν

μάλλον

απομίμηση

τυραννίας

παρά στρατηγία.
Μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος. 2011.
Γ4.
α.
Μήδων: είναι υποκείμενο στη μετοχή (γενικής απόλυτη) ἐχόντων.
ἡγεμόνας: είναι κατηγορούμενο στο αὐτοὺς (: αντικείμενο στο ρήμα ἠξίουν και υποκείμενο
στο απαρέμφατο γίγνεσθαι).
γίγνεσθαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἠξίουν (τελικό απαρέμφατο).
Παυσανίᾳ: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο μὴ ἐπιτρέπειν
τοὺς λόγους: αντικείμενο στο ρήμα ἐδέξαντό.
β.

Οι δύο όροι σύγκρισης είναι: μίμησις (α΄ όρος σύγκρισης), ἢ στρατηγία (β΄ όρος σύγκρισης).
Η συγκριτική λέξη (που δηλώνει την υπεροχή του ενός όρου σε σχέση με τον άλλον) είναι το
επίρρημα συγκριτικού βαθμού μᾶλλον.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6.4
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. 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. 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.
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 και ο αδελφός του έφυγαν από την Αθήνα για τον Πόντο, όταν οι
Τριάκοντα ανέλαβαν την εξουσία.
2. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι οι Τριάκοντα στερούσαν τα πολιτικά δικαιώματα ακόμα
και από αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκαν για την ανατροπή της δημοκρατίας.
3. Σύμφωνα με τον Μαντίθεο η ξύλινη πινακίδα (τὸ σανίδιον) αποτελεί ισχυρή απόδειξη
για αυτούς που υπηρέτησαν στην τάξη των ιππέων.

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις
1. «Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτησομένους ἐξέπεμψε…». Ποιο ιστορικό γεγονός υπαινίσσεται ο Μαντίθεος με τη
φράση «πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς»; (μονάδες 2)
2. «οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>»: Σε τι ακριβώς αναφέρεται ο
Μαντίθεος με τη φράση «τῶν τειχῶν καθαιρουμένων»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§35.2-4
Στο έργο Ἀθηναίων Πολιτεία ο Αριστοτέλης πραγματεύεται την πολιτειακή ιστορία της
αρχαίας Αθήνας. Το κείμενο αναφέρεται στις πολιτειακές εξελίξεις μετά την ανάληψη της
εξουσίας από τους Τριάκοντα.
Στην αρχή ήσαν μετριοπαθείς με τους πολίτες και προσποιούνταν ότι κυβερνούν σύμφωνα
με το πάτριο πολίτευμα. Αφαίρεσαν από τον Άρειο Πάγο τους νόμους του Εφιάλτη και του
Αρχιστράτου περί Αρεοπαγιτών και τους νόμους του Σόλωνα όσοι έδιναν λαβή σε
αμφισβητήσεις και κατήργησαν την τελεσιδικία από τους δικαστές. Ισχυρίζονταν ότι
διορθώνουν έτσι το πολίτευμα αφαιρώντας κάθε αιτία αμφισβητήσεως. […] Στην αρχή,
λοιπόν, αυτά έκαναν. Καταδίωξαν τους συκοφάντες και τους κακούς εκείνους και φαύλους,
όσοι μιλούσαν στον λαό εναντίον του συμφέροντός του για να τον κολακέψουν. Η πολιτεία
χαιρόταν για όλα αυτά που γίνονταν επειδή νόμιζε ότι οι Τριάκοντα ενεργούν για το
καλύτερο. Όταν όμως στερεώθηκαν στην εξουσία δεν σέβονταν κανέναν από τους πολίτες
αλλά σκότωσαν όσους ξεχώριζαν από πλούτο, καταγωγή ή αξίωμα θέλοντας να
εξαφανίσουν τους επίφοβους και, ταυτόχρονα, να αρπάξουν τις περιουσίες τους. Σε μικρό
χρονικό διάστημα σκότωσαν όχι λιγότερους από χίλιους πεντακόσιους.
Μτφρ. Α.Σ.Βλάχος

Β4. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό
καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου: πατήρ, πένθ᾽,
ἡμέραις, καιρόν, δῆμον.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§92-94.1
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
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.
---------δουλεύω: είμαι δούλος σε κάποιον, υπηρετώ ως δούλος
τὰ ὀνείδη: οι αισχρές πράξεις, τα αίσχη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Βούλομαι δὲ ὀλίγα … ἂν τούτοις
ἐδουλεύετε».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
ἑκατέρους:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

καταβαίνειν:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τὰς … συμφοράς:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

συνωφελεῖσθαι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

ὑπεροψίας:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

εἶναι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 6)

β. Ο ομιλητής στο παραπάνω απόσπασμα διατυπώνει κάποια συμπεράσματα. Να τα
εντοπίσετε και να καταγράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες τα διατυπώνει.
(μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6.4
Α1.
α.
1. – Λ: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτησομένους ἐξέπεμψε
2. – Σ: ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον
3. – Λ: 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.
β.
1. Ο Μαντίθεος υπαινίσσεται την καταστροφή των Αθηναίων στη ναυμαχία στους Αιγός
ποταμούς [τον Απρίλιο του 405 π.Χ.].
2. Ο Μαντίθεος αναφέρεται στην κατεδάφιση των μακρών τειχών που συνέδεαν την Αθήνα
με τον Πειραιά [και η οποία έγινε με διαταγή του Λύσανδρου το 404 π.Χ.].
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§35.2-4
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στον αυταρχικό, βίαιο
τρόπο με τον οποίο οι Τριάκοντα άσκησαν την εξουσία και συμπεριφέρθηκαν στους
πολίτες. Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία για εμβάθυνση στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, στις
συνθήκες που επικράτησαν μετά την κατάλυση της δημοκρατίας στην Αθήνα, στη σημασία
αυτής της πολιτειακής μεταβολής.
Β4.
πατροπαράδοτος, φιλοπατρία, πατριαρχία – πενθήμερος, πεντάγραμμο, πεντάγωνο –
ενήμερος, ημερολόγιο, εφημερίδα – καλοκαίρι, καιροσκόπος, επίκαιρος – δήμαρχος,
πανδημία, δημοκρατία.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§92-94.1
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Θέλω να κατεβώ από το βήμα, αφού πρώτα Θα κατεβώ από το βήμα, αφού υπενθυμίσω
θυμίσω μερικά στις δύο μερίδες των μερικά ακόμη και στους δυο, και στους
πολιτών, και στη μερίδα της πόλης και στη ολιγαρχικούς

δηλαδή

και

στους

μερίδα του Πειραιά, έτσι ώστε να ψηφίσετε δημοκρατικούς, για να πάρετε την ορθή
όλοι έχοντας για κριτήρια αυτά που απόφαση

έχοντας

ως

παράδειγμα

τις

υποφέρατε εξαιτίας τους. Πρώτα πρώτα, συμφορές που έγιναν εξαιτίας αυτών εδώ σε
όσοι μείνατε στην πόλη, συλλογιστείτε ότι σας.

Και

πρώτα

αυτοί ασκούσαν πάνω σας μια τόσο ολιγαρχικοί
σκληρή

εξουσία,

αναγκασμένοι
αδελφούς

να

και

ώστε
διεξάγετε

τους

γιους

λοιπόν,

σκεφθείτε

όσοι

είσθε

ότι

τόσο

ήσασταν δεινοπαθήσατε από αυτούς εδώ, ώστε
με

τους εξαναγκασθήκατε να κάνετε τέτοιο πόλεμο

και

τους εναντίον των αδελφών σας και των παιδιών

συμπολίτες σας ένα τέτοιον πόλεμο, όπου, και των συμπολιτών σας, στον οποίο, αν και
μολονότι έχετε ηττηθεί, βρίσκεστε στην ηττηθήκαμε, έχετε τα ίδια δικαιώματα με
ίδια μοίρα με τους νικητές, ενώ, αν τους νικητές, αν όμως επικρατούσατε, θα
νικούσατε, θα γινόσασταν δούλοι των εξακολουθούσατε να είσθε σ' αυτούς (τους
Τριάντα. Αυτοί, με τις πολιτικές τους τυράννους) δούλοι. Κι αυτοί τις ιδιωτικές
αυθαιρεσίες, μεγάλωσαν τις ιδιωτικές τους περιουσίες τους θα μπορούσαν να τις
περιουσίες, ενώ εσείς, με τον εμφύλιο μεγαλώσουν, εκμεταλλευόμενοι εσάς, ενώ
πόλεμο, τις έχετε ελαττώσει. Γιατί, φυσικά, εσείς

εξαιτίας

του

μεταξύ

σας

δε θεωρούσαν απαραίτητο να συμμετέχετε αλληλοσπαραγμού τις μειώσατε. Γιατί, δεν
στα διάφορα κέρδη, ενώ σας ανάγκαζαν να αξίωναν να ωφελείσθε και σεις μαζί τους
συμμερίζεστε

τις

ευθύνες

που

τους αλλά σας υποχρέωναν να συκοφαντείσθε

καταλόγιζαν. Και έφτασαν σε τέτοιο βαθμό μαζί τους, αφού έφτασαν σε τέτοιο βαθμό
κυνισμού,

ώστε

δεν

κέρδιζαν

την αλαζονείας, ώστε σας θεωρούσαν πιστούς όχι

αφοσίωσή σας μοιράζοντάς σας από τα με το να σας δίνουν μέρος από τα αγαθά
αγαθά

τους,

αλλά

πίστευαν

ότι τους, αλλά σας λογάριαζαν για δικούς τους με

αποχτούσαν την εύνοιά σας μεταδίδοντάς το να σας μεταδίδουν μέρος από τα αίσχη
σας τα αίσχη τους.

τους.

Μτφρ. Ν.Χ. Χουρμουζιάδης. χ.χ.

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2003.

Γ4.
α.
ἑκατέρους: είναι (άμεσο) αντικείμενο στη μετοχή ἀναμνήσας
καταβαίνειν: είναι αντικείμενο στο ρήμα Βούλομαι (τελικό απαρέμφατο).
τὰς… συμφοράς: είναι αντικείμενο στη μετοχή ἔχοντες.
συνωφελεῖσθαι: είναι αντικείμενο (τελικό απαρέμφατο) στο ρήμα (οὐκ) ἠξίουν.
ὑπεροψίας: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο τοσοῦτον.
εἶναι: είναι αντικείμενο στο ρήμα ᾤοντο (ειδικό απαρέμφατο).

β.
Ο

ομιλητής

διατυπώνει

τα

εξής

συμπεράσματα

(δευτερεύουσες

επιρρηματικές

συμπερασματικές προτάσεις):
ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον [μονάδες 2]
ὥστε οὐ τῶν ἀγαθῶν κοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς ἐκτῶντο,
ἀλλὰ (ὥστε) τῶν ὀνειδῶν μεταδιδόντες εὔνους ᾤοντο εἶναι

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους
λόγου και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι
λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος εκφράζει την πεποίθηση ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει την ενοχή του.
2. Ο Μαντίθεος προτρέπει τους βουλευτές να λάβουν υπόψη τους μόνο τους καταλόγους
με τα ονόματα των ιππέων από τους οποίους εισπράχθηκαν τα αντίστοιχα επιδόματα.
3. Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι κάποιοι από τους πολίτες υπέφεραν εξαιτίας του.
4. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι πολλοί από τους βουλευτές εκλέχθηκαν σε αυτό το αξίωμα,
επειδή δεν είχαν υπηρετήσει στο ιππικό την εποχή των Τριάκοντα.
5. Ο Μαντίθεος καλεί μάρτυρα, για να επιβεβαιώσει τον χρόνο επιστροφής του στην
Αθήνα.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§9-11

Στον λόγο αυτόν, που εκφωνείται κατά τη διαδικασία της δοκιμασίας του Φίλωνα, ο
κατήγορος–βουλευτής προσπαθεί να αποδείξει ότι ο δοκιμαζόμενος είναι ανάξιος να
αναλάβει το βουλευτικό αξίωμα.
Επιπλέον, αυτός δεν άλλαξε στάση, όπως (έκαναν) μερικοί πολίτες, όταν είδαν να έχουν
επιτυχίες για όσα έκαναν οι προερχόμενοι από τη Φυλή, ούτε έκρινε σκόπιμο να
συμμετάσχει σε καμιά από αυτές τις επιτυχίες, επειδή ήθελε να επιστρέψει στη (χώρα του)
με την προϋπόθεση ότι (οι δημοκρατικοί) θα είχαν πετύχει το σκοπό τους παρά να
επανέλθει μαζί μ' αυτούς, αφού κατορθώσει κάτι από αυτά που συμφέρουν τη δημοκρατία.
Ούτε ήρθε στον Πειραιά ούτε μπήκε (εθελοντικά) σε στρατιωτική παράταξη. Και, βέβαια,
εκείνος που τολμούσε να σας προδίδει, αν και έβλεπε ότι υπερισχύετε, τι άραγε θα έκανε
αν δεν πετυχαίνατε αυτά που θέλαμε; Όσοι λοιπόν λόγω προσωπικής τους συμφοράς δεν
πήραν μέρος στους κινδύνους της πόλης είναι άξιοι να τύχουν κάποια συγχώρεση. Γιατί
κανείς δε δυστυχεί με τη θέλησή του. Όσοι έκαναν όμως αυτό σκόπιμα (δεν συμμετείχαν),
είναι ανάξιοι κάθε συγνώμης. Γιατί αυτό το έκαναν όχι από δυστυχία αλλά από δόλο. Κι
έγινε συνήθεια να θεωρείται δίκαιο από όλους τους ανθρώπους για τις ίδιες αδικίες να
οργίζονται περισσότερο με εκείνους (που αδικούν), αν και μπορούν να μην το κάνουν, να
συγχωρούν δε τους φτωχούς ή τους ανάπηρους, επειδή νομίζουν ότι αυτοί αδικούν
ακούσια.
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης

Β4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε μία
περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με
διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο κείμενο: καταβαλόντα, ζημιοῦσθαι,
γράμμασιν, δεινόν, ἀποδείξας. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή
της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο).
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἱέρων, κεφ. 5 §§ 1-2
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1920, ανατ. 1969)

Ο Ιέρωνας, τύραννος των Συρακουσών, στον διάλογό του με τον ποιητή Σιμωνίδη παραθέτει
όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι τύραννοι παρουσιάζουν αντιφάσεις στα
συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους.
Χαλεπὸν δ’ ἐρῶ σοι καὶ ἄλλο πάθημα, ὦ Σιμωνίδη, τῶν τυράννων. Γιγνώσκουσι μὲν γὰρ
οὐδὲν ἧττον τῶν ἰδιωτῶν τοὺς ἀλκίμους τε καὶ σοφοὺς καὶ δικαίους. Τούτους δ’ ἀντὶ τοῦ
ἄγασθαι φοβοῦνται, τοὺς μὲν ἀνδρείους, μή τι τολμήσωσι τῆς ἐλευθερίας ἕνεκεν, τοὺς δὲ
σοφούς, μή τι μηχανήσωνται, τοὺς δὲ δικαίους, μὴ ἐπιθυμήσῃ τὸ πλῆθος ὑπ’ αὐτῶν
προστατεῖσθαι. Ὅταν δὲ τοὺς τοιούτους διὰ τὸν φόβον ὑπεξαιρῶνται, τίνες ἄλλοι αὐτοῖς
καταλείπονται χρῆσθαι ἀλλ’ ἢ οἱ ἄδικοί τε καὶ ἀκρατεῖς καὶ ἀνδραποδώδεις; Οἱ μὲν ἄδικοι
πιστευόμενοι, διότι φοβοῦνται ὥσπερ οἱ τύραννοι τὰς πόλεις μήποτε ἐλεύθεραι γενόμεναι
ἐγκρατεῖς αὐτῶν γένωνται, οἱ δ’ ἀκρατεῖς τῆς εἰς τὸ παρὸν ἐξουσίας ἕνεκα, οἱ δ’
ἀνδραποδώδεις, διότι οὐδ’ αὐτοὶ ἀξιοῦσιν ἐλεύθεροι εἶναι. Χαλεπὸν οὖν καὶ τοῦτο τὸ
πάθημα ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι, τὸ ἄλλους μὲν ἡγεῖσθαι ἀγαθοὺς ἄνδρας, ἄλλοις δὲ χρῆσθαι
ἀναγκάζεσθαι. Ἔτι δὲ φιλόπολιν μὲν ἀνάγκη καὶ τὸν τύραννον εἶναι· ἂνευ γὰρ τῆς πόλεως
οὔτ’ ἂν σῴζεσθαι δύναιτο οὔτ’ εὐδαιμονεῖν· ἡ δὲ τυραννὶς ἀναγκάζει καὶ ταῖς ἑαυτῶν
πατρίσιν ἐνοχλεῖν.
---------ὁ ἄλκιμος: ο γενναίος, ο δυνατός
ἄγαμαί τι: θαυμάζω, επιδοκιμάζω κάτι
προστατέομαι, -οῦμαι ὑπό τινος: κυβερνώμαι, διοικούμαι από κάποιον
ὑπεξαιροῦμαι: απομακρύνω κάποιον
ὁ ἀνδραποδώδης: ο δουλικός, ο δουλοπρεπής
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Χαλεπὸν δ’ ἐρῶ … ἀκρατεῖς καὶ
ἀνδραποδώδεις;»
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου:
Τούτους:

είναι ………………………………………….… στο ……………………….….………………

διὰ τὸν φόβον:

είναι ……………………………………….…….. στο …………………………..………………

τὰς πόλεις:

είναι …………………………………………….. στο ……………………………………………

ἐλεύθεροι:

είναι …………………………………………….. στο …………………………………………

εἶναι:

είναι ………………………………………..…… στο …………………….……………………
(μονάδες 5)

β. «Οἱ μὲν ἄδικοι… ἀξιοῦσιν ἐλεύθεροι εἶναι» Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε και
να καταγράψετε την πρόταση που δηλώνει φόβο (μονάδες 3), τον τρόπο εισαγωγής και
εκφοράς της (μονάδες 2).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
Α1.
1. – Σ: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ᾽ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε
παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα.
2. – Σ: Ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε·
3. – Λ: ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε
4. – Λ: καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας
5. – Σ: Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§9-11
Επισήμανση: Τα δύο κείμενα σχετίζονται με τη διαδικασία της δοκιμασίας για την ανάληψη
βουλευτικού αξιώματος, αμέσως μετά την πτώση του καθεστώτος των Τριάκοντα στην
Αθήνα. Γι’ αυτό και στα δύο κείμενα καθοριστικό κριτήριο είναι η συμπεριφορά των
πρωταγωνιστών (Μαντίθεος, Φίλων) κατά την περίοδο του τυραννικού καθεστώτος.
Ωστόσο, διαφοροποιούνται ως προς τον ρόλο του ομιλητή. Ο Κατά Φίλωνος δοκιμασίας
λόγος εκφωνείται από τον κατήγορο ο οποίος κατηγορεί τον Φίλωνα ότι είναι ανάξιος να
αναλάβει το αξίωμα λόγω της σκόπιμης αδράνειάς του κατά την προσπάθεια των
δημοκρατικών να επικρατήσουν έναντι των ολιγαρχικών την περίοδο των Τριάκοντα.
Β4.
Η αρρώστια τον κατέβαλε και δεν είχε καθόλου δυνάμεις.
Και τα δύο αυτοκίνητα έπαθαν μεγάλη ζημιά και χρειάζονται επισκευή.
Η Χ ήταν δεινή κολυμβήτρια και πήρε το χρυσό μετάλλιο.
Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου είναι 24.
Οι αποδείξεις για τις αγορές καταγράφονται πλέον με αυτόματο τρόπο ηλεκτρονικά.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἱέρων, κεφ. 5 §§ 1-2
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Θα σου πω κι ένα άλλο από τα δυσάρεστα Θα σου πω, Σιμωνίδη, και ένα άλλο
που παθαίνουν οι τύραννοι, Σιμωνίδη. δυσάρεστο πάθημα τυράννων. Αυτοί ξέρουν
Αυτοί, παρ' όλο που αναγνωρίζουν τους πολύ καλά και τους σεμνούς και τους
γενναίους, τους σοφούς και τους δίκαιους σοφούς και τους δίκαιους πολίτες, αλλά αντί
όχι λιγότερο απ' ότι οι ιδιώτες, τους να τους εκτιμούν τους φοβούνται· άλλους φοβούνται μάλλον παρά τους θαυμάζουν τους ανδρείους- μήπως και αποτολμήσουν

τους ανδρείους, μήπως και τολμήσουν κάτι κάτι για χάρη της ελευθερίας τους, άλλους
για χάρη της ελευθερίας· τους σοφούς δε, τους σοφούς, μήπως μηχανευτούν κάτι
μήπως και μηχανευτούν κάτι τους δίκαιους, εναντίον τους και τέλος, τους δίκαιους,
μήπως

τους

θελήσει

το

πλήθος

για μήπως

επιθυμήσει

ο

λαός

να

τον

κυβερνήτες του. Κι όταν οι τύραννοι από το κυβερνήσουν αυτοί. Όταν όλους αυτούς
φόβο τους τούς ξεπαστρέψουν αυτούς, τους απομακρύνουν από φόβο, ποιοι άλλοι
ποιοι άλλοι θα τους μείνουν για να τους απομένουν για να τους χρησιμοποιήσουν,
χρησιμοποιούν εκτός από τους άδικους, παρά

οι

άδικοι,

οι

ανήθικοι

και

οι

τους έκλυτους και τους δουλοπρεπείς; Τους δουλοπρεπείς; Οι άδικοι προσελκύουν την
άδικους τους εμπιστεύονται, γιατί κι αυτοί εμπιστοσύνη

των

τυράννων

φοβούνται, όπως οι τύραννοι, μήπως η πόλη φοβούνται

ότι

αν

γιατί

καμμιά

δεν
φορά

κάποια μέρα γίνει ελεύθερη και ασκήσει ελευθερωθούν οι πολιτείες θα ανατεθεί η
πάνω τους την εξουσία της· τους έκλυτους εξουσία

στους

αδίκους

αυτούς.

Τους

εξαιτίας της ελευθερίας δράσης που έχουν ανήθικους τους εμπιστεύονται γιατί δεν
προς το παρόν και τους δουλοπρεπείς, ενδιαφέρονται παρά για την παρούσα
επειδή αυτοί δεν έχουν καμιά αξίωση να εξουσία, ενώ τους δουλοπρεπείς τους
είναι ελεύθεροι. Μου φαίνεται λοιπόν θέλουν γιατί ούτε για τον εαυτό τους δεν
δυσάρεστο κι αυτό το πάθημα: άλλους να διεκδικούν την ελευθερία. Πιστεύω, λοιπόν,
θεωρείς χρηστούς άνδρες κι άλλους να είσαι πως και τούτο το πάθημα είναι δυσάρεστο,
αναγκασμένος να χρησιμοποιείς. Επιπλέον, δηλαδή αυτούς που τους θεωρείς ως
ο τύραννος είναι αναγκασμένος να αγαπά χρηστούς άνδρες να μη μπορείς να τους
την πόλη του · γιατί χωρίς αυτή δεν μπορεί χρησιμοποιήσεις κι αυτούς που δεν εκτιμάς
ούτε να υπάρχει ούτε να ευτυχεί · η ν' αναγκάζεσαι να τους χρησιμοποιείς.
τυραννία όμως αναγκάζει τους τυράννους Ακόμα πρέπει ο τύραννος ν' αγαπά την πόλη
να εγκαλούν την ίδια την πατρίδα τους.

του, γιατί χωρίς την πολιτεία δεν μπορεί

Μτφρ. Λ. Τρουλινός. 1994.

ούτε να υπάρξει, ούτε να ευδαιμονεί. Η
τυραννίδα, όμως, αναγκάζει τους τυράννους
να κακομεταχειρίζονται και τις ίδιες τους τις
πατρίδες και να τις μειώνουν με τα διάφορα
μέτρα τους.
Μτφρ. Τ. Βουρνάς. 1984.

Γ4.

α.
Τούτους: είναι αντικείμενο στο ρήμα φοβοῦνται.
διὰ τὸν φόβον: είναι εμπρόθετος (επιρρηματικός) προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα
ὑπεξαιρῶνται.
τὰς πόλεις: είναι αντικείμενο στο ρήμα φοβοῦνται.
ἐλεύθεροι: είναι κατηγορούμενο στο αὐτοὶ (από το συνδετικό εἶναι).
εἶναι: είναι υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα δοκεῖ (ειδικό απαρέμφατο).
β. μήποτε ἐλεύθεραι γενόμεναι ἐγκρατεῖς αὐτῶν γένωνται: Δευτερεύουσα (ονοματική)
ενδοιαστική πρόταση. Εισάγεται με τον ενδοιαστικό σύνδεσμο μή (μήποτε). Εκφέρεται με
υποτακτική (γένωνται) Λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα φοβοῦνται.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους
λόγου και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι
λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι επέστρεψε ολόκληρο το επίδομα του ιππέα στο δημόσιο.
2. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του σανιδίου.
3. Ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι οι σύνδικοι, ως συνήγοροι του δημοσίου, τον
κατηγόρησαν ότι δεν επέστρεψε το επίδομα του ιππέα.
4. Ο Μαντίθεος αρνείται την κατηγορία, επειδή θεωρεί ότι αποτελεί εμπόδιο στην έγκρισή
του ως βουλευτή.
5. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι ο μοναδικός λόγος της απολογίας του είναι ο έλεγχος της
ψευδολογίας των κατηγόρων του.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1396b
Ο φιλόσοφος ορίζει τη ρητορική ως τέχνη της πειθούς, ταξινομεί τους τρόπους πειθούς
(επίκληση στη λογική, στο συναίσθημα και στο ήθος του ομιλητή) και προσθέτει ότι ο

ρήτορας μεταχειρίζεται τους ρητορικούς συλλογισμούς, τα ἐνθυμήματα και τα
παραδείγματα.
Δύο είδη ενθυμημάτων υπάρχουν: μερικά αποδεικνύουν ότι κατιτί είναι ή δεν είναι, κάποια
άλλα ελέγχουν· τα δύο αυτά είδη διαφέρουν μεταξύ τους όπως ο έλεγχος και ο συλλογισμός
στη διαλεκτική. Στο αποδεικτικό ενθύμημα συνάγεται συμπέρασμα από προτάσεις που το
περιεχόμενό τους είναι κοινής αποδοχής, ενώ στο ελεγκτικό ενθύμημα συνάγεται
συμπέρασμα που δεν είναι αποδεκτό από τον αντίπαλο.
Μτφρ. Δ. Λυπουρλής

Β4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με σύνθετες
ομόρριζες λέξεις της μετοχής καταβαλόντα, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
• Εξαιτίας της πράξης του τιμωρήθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου με ημερήσια
…………………….
• Τον ………………………………… και τον σκότωσε.
• Ήταν πολύ ισχυρός χαρακτήρας και ήθελε πάντα να ……………………. τη γνώμη του.
• Την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά! Ήταν ένας …………………………………… έρωτας.


Δεν μπορούσε να ακούσει καθαρά τι του έλεγε, επειδή είχε πολλές ……………………. στο
δίκτυο.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, ∆ήμου καταλύσεως ἀπολογία §§25-26
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Ο ομιλητής προσπαθεί να αποδείξει ότι, μολονότι παρέμεινε στην Αθήνα κατά την περίοδο
της διακυβέρνησης των Τριάκοντα, δεν υπήρξε συνεργός ή ομοϊδεάτης τους. Στο
συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται στο ολιγαρχικό πραξικόπημα κατά τη διάρκεια του
Πελοποννησιακού Πολέμου, που ανέτρεψε το δημοκρατικό πολίτευμα και εγκαθίδρυσε τη
λεγόμενη «Αρχή των 400».
Ἄξιον δὲ μνησθῆναι <καὶ> τῶν μετὰ τοὺς τετρακοσίους πραγμάτων· εὖ γὰρ εἴσεσθε ὅτι, ἃ
μὲν οὗτοι συμβουλεύουσιν, οὐδεπώποτε ὑμῖν ἐλυσιτέλησεν, ἃ δ' ἐγὼ παραινῶ,

ἀμφοτέραις ἀεὶ ταῖς πολιτείαις συμφέρει. Ἴστε γὰρ Ἐπιγένην καὶ Δημοφάνην καὶ Κλεισθένην
ἰδίᾳ μὲν καρπωσαμένους τὰς τῆς πόλεως συμφοράς, δημοσίᾳ δὲ ὄντας μεγίστων κακῶν
αἰτίους. Ἐνίων μὲν γὰρ ἔπεισαν ὑμᾶς ἀκρίτων θάνατον καταψηφίσασθαι, πολλῶν δὲ ἀδίκως
δημεῦσαι τὰς οὐσίας, τοὺς δ' ἐξελάσαι καὶ ἀτιμῶσαι τῶν πολιτῶν· τοιοῦτοι γὰρ ἦσαν ὥστε
τοὺς μὲν ἡμαρτηκότας ἀργύριον λαμβάνοντες ἀφιέναι, τοὺς δὲ μηδὲν ἠδικηκότας εἰς ὑμᾶς
εἰσιόντες ἀπολλύναι. Καὶ οὐ πρότερον ἐπαύσαντο, ἕως τὴν μὲν πόλιν εἰς στάσεις καὶ τὰς
μεγίστας συμφορὰς κατέστησαν, αὐτοὶ δ' ἐκ πενήτων πλούσιοι ἐγένοντο. Ὑμεῖς δὲ οὕτως
διετέθητε ὥστε τοὺς μὲν φεύγοντας κατεδέξασθε, τοὺς δ' ἀτίμους ἐπιτίμους ἐποιήσατε, τοῖς
δ' ἄλλοις περὶ ὁμονοίας ὅρκους ὤμνυτε·
---------ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἄξιον δὲ μνησθῆναι <καὶ> …
ἀτιμῶσαι τῶν πολιτῶν·».
Μονάδες 20
Γ4.
α. μνησθῆναι, καταψηφίσασθαι: Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των
υπογραμμισμένων απαρεμφάτων, να γράψετε τα υποκείμενά τους και να ελέγξετε αν
έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.
(μονάδες 4)
β. «εὖ γὰρ εἴσεσθε ὅτι, ἃ μὲν οὗτοι συμβουλεύουσιν, οὐδεπώποτε ὑμῖν ἐλυσιτέλησεν»:
Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις του αποσπάσματος (μονάδες 3), το είδος τους και τον
συντακτικό τους ρόλο (μονάδες 3).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
Α1.
1. – Λ: οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα
2. – Λ:. ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ
3. – Λ: οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις
4. – Λ: οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς
5. – Σ: ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1396b
Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο Αριστοτέλης διακρίνει τις κατηγορίες
των ενθυμημάτων (βραχυλογικών συνήθως συλλογισμών) που χρησιμοποιούνταν από τους
ρήτορες. Η διάκριση αυτή μπορεί να επιβεβαιωθεί στο απόσπασμα από τον λόγο του
Λυσία, αξιοποιώντας τους συλλογισμούς που διατυπώνει ο Μαντίθεος.
Β4.
αποβολή, πυροβόλησε, επιβάλει, κεραυνοβόλος, παρεμβολές
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, ∆ήμου καταλύσεως ἀπολογία §§25-26
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Αξίζει να αναφερθούμε και στην κατάσταση Αξίζει όμως να έχετε υπόψη και τη μετά
μετά

τους

τετρακόσιους·

γιατί

θα τους τετρακόσιους κατάσταση της πόλης.

κατανοήσετε καθαρά ότι, όσα αυτοί σας Διότι καλά θα κατανοήσετε ότι, όσα αυτοί
συμβουλεύουν, ποτέ δε σας ωφέλησαν, όσα (οι κατήγοροί μου) σας συμβουλεύουν,
όμως εγώ σας συμβουλεύω συμφέρουν ουδέποτε σας ωφέλησαν, όσα όμως εγώ σας
πάντα και στα δυο πολιτεύματα. Γνωρίζετε, συμβουλεύω, είναι συμφέροντα και

στη

ασφαλώς, ότι ο Επιγένης κι ο Δημοφάνης και δημοκρατία και στην ολιγαρχία. Διότι
ο

Κλεισθένης

εκμεταλλεύτηκαν

για γνωρίζετε ότι ο Επιγένης και ο Δημοφάνης

προσωπικό τους όφελος τις συμφορές της και ο Κλεισθένης εκμεταλλεύτηκαν τις
πόλης, ενώ για το δημόσιο συμφέρον έγιναν συμφορές της πόλης για το προσωπικό τους
πρόξενοι των μεγαλύτερων συμφορών. Γιατί, συμφέρον, και ότι έγιναν αίτιοι των
έπεισαν εσάς να καταδικάσετε σε θάνατο μεγαλύτερων συμφορών στο κράτος. Διότι
μερικούς χωρίς δίκη και να στερήσετε από σας έπεισαν μερικούς να θανατώσετε χωρίς
πολλούς τις περιουσίες άδικα, κι άλλους από δίκη, πολλών να δημεύσετε τις περιουσίες,
τους συμπολίτες μας να εξορίσετε και από άλλους από τους πολίτες να εξορίσετε, και

άλλους να στερήσετε τα πολιτικά τους από άλλους να αφαιρέσετε τα πολιτικά τους
δικαιώματα· γιατί, έτσι ενήργησαν, ώστε να δικαιώματα· διότι ήταν τέτοιοι, ώστε τους
μην ενοχλούν τους ενόχους εισπράττοντας ενόχους λαμβάνοντας από αυτούς χρήματα
από αυτούς χρήματα, αλλά να εξοντώνουν να μη τους ενοχλούν, τους αθώους όμως
τους αθώους οδηγώντας τους ενώπιόν σας· καταγγέλλοντάς τους να καταστρέφουν. Και
και δε σταμάτησαν νωρίτερα, παρά μόνον δεν

έπαυσαν,

έως

ότου

στην

πόλη

αφού οδήγησαν την πόλη σε εμφύλιο προκάλεσαν εμφυλίους πολέμους και τις
σπαραγμό και στις μεγαλύτερες συμφορές, μεγαλύτερες συμφορές, αυτοί όμως, αν και
ενώ οι ίδιοι από φτωχοί έγιναν πλούσιοι. ήταν φτωχοί, έγιναν πλούσιοι. Εσείς, λοιπόν,
Εσείς

όμως

έτσι

αντιμετωπίσατε

το με αυτόν τον τρόπο τακτοποιήσατε (την

πρόβλημα, ώστε δεχτήκατε πίσω τους κατάσταση που δημιουργήθηκε εξαιτίας των
εξόριστους,

δώσατε

ξανά

τα

πολιτικά συκοφαντών)· δεχθήκατε τους εξορίστους,

δικαιώματα σε όσους τα είχαν στερηθεί και δώσατε πολιτικά δικαιώματα σε όσους τα
ορκιστήκατε μεταξύ σας για ομόνοια·

στερήθηκαν, και δώσατε όρκους μεταξύ σας

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2004.

για ομόνοια·
Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. Διασκευή
από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Γ4.
α. μνησθῆναι: (τελικό απαρέμφατο) είναι υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης ἄξιον ἐστί,
υποκείμενο εννοείται το ὑμᾶς ή ἡμᾶς: ετεροπροσωπία.
καταψηφίσασθαι: (τελικό απαρέμφατο) είναι αντικείμενο στο ρήμα ἔπεισαν, οὗτοι
(Επιγένης, Δημοφάνης, Κλεισθένης), υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το «ὑμᾶς»:
ετεροπροσωπία.
β. εὖ γὰρ εἴσεσθε: κύρια πρόταση
ὅτι οὐδεπώποτε ὑμῖν ἐλυσιτέλησεν: δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική πρόταση [εισάγεται
με τον σύνδεσμο ὅτι και εκφέρεται με οριστική (ἐλυσιτέλησεν)], είναι αντικείμενο στο ρήμα
εἴσεσθε.
ἃ μὲν οὗτοι συμβουλεύουσιν: δευτερεύουσα (ονοματική) αναφορική πρόταση [εισάγεται
με την αναφορική αντωνυμία ἃ και εκφέρεται με οριστική (συμβουλεύουσιν)], είναι
υποκείμενο στο ρήμα ἐλυσιτέλησεν (αττική σύνταξη).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Στο παραπάνω απόσπασμα ο Μαντίθεος διατυπώνει δύο συγκεκριμένα συμπεράσματα
απευθυνόμενος στους βουλευτές. Να τα αναδιατυπώσετε με δικά σας λόγια.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §18
Στον λόγο του «Δήμου καταλύσεως ἀπολογία», ο ρήτορας προσπαθεί ν΄ αποδείξει ότι οι
κατήγοροί του τον συκοφαντούν άδικα και ότι ο ίδιος την περίοδο των Τριάκοντα έδρασε
ως δημοκράτης.
Νομίζω, άνδρες δικαστές, ότι δε θα μισούσατε δίκαια αυτούς που στην περίοδο της
ολιγαρχίας δεν είχαν πάθει κανένα κακό, ενώ πρέπει να οργίζεσθε εναντίον εκείνων που
βασάνισαν το λαό, ούτε να νομίζετε εχθρούς όσους δεν έφυγαν (από την Αθήνα) αλλά
αυτούς που σας εξόρισαν, ούτε αυτούς που επιδίωξαν να σώσουν την περιουσία τους αλλά
αυτούς που αφαίρεσαν την περιουσία από άλλους, ούτε αυτούς που έμειναν στην πόλη για
να σώσουν τη ζωή τους αλλά αυτούς που συνεργάστηκαν με τους τριάντα τυράννους γιατί
ήθελαν να καταστρέψουν άλλους. Αν, πάλι, νομίζετε ότι πρέπει να εξοντώσετε εσείς όσους
εκείνοι ξέχασαν να αδικήσουν, δε θα εξαιρεθεί κανένας πολίτης.
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης

Β4. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή
της νεοελληνική λέξη της στήλης Β:
Α

Β

1. φυλάρχοις

α. αρχηγός
β. φυλλάδιο

2. καταστάσεις

α. καταστολή
β. στάσιμο

3. ἔξαρνος

α. άρνηση
β. εξάρθρωση

4. πέπονθε

α. πάθος
β. πεπόνι

5. Ἀνάβηθι

α. βυθός
β. βήμα

Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος §§1.23-1.25.8
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1920, ανατ. 1969)
Στο έργο αυτό ο Ξενοφών εγκωμιάζει τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο τον Β´, που
βασίλευσε από το 399 έως το 360 π.Χ. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται στην
εκστρατεία του στην Μ. Ασία και στην προσπάθειά του να συγκροτήσει ιππικό.
Ἐπεὶ μέντοι ἀνὰ τὰ πεδία οὐδὲ ἐν τῇ Φρυγίᾳ ἐδύνατο στρατεύεσθαι διὰ τὴν Φαρναβάζου
ἱππείαν, ἔδοξεν αὐτῷ ἱππικὸν κατασκευαστέον εἶναι, ὡς μὴ δραπετεύοντα πολεμεῖν δέοι
αὐτόν. Τοὺς μὲν οὖν πλουσιωτάτους ἐκ πασῶν τῶν ἐκεῖ πόλεων ἱπποτροφεῖν κατέλεξε.
Προεῖπε δέ, ὅστις παρέχοιτο ἵππον καὶ ὅπλα καὶ ἄνδρα δόκιμον, ὡς ἐξέσοιτο αὐτῷ μὴ
στρατεύεσθαι· καὶ ἐποίησεν οὕτως ἕκαστον προθύμως ταῦτα πράττειν ὥσπερ ἄν τις τὸν
ὑπὲρ αὑτοῦ ἀποθανούμενον προθύμως μαστεύοι. Ἔταξε δὲ καὶ πόλεις ἐξ ὧν δέοι τοὺς
ἱππέας παρασκευάζειν, νομίζων ἐκ τῶν ἱπποτρόφων πόλεων εὐθὺς καὶ φρονηματίας
μάλιστα ἂν ἐπὶ τῇ ἱππικῇ γενέσθαι. Καὶ τοῦτ’ οὖν ἀγαστῶς ἔδοξε πρᾶξαι, ὅτι κατεσκεύαστο
τὸ ἱππικὸν αὐτῷ καὶ εὐθὺς ἐρρωμένον ἦν καὶ ἐνεργόν. Ἐπειδὴ δὲ ἔαρ ὑπέφαινε, συνήγαγε

πᾶν τὸ στράτευμα εἰς Ἔφεσον· ἀσκῆσαι δὲ καὶ αὐτὸ βουλόμενος ἆθλα προὔθηκε καὶ ταῖς
ἱππικαῖς τάξεσιν, ἥτις κράτιστα ἂν ἱππεύοι, καὶ ταῖς ὁπλιτικαῖς, ἥτις ἂν ἄριστα σωμάτων
ἔχοι· καὶ πελτασταῖς δὲ καὶ τοξόταις ἆθλα προύθηκεν, οἵτινες κράτιστοι τὰ προσήκοντα ἔργα
φαίνοιντο.
---------ἀνὰ τὰ πεδία: στις πεδιάδες
κατέλεξε: στρατολόγησε
μαστεύοι: αναζητά, ψάχνει να βρει
φρονηματίας: με υψηλό φρόνημα, υπερηφάνεια
ὑπέφαινε: άρχιζε να φαίνεται
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Προεῖπε δέ, … ἦν καὶ ἐνεργόν».
Μονάδες 20
Γ4.

α.

Να

προσδιορίσετε

τη

συντακτική

λειτουργία

των

υπογραμμισμένων

απαρεμφάτων του κειμένου και να ελέγξετε αν έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία:
ἱπποτροφεῖν:

Είναι ………………… στο …………………. Υποκείμενο ρήματος: …………………

Υποκείμενο απαρεμφάτου: …………………. Έχουμε: …………………
πράττειν:

Είναι ………………… στο …………………. Υποκείμενο ρήματος: …………………

Υποκείμενο απαρεμφάτου: …………………. Έχουμε: …………………
παρασκευάζειν:

Είναι ………………… στο ………………… Υποκείμενο ρήματος: …………………

Υποκείμενο απαρεμφάτου: …………………. Έχουμε: …………………
(μονάδες 6)
β. «ὡς ἐξέσοιτο αὐτῷ μὴ στρατεύεσθαι»: Να αναγνωριστεί το είδος της πρότασης, η
εισαγωγή, η εκφορά και ο συντακτικός ρόλος της. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
Α1.
Ο Μαντίθεος επιχειρηματολογεί και καταλήγει στα εξής συμπεράσματα. Αρχικά,
συμπεραίνει ότι το σανίδιον δεν είναι αξιόπιστο στοιχείο ενοχής, σε αντίθεση με τους
καταλόγους των φυλάρχων, που είναι το πλέον αξιόπιστο τεκμήριο αθωότητας του
Μαντίθεου. Στη συνέχεια, καταλήγει στη διαπίστωση ότι απολογείται ενώπιον της Βουλής
μόνο και μόνο, επειδή οι κατήγοροί του είχαν το θράσος να τον συκοφαντήσουν.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §18
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται, όπως και το πρωτότυπο
κείμενο, στην κατηγορία της συνεργασίας με το καθεστώς των Τριάκοντα. Κοινό τόπο των
δύο αποσπασμάτων αποτελεί όχι μόνο η αποστασιοποίηση των δύο κατηγορουμένων από
τις πρακτικές και μεθόδους του καθεστώτος των Τριάκοντα αλλά και από τα κριτήρια που
θέτουν για την αξιολόγηση του πολίτη, προτάσσοντας εκείνο της μη διάπραξης αδικιών
προς τους συμπολίτες τους. Θα μπορούσε, επίσης, να εξεταστεί και ο κοινός τρόπος
διεκδίκησης της εύνοιας του ακροατηρίου από τους δύο ομιλητές.
Β4. 1-α, 2-β, 3-α, 4-α, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος §§ 1.23-1.25.8
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Επειδή όμως δεν μπορούσε να επιχειρεί Επειδή λοιπόν στις πεδινές περιοχές ούτε
εκστρατείες ούτε σε πεδινές περιοχές ούτε στη Φρυγία δεν μπορούσε να πολεμήσει,
στη Φρυγία εξαιτίας του ιππικού του αποφάσισε να σχηματίσει ιππικό, για να μη
Φαρναβάζου, αποφάσισε να συγκροτήσει είναι υποχρεωμένος να αποφεύγει να
ιππικό, ώστε να μην χρειάζεται ν' αποφεύγει πολεμά.

Ανέθεσε

λοιπόν

στους

συνέχεια τον πόλεμο. Διάλεξε λοιπόν απ' πλουσιωτέρους από τους κατοίκους των
όλες τις εκεί πόλεις τους πιο πλούσιους για εκεί πόλεων να τρέφουν ίππους, δήλωσε δε
να τρέφουν άλογα και ανακοίνωσε επίσημα ότι εκείνος που θα παρείχε έναν ίππο και
ότι όποιος δώσει ένα άλογο, όπλα και έναν όπλα και έναν γυμνασμένο ιππέα, θα
ικανό στρατιώτη, θα απαλλαγεί από τη απαλλασσόταν της στρατιωτικής υπηρεσίας.
στράτευση.

Και

με

αυτόν

τον

τρόπο Κατ' αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε όλοι να

ανάγκασε τον καθένα να κάνει τόσο κάνουν αυτά πρόθυμα, καθώς φροντίζει
πρόθυμα αυτά τα πράγματα, όσο πρόθυμα πρόθυμα ο καθένας για εκείνον που δέχεται

θα έψαχνε κανείς κάποιον άλλο, για να να πεθάνει προς χάριν του. Όρισε δε και τις
πεθάνει αντί γι' αυτόν. Καθόρισε και τις πόλεις
πόλεις,

από

τις

οποίες

έπρεπε

από

τις

οποίες

έπρεπε

να

να προμηθεύονται τους ιππείς, όντας βέβαιος

εκπαιδεύονται οι ιππείς, γιατί είχε τη γνώμη ότι οι καταγόμενοι από τις ιπποτρόφους
ότι από τις πόλεις που τρέφουν άλογα, θα πόλεις γρήγορα θα γίνονταν και τολμηροί
έβγαιναν σίγουρα ιππείς με συναίσθηση στην ιππασία. Και αυτά αξιέπαινα τα έκαμε,
υπεροχής στις δεξιότητές τους. Και φάνηκε διότι έτσι κατάρτισε ιππικό γενναίο και
ότι

έκανε

μια

θαυμαστή

ενέργεια, δραστήριο. Κατά δε την αρχή της άνοιξης

συγκρότησε δηλαδή ιππικό, που έγινε συγκέντρωσε όλο τον στρατό του στην
γρήγορα πολύ ισχυρό και ετοιμοπόλεμο. Έφεσο. Θέλοντας δε να τον γυμνάσει,
Όταν άρχισε να μυρίζει άνοιξη, μάζεψε προκήρυξε βραβεία, και στις τάξεις του
ολόκληρο το στράτευμα στην Έφεσο. Και ιππικού για εκείνους που θα ίππευαν
επειδή ήθελε να το εκπαιδεύσει, καθιέρωσε καλύτερα, στους άνδρες του πεζικού για
βραβεία για τα τάγματα του ιππικού, για εκείνους που είχαν τα άριστα σώματα. Και
όποιο θα ήταν το καλύτερο στην ιππική στους

πελταστές

και

τους

τοξότες

τέχνη, καθώς και για τα τάγματα των προκήρυξε βραβεία, για εκείνους οι οποίοι
οπλιτών, όποιο θα είχε άριστη φυσική θα φαίνονταν ικανότεροι στα ίδια τους
κατάσταση. Καθιέρωσε επίσης βραβεία για έργα.
τους πελταστές και τους τοξότες, όποιοι θα Μτφρ. Κ. Καιροφύλας. [1939] χ.χ. Διασκευή
αποδεικνύονταν οι καλύτεροι στις ασκήσεις από την καθαρεύουσα στη δημοτική.
της ειδικότητάς τους.
Μτφρ. Π. Βλαχάκος & Γ.Α. Ράπτης. 2003.

Γ4.
α. ἱπποτροφεῖν: Είναι (τελικό απαρέμφατο) αντικείμενο στο κατέλεξε. (μονάδα 1)
Υποκείμενο ρήματος: εννοείται οὗτος. Υποκείμενο απαρεμφάτου: τοὺς πλουσιωτάτους.
Έχουμε ετεροπροσωπία. (μονάδα 1)
πράττειν: Είναι (τελικό απαρέμφατο) αντικείμενο στο ἐποίησεν. (μονάδα 1) Υποκείμενο
ρήματος εννοείται οὗτος. Υποκείμενο απαρεμφάτου ἕκαστον. Έχουμε ετεροπροσωπία.
(μονάδα 1)
παρασκευάζειν: Είναι (τελικό απαρέμφατο) αντικείμενο στο Ἔταξε. (μονάδα 1) Υποκείμενο
ρήματος οὗτος. Υποκείμενο απαρεμφάτου οὗτοι. Έχουμε ετεροπροσωπία. (μονάδα 1)

β. «ὡς ἐξέσοιτο αὐτῷ μὴ στρατεύεσθαι»: Δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική πρόταση,
αντικείμενο στο ρήμα Προεῖπε. Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὡς (: υποκειμενική
γνώμη) και εκφέρεται με ευκτική πλαγίου λόγου (γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού
χρόνου).

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§2-3
Ἐγὼ γὰρ οὕτω ςφόδρα ἐμαυτῷ πιςτεφω, ὥςτ᾽ ἐλπίηω καὶ εἴ τισ πρόσ με τυγχάνει ἀθδῶσ *ἢ
κακῶσ+ διακείμενοσ, ἐπειδὰν ἐμοῦ λζγοντοσ ἀκοφςῃ περὶ τῶν πεπραγμζνων, μεταμελιςειν
αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰσ τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγιςεςκαι. Ἀξιῶ δζ, ὦ βουλι, ἐὰν μὲν τοῦτο
μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡσ εὔνουσ εἰμὶ τοῖσ κακεςτθκόςι πράγμαςι καὶ ὡσ ἠνάγκαςμαι τῶν
αὐτῶν κινδφνων μετζχειν ὑμῖν, μθδζν πϊ μοι πλζον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα
μετρίωσ βεβιωκὼσ καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ *παρὰ+ τοὺσ λόγουσ τοὺσ τῶν ἐχκρῶν,
δζομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάηειν, τοφτουσ δὲ ἡγεῖςκαι χείρουσ εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω
ὡσ οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδιμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετζςχον τῆσ τότε πολιτείασ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Α1. Να γράψετε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμία από τισ παρακάτω περιόδουσ
λόγου και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωστό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάθος», αν είναι
λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 5) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι
ςασ γράφοντασ τισ λζξεις/φράσεις του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ
5):
1. Ο Μαντίκεοσ νιϊκει αυτοπεποίκθςθ μπροςτά ςτουσ βουλευτζσ.
2. Ο Μαντίκεοσ παραδζχεται ότι είχε ευνοϊκά ςυναιςκιματα για το κακεςτϊσ των
Τριάκοντα.
3. Ο Μαντίκεοσ κα αποδείξει ότι ζχει δείξει μζχρι τϊρα ςτθ ηωι του εντιμότθτα.
4. Ο Μαντίκεοσ ηθτάει από τουσ βουλευτζσ να τον ακωϊςουν και να μθν τον
καταδικάςουν ςε κάνατο.
5. Ο Μαντίκεοσ παραδζχεται ότι ηοφςε ςτθν Ακινα κατά τθν περίοδο τθσ τυραννίασ μετά
το τζλοσ του Πελοποννθςιακοφ πολζμου.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυςίασ, Περὶ τοῦ ςηκοῦ ἀπολογία §§1-3
Κατά τουσ κλαςικοφσ χρόνουσ τα ιερά δζντρα περιφράςςονταν με ξφλινο φράχτθ, που
ονομαηόταν «ςθκόσ» και ελζγχονταν τακτικά. Όποιοι προξενοφςαν βλάβθ ςτα δζντρα ι
παραβίαηαν τον «ςθκό» τιμωροφνταν ςκλθρά. Ο λόγοσ του Λυςία «Ἀρεοπαγιτικόσ» ι «Περὶ
τοῦ ςθκοῦ ἀπολογία» γράφτθκε περίπου το 394 π.Χ. για να εκφωνθκεί ενϊπιον του Αρείου
Πάγου από κάποιον Ακθναίο που είχε κατθγορθκεί από ζναν ςυμπολίτθ του ότι αρχικά

ξερίηωςε μια ιερι ελιά και αργότερα κατάςτρεψε τον «ςθκό» τθσ. Ο κατθγοροφμενοσ
αντιμετϊπιηε τον κίνδυνο εξορίασ και διμευςθσ τθσ περιουςίασ του.
Στο παρελκόν ενόμιηα, μζλθ τθσ βουλισ, ότι όποιοσ ικελε μποροφςε να κοιτάει τθ δουλειά
του και να μθν ζχει οφτε δίκεσ οφτε «περιπζτειεσ». Τϊρα όμωσ ζχω βρεκεί τόςο
απροςδόκθτα αντιμζτωποσ με κατθγορίεσ και αδίςτακτουσ ςυκοφάντεσ, ϊςτε πιςτεφω ότι
και αυτοί που δεν ζχουν ακόμα γεννθκεί πρζπει, αν γίνεται, να φοβοφνται ιδθ για όςα
πρόκειται να τουσ ςυμβοφν. Διότι εξαιτίασ ανκρϊπων όπωσ αυτοί, οι κίνδυνοι αφοροφν
εξίςου και τουσ παντελϊσ ακϊουσ και εκείνουσ που ζχουν διαπράξει ςωρεία
αδικθμάτων. (…) Και ενϊ αυτόσ βρίςκεται εδϊ ζχοντασ καταςτρϊςει από καιρό τθν επίκεςι
του, εγϊ είμαι υποχρεωμζνοσ, ακοφγοντασ για τισ κατθγορίεσ τθν ίδια ςτιγμι με εςάσ που
κα αποφαςίςετε για τθν υπόκεςθ, να αγωνιςτϊ και για τθν πατρίδα μου και για τθν
περιουςία μου. Παρά ταφτα, κα προςπακιςω να ςασ διαφωτίςω από τθν αρχι.
Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλοσ
Β4. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή
τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β:
Α

Β

1. πεπραγμζνων

α. απραξία
β. πζραςμα

2. μετζχειν

α. εξοχι
β. μετόπθ

3. εἶναι

α. περιουςία
β. ανάςα

4. φαίνωμαι

α. φανατικόσ
β. αφανισ

5. δζομαι

α. αδελφόσ
β. δζθςθ
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Δήμου καταλφςεωσ ἀπολογία §§15-17.3
(ζκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)

Ο ομιλθτισ ςτθν πίςτιν – ἀπόδειξιν του λόγου του υποςτιριξε ότι κανείσ δεν ζρχεται ςτον
κόςμο με διαμορφωμζνεσ πολιτικζσ απόψεισ, αλλά ότι οι πολιτικζσ επιλογζσ του κακενόσ
διαμορφϊνονται με βάςθ τα ςυμφζροντά του. Τόνιςε, μάλιςτα, ότι όςοι δεν υπζςτθςαν
δεινά κατά τθν περίοδο του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ δεν είχαν λόγουσ να επιηθτοφν τθν
ανατροπι του.
Ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ δικαςταί, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τῶν ἐμοὶ πεπραγμζνων ἄξιον ςκζψαςκαι.
Ἐγὼ γὰρ τοιοῦτον ἐμαυτὸν ἐν ταῖσ τῆσ πόλεωσ ςυμφοραῖσ παρζςχον ὥςτε, εἰ πάντεσ τὴν
αὐτὴν γνϊμθν ἔςχον ἐμοί, μθδζνα ἂν ὑμῶν μθδεμιᾷ χριςαςκαι ςυμφορᾷ. Ὑπ’ ἐμοῦ γὰρ ἐν
τῇ ὀλιγαρχίᾳ οὔτε ἀπαχκεὶσ οὐδεὶσ φανιςεται, οὔτε τῶν ἐχκρῶν οὐδεὶσ τετιμωρθμζνοσ,
οὔτε τῶν φίλων εὖ πεπονκϊσ. (Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἄξιον καυμάηειν· εὖ μὲν γὰρ ποιεῖν ἐν
ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ χαλεπὸν ἦν, ἐξαμαρτάνειν δὲ τῷ βουλομζνῳ ῥᾴδιον). Οὐ τοίνυν οὐδ’ εἰσ
τὸν κατάλογον Ἀκθναίων καταλζξασ οὐδζνα φανιςομαι, οὐδὲ δίαιταν καταδιαιτθςάμενοσ
οὐδενόσ, οὐδὲ πλουςιϊτεροσ ἐκ τῶν ὑμετζρων γεγονὼσ ςυμφορῶν. Καίτοι εἰ τοῖσ τῶν
γεγενθμζνων κακῶν αἰτίοισ ὀργίηεςκε, εἰκὸσ καὶ τοὺσ μθδὲν ἡμαρτθκότασ βελτίουσ ὑφ’
ὑμῶν νομίηεςκαι. Καὶ μὲν δι, ὦ ἄνδρεσ δικαςταί, μεγίςτθν ἡγοῦμαι περὶ ἐμαυτοῦ τῇ
δθμοκρατίᾳ πίςτιν δεδωκζναι.
---------ἐμαυτὸν παρζςχον: αποδείχτθκα
εἰσ τὸν κατάλογον Ἀθηναίων καταλζγω: ςυμπεριλαμβάνω ςτον κατάλογο των μθ Ακθναίων
καταδιαιτῶμαι δίαιταν: μεςολαβϊ για τθν τιμωρία κάποιου
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἔτι τοίνυν… ῥάδιον)».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προςδιορίςετε τθν κφρια ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων
λζξεων/φράςεων του κειμζνου:
τὴν αὐτήν:

είναι ………………………………………….… ςτο ……………………….….……………………………

ὑμῶν:

είναι ……………………………………….…… ςτο …………………………..……………………………

Ὑπ’ ἐμοῦ:

είναι ……………………………………………. ςτο …………………………………………………………

κακῶν:

είναι …………………………………………….. ςτο ………………………………………………………..
(μονάδεσ 4)

β.

«ςκζψαςθαι»,

«δεδωκζναι»:

Να

προςδιορίςετε

το

είδοσ

των

παραπάνω

υπογραμμιςμζνων απαρεμφάτων, κακϊσ και τθ ςυντακτικι λειτουργία τουσ· να ελζγξετε αν
ζχουμε ταυτοπροςωπία ι ετεροπροςωπία. (μονάδεσ 6)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§2-3
Α1.
1 – Σ: Ἐγὼ γὰρ οὕτω ςφόδρα ἐμαυτῷ πιςτεφω
2 – Λ: ὡσ εὔνουσ εἰμὶ τοῖσ κακεςτθκόςι πράγμαςι
3 – Σ: ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίωσ βεβιωκὼσ καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ]
τοὺσ λόγουσ τοὺσ τῶν ἐχκρῶν
4 – Λ: δζομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάηειν, τοφτουσ δὲ ἡγεῖςκαι χείρουσ εἶναι.
5 – Λ: Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡσ οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδιμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Περὶ τοῦ ςηκοῦ ἀπολογία §§1-3
Επιςιμανςθ: Στο ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο (προοίμιο) ο ομιλθτισ αναφζρει ευκφσ
εξ αρχισ ότι κατθγορείται και ςυκοφαντείται από ανκρϊπουσ που ςυνιςτοφν κίνδυνο για
όλουσ τουσ πολίτεσ (επίκεςθ ςτο ικοσ του αντιπάλου). Παρόμοια και ο Μαντίκεοσ
αναφζρει ότι αν και ζχει ηιςει με βάςθ το μζτρο, οι εχκροί του τον διαβάλλουν. Το κείμενο,
επομζνωσ, μπορεί να ςυςχετιςτεί είτε ωσ προσ το φαινόμενο τθσ ςυκοφαντίασ/διαβολισ
είτε ωσ προσ τθν τακτικι τθσ επίκεςθσ ςτο ικοσ του αντιπάλου.
Β4. 1-α, 2-α, 3-α, 4-β, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Δήμου καταλφςεωσ ἀπολογία §§15-17.3
Ενδεικτικζσ νεοελλθνικζσ αποδόςεισ
Ακόμα, κφριοι δικαςτζσ, και από τισ άλλεσ Ακόμθ,

άνδρεσ

δικαςτζσ,

αξίηει

να

πράξεισ μου αξίηει να ςκεφκείτε (ποιοσ προβλθματιςτείτε και για τισ άλλεσ μου
είμαι). Εγϊ δθλαδι τζτοια ςυμπεριφορά πράξεισ· ζδειξα δθλαδι τζτοια διαγωγι ςτισ
ζδειξα ςτισ ςυμφορζσ τθσ πόλεωσ, ϊςτε, ςυμφορζσ τθσ πόλθσ, ϊςτε, αν όλοι είχαν τισ
εάν όλοι ςκζφτονταν, όπωσ εγϊ, κανείσ ίδιεσ απόψεισ με εμζνα, κανζνασ από ςασ δε
από ςασ καμία ςυμφορά δεν κα είχε πάκει. κα είχε πάκει τίποτε. Γιατί ςτθν περίοδο τθσ
Από μζνα δθλαδι τον καιρό τθσ ολιγαρχίασ ολιγαρχίασ κανείσ δε κα φανεί ότι οδθγικθκε
κανείσ δεν κα φανεί ότι οδθγικθκε ςτθ εξαιτίασ

μου

ςτθ

φυλακι,

οφτε

ότι

φυλακι, οφτε εχκρόσ μου ότι τιμωρικθκε, τιμωρικθκε κανείσ από τουσ εχκροφσ, οφτε
οφτε φίλοσ μου ότι ευεργετικθκε. Και για ότι ευεργετικθκε κανείσ από τουσ φίλουσ.
τοφτο βζβαια δεν πρζπει να απορεί κανείσ. Και αυτό δεν είναι άξιο καυμαςμοφ· γιατί,
Διότι ςτθν περίςταςθ εκείνθ ιταν δφςκολο εκείνθ τθν εποχι ιταν δφςκολο να κάνει
να ευεργετεί κανείσ, εφκολο δε ςε αυτόν κανείσ καλό, αλλά ιταν εφκολο, ς' όποιον

που επικυμοφςε να βλάπτει. Δεν κα φανϊ ικελε, να κάνει κακό. Οφτε, πάλι, κα φανϊ
λοιπόν

ότι

περιζλαβα

κάποιον

ςτον ότι ςυμπεριζλαβα κανζναν ςτον κατάλογο

κατάλογο των μθ Ακθναίων, οφτε κα φανϊ των μθ Ακθναίων, οφτε ότι ηιτθςα τθν εφνοια
ότι εξάςκθςα βία εναντίον δικαςτι για να κάποιου

δικαςτι,

οφτε

ότι

ζγινα

εκδϊςει για μζνα ευνοϊκι απόφαςθ, οφτε πλουςιότεροσ εκμεταλλευόμενοσ τισ δικζσ
ότι ζγινα πλουςιότεροσ επωφελοφμενοσ ςασ ςυμφορζσ. Κι όμωσ, αν οργίηεςκε
από τισ ςυμφορζσ του λαοφ. Και βζβαια, εναντίον των υπευκφνων γι' αυτζσ τισ
εάν αγανακτείτε εναντίον των αιτίων των ςυμφορζσ, είναι λογικό να κεωροφνται από
εγκλθμάτων που ζχουν γίνει, πρζπει να ςασ ανϊτεροι αυτοί που δεν ζχουν διαπράξει
κεωρείτε χρθςτοφσ πολίτεσ εκείνουσ που κανζνα κακό. Νομίηω αςφαλϊσ, άνδρεσ
κανζναν δεν αδίκθςαν. Και αςφαλϊσ, δικαςτζσ, ότι ζχω δείξει με τθ μεγαλφτερθ
κφριοι δικαςτζσ, νομίηω ότι ζχω δϊςει αξιοπιςτία τα δθμοκρατικά μου φρονιματα.
μεγίςτθ απόδειξθ για τον εαυτό μου ςτθ Μτφρ. Γ.Α. Ράπτθσ. 2004.
δθμοκρατία (νομίηω ότι ζχω αποδείξει τα
υπζρ τθσ δθμοκρατίασ αιςκιματά μου).
Μτφρ. . Σηουμελζασ. [1939]. Διαςκευι
από τθν κακαρεφουςα ςτθ δθμοτικι.
Γ4.
α. τὴν αὐτήν: είναι ονοματικόσ ομοιόπτωτοσ (επικετικόσ) προςδιοριςμόσ ςτο γνώμθν.
ὑμῶν: είναι ονοματικόσ ετερόπτωτοσ (γενικι διαιρετικι) προςδιοριςμόσ ςτο μθδζνα.
Ὑπ’ ἐμοῦ: είναι εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ του ποιθτικό αιτίου ςτθ μετοχι ἀπαχκεὶσ.
κακῶν: είναι ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ (γενικι τθσ αιτίασ ι γενικι αντικειμενικι) ςτο
επίκετο αἰτίοισ.
β. ςκζψαςθαι: Είναι τελικό απαρζμφατο, υποκείμενο ςτθν απρόςωπθ ζκφραςθ ἄξιον
(ἐςτὶ). Υποκείμενο απαρεμφάτου: ὑμᾶσ (εννοείται). Ζχουμε ετεροπροςωπία.
δεδωκζναι: Είναι ειδικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο ριμα ἡγοῦμαι. Υποκείμενο ριματοσ
εννοείται ἐγὼ. Υποκείμενο απαρεμφάτου ἐγὼ. Ζχουμε ταυτοπροςωπία.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§2-3
Ἐγὼ γὰρ οὕτω ςφόδρα ἐμαυτῷ πιςτεφω, ὥςτ᾽ ἐλπίηω καὶ εἴ τισ πρόσ με τυγχάνει ἀθδῶσ [ἢ
κακῶσ] διακείμενοσ, ἐπειδὰν ἐμοῦ λζγοντοσ ἀκοφςῃ περὶ τῶν πεπραγμζνων, μεταμελιςειν
αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰσ τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγιςεςκαι. Ἀξιῶ δζ, ὦ βουλι, ἐὰν μὲν τοῦτο
μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡσ εὔνουσ εἰμὶ τοῖσ κακεςτθκόςι πράγμαςι καὶ ὡσ ἠνάγκαςμαι τῶν
αὐτῶν κινδφνων μετζχειν ὑμῖν, μθδζν πϊ μοι πλζον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα
μετρίωσ βεβιωκὼσ καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺσ λόγουσ τοὺσ τῶν ἐχκρῶν,
δζομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάηειν, τοφτουσ δὲ ἡγεῖςκαι χείρουσ εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω
ὡσ οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδιμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετζςχον τῆσ τότε πολιτείασ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Α1. Να γράψετε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμία από τισ παρακάτω περιόδουσ
λόγου και δίπλα ςε αυτό τθ λζξθ «ωστό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάθος», αν είναι
λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 5) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι
ςασ γράφοντασ τισ λζξεις/φράσεις του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ
5):
1. Ο Μαντίκεοσ δείχνει μεγάλθ εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό του ότι κα μεταςτρζψει τισ
αρνθτικζσ ςε βάροσ του εντυπϊςεισ.
2. Ο Μαντίκεοσ προβάλλει τα δθμοκρατικά του φρονιματα και τθ ςυμμετοχι του ςτισ
ςτρατιωτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ πόλθσ.
3. Οι αντίπαλοι του Μαντίκεου κεωροφν ότι ςτθ ηωι του ακολοφκθςε το μζτρο.
4. Ο Μαντίκεοσ ηθτάει από τουσ βουλευτζσ να παραβλζψουν το ικοσ των κατθγόρων.
5. Ο Μαντίκεοσ παραδζχεται ότι ηοφςε ςτθν Ακινα κατά τθν περίοδο τθσ τυραννίασ μετά
το τζλοσ του Πελοποννθςιακοφ πολζμου.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτζλης, Ῥητορικὴ 1356a
Όπωσ φανερϊνει και ο τίτλοσ, ςτα τρία βιβλία του ζργου αυτοφ ο Αριςτοτζλθσ περιγράφει
τθ ρθτορικι τζχνθ, τα είδθ και τα μζςα τθσ.
Ο ρθτορικόσ λόγοσ λειτουργεί πειςτικά με τρεισ τρόπουσ: άλλοτε μζςω του χαρακτιρα του
ριτορα, άλλοτε μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάκεςθσ που δθμιουργεί ςτθν ψυχι του ακροατι

και άλλοτε με τα αποδεικτικά ι φαινομενικά αποδεικτικά επιχειριματα που περιζχει ο
ίδιοσ. Με τον χαρακτιρα του ο ριτορασ πείκει όταν μιλάει με τζτοιον τρόπο ϊςτε ο λόγοσ
του να τον κάνει αξιόπιςτο· γιατί ςτουσ ζντιμουσ ανκρϊπουσ χαρίηουμε ςε μεγαλφτερο
βακμό και με περιςςότερθ προκυμία τθν εμπιςτοςφνθ μασ για όλα, βζβαια, εν γζνει, τα
κζματα, κατά τρόπο όμωσ απόλυτο για τα κζματα ςτα οποία δεν υπάρχει βεβαιότθτα και
μασ αφινουν περικϊρια αμφιβολίασ. Και αυτό όμωσ πρζπει να προκφπτει από τον λόγο και
όχι να είναι το αποτζλεςμα μιασ καλισ ιδζασ που ζχουμε από πριν για τον ριτορα·
Μτφρ. Δ. Λυπουρλισ

Β4. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία ετυμολογικά ςυγγενι λζξθ για κακεμία από
τισ παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ: καθηγητήσ, παράδειγμα, παρανοϊκόσ,
προϊςτάμενοσ, ανζχεια.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
∆ημοσθζνης, Κατὰ Ἀνδροτίωνοσ §§51.4-52
(ζκδ. του Butcher, S.H. Οξφόρδθ: Clarendon Press 1907, ανατ. 1966)
Ο λόγοσ Κατἀ Ανδροτίωνοσ γράφτθκε το 355 π.Χ. και ς’ αυτόν κατθγορείται ο Ανδροτίων για
«γραφι παρανόμων», ότι δθλαδι ειςιγαγε πρόταςθ να ςτεφανωκεί (να επιβραβευκεί) θ
Βουλι των Πεντακοςίων, ενϊ αυτι δεν είχε επιτελζςει το ζργο τθσ. Ο πραγματικόσ ςκοπόσ
του Δθμοςκζνθ ιταν να παραμερίςει πολιτικά τον Ανδροτίωνα, που είχε γίνει
αντιπακθτικόσ από τισ ειςπράξεισ των φόρων.
Καὶ μθδεὶσ ὑπολαμβανζτω με λζγειν ὡσ οὐ χρῆν εἰςπράττειν τοὺσ ὀφείλοντασ. Χρῆν γάρ.
Ἀλλὰ πῶσ; Ὡσ ὁ νόμοσ κελεφει· τῶν ἄλλων ἕνεκα· τοῦτο γάρ ἐςτι δθμοτικόν. Οὐ γὰρ
τοςοῦτον, ὦ ἄνδρεσ Ἀκθναῖοι, τοςοφτων χρθμάτων τοῦτον τὸν τρόπον εἰςπραχκζντων
ὠφζλθςκε, ὅςον ἐηθμίωςκε τοιοφτων ἐκῶν εἰσ τὴν πολιτείαν εἰςαγομζνων. Εἰ γὰρ κζλετ'
ἐξετάςαι τίνοσ εἵνεκα μᾶλλον ἄν τισ ἕλοιτ' ἐν δθμοκρατίᾳ ηῆν ἢ ἐν ὀλιγαρχίᾳ, τοῦτ' ἂν
εὕροιτε προχειρότατον, ὅτι πάντα πραότερ' ἐςτὶν ἐν δθμοκρατίᾳ. Ὅτι μὲν τοίνυν τῆσ ὅπου
βοφλεςκ' ὀλιγαρχίασ οὗτοσ ἀςελγζςτεροσ γζγονεν, παραλείψω. Ἀλλὰ παρ' ἡμῖν πότε
πϊποτε δεινότατ' ἐν τῇ πόλει γζγονεν; Ἐπὶ τῶν τριάκοντα, πάντεσ ἂν εἴποιτε. Τότε τοίνυν, ὡσ
ἔςτιν ἀκοφειν, οὐδεὶσ ἔςτιν ὅςτισ ἀπεςτερεῖτο τοῦ ςωκῆναι, ὅςτισ ἑαυτὸν οἴκοι κρφψειεν,
ἀλλὰ τοῦτο κατθγοροῦμεν τῶν τριάκοντα, ὅτι τοὺσ ἐκ τῆσ ἀγορᾶσ ἀδίκωσ ἀπῆγον.

------------δημοτικόν: δθμοκρατικό
τίνοσ εἵνεκα (=ἕνεκα): για ποιο λόγο
πώποτε: ζωσ τϊρα
οἴκοι: ςτο ςπίτι του
ἀπάγω: ςυλλαμβάνω με τθ χριςθ βίασ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Καὶ μηδεὶσ ὑπολαμβανζτω …
πάντα πραότερ' ἐςτὶν ἐν δημοκρατίᾳ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προςδιορίςετε τθν κφρια ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων
λζξεων/φράςεων του κειμζνου:
με:

είναι ………………………………………………… ςτο ………………………………………….

χρημάτων:

είναι ………………………………………………… ςτο ………………………………………….

μᾶλλον:

είναι ………………………………………………… ςτο ………………………………………….

πραότερ':

είναι ………………………………………………… ςτο ………………………………………….

Ἐπὶ τῶν τριάκοντα:

είναι ………………………………………………… ςτο ………………………………………….

τῶν τριάκοντα:

είναι ………………………………………………… ςτο ………………………………………….
(μονάδεσ 6)

β. «ὡσ οὐ χρῆν εἰςπράττειν τοὺσ ὀφείλοντασ»: Να αναγνωρίςετε το είδοσ τθσ
δευτερεφουςασ πρόταςθσ, τθν ειςαγωγι και τθν εκφορά τθσ, και να δθλϊςετε τθ
ςυντακτικι τθσ λειτουργία. (μονάδεσ 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§2-3
Α1.
1. – Σ: Ἐγὼ γὰρ οὕτω ςφόδρα ἐμαυτῷ πιςτεφω, ὥςτ᾽ ἐλπίηω καὶ εἴ τισ πρόσ με τυγχάνει
ἀθδῶσ [ἢ κακῶσ] διακείμενοσ, ἐπειδὰν ἐμοῦ λζγοντοσ ἀκοφςῃ περὶ τῶν πεπραγμζνων,
μεταμελιςειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰσ τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγιςεςκαι.
2. – Σ: ὡσ εὔνουσ εἰμὶ τοῖσ κακεςτθκόςι πράγμαςι καὶ ὡσ ἠνάγκαςμαι τῶν αὐτῶν κινδφνων
μετζχειν ὑμῖν
3. – Λ : ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίωσ βεβιωκὼσ καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ
[παρὰ] τοὺσ λόγουσ τοὺσ τῶν ἐχκρῶν
4. – Λ : δζομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάηειν, τοφτουσ δὲ ἡγεῖςκαι χείρουσ εἶναι.
5. – Λ : Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡσ οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδιμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριςτοτζλησ, Ῥητορικὴ 1356a
Επιςήμανςη: Στο ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο ο Αριςτοτζλθσ αναφζρεται ςτθ ςθμαςία
που ζχει να εμφανίηεται ο ομιλθτισ (εδϊ ο Μαντίκεοσ) με το ανάλογο ικοσ/χαρακτιρα
προκειμζνου να κερδίςει τισ εντυπϊςεισ και τθν εφνοια (εδϊ των βουλευτϊν). Διαπιςτϊνει
δθλαδι κανείσ ότι οι αριςτοτελικζσ αναφορζσ επιβεβαιϊνονται ςε μεγάλο βακμό από τα
όςα ο Λυςίασ ζγραψε και εκφϊνθςε ο Μαντίκεοσ ςτο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα από τον
Ὑπὲρ Μαντικζου.
Β4. ἡγιςεςκαι/ἡγεῖςκαι, ἐπιδείξω/ἀποδείξω, εὔνουσ, κακεςτθκόςι, μετζχειν/μετζςχον
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ημοςθζνησ, Κατὰ Ἀνδροτίωνοσ §§51.4-52
Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ
Κανείσ ασ μθν καταλάβει ότι κεωρϊ πωσ τα Και κανείσ ασ μθ νομίςει ότι ιςχυρίηομαι ότι
οφειλόμενα χριματα δεν ζπρεπε να είχαν δεν ζπρεπε να αναγκαςκοφν να πλθρϊςουν
απαιτθκεί από τουσ κακοπλθρωτζσ. Ζπρεπε. όςοι κακυςτεροφν τουσ φόρουσ. Βεβαίωσ
Αλλά πϊσ; Όπωσ και ο νόμοσ ορίηει, προσ ζπρεπε. Αλλά πϊσ; Όπωσ ο νόμοσ ορίηει,
όφελοσ των άλλων πολιτϊν. Αυτό είναι το δθλαδι προσ το γενικό ςυμφζρον, διότι
πνεφμα τθσ δθμοκρατίασ. Γιατί αυτό που αυτι είναι θ αρχι τθσ δθμοκρατίασ. Διότι,
ζχετε κερδίςει, άνδρεσ Ακθναίοι, με τθν πολίτεσ Ακθναίοι, δεν ζχετε τόςο ωφελθκεί
απαίτθςθ αςιμαντων χρθματικϊν ποςϊν με από τα χριματα τα οποία ειςπράχκθκαν με
τζτοιο τρόπο, δεν είναι τίποτα ςε ςχζςθ με αυτόν τον τρόπο, όςο ζχετε ηθμιωκεί, διότι
αυτό που χάςατε με τθν υιοκζτθςθ τζτοιων ειςιχκθςαν αυτοφ του είδουσ τα ικθ ςτθν

ςυνθκειϊν ςτθν πολιτικι ηωι. Αν πράγματι πόλθ. Διότι αν κζλετε να εξετάςετε για
κζλατε

να

μάκετε

γιατί

κάποιοσ

κα ποιουσ λόγουσ κα προτιμοφςε κάποιοσ να

προτιμοφςε να ηει περιςςότερο ςε ζνα ηει υπό δθμοκρατικό πολίτευμα παρά υπό
δθμοκρατικό

πολίτευμα

ολιγαρχικό,

κα

προφανζςτατοσ

παρά

καταλάβετε
λόγοσ

είναι

ςε
ότι
ότι

ζνα ολιγαρχικό,

αυτό

κα

ζβριςκε

κανείσ

ο κυριότερο, ότι όλα ςτθ δθμοκρατία είναι
ςτθ πραότερα. Ότι βζβαια αυτόσ αποδείχκθκε

δθμοκρατία όλα είναι πιο φιλιςυχα. Δεν κα περιςςότερο ςκλθρόσ και αναιδισ από
μπω ςτθ διαδικαςία να δείξω ότι ο οποιαδιποτε ολιγαρχία κα το παραλείψω.
κατθγοροφμενοσ ζχει αποδειχτεί πιο ςκλθρόσ Αλλά ςε μασ πότε ζωσ τϊρα γίνονταν
και από οποιαδιποτε ολιγαρχία ςτον κόςμο. φοβερότερα πράγματα ςτθν πόλθ; Όλοι κα
Όμωσ εδϊ ςτθν πόλθ μασ, πότε ζγιναν τα πιο δίνατε τθν απάντθςθ ότι ςυνζβθςαν ςτθν
εξωφρενικά πράγματα; Όλοι κα πείτε, τθν εποχι των τριάκοντα τυράννων. Εντοφτοισ
εποχι των Τριάκοντα. Τότε λοιπόν, όπωσ τότε, κακϊσ ακοφμε, κάκε πολίτθσ ιταν
μακαίνουμε, κανείσ, ενϊ μποροφςε να αςφαλισ, εάν κρυβόταν ςτθν οικία του,
κρυφτεί ςτο ςπίτι του, δεν ςτερικθκε το αλλά

για

αυτό

κατθγοροφμε

τουσ

δικαίωμα να ςϊςει τθ ηωι του. Αυτό για το τριάκοντα, ότι αυτοβοφλωσ προζβαιναν ςε
οποίο κατθγοροφμε τουσ Τριάκοντα είναι ότι ςυλλιψεισ ςτθν αγορά.
ςυλλάμβαναν ανκρϊπουσ παράνομα από τθν Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλοσ, 1961. Διαςκευή
αγορά.

από την καθαρεφουςα ςτη δημοτική.

Μτφρ. J.H. Vince. 1935. Διαςκευή από τα
αγγλικά ςτα νζα ελληνικά.
Γ4.
α.
με: είναι υποκείμενο ςτο απαρζμφατο λζγειν.
χρημάτων: είναι υποκείμενο ςτθ μετοχι εἰςπραχκζντων (απόλυτθ μετοχι).
μᾶλλον: είναι επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του ποςοφ ςτο ριμα ἄν ἕλοιτο.
πραότερα: είναι κατθγοροφμενο ςτο (υποκείμενο) πάντα (του ριματοσ ἐςτὶν).
Ἐπὶ τῶν τριάκοντα: είναι (εμπρόκετοσ) επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο ριμα
ἂν εἴποιτε.
τῶν τριάκοντα: είναι (ζμμεςο) αντικείμενο ςτο ριμα κατθγοροῦμεν.
β.

«ὡσ οὐ χρῆν εἰςπράττειν τοὺσ ὀφείλοντασ»: Δευτερεφουςα ονοματικι ειδικι πρόταςθ.
Ειςάγεται με τον ειδικό ςφνδεςμο ὡσ (υποκειμενικι κρίςθ) και εκφζρεται με οριςτικι που
δθλϊνει το πραγματικό [εξάρτθςθ από αρκτικό χρόνο (άμεςα από το λζγειν και ζμμεςα από
το ριμα τθσ κφριασ ὑπολαμβανζτω)]. Συντακτικι λειτουργία: αντικείμενο ςτο λζγειν.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιιέου §§2-3
Ἐγὼ γὰρ οὕτω ςφόδρα ἐμαυτῷ πιςτεφω, ὥςτ᾽ ἐλπίηω καὶ εἴ τισ πρόσ με τυγχάνει ἀθδῶσ *ἢ
κακῶσ+ διακείμενοσ, ἐπειδὰν ἐμοῦ λζγοντοσ ἀκοφςῃ περὶ τῶν πεπραγμζνων, μεταμελιςειν
αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰσ τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγιςεςκαι. Ἀξιῶ δζ, ὦ βουλι, ἐὰν μὲν τοῦτο
μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡσ εὔνουσ εἰμὶ τοῖσ κακεςτθκόςι πράγμαςι καὶ ὡσ ἠνάγκαςμαι τῶν
αὐτῶν κινδφνων μετζχειν ὑμῖν, μθδζν πϊ μοι πλζον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα
μετρίωσ βεβιωκὼσ καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ *παρὰ+ τοὺσ λόγουσ τοὺσ τῶν ἐχκρῶν,
δζομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάηειν, τοφτουσ δὲ ἡγεῖςκαι χείρουσ εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω
ὡσ οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδιμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετζςχον τῆσ τότε πολιτείασ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Α1. Με ποιεσ αναφορζσ ςτθ δθμόςια και τθν ιδιωτικι του ηωι προςπακεί ο Μαντίκεοσ να
αντιςτρζψει τισ αρνθτικζσ εντυπϊςεισ εισ βάροσ του;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτζλθς, Ἀιηναίων Πολιτεία §§55.3-4
Στο δεφτερο μζροσ τθσ πραγματείασ του ο Αριςτοτζλθσ περιγράφει τουσ διοικθτικοφσ
κεςμοφσ και τον τρόπο λειτουργίασ του ςφγχρονοφ του ακθναϊκοφ πολιτεφματοσ. Μετά το
ςφντομο προοίμιον, ο φιλόςοφοσ πραγματεφεται τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ των
κλθρωτϊν και αιρετϊν αξιωματοφχων και των υπαλλιλων τθσ διοίκθςθσ.
Όταν γίνεται θ κρίςθ, ρωτοφν: «Ποιοσ είναι ο πατζρασ ςου και ςε ποιον διμο ανικεισ και
ποιοσ είναι ο πάπποσ ςου, ποια θ μθτζρα ςου και ποιοσ ο πατζρασ τθσ μθτζρασ ςου και από
ποιουσ διμουσ;» Μετά τον ρωτοφν αν ςυμμετζχει ςτθ λατρεία του Πατρϊου Απόλλωνα και
του Ερκείου Δία και ποφ βρίςκονται τα ιερά τουσ. Ύςτερα, αν ζχει οικογενειακοφσ τάφουσ
και ποφ βρίςκονται, ζπειτα αν φροντίηει τουσ γονείσ του και αν πλθρϊνει τουσ φόρουσ και
αν ζχει υπθρετιςει τθ κθτεία του. Αφοφ του απευκφνει (ο πρόεδροσ) αυτζσ τισ ερωτιςεισ,
του λζει: «Φϊναξε τϊρα μάρτυρεσ για όςα είπεσ». Και όταν παρουςιάςει τουσ μάρτυρζσ
του, ρωτοφν: «Ζχει κανείσ κάποια κατθγορία εναντίον του;» Κι αν υπάρχει κάποιοσ
κατιγοροσ, το δικαςτιριο του δίνει το λόγο και μετά ο κατθγοροφμενοσ απολογείται. Ύςτερα
αποφαςίηει θ βουλι με ανάταςθ χεριϊν και ςτο δικαςτιριο με ψιφο. Αν δεν παρουςιαςτεί
κατιγοροσ, γίνεται αμζςωσ θ ψθφοφορία.
Μτφρ. Α. Παναγόπουλοσ

Β4. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με ομόρριηα
(απλά ι ςφνκετα) του ρθματικοφ τφπου φαίνωμαι, ϊςτε να ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά
τουσ:


Ο ποδοςφαιρικόσ αγϊνασ είχε πολλζσ ενδιαφζρουςεσ …………………….



Στθν Επανάςταςθ του 1821, εκτόσ από τουσ επιφανείσ ιρωεσ, υπιρχε και ζνα πλικοσ
……………………….. θρϊων.



Δεν τον βρίςκω πουκενά, είναι …………………………… εδϊ και μζρεσ.



Ζκανε εντυπωςιακι …………………………… και τράβθξε αμζςωσ όλα τα βλζμματα.



………………………………. δεν είςαι καλά ενθμερωμζνοσ, για αυτό προβάλλεισ αυτζσ τισ
αντιρριςεισ.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀνδοκίδθς, Περὶ τῶν μυςτηρίων §§1-2
(ζκδ. του Dalmeyda, G. Παρίςι: Les Belles Lettres, 1930, ανατ. 1966)
Σε αυτιν τθ δίκθ ο Ανδοκίδθσ επιχειρεί να αντικροφςει τθν κατθγορία ότι παραβίαςε το
διάταγμα του Ιςοτιμίδθ, που απαγόρευε ςτουσ αςεβείσ να ειςζρχονται ςτα ιερά και να
παρευρίςκονται ςτα Ελευςίνια Μυςτιρια.
Τὴν μὲν παραςκευιν, ὦ ἄνδρεσ, καὶ τὴν προκυμίαν τῶν ἐχκρῶν τῶν ἐμῶν, ὥςτ’ ἐμὲ κακῶσ
ποιεῖν ἐκ παντὸσ τρόπου καὶ δικαίωσ καὶ ἀδίκωσ, ἐξ ἀρχῆσ ἐπειδὴ τάχιςτα ἀφικόμθν εἰσ τὴν
πόλιν ταυτθνί, ςχεδόν τι πάντεσ ἐπίςταςκε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τοφτων πολλοὺσ λόγουσ
ποιεῖςκαι· ἐγὼ δζ, ὦ ἄνδρεσ, δειςομαι ὑμῶν δίκαια καὶ ὑμῖν τε ῥᾴδια χαρίηεςκαι καὶ ἐμοὶ
ἄξια πολλοῦ τυχεῖν παρ’ ὑμῶν. Πρῶτον μὲν ἐνκυμθκῆναι ὅτι νῦν ἐγὼ ἥκω οὐδεμιᾶσ μοι
ἀνάγκθσ οὔςθσ παραμεῖναι, οὔτ’ ἐγγυθτὰσ καταςτιςασ οὔκ’ ὑπὸ δεςμῶν ἀναγκαςκείσ,
πιςτεφςασ δὲ μάλιςτα μὲν τῷ δικαίῳ, ἔπειτα δὲ καὶ ὑμῖν, γνϊςεςκαι τὰ δίκαια καὶ μὴ
περιόψεςκαί με ἀδίκωσ ὑπὸ τῶν ἐχκρῶν τῶν ἐμῶν διαφκαρζντα, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ςϊςειν
δικαίωσ κατά τε τοὺσ νόμουσ τοὺσ ὑμετζρουσ καὶ τοὺσ ὅρκουσ οὓσ ὑμεῖσ ὀμόςαντεσ μζλλετε
τὴν ψῆφον οἴςειν.
---------ταυτηνί: αυτιν εδϊ
περιόψεςιαι <περιοράω-ῶ: παραβλζπω, επιτρζπω, ανζχομαι

ὀμόςαντεσ <ὄμνυμι: ορκίηομαι
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Τὴν μὲν παραςκευθν, … τυχεῖν
παρ’ ὑμῶν».
Μονάδες 20
Γ4.
α. «ποιεῖςιαι», «χαρίζεςιαι», «τυχεῖν»: Να αναγνωρίςετε το είδοσ και τθ ςυντακτικι
λειτουργία των παραπάνω υπογραμμιςμζνων απαρεμφάτων του κειμζνου (μονάδεσ 3)
επιςθμαίνοντασ αντίςτοιχα το φαινόμενο τθσ ταυτοπροςωπίασ ι ετεροπροςωπίασ (μονάδεσ
3).
β. «οὔςησ», «καταςτθςασ»: Να αναγνωρίςετε το είδοσ των παραπάνω υπογραμμιςμζνων
μετοχϊν του κειμζνου και να τισ χαρακτθρίςετε ωσ ςυνθμμζνεσ ι απόλυτεσ αιτιολογϊντασ
τισ επιλογζσ ςασ. (μονάδεσ 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιιέου §§2-3
Α1.
Ο Μαντίκεοσ ςχετικά με τθ δθμόςια ηωι του προβάλλει τα δθμοκρατικά του φρονιματα και
τθ ςυμμετοχι του ςτουσ ίδιουσ κινδφνουσ που είχαν βρεκεί και οι βουλευτζσ. Στθν ιδιωτικι
του ηωι ιςχυρίηεται ότι ακολοφκθςε πάντα το μζτρο και ζηθςε με πολφ διαφορετικό τρόπο
από αυτόν που ιςχυρίηονται οι κατιγοροί του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριςτοτζλησ, Ἀιηναίων Πολιτεία §§55.3-4
Επιςήμανςη: Στο ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο ο Αριςτοτζλθσ αναφζρεται ςτισ αρχικζσ
κακιερωμζνεσ ερωτιςεισ τθσ δοκιμαςίασ, με τθν οποία γίνεται εξονυχιςτικόσ ζλεγχοσ τθσ
προςωπικότθτασ του δοκιμαηόμενου. Κοινά ςθμεία που εντοπίηονται ςτα δφο
αποςπάςματα είναι οι αναφορζσ ςτθν κοινωνικι και δθμόςια ηωι του δοκιμαηόμενου.
Β4. φάςεισ, αφανϊν, άφαντοσ/εξαφανιςμζνοσ, εμφάνιςθ, προφανϊσ
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀνδοκίδησ, Περὶ τῶν μυςτηρίων §§1-2
Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ
Η προετοιμαςία και θ προκυμία των Τα τεχνάςματα και τθν επικυμία των εχκρϊν
εχκρϊν μου, κφριοι, να με βλάψουν με μου, κφριοι δικαςτζσ, να μου κάνουν κακό με
κάκε τρόπο, τόςο δίκαιο όςο και άδικο, κάκε τρόπο και δικαίωσ και αδίκωσ, από τθν
από τθν πρϊτθ ςτιγμι που ζφταςα ςε πρϊτθ ςτιγμι που επζςτρεψα ς’ αυτιν εδϊ
αυτιν εδϊ τθν πόλθ, είναι γνωςτι ςχεδόν τθν πόλθ, τθ γνωρίηετε όλοι ςασ περίπου και
ςε όλουσ ςασ, και δεν χρειάηεται να πω δεν χρειάηεται κακόλου να πολυλογϊ γι'
πολλά για αυτό το κζμα· κα ςασ ηθτιςω, αυτά· κα ςασ παρακαλζςω, κφριοι δικαςτζσ,
όμωσ, κφριοι, κάτι δίκαιο, που και εςείσ κα για πράγματα που είναι δίκαια και εφκολα ς'
είναι εφκολο να μου το προςφζρετε και εγϊ εςάσ να τα κάνετε για χάρθ μου και για μζνα
κα αξίηει να το αποκτιςω από εςάσ. πολφτιμα να τ' αποκτιςω από ςασ. Και
Καταρχάσ, να ζχετε κατά νου ότι εγϊ ζχω πρϊτον (ςασ παρακαλϊ) να λάβετε υπόψθ
τϊρα παρουςιαςτεί ςτο δικαςτιριο, ενϊ ςασ ότι εγϊ τϊρα προςζρχομαι (ενϊπιόν
δεν με αναγκάηει κανείσ να παρίςταμαι ςασ), αν και δεν είχα καμία ανάγκθ να μείνω,
εδϊ, αφοφ οφτε εγγυθτζσ ζχω ορίςει οφτε χωρίσ οφτ' εγγυθτζσ να βάλω, ενϊ δεν
τελϊ

υπό

εμπιςτοςφνθ

κράτθςθ,
πρϊτα

και

επειδι
κφρια

ζχω αναγκάηομαι και από υποχρεϊςεισ μου, αλλ'
ςτθ ακριβϊσ επειδι πίςτεψα πρϊτον ςτο δίκαιο

δικαιοςφνθ και ζπειτα ςε εςάσ ότι κα και δεφτερον ς' εςάσ, ότι κ' αποφαςίςετε τα

λάβετε δίκαιθ απόφαςθ και δεν κα δίκαια

και

δεν

κα

με

αφιςετε

να

επιτρζψετε να με εξοντϊςουν άδικα οι καταςτραφϊ αδίκωσ από τουσ εχκροφσ μου
εχκροί μου, αλλά αντίκετα κα με ςϊςετε, και πολφ περιςςότερο ότι κα με ςϊςετε
εφαρμόηοντασ το δίκαιο, όπωσ προβλζπουν δίκαια, ςφμφωνα και με τουσ νόμουσ ςασ και
οι νόμοι ςασ και οι όρκοι ςφμφωνα με τουσ με τουσ όρκουσ που δϊςατε, προκειμζνου ν'
οποίουσ καλείςτε να ψθφίςετε.

αποφαςίςετε.

Μτφρ. Α. Τυφλόπουλοσ – Επιμ. Δ. Ιακώβ. Μτφρ. Ε. Ανδρουλιδάκησ. [1939]. Διαςκευή
2006.

από την καθαρεφουςα ςτη δημοτική.

Γ4.
α.
ποιεῖςιαι: Είναι τελικό απαρζμφατο, υποκείμενο ςτο απρόςωπο ριμα δεῖ. Υποκείμενο
απαρεμφάτου: ἐμζ (εννοείται): ετεροπροςωπία.
χαρίζεςιαι: Είναι τελικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο ριμα δεήσομαι. Υποκείμενο
ριματοσ εννοείται ἐγὼ. Υποκείμενο απαρεμφάτου ὑμᾶς (εννοείται): ετεροπροςωπία.
τυχεῖν: Είναι τελικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο ριμα δεήσομαι. Υποκείμενο ριματοσ
εννοείται ἐγώ. Υποκείμενο απαρεμφάτου ἐγώ. Έχουμε ταυτοπροςωπία.
β. οὔςησ: Είναι (επιρρθματικι) εναντιωματικι μετοχι με υποκείμενο το ἀνάγκης· πρόκειται
για απόλυτθ μετοχι (γενικι απόλυτθ), κακϊσ το υποκείμενο τθσ μετοχισ δεν είναι όροσ τθσ
πρόταςθσ (το ριμα το οποίο προςδιορίηει επιρρθματικά ζχει ωσ υποκείμενο το ἐγώ).
καταςτθςασ: Είναι (επιρρθματικι) αιτιολογικι μετοχι με υποκείμενο το ἐγώ· πρόκειται για
ςυνθμμζνθ μετοχι ςτο υποκείμενο του ριματοσ ἥκω το οποίο προςδιορίηει επιρρθματικά.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§11-12
Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτωσ διῴκθκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μζγιςτον ἡγοῦμαι τεκμιριον εἶναι
τῆσ ἐμῆσ ἐπιεικείασ, ὅτι τῶν νεωτζρων ὅςοι περὶ κφβουσ ἢ πότουσ ἢ [περὶ] τὰσ τοιαφτασ
ἀκολαςίασ τυγχάνουςι τὰσ διατριβὰσ ποιοφμενοι, πάντασ αὐτοὺσ ὄψεςκζ μοι διαφόρουσ
ὄντασ, καὶ πλεῖςτα τοφτουσ περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντασ καὶ ψευδομζνουσ. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ
τῶν αὐτῶν ἐπεκυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαφτθν γνϊμθν εἶχον περὶ ἐμοῦ. Ἔτι δ᾽, ὦ βουλι, οὐδεὶσ
ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δφναιτο οὔτε δίκθν αἰςχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰςαγγελίαν
γεγενθμζνθν· καίτοι ἑτζρουσ ὁρᾶτε πολλάκισ εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ κακεςτθκότασ. Πρὸσ
τοίνυν τὰσ ςτρατείασ καὶ τοὺσ κινδφνουσ τοὺσ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ςκζψαςκε οἷον ἐμαυτὸν
παρζχω τῇ πόλει.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Α1. α. Να γράψετε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμία από τισ παρακάτω περιόδουσ
λόγου και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωστό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάθος», αν είναι
λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 4) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι
ςασ γράφοντασ τισ λζξεις/φράσεις του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ
4):
1. Ο Μαντίκεοσ παραδζχεται ότι ςε νεαρότερθ θλικία ςφχναηε ςε καταγϊγια, όπωσ και
άλλοι νζοι τθσ εποχισ του.
2. Κατά τον Μαντίκεο οι ςυκοφαντικζσ ςυμπεριφορζσ χαρακτιριηαν πολλοφσ νζουσ που
ςφχναηαν ςτα καταγϊγια.
3. Ο Μαντίκεοσ ομολογεί ότι ιταν φιλόδικοσ, όπωσ και πολλοί άλλοι Ακθναίοι.
4. Ο Μαντίκεοσ καλεί τουσ βουλευτζσ να αναλογιςτοφν τισ ςτρατιωτικζσ υπθρεςίεσ του
προσ τθν πόλθ.

β. «… καίτοι ἑτζρουσ ὁρᾶτε πολλάκισ εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ καθεςτηκότασ»: Σε τι ακριβϊσ
αναφζρεται ο Μαντίκεοσ με τθ φράςθ «εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ»; (μονάδεσ 2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ ςιτοπωλῶν §§13.5-15.1
Ο λόγοσ Κατὰ ςιτοπωλῶν είναι ρθτορικόσ δικανικόσ λόγοσ του Λυςία που ανικει ςτθν
κατθγορία των καταγγελτικϊν λόγων του. Γράφτθκε για λογαριαςμό του κατθγόρου

περίπου το 386 π.Χ. και εκφωνικθκε ενϊπιον τθσ Ηλιαίασ εναντίον κυρίωσ των ςιτοπωλϊν
και λιγότερο των ςιτεμπόρων για λακραία ειςαγωγι ςίτου και αιςχροκζρδεια.
Ωςτόςο όλοι γνωρίηετε ότι αυτοί είναι οι τελευταίοι που δικαιοφνται να προβάλλουν
παρόμοιουσ ιςχυριςμοφσ. Γιατί τα ςυμφζροντά τουσ είναι αντίκετα από τα ςυμφζροντα των
άλλων. Γιατί τότε κερδίηουν περιςςότερα, όταν φτάςει ςτθν πόλθ θ είδθςθ για κάποια
ςυμφορά και πωλοφν ακριβό το ςιτάρι. Με τόςθ χαρά μάλιςτα βλζπουν τισ δικζσ ςασ
ςυμφορζσ, ϊςτε κάποιεσ τισ πλθροφοροφνται πριν από τουσ άλλουσ, και κάποιεσ τισ
χαλκεφουν οι ίδιοι διαδίδοντασ ι ότι χάκθκαν τα πλοία ςτον Πόντο, ι ότι ςυνελιφκθςαν
από τουσ Λακεδαιμόνιουσ όταν απζπλεαν, ι ότι ζχουν κλείςει τα λιμάνια, ι ότι πρόκειται να
καταγγελκοφν οι ςυνκικεσ. Και ζχουν φτάςει ςε τζτοιο ςθμείο εχκρότθτασ, ϊςτε
ςυνωμοτοφν εναντίον ςασ ςε κρίςιμεσ ςτιγμζσ ταυτόχρονα με τουσ εχκροφσ
Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλοσ
χαλκεφουν: καταςκευάηουν
Β4. Να βρείτε ςτο αρχαίο διδαγμζνο κείμενο που ςασ δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λζξη για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ: διοίκηςη, επίτευξη,
εντριβή, κάτοπτρο, εκδήλωςη.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου §§1.1-2.5
(ζκδ.των Μartin, V., de Budé, G. Παρίςι: Les Belles Lettres, 1927, ανατ. 1962)
Ο Αιςχίνθσ επικαλζςτθκε τον νόμο για τθ δοκιμαςίαν των ρθτόρων, δθλαδι ανάγκαςε τον
Τίμαρχο να αποδείξει ςε δίκθ ότι δεν είχε υποπζςει ςε αδικιματα τα οποία ςτεροφςαν από
τουσ Ακθναίουσ το δικαίωμα να παίρνουν τον λόγο ςε δθμόςιεσ ςυνελεφςεισ.
Οὐδζνα πϊποτε τῶν πολιτῶν, ὦ ἄνδρεσ Ἀκθναῖοι, οὔτε γραφὴν γραψάμενοσ οὔτ' ἐν
εὐκφναισ λυπιςασ, ἀλλ' ὡσ ἔγωγε νομίηω μζτριον ἐμαυτὸν πρὸσ ἕκαςτα τοφτων
παρεςχθκϊσ, ὁρῶν δὲ τιν τε πόλιν μεγάλα βλαπτομζνθν ὑπὸ Τιμάρχου τουτουὶ
δθμθγοροῦντοσ παρὰ τοὺσ νόμουσ, καὶ αὐτὸσ ἰδίᾳ ςυκοφαντοφμενοσ – ὃν δὲ τρόπον,
προϊόντοσ ἐπιδείξω τοῦ λόγου – ἕν τι τῶν αἰςχίςτων ἡγθςάμθν εἶναι μὴ βοθκῆςαι τῇ τε
πόλει πάςῃ καὶ τοῖσ νόμοισ καὶ ὑμῖν καὶ ἐμαυτῷ· εἰδὼσ δ' αὐτὸν ἔνοχον ὄντα οἷσ ὀλίγῳ

πρότερον ἠκοφςατε ἀναγιγνϊςκοντοσ τοῦ γραμματζωσ, ἐπιγγειλα αὐτῷ τὴν δοκιμαςίαν
ταυτθνί. Καὶ ὡσ ἔοικεν, ὦ ἄνδρεσ Ἀκθναῖοι, οἱ εἰωκότεσ λόγοι λζγεςθαι ἐπὶ τοῖσ δθμοςίοισ
ἀγῶςιν οὐκ εἰςὶ ψευδεῖσ. Αἱ γὰρ ἴδιαι ἔχκραι πολλὰ πάνυ τῶν κοινῶν ἐπανορκοῦςι. Τοῦ μὲν
οὖν ὅλου ἀγῶνοσ φανιςεται οὔκ' ἡ πόλισ αἰτία οὖςα Τιμάρχῳ οὔκ' οἱ νόμοι οὔκ' ὑμεῖσ οὔτ'
ἐγϊ, ἀλλ' αὐτὸσ οὗτοσ ἑαυτῷ.
---------γραφὴν γραψάμενοσ: κατθγόρθςα για δθμόςιο αδίκθμα
ἐν εὐθφναισ: ςε λογοδοςία
τουτουί: αυτοφ εδϊ
ἐπήγγειλα: ηιτθςα
ταυτηνί: αυτιν εδϊ
ἐπανορθοῦςι: διορκϊνουν

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Οὐδζνα … ἐμαυτῷ».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προςδιορίςετε τθν κυριότερθ ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων λζξεων
του κειμζνου.
μζτριον:

είναι…………………………………………….. ςτο ………………………………………………

τοῦ λόγου:

είναι…………………………………………….. ςτο ………………………………………………

ἔνοχον:

είναι…………………………………………….. ςτο ………………………………………………

ψευδεῖσ:

είναι…………………………………………….. ςτο ………………………………………………
(μονάδεσ 4)

β. Να προςδιορίςετε το είδοσ και τθ ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων
απαρεμφάτων του κειμζνου επιςθμαίνοντασ το φαινόμενο τθσ ταυτοπροςωπίασ ι
ετεροπροςωπίασ. (μονάδεσ 6)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§11-12
Α1.
α.
1. – Λ: πάντασ αὐτοὺσ ὄψεςθζ μοι διαφόρουσ ὄντασ
2. – Σ: καὶ πλεῖςτα τοφτουσ περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντασ καὶ ψευδομζνουσ.
3. – Λ: Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶσ ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δφναιτο οὔτε δίκην αἰςχρὰν οὔτε
γραφὴν οὔτε εἰςαγγελίαν γεγενημζνην·
4. – Σ: Πρὸσ τοίνυν τὰσ ςτρατείασ καὶ τοὺσ κινδφνουσ τοὺσ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ςκζψαςθε
οἷον ἐμαυτὸν παρζχω τῇ πόλει.
β.
Με τθ φράςθ «εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ» ο Μαντίκεοσ αναφζρεται ςτισ επιμζρουσ
περιπτϊςεισ δικϊν ι καταγγελιϊν: δίκη, γραφή, εἰςαγγελία.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Κατὰ ςιτοπωλῶν §§13.5-15.1
Επιςήμανςη: Το ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο από τον Κατὰ ςιτοπωλῶν λόγο του
Λυςία μπορεί να ςυςχετιςτεί με το απόςπαςμα από τον Ὑπὲρ Μαντιθζου λόγο αναφορικά
με το φαινόμενο τθσ ςυκοφαντίασ και τθσ καταςκευισ ψευδϊν ειδιςεων.
Β4. διῴκηκα, τυγχάνουςι, διατριβὰσ, ὄψεςθζ/ὁρᾶτε, δῆλον
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰςχίνησ, Κατὰ Τιμάρχου §§1-2.5
Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ
Ουδζποτε,

Ακθναίοι

πολίτεσ,

άςκθςα Ποτζ ζωσ τϊρα, άνδρεσ Ακθναίοι, οφτε

δθμόςια αγωγι ι ενόχλθςα κάποιον πολίτθ, κατθγόρθςα κανζναν για δθμόςιο αδίκθμα,
που είχε διαχειριςκεί τα δθμόςια πράγματα, οφτε ενόχλθςα κανζναν, όταν ζδινε λόγο για
αξιϊνοντασ να λογοδοτιςει αυτόσ και τα δθμόςια πράγματα που διαχειρίςτθκε,
μάλιςτα, όπωσ νομίηω τουλάχιςτον, υπιρξα αλλ' όπωσ εγϊ τουλάχιςτον νομίηω, τιρθςα
επιφυλακτικόσ και ςτα δφο αυτά ςθμεία· ςτάςθ επιφυλακτικι και ςτισ δφο αυτζσ
επειδι όμωσ βλζπω ότι θ πόλθ υπερβολικά περιςτάςεισ· επειδι όμωσ βλζπω ότι θ πόλθ
βλάπτεται από τοφτον εδϊ τον Τίμαρχο, που βλάπτεται από αυτόν εδϊ τον Τίμαρχο, ο
εμφανίηεται ςτο βιμα παρά τουσ νόμουσ, οποίοσ μιλά από το δθμόςιο βιμα παρά
και επειδι εγϊ κυρίωσ ςυκοφαντοφμαι –και τουσ νόμουσ και επειδι εγϊ ατομικά
με ποιον τρόπο, τοφτο κα φανεί ςτθν ςυκοφαντοφμαι –κατά ποιο δε τρόπο, κα
πρόοδο του λόγου μου– νόμιςα ότι κα ιταν αποδείξω κατά τθν πρόοδο του λόγου μου –

μία από τισ πλζον επαίςχυντεσ πράξεισ το να νόμιςα ότι κα ιταν μία από τισ επαίςχυντεσ
μθν εκτελζςω το κακικον μου προσ τθν πράξεισ να μθν ζρκω ςε βοικεια και τθσ
πόλθ, προσ τουσ νόμουσ, προσ εςάσ και προσ πόλθσ και των νόμων και δικι ςασ και εμζνα
τον εαυτό μου. Γνωρίηοντασ ότι αυτόσ είναι του ίδιου· γνωρίηοντασ ότι αυτόσ είναι
ζνοχοσ των πράξεων που προ ολίγου ζνοχοσ για τισ πράξεισ, τισ οποίεσ ακοφςατε
ακοφςατε

να

διαβάηει

ο

γραμματζασ, να διαβάηει προθγουμζνωσ ο γραμματζασ,

άςκθςα κατ' αυτοφ τθν παροφςα δοκιμαςία. τον κάλεςα να δικαιολογιςει προ παντόσ
Και φυςικά, δεν είναι ψευδζσ αυτό που άλλου τθν άνοδό του ςτο βιμα. Και, όπωσ
λζγεται ςυνικωσ εξ αφορμισ των πολιτικϊν φαίνεται,

άνδρεσ

Ακθναίοι,

δεν

είναι

δικϊν: οι προςωπικζσ εχκρότθτεσ είναι ψευδείσ οι λόγοι, οι οποίοι ςυνθκίηεται να
εξαιρετικά

ωφζλιμεσ

για

το

δθμόςιο λζγονται εξ αφορμισ των πολιτικϊν δικϊν,

ςυμφζρον. Θα καταςτεί δε φανερό ότι όλθ ότι

δθλαδι

οι

προςωπικζσ

ζχκρεσ

αυτιν τθ δίκθ δεν τθν προκάλεςε εισ βάροσ ςυντελοφν, ϊςτε να διορκϊνονται πολλζσ
του Τιμάρχου οφτε θ πόλθ, οφτε οι νόμοι, από τισ δθμόςιεσ καταχριςεισ. Θα γίνει δε
οφτε ςεισ, οφτε εγϊ, αλλ' αυτόσ ο ίδιοσ.

φανερό ότι για όλθ αυτι τθ δίκθ εισ βάροσ

Μτφρ. Γ. Κορδάτοσ & Η. Ηλιοφ. 1939. του Τιμάρχου δεν υπιρξε αίτια οφτε θ πόλθ
Διαςκευή από την καθαρεφουςα ςτη οφτε οι νόμοι οφτε εγϊ, αλλ' αυτόσ ο ίδιοσ.
δημοτική.

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλοσ. [1963] 1975.
Διαςκευή από την καθαρεφουςα ςτη
δημοτική.

Γ4.
α.
μζτριον: είναι κατθγοροφμενο ςτο ἐμαυτὸν (αντικείμενο τθσ μετοχισ παρεςχηκϊσ).
τοῦ λόγου: είναι υποκείμενο ςτθ μετοχι προϊόντοσ (γενικι απόλυτοσ).
ἔνοχον: είναι κατθγοροφμενο ςτο αὐτὸν (υποκείμενο τθσ μετοχισ ὄντα).
ψευδεῖσ: είναι κατθγοροφμενο ςτο οἱ λόγοι (υποκείμενο του ριματοσ οὐκ εἰςί).
β. εἶναι: Είναι ειδικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο ριμα ἡγηςάμην. Υποκείμενο του
ριματοσ ἡγηςάμην εννοείται ἐγϊ. Υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το τι. Επομζνωσ,
ζχουμε ετεροπροςωπία.
λζγεςθαι: Είναι τελικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτθ μετοχι εἰωθότεσ. Υποκείμενο τθσ
μετοχισ εἰωθότεσ είναι οἱ λόγοι. Υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι οἱ λόγοι. Επομζνωσ,
ζχουμε ταυτοπροςωπία.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§11-12
Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτωσ διῴκθκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μζγιςτον ἡγοῦμαι τεκμιριον εἶναι
τῆσ ἐμῆσ ἐπιεικείασ, ὅτι τῶν νεωτζρων ὅςοι περὶ κφβουσ ἢ πότουσ ἢ [περὶ] τὰσ τοιαφτασ
ἀκολαςίασ τυγχάνουςι τὰσ διατριβὰσ ποιοφμενοι, πάντασ αὐτοὺσ ὄψεςκζ μοι διαφόρουσ
ὄντασ, καὶ πλεῖςτα τοφτουσ περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντασ καὶ ψευδομζνουσ. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ
τῶν αὐτῶν ἐπεκυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαφτθν γνϊμθν εἶχον περὶ ἐμοῦ. Ἔτι δ᾽, ὦ βουλι, οὐδεὶσ
ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δφναιτο οὔτε δίκθν αἰςχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰςαγγελίαν
γεγενθμζνθν· καίτοι ἑτζρουσ ὁρᾶτε πολλάκισ εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ κακεςτθκότασ. Πρὸσ
τοίνυν τὰσ ςτρατείασ καὶ τοὺσ κινδφνουσ τοὺσ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ςκζψαςκε οἷον ἐμαυτὸν
παρζχω τῇ πόλει.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Α1. α. Να γράψετε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμία από τισ παρακάτω περιόδουσ
λόγου και δίπλα ςε αυτό τθ λζξθ «ωστό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάθος», αν είναι
λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 5) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι
ςασ γράφοντασ τισ λζξεις/φράσεις του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ
5):
1.

Στθν κοινωνικι ηωι του ο Μαντίκεοσ επζδειξε κόςμια ςυμπεριφορά.

2.

Ο Μαντίκεοσ ακολουκοφςε το παράδειγμα τθσ άςωτθσ ηωισ των νζων τθσ εποχισ του.

3.

Ο Μαντίκεοσ υπαινίςςεται ότι ζγινε εισ βάροσ του κάποιου είδουσ δίκθ ι καταγγελία.

4.

Kατά τον Μαντίκεο οι Ακθναίοι εμπλζκονταν ςυχνά ςε δικαςτικζσ διαμάχεσ.

5.

Ο Μαντίκεοσ ηθτά από τουσ βουλευτζσ να αναλογιςτοφν τισ ςτρατιωτικζσ υπθρεςίεσ
του προσ τθν πόλθ.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτθς, Ἀρεοπαγιτικὸσ §§48-50

Στον Ἀρεοπαγιτικό ο Ιςοκράτθσ κάνει ζκκλθςθ προσ τουσ ςυμπολίτεσ του Ακθναίουσ για
αναπροςαρμογι τθσ πολιτικισ τουσ ςτα εςωτερικά και εξωτερικά κζματα και επιςτροφι
ςτισ πατροπαράδοτεσ αρχζσ διακυβζρνθςθσ τθσ πόλθσ, όταν ο Άρειοσ Πάγοσ ιταν ο
κεματοφφλακασ τθσ θκικισ διαπαιδαγϊγθςθσ των πολιτϊν.
Γι᾽ αυτό δεν ςφχναηαν οι νζοι ςε μζρθ τυχερϊν παιχνιδιϊν, οφτε ςε χαμαιτυπεία με
αυλθτρίδεσ, οφτε ςε ςυγκεντρϊςεισ τζτοιου είδουσ όπου ςιμερα περνοφν τθν θμζρα τουσ,

αλλά αφοςιϊνονταν ςτισ αςχολίεσ ςτισ οποίεσ είχαν ταχκεί, όπου καφμαηαν και ηιλευαν
όςουσ πρϊτευαν ς᾽ αυτά. Τόςο πολφ απζφευγαν τθν αγορά, ϊςτε, και αν καμιά φορά
αναγκάηονταν να περάςουν μζςα από αυτιν, όλοι ζβλεπαν ότι το ζκαναν με πολλι ςυςτολι
και ςωφροςφνθ. Το να αντιμιλοφν ςτουσ μεγαλφτερουσ ι να τουσ κοροϊδεφουν το
κεωροφςαν φοβερότερο από όςο φοβερό κεωρείται ςιμερα θ ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά
προσ τουσ γονείσ. Κανζνασ, οφτε καν καλόσ υπθρζτθσ, κα τολμοφςε να φάει ι να πιει ποτό
ςε καπθλειό· γιατί φρόντιηαν να είναι ςεμνοί και να μθ βωμολοχοφν. Ακόμθ, αυτοφσ που
αςτειεφονταν και είχαν κάποιαν ικανότθτα να κοροϊδεφουν, όςουσ ςιμερα αποκαλοφν
ευφυείσ, εκείνοι τουσ κεωροφςαν ανόθτουσ. Κανείσ ασ μθ νομίςει ότι διάκειμαι δυςμενϊσ
προσ όςουσ είναι ςε νεαρι θλικία. Γιατί δεν τουσ κεωρϊ υπεφκυνουσ για όςα ςυμβαίνουν·
εξάλλου, γνωρίηω καλά ότι οι περιςςότεροι από αυτοφσ είναι ελάχιςτα ευχαριςτθμζνοι με
αυτι τθν κατάςταςθ, θ οποία τουσ επιτρζπει να επιδίδονται ς᾽ αυτζσ τισ ακολαςίεσ. Γι᾽ αυτό
δεν κα είχα καμιά δικαιολογία να κατθγορϊ αυτοφσ· πολφ πιο δίκαιο κα ιταν να
καταφζρομαι εναντίον εκείνων που κυβζρνθςαν τθν πόλθ λίγο πιο μπροςτά από μασ.
Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλοσ - Ζ.Ε. Μαλακοφνθ

Β4. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με ομόρριηα
(απλά ι ςφνκετα) του ρθματικοφ τφπου εἶχον, ϊςτε να ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ:
• Τα επιχειριματά του δεν είχαν καμία ……………………… με το κζμα.
• Όταν ο καταναλωτισ κακυςτερεί τθν εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ φδρευςθσ, θ
……………………… νεροφ μπορεί να διακοπεί.
• Το ……………………… μασ ςυμμετείχε ςτουσ μακθτικοφσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ.
• Μπορείσ να του εμπιςτευτείσ το μυςτικό ςου, είναι ………………………
• Εκ των υςτζρων ζνιωκε ……………………… για τθ βάναυςθ ςυμπεριφορά του.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτθς, Πρὸσ ∆ηµόνικον §§5-7
Στο ζργο αυτό παρατίκενται διάφορεσ πρακτικζσ διδαχζσ του Ιςοκράτθ προσ κάποιον
Δθμόνικο για ζναν ορκό και θκικό τρόπο ηωισ.

Διόπερ ἡμεῖσ οὐ παράκλθςιν εὑρόντεσ ἀλλὰ παραίνεςιν γράψαντεσ μζλλομζν ςοι
ςυμβουλεφειν, ὧν χρὴ τοὺσ νεωτζρουσ ὀρζγεςκαι καὶ τίνων ἔργων ἀπζχεςκαι καὶ ποίοισ
τιςὶν ἀνκρϊποισ ὁμιλεῖν καὶ πῶσ τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν. Ὅςοι γὰρ τοῦ βίου ταφτην τὴν
ὁδὸν ἐπορεφθηςαν, οὗτοι μόνοι τῆσ ἀρετῆσ ἐφικζςθαι γνηςίωσ ἠδυνήθηςαν, ἧσ οὐδὲν
κτῆμα ςεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν ἐςτιν. Κάλλοσ μὲν γὰρ ἢ χρόνοσ ἀνιλωςεν ἢ νόςοσ
ἐμάρανεν, πλοῦτοσ δὲ κακίασ μᾶλλον ἢ καλοκαγακίασ ὑπθρζτθσ ἐςτὶν, ἐξουςίαν μὲν τῇ
ῥᾳκυμίᾳ παραςκευάηων, ἐπὶ δὲ τὰσ ἡδονὰσ τοὺσ νζουσ παρακαλῶν· ῥϊμθ δὲ μετὰ μὲν
φρονιςεωσ ὠφζλθςεν, ἄνευ δὲ ταφτθσ πλείω τοὺσ ἔχοντασ ἔβλαψεν καὶ τὰ μὲν ςϊματα τῶν
ἀςκοφντων ἐκόςμθςεν, ταῖσ δὲ τῆσ ψυχῆσ ἐπιμελείαισ ἐπεςκότθςεν. Ἡ δὲ τῆσ ἀρετῆσ κτῆςισ
οἷσ ἂν ἀκιβδιλωσ ταῖσ διανοίαισ ςυναυξθκῇ, μόνθ μὲν ςυγγθράςκει, πλοφτου δὲ κρείττων,
χρθςιμωτζρα δ' εὐγενείασ ἐςτὶν, τὰ μὲν τοῖσ ἄλλοισ ἀδφνατα δυνατὰ κακιςτᾶςα, τὰ δὲ τῷ
πλικει φοβερὰ καρςαλζωσ ὑπομζνουςα, καὶ τὸν μὲν ὄκνον ψόγον, τὸν δὲ πόνον ἔπαινον
ἡγουμζνθ.
---------------παράκληςισ: προτροπή
ὀρέγοµαί τινοσ: επικυµώ πολύ κάτι
ὁµιλῶ τινι: ςυναναςτρέφοµαι κάποιον
ἐφικνοῦµαι: πετυχαίνω, φτάνω
ἀναλίςκω: αφανίηω, καταςτρέφω
ἀκιβδήλωσ: με γνιςιο τρόπο, χωρίσ νοκεία

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Διόπερ ἡμεῖσ … βεβαιότερόν
ἐςτιν».
Μονάδες 20
Γ4.
«Ὅςοι γὰρ τοῦ βίου ταφτην τὴν ὁδὸν ἐπορεφθηςαν, οὗτοι μόνοι τῆσ ἀρετῆσ ἐφικζςθαι
γνηςίωσ ἠδυνήθηςαν, ἧσ οὐδὲν κτῆμα ςεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν ἐςτιν».
α. Στθν παραπάνω περίοδο, αφοφ διακρίνετε τισ κφριεσ από τισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ
(μονάδεσ 3), να αναγνωρίςετε το είδοσ των δευτερευουςϊν προτάςεων (μονάδεσ 2).

β. Ο ριτορασ ςτθν παραπάνω περίοδο επιςθμαίνει τθν αξία τθσ αρετισ με μία ςφγκριςθ.
Να εντοπίςετε τουσ δφο όρουσ τθσ ςφγκριςθσ (μονάδεσ 4), κακϊσ και τισ λζξεισ που
δθλϊνουν τθν ανωτερότθτα του ενόσ όρου ςε ςχζςθ με τον άλλον (μονάδα 1).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12
Α1.
α.
1. – Σ: μζγιςτον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆσ ἐμῆσ ἐπιεικείασ
2. – Λ: τῶν νεωτζρων ὅςοι περὶ κφβουσ ἢ πότουσ ἢ *περὶ+ τὰσ τοιαφτασ ἀκολαςίασ
τυγχάνουςι τὰσ διατριβὰσ ποιοφμενοι, πάντασ αὐτοὺσ ὄψεςθζ μοι διαφόρουσ ὄντασ
3. – Λ: οὐδεὶσ ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δφναιτο οὔτε δίκην αἰςχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰςαγγελίαν γεγενημζνην·
4. – Σ: ἑτζρουσ ὁρᾶτε πολλάκισ εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ καθεςτηκότασ.
5. – Σ: Πρὸσ τοίνυν τὰσ ςτρατείασ καὶ τοὺσ κινδφνουσ τοὺσ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ςκζψαςθε
οἷον ἐμαυτὸν παρζχω τῇ πόλει
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰςοκράτησ, Ἀρεοπαγιτικὸς §§48-50
Στο ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο ο Ιςοκράτθσ κακίηει τθ νεολαία τθσ εποχισ του για
μία ςειρά από κακζσ ςυνικειεσ, ςτισ οποίεσ αναφζρεται και ο Μαντίκεοσ (πιο ςυνοπτικά).
Επομζνωσ, το κείμενο κα μποροφςε να αξιοποιθκεί για εμβάκυνςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
αναφορά του Μαντίκεου, αλλά και για ςυςχετιςμό (ι και ερμθνεία) των αντιλιψεων για
τουσ νζουσ τθσ Ακινασ τον 4ο αι. π.Χ..
Β4. ςχζςθ, παροχι, ςχολείο, εχζμυκοσ, ενοχζσ.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰςοκράτησ, Πρὸς ∆ηµόνικον §§5-7
Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ
Γι’ αυτό ακριβϊσ εγϊ ο οποίοσ δεν επιδίωξα Γι’ αυτό και εγϊ επειδι δεν κόπιαςα να βρω
προτροπι αλλά ζγραψα φιλικι ςυμβουλι, κάποια προτροπι, αλλά φιλικά ζγραψα
ζχω ςκοπό να ςε ςυμβουλεφω ποια πρζπει ςυμβουλι,

κα

ςε

ςυμβουλεφςω

ποια

να επικυμοφν οι νεότεροι, και από ποια πράγματα πρζπει να επικυμοφν οι νεότεροι,
ζργα να απζχουν και με ποιου είδουσ και από ποια ζργα να απζχουν και με ποιουσ
ανκρϊπουσ να ςυναναςτρζφονται και πϊσ ανκρϊπουσ να ςυναναςτρζφονται και πϊσ
να κυβερνοφν τθ ηωι τουσ. Διότι όςοι να κυβερνοφν τθ ηωι τουσ. Διότι όςοι
βάδιςαν αυτό τον δρόμο τθσ ηωισ, αυτοί κράτθςαν αυτό τον δρόμο τθσ ηωισ, αυτοί
μόνοι κατόρκωςαν να φκάςουν πραγματικά μόνο πζτυχαν πραγματικά τθν αρετι, από
τθν αρετι, από τθν οποία κανζνα απόκτθμα τθν οποία κανζνα απόκτθμα δεν είναι
δεν

υπάρχει

ςπουδαιότερο

και ςεμνότερο και αςφαλζςτερο. Διότι τθν μεν

αςφαλζςτερο. Διότι τθν ωραιότθτα ι ο ωραιότθτα ι ο χρόνοσ καταςτρζφει ςυνικωσ
χρόνοσ καταςτρζφει ι θ αςκζνεια τθν ι θ αςκζνεια μαραίνει, ο δε πλοφτοσ
μαραίνει, ενϊ ο πλοφτοσ είναι υπθρζτθσ τθσ εξυπθρετεί περιςςότερο τθν κακία παρά τθν
κακίασ περιςςότερο παρά τθσ αγακότθτασ, αγακότθτα, διότι ςτθν οκνθρία από τθ μια
διότι δίνει από τθ μια μεριά δικαίωμα ςτθν μεριά παρζχει δικαίωμα, ενϊ προτρζπει από
οκνθρία, και παρακινεί τουσ νζουσ ςτισ τθν άλλθ τουσ νζουσ ςτισ θδονζσ· θ ςωματικι
απολαφςεισ από τθν άλλθ· επιπλζον θ δφναμθ μαηί με τθ φρόνθςθ ςυχνά ωφελεί,
ςωματικι δφναμθ όταν ςυνοδεφεται από ενϊ χωρίσ αυτιν περιςςότερο βλάπτει
φρόνθςθ ςυνικωσ ωφελεί, χωρίσ αυτιν ςυνικωσ αυτοφσ που τθν ζχουν και τα μεν
όμωσ

ςυνικωσ

βλάπτει

περιςςότερο ςϊματα

εκείνουσ οι οποίοι τθν ζχουν και τα ςϊματα ςτολίηει,

των

γυμναηομζνων

γίνεται

όμωσ

ςυνικωσ

εμπόδιο

ςτθν

των γυμναηομζνων ςυνικωσ ςτολίηει, ςτισ επιμζλεια και άςκθςθ τθσ ψυχισ. Μόνθ θ
αςκιςεισ τθσ ψυχισ όμωσ ρίχνει ςκοτάδι. Η αρετι γερνάει μαηί με εκείνουσ, με τουσ
απόκτθςθ, λοιπόν, τθσ αρετισ από εκείνουσ οποίουσ μπορεί να αυξθκεί (να μεγαλϊςει)
ςτουσ οποίουσ μπορεί να αυξθκεί (να από κοινοφ κατά τρόπο γνιςιο ςτθν ψυχι
μεγαλϊςει) από κοινοφ κατά τρόπο γνιςιο τουσ, είναι επιπλζον ανϊτερθ από τον
μαηί με τον νου, μόνθ αυτι αφενόσ γερνάει πλοφτο και πιο χριςιμθ από τθν ευγζνεια,
μαηί με τον άνκρωπο, αφετζρου είναι διότι τα αδφνατα για τουσ άλλουσ τα κακιςτά
καλφτερθ από τον πλοφτο, πιο χριςιμθ από δυνατά για αυτοφσ. Επιπλζον τα φοβερά για
τθν ευγζνεια, διότι κακιςτά τα αδφνατα για τουσ πολλοφσ τα υπομζνει χωρίσ φόβο, και
τουσ άλλουσ δυνατά για αυτοφσ. Επιπλζον κεωρεί ότι θ οκνθρία είναι ατιμία, ενϊ θ
τα φοβερά για τον λαό τα υπομζνει με εργατικότθτα ζπαινοσ.
κάρροσ, διότι κεωρεί τθν οκνθρία ντροπι Μτφρ. Πρωτοψάλτησ. 1939. Διαςκευή από
και τθν εργατικότθτα ζπαινο.

την καθαρεφουςα.

Μτφρ. Ι. Θ. Ρϊςςησ. χ.χ. Διαςκευή από την
καθαρεφουςα .
Γ4.
α.
«Ὅςοι γὰρ τοῦ βίου ταφτην τὴν ὁδὸν ἐπορεφθηςαν»: Δευτερεφουςα αναφορικι πρόταςθ
«οὗτοι μόνοι τῆσ ἀρετῆσ ἐφικζςθαι γνηςίωσ ἠδυνήθηςαν»: Κφρια πρόταςθ
«ἧσ οὐδὲν κτῆμα ςεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν ἐςτιν»: Δευτερεφουςα αναφορικι πρόταςθ
β.

κτῆμα: Πρϊτοσ όροσ ςφγκριςθσ
ἧσ: (=τῆσ ἀρετῆσ) Δεφτεροσ όροσ ςφγκριςθσ (γενικι ςυγκριτικι)
ςεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν: Τα παρακετικά (παρατακτικά ςυνδεόμενα) που δθλϊνουν
τθ ςφγκριςθ.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§11-12
Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτωσ διῴκθκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μζγιςτον ἡγοῦμαι τεκμιριον εἶναι
τῆσ ἐμῆσ ἐπιεικείασ, ὅτι τῶν νεωτζρων ὅςοι περὶ κφβουσ ἢ πότουσ ἢ *περὶ+ τὰσ τοιαφτασ
ἀκολαςίασ τυγχάνουςι τὰσ διατριβὰσ ποιοφμενοι, πάντασ αὐτοὺσ ὄψεςκζ μοι διαφόρουσ
ὄντασ, καὶ πλεῖςτα τοφτουσ περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντασ καὶ ψευδομζνουσ. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ
τῶν αὐτῶν ἐπεκυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαφτθν γνϊμθν εἶχον περὶ ἐμοῦ. Ἔτι δ᾽, ὦ βουλι, οὐδεὶσ
ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δφναιτο οὔτε δίκθν αἰςχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰςαγγελίαν
γεγενθμζνθν· καίτοι ἑτζρουσ ὁρᾶτε πολλάκισ εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ κακεςτθκότασ. Πρὸσ
τοίνυν τὰσ ςτρατείασ καὶ τοὺσ κινδφνουσ τοὺσ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ςκζψαςκε οἷον ἐμαυτὸν
παρζχω τῇ πόλει.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Α1. α. Να γράψετε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμία από τισ παρακάτω περιόδουσ
λόγου και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωστό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάθος», αν είναι
λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 4) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι
ςασ γράφοντασ τισ λζξεις/φράσεις του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ
4):
1. Ο Μαντίκεοσ διατθροφςε φιλικζσ ςχζςεισ με άτομα που είχαν άςωτθ ηωι.
2. Κατά τον Μαντίκεο, οι νζοι που επιδίδονταν ςε ακολαςίεσ, διζδιδαν ψευδείσ φιμεσ
εναντίον του και τον ςυκοφαντοφςαν.
3. Ο Μαντίκεοσ υποςτθρίηει ότι ζχει εμπλακεί τόςο ςε ιδιωτικι, όςο και ςε δθμόςια δίκθ.
4. Ο Μαντίκεοσ ιςχυρίηεται ότι άλλοι Ακθναίοι ιταν φιλόδικοι.
β. «καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαφτην γνώμην εἶχον περὶ
ἐμοῦ»: ε τι ακριβϊσ αναφζρεται ο Μαντίκεοσ με τθν οριςτικι αντωνυμία τῶν
αὐτῶν; (μονάδεσ 2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Δήμου καταλφςεωσ ἀπολογία §§2-4
Ο ομιλθτισ προςπακεί κατά τθ δοκιμαςίαν του να αποδείξει ότι, μολονότι παρζμεινε ςτθν
Ακινα κατά τθν περίοδο τθσ διακυβζρνθςθσ των Σριάκοντα, δεν υπιρξε ςυνεργόσ ι
ομοϊδεάτθσ τουσ.

Αν, λοιπόν, πιςτεφουν ότι «φορτϊνουν» ς' εμζνα όςα δεινά υπόφερε θ πόλθ από τουσ
τριάντα τυράννουσ, τουσ κεωρϊ αδφναμουσ να τα απαρικμιςουν· γιατί, δεν ζχουν
αναφζρει οφτε το ελάχιςτο μζροσ από όςα αίςχθ ζχουν πραχκεί από κείνουσ· αν όμωσ
μιλοφν γι' αυτά, ςα να αφορά κάτι και μζνα, κα αποδείξω ότι όλοι τουσ ψεφδονται και ότι
εγϊ ιμουν τζτοιοσ, όποιου είδουσ ακριβϊσ κα ιταν ο πιο ακραιφνισ δθμοκράτθσ που
παρζμεινε ςτθν πόλθ. Σασ παρακαλϊ, κφριοι δικαςτζσ, να μθ ςυμπλζετε με τουσ
ςυκοφάντεσ. Γιατί, δουλειά τουσ είναι να κατθγοροφν κι αυτοφσ που είναι εντελϊσ ακϊοι
(γιατί από αυτοφσ κα αποςποφςαν τα μεγαλφτερα χρθματικά ποςά), ενϊ δικό ςασ κακικον
είναι να εξαςφαλίηετε ιςοπολιτεία ς' αυτοφσ που δεν αδικοφν ςε τίποτα. Γιατί, ζτςι κα
δθμιουργοφςατε περιςςότερουσ φίλουσ προσ το δθμοκρατικό πολίτευμα. Και ζχω τθν
αξίωςθ, άνδρεσ δικαςτζσ, αν αποδείξω ότι δεν ζχω γίνει αίτιοσ για καμιά ςυμφορά και ότι
ζχω κάνει πολλά καλά ςτθν πόλθ και με προςωπικι μου ςωματικι δράςθ και με χριματα,
αυτά να μου αναγνωριςτοφν από ςασ, όςα είναι δίκαιο να πετυχαίνουν όχι μόνον αυτοί που
ευεργετοφν αλλά και αυτοί που δεν ζχουν διαπράξει κανζνα αδίκθμα.
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτθσ

Β4. Να βρείτε ςτο αρχαίο διδαγμζνο κείμενο που ςασ δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή
λζξη για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ: ουςία, αόρατοσ, άςχημοσ,
υπόδειγμα, άγονοσ
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Πρὸσ Δημόνικον §§24-25
(ζκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίςι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)
τον λόγο αυτό παρατίκενται από τον Ιςοκράτθ προσ τον νεαρό Δθμόνικο διάφορεσ
πρακτικζσ ςυμβουλζσ που αφοροφν ςε ζναν ορκό και θκικό τρόπο ηωισ.
Μθδζνα φίλον ποιοῦ, πρὶν ἂν ἐξετάςῃσ πῶσ κζχρθται τοῖσ πρότερον φίλοισ· ἔλπιηε γὰρ
αὐτὸν καὶ περὶ ςὲ γενζςθαι τοιοῦτον, οἷοσ καὶ περὶ ἐκείνουσ γζγονεν. Βραδζωσ μὲν φίλοσ
γίγνου, γενόμενοσ δὲ πειρῶ διαμζνειν. Ὁμοίωσ γὰρ αἰςχρὸν μθδζνα φίλον ἔχειν καὶ πολλοὺσ
ἑταίρουσ μεταλλάττειν. Μιτε μετὰ βλάβθσ πειρῶ τῶν φίλων μιτ’ ἄπειροσ εἶναι τῶν ἑταίρων
κζλε. Τοῦτο δὲ ποιήςεισ, ἐὰν μὴ δεόμενοσ τὸ δεῖςθαι προςποιῇ. Περὶ τῶν ῥθτῶν ὡσ

ἀπορριτων ἀνακοινοῦ· μὴ τυχὼν μὲν γὰρ οὐδὲν βλαβιςει, τυχὼν δὲ μᾶλλον αὐτῶν τὸν
τρόπον ἐπιςτιςει. Δοκίμαηε τοὺσ φίλουσ ἔκ τε τῆσ περὶ τὸν βίον ἀτυχίασ καὶ τῆσ ἐν τοῖσ
κινδφνοισ κοινωνίασ· τὸ μὲν γὰρ χρυςίον ἐν τῷ πυρὶ βαςανίηομεν, τοὺσ δὲ φίλουσ ἐν ταῖσ
ἀτυχίαισ διαγιγνϊςκομεν. Οὕτωσ ἄριςτα χριςει τοῖσ φίλοισ, ἐὰν μὴ προςμζνῃσ τὰσ παρ’
ἐκείνων δειςεισ, ἀλλ’ αὐτεπάγγελτοσ αὐτοῖσ ἐν τοῖσ καιροῖσ βοθκῇσ.
---------μεταλλάττω: αλλάηω, τροποποιϊ
τὸ ἀπόρρητον: το μυςτικό (εδϊ)
αὐτεπάγγελτοσ: με τθ δικι ςου κζλθςθ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Μηδζνα φίλον ποιοῦ … τὸ δεῖςθαι
προςποιῇ».
Μονάδες 20
Γ4. α. Nα αναγνωρίςετε το είδοσ και τον ςυντακτικό ρόλο των υπογραμμιςμζνων
απαρεμφάτων του κειμζνου, και ςτθ ςυνζχεια να ελζγξετε αν ζχουμε ταυτοπροςωπία ι
ετεροπροςωπία (μονάδεσ 6).
β. Ο Ιςοκράτθσ δίνει μία ςυμβουλι ςτον νεαρό Δθμόνικο διατυπϊνοντασ ζναν υποκετικό
λόγο: «Τοῦτο δὲ ποιήςεισ, ἐὰν μὴ δεόμενοσ τὸ δεῖςθαι προςποιῇ». Να τον αναγνωρίςετε
ωσ προσ το είδοσ του και να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (μονάδεσ 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§11-12
Α1.
α.
1. – Λ : ὅςοι περὶ κφβουσ ἢ πότουσ ἢ [περὶ] τὰσ τοιαφτασ ἀκολαςίασ τυγχάνουςι τὰσ
διατριβὰσ ποιοφμενοι, πάντασ αὐτοὺσ ὄψεςκζ μοι διαφόρουσ ὄντασ
2. – Σ: τῶν νεωτζρων ὅςοι περὶ κφβουσ ἢ πότουσ ἢ [περὶ] τὰσ τοιαφτασ ἀκολαςίασ
τυγχάνουςι τὰσ διατριβὰσ ποιοφμενοι [...] καὶ πλεῖςτα τοφτουσ περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντασ καὶ
ψευδομζνουσ.
3. – Λ: οὐδεὶσ ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δφναιτο οὔτε δίκθν αἰςχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰςαγγελίαν γεγενθμζνθν·
4. – Σ: καίτοι ἑτζρουσ ὁρᾶτε πολλάκισ εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ κακεςτθκότασ.
β.
Ο Μαντίκεοσ με τθν οριςτικι αντωνυμία τῶν αὐτῶν αναφζρεται ςτουσ κφβουσ, τουσ πότουσ
και τισ (τὰσ) τοιαφτασ ἀκολαςίασ, ςτισ κακζσ ςυνικειεσ δθλαδι πολλϊν νεαρϊν Ακθναίων,
όπωσ τα τυχερά παιχνίδια (ηάρια), τθν κατανάλωςθ ποτϊν και γενικότερα τθν άςωτθ ηωι.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Δήμου καταλφςεωσ ἀπολογία §2-4
Επιςήμανςη: Στο ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο ο ομιλθτισ τονίηει ότι είναι ςυκοφάντεσ
οι κατιγοροι και ότι ο ίδιοσ είναι ακραιφνισ δθμοκράτθσ. Στθ ςυνζχεια, απευκφνει ζκκλθςθ
ςτουσ δικαςτζσ να μθν ςυμπλζουν με τουσ ςυκοφάντεσ, γιατί ζργο τουσ είναι να
κατθγοροφν τουσ ακϊουσ. Ο Μαντίκεοσ, κατά αντίςτοιχο τρόπο, διαφοροποιεί τον εαυτό
του από τουσ ςυκοφάντεσ κατθγόρουσ του, που διάγουν άςωτο βίο. Επομζνωσ, το κείμενο
κα μποροφςε να αξιοποιθκεί για ςφγκριςθ αναφορικά με τον ρόλο των ςυκοφαντϊν ςτθν
αρχαία Ακινα.
Β4. εἶναι/ ὄντασ, ὄψεςκζ/ὁρᾶτε, εἶχον/παρζχω, ἀποδεῖξαι, γεγενθμζνθν
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰςοκράτησ, Πρὸσ Δημόνικον §§24-25
Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ
Κανζνα να μθ κάνεισ φίλο προτοφ εξετάςεισ Να

μθ

κάνεισ

κανζνα

φίλο,

προτοφ

πϊσ ζχει ςυμπεριφερκεί προσ τουσ παλαιοφσ εξετάςεισ, πϊσ ζχει μεταχειριςκεί τουσ
του φίλουσ· διότι πρζπει να προβλζπεισ ότι προθγουμζνουσ φίλουσ του· διότι ζλπιηε,
κα ςυμπεριφερκεί και προσ εςζνα, όπωσ ότι αυτόσ κα ςυμπεριφερκεί και προσ εςζνα
ςυμπεριφζρκθκε και προσ εκείνουσ. Να με τον ίδιο τρόπο, όπωσ και προσ εκείνουσ·

γίνεςαι μεν αργά φίλοσ, αφοφ όμωσ γίνεισ με βραδφτθτα να γίνεςαι φίλοσ, όταν όμωσ
φίλοσ να μζνεισ πιςτόσ ςτθν φιλία. Διότι είναι γίνεισ να προςπακείσ να παραμζνεισ· διότι
εξ ίςου απρεπζσ να μθν ζχεισ κανζνα φίλο είναι εξ ίςου αιςχρό το να μθν ζχεισ κανζνα
και να αλλάηεισ πολλοφσ φίλουσ ςυχνά. Να φίλο

και

το

να

αλλάηεισ

πολλοφσ

μθ δοκιμάηεισ τουσ φίλουσ ςου κατά τζτοιο ςυντρόφουσ· οφτε με βλάβθ να δοκιμάηεισ
τρόπον ϊςτε από τθ δοκιμι αυτι να τουσ φίλουσ, οφτε πάλι να κζλεισ να μθ
προζρχεται για ςζνα ηθμία, μιτε όμωσ να δοκιμάηεισ τουσ φίλουσ ςου· τοφτο μάλιςτα
κζλεισ

να

ζχεισ

τουσ

φίλουσ

ςου κα κατορκϊςεισ, εάν, χωρίσ να ζχεισ

αδοκίμαςτουσ. Αυτό κα κατορκϊςεισ, αν ανάγκθ,

προςποιείςαι

ότι

ζχεισ·

όςα

προςποιείςαι ενϊπιον αυτϊν ότι ζχεισ δφνανται να λεχκοφν, να τα ανακοινϊνεισ,
ανάγκεσ

τισ

οποίεσ

δεν

ζχεισ·

να ωσ εάν επρόκειτο για μυςτικά· διότι αν μεν

ανακοινϊνεισ ς’ αυτοφσ ηθτιματα, τα οποία αποτφχεισ ςε τίποτε δεν κα βλαφκείσ· αν
μποροφν να κοινολογθκοφν, παρουςιάηοντασ όμωσ επιτφχεισ, κα γνωρίςεισ καλφτερα τον
αυτά ωσ μυςτικά· αν διαψευςκείσ ςτισ χαρακτιρα τουσ. Να δοκιμάηεισ τουσ φίλουσ
ελπίδεσ ςου, δεν κα υποςτείσ από αυτό και από τθν κακοτυχία κατά τον βίο και από
καμία ηθμία, εάν όμωσ οι ελπίδεσ ςου τθ ςυμμετοχι ςτουσ κινδφνουσ· διότι το μεν
επιβεβαιωκοφν,

κα

ζχεισ

αςφαλζςτερθ χρυςάφι το δοκιμάηουμε ςτθ φωτιά, τουσ

γνϊςθ του χαρακτιρα των φίλων ςου. Να φίλουσ όμωσ τουσ γνωρίηουμε καλά ςτα
δοκιμάηεισ τουσ φίλουσ ςτισ δυςτυχίεσ και ατυχιματα. Τότε κα εξυπθρετιςεισ τουσ
ςτουσ κοινοφσ κινδφνουσ· διότι τον μεν φίλουσ με άριςτο τρόπο, εάν δεν περιμζνεισ
χρυςό δοκιμάηουμε ςτθ φωτιά, ενϊ τουσ τισ παρακλιςεισ τουσ, αλλά εάν αυτόκλθτοσ
φίλουσ τουσ διακρίνουμε ςτισ ατυχίεσ. Θα βοθκάσ αυτοφσ ςτισ κακζσ περιςτάςεισ.
τθριςεισ άριςτθ ςτάςθ απζναντι ςτουσ Μτφρ.

Μ.

Πρωτοψάλτησ.

[1939] χ.χ.

φίλουσ ςου, αν δεν περιμζνεισ αυτοί να ςου Διαςκευή από την καθαρεφουςα ςτη
γνωρίςουν τισ ανάγκεσ τουσ, αλλ' αν δημοτική.
αυκόρμθτα ζλκεισ ςε βοικειά τουσ, όταν οι
περιςτάςεισ το επιβάλλουν.
Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλοσ. 1950. Διαςκευή
από την καθαρεφουςα ςτη δημοτική.
Γ4.
α.

γενζςθαι: Είναι ειδικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο ριμα ἔλπιηε. Υποκείμενο του
απαρεμφάτου είναι το αὐτόν. Υποκείμενο του ριματοσ εννοείται το ςφ. Επομζνωσ, ζχουμε
ετεροπροςωπία.
διαμζνειν: Είναι τελικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο ριμα πειρῶ. Υποκείμενο του
απαρεμφάτου εννοείται το ςφ. Υποκείμενο του ριματοσ εννοείται το ςφ. Επομζνωσ, ζχουμε
ταυτοπροςωπία.
β.
Υπόθεςη: ἐὰν μὴ δεόμενοσ τὸ δεῖςκαι προςποιῇ (ἐὰν + υποτακτικι ενεςτϊτα)
Απόδοςη: Τοῦτο δὲ ποιιςεισ (οριςτικι μζλλοντα)
Πρόκειται για υποκετικό λόγο που δθλϊνει το προςδοκϊμενο.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
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. 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 ἀπενεχθῆναι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.
α. Με βάση το αρχαίο κείμενο να επιλέξετε από τις παρακάτω διατυπώσεις εκείνη με την
οποία ολοκληρώνεται ορθά το νόημα (μονάδες 2), και στη συνέχεια να αιτιολογήσετε κάθε
επιλογή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν
(μονάδες 2):
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μαντίθεου
1) α. όλοι όσοι είχαν ζήσει εκτός Αθήνας κατά την περίοδο του τυραννικού καθεστώτος
αναγράφονταν στο σανίδιο με την ιδιότητα του ιππέα.
β. στο σανίδιο υπήρχαν παραλείψεις, καθώς δεν είχαν αναγραφεί με ακρίβεια όλοι όσοι
είχαν παραδεχτεί ότι ήταν ιππείς κατά την περίοδο του τυραννικού καθεστώτος.
2) α. ήταν εύκολο να αλλοιώσει κανείς τα ονόματα που είχαν αναγραφεί στο σανίδιο.
β. ήταν δύσκολο να αλλοιώσει κανείς τα ονόματα που είχαν αναγραφεί στο σανίδιο.

β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) «ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν»: Σε ποια λέξη του
αρχαίου κειμένου αναφέρεται ο Μαντίθεος με την αντωνυμία «τούτῳ»; (μονάδες 2)
2) «…ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ᾽ αὐτῶν»: Σε ποιους αναφέρεται ο Μαντίθεος
με την αντωνυμία «αὐτῶν»; (μονάδες 2)

3) «…ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι»: Σε
τι αναφέρεται ο Μαντίθεος με την αντωνυμία «ἐκείνοις»; (μονάδες 2)
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας §§9-10
Στην Αθήνα το 383 π.Χ. ο Εύανδρος κρίνεται για τη θέση του επώνυμου άρχοντα της πόλης.
Ο ομιλητής, κατήγορος του Εύανδρου, επιτίθεται εναντίον του, καταλογίζοντάς του
συνεργασία με τους Τριάκοντα τυράννους και απόπειρα εξαπάτησης των βουλευτών.
Αυτά κυρίως να εξετάσετε· κι εκείνο να αναλογιστείτε, ότι δηλαδή αυτός που θέσπισε το νόμο
για τη «δοκιμασία», τον θέσπισε κατεξοχήν για όσους άσκησαν εξουσία κατά τη διάρκεια της
ολιγαρχίας, πιστεύοντας πως είναι παρανοϊκό αν εκείνοι, εξαιτίας των οποίων καταλύθηκε η
δημοκρατία, θα κυβερνήσουν πάλι στην ίδια την πόλη και θα γίνουν κυρίαρχοι, στους νόμους
και στην πόλη, την οποία διοικώντας λίγο νωρίτερα, τόσο αισχρά και βάναυσα την έβλαψαν.
Ώστε πρέπει να μην «πάρετε στα αψήφιστα» τη διαδικασία της «δοκιμασίας» κι ούτε να
υποβαθμίσετε την υπόθεση θεωρώντας την ασήμαντη, αλλά να έχετε τα μάτια σας
ορθάνοιχτα· γιατί, από τη σωστή άσκηση της εξουσίας από τον κάθε άρχοντα χωριστά
σώζεται το πολίτευμα και η πόλη. Και αν εξεταζόταν τώρα για να εγκριθεί η εκλογή του ως
βουλευτή ή διότι, ανήκοντας αυτός στους ιππείς, την εποχή των τριάντα τυράννων είχε
συμπεριληφθεί και γραφτεί το όνομά του στις ξύλινες πινακίδες, θα τον αποκλείατε (από το
αξίωμα) χωρίς την ανάγκη παράστασης κατηγόρου. Τώρα, που αποδεικνύεται αναντίρρητα
ότι όχι μόνο υπηρέτησε στην τάξη των ιππέων και όχι μόνο ότι χρημάτισε βουλευτής, αλλά
ότι ήταν υπονομευτής της δημοκρατίας, δεν θα κάνατε ανοησία, αν δείξετε ότι δεν έχετε την
ίδια γνώμη γι’ αυτόν;
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης

Β4. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη ή φράση της στήλης Α την
ορθή σημασία της σύμφωνα με το αρχαίο διδαγμένο κείμενο:
Α
1. εὔηθές ἐστιν

Β
α. είναι ηθικό
β. είναι ανόητο

2. οὐκ ἔνεισιν

α. δεν περιλαμβάνονται
β. δεν ενέχονται

3. ἔνιοι τῶν ἀποδημούντων

α. κάποιοι που είχαν πεθάνει
β. κάποιοι που απουσίαζαν

4. ἀναπράξητε

α. να εισπράξετε πίσω
β. να διαπράξετε

5. αὐτοῖς ζημιοῦσθαι

α. να τιμωρηθούν οι ίδιοι
β. να ζημιώσουν αυτούς
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.4-55.5
(έκδ. του H. Oppermann, Λειψία: Teubner, 1928, ανατ. 1968)
Στο δεύτερο μέρος της πραγματείας του ο Αριστοτέλης περιγράφει τους διοικητικούς
θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονού του αθηναϊκού πολιτεύματος. Στο κείμενο
που ακολουθεί αναφέρεται στον τρόπο ανάδειξης και τη δοκιμασία των Εννέα αρχόντων.
Ἐπειδὰν δὲ παράσχηται τοὺς μάρτυρας, ἐπερωτᾷ «τούτου βούλεταί τις κατηγορεῖν;» κἂν μὲν
ᾖ τις κατήγορος, δοὺς κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν, οὕτω δίδωσιν ἐν μὲν τῇ βουλῇ τὴν
ἐπιχειροτονίαν, ἐν δὲ τῷ δικαστηρίῳ τὴν ψῆφον· ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς
δίδωσι τὴν ψῆφον· καὶ πρότερον μὲν εἷς ἐνέβαλλε τὴν ψῆφον, νῦν δ' ἀνάγκη πάντας ἐστὶ
διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτῶν, ἵνα ἄν τις πονηρὸς ὢν ἀπαλλάξῃ τοὺς κατηγόρους, ἐπὶ τοῖς
δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι. Δοκιμασθέντες δὲ τοῦτον τὸν τρόπον, βαδίζουσι
πρὸς τὸν λίθον ἐφ’ οὗ τὰ τόμι’ ἐστίν, ἐφ’ οὗ καὶ οἱ διαιτηταὶ ὀμόσαντες ἀποφαίνονται τὰς
διαίτας, καὶ οἱ μάρτυρες ἐξόμνυνται τὰς μαρτυρίας· ἀναβάντες δ' ἐπὶ τοῦτον ὀμνύουσιν
δικαίως ἄρξειν καὶ κατὰ τοὺς νόμους, καὶ δῶρα μὴ λήψεσθαι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα, κἄν τι λάβωσι
ἀνδριάντα ἀναθήσειν χρυσοῦν.
---------ἐφ’ οὗ τὰ τόμι’ ἐστίν: όπου είναι τοποθετημένα τα κομμάτια (από τα θυσιασμένα ζώα)
ὀμόσαντες <ὄμνυμι: ορκίζομαι
ὁ διαιτητής: ο δικαστής

ἡ δίαιτα: η απόφαση
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπειδὰν δὲ παράσχηται … τοῦτον
ἀποδοκιμάσαι.»
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να γράψετε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων του κειμένου:
βούλεται, βούληται, ἐνέβαλλε, ἀπαλλάξῃ, ἀποφαίνονται, ἐξόμνυνται. (μονάδες 6)
β. «καὶ πρότερον μὲν εἷς ἐνέβαλλε τὴν ψῆφον, νῦν δ' ἀνάγκη πάντας ἐστὶ διαψηφίζεσθαι
περὶ αὐτῶν, ἵνα ἄν τις πονηρὸς ὢν ἀπαλλάξῃ τοὺς κατηγόρους, ἐπὶ τοῖς δικασταῖς γένηται
τοῦτον ἀποδοκιμάσαι»: Στην παραπάνω ημιπερίοδο να διακρίνετε τις επιμέρους προτάσεις
και να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
Α1.
α.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μαντίθεου
1) – β: ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν
ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν
2) – α: ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ
β.
1) Η αντωνυμία «τούτῳ» αναφέρεται στη λέξη σανίδιον (ἐκ τοῦ σανιδίου).
2) Με την αντωνυμία «αὐτῶν» αναφέρεται στους φυλάρχους.
3) Με την αντωνυμία «ἐκείνοις» αναφέρεται στους καταλόγους των φυλάρχων με τα
ονόματα των ιππέων για τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά (καταστάσεις) που έπαιρναν από
το δημόσιο (ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν).
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας §§9-10
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται, όπως και ο λόγος του
Μαντίθεου, στον θεσμό της «δοκιμασίας», στην αξιοποίηση του «σανιδίου» (των ξύλινων
πινακίδων) ως αποδεικτικού στοιχείου συμμετοχής στο σώμα των ιππέων την εποχή των
Τριάκοντα και στην κατηγορία για υπονόμευση της δημοκρατίας. Επομένως, θα μπορούσε
να αξιοποιηθεί π.χ. για ανάλογους συσχετισμούς επί του περιεχομένου.
Β4. 1-β, 2-α, 3-β, 4-α, 5-α
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.4-55.5
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Και όταν παρουσιάσει τους μάρτυρές του, Και αφού παρουσιάσει τους μάρτυρές του,
ρωτούν: «Έχει κανείς κάποια κατηγορία ρωτούν: «Έχει κανείς κάποια κατηγορία
εναντίον του;» Κι αν υπάρχει κάποιος εναντίον του;» Και αν υπάρχει κάποιος
κατήγορος, το δικαστήριο του δίνει το λόγο κατήγορος το δικαστήριο του δίνει τον λόγο
και μετά ο κατηγορούμενος απολογείται. και μετά ο κατηγορούμενος απολογείται.
Ύστερα αποφασίζει η βουλή με ανάταση Ύστερα βγαίνει απόφαση, στην βουλή με
χεριών και στο δικαστήριο με ψήφο. Αν δεν ανάταση χεριών και στο δικαστήριο με
παρουσιαστεί κατήγορος, γίνεται αμέσως η ψήφο. Αν δεν παρουσιαστεί κατήγορος
ψηφοφορία. Και παλαιότερα μόνον ένας γίνεται αμέσως η ψηφοφορία. Άλλοτε μόνο

δικαστής έριχνε την ψήφο του στην ένας δικαστής έριχνε την ψήφο του (στην
ψηφοδόχο, άλλα τώρα όλοι οι δικαστές ψηφοδόχη) αλλά τώρα όλοι οι δικαστές
πρέπει να ψηφίσουν για τους εννέα πρέπει να ψηφίσουν για τους εννέα
άρχοντες,

ώστε

αν

κάποιος

πονηρός άρχοντες

ώστε,

αν

κανένας

πονηρός

υποψήφιος καταφέρει να ξεφύγει από τους υποψήφιος δωροδοκήσει τους κατηγόρους
κατηγόρους του, να μπορούν οι δικαστές να του, να μπορούν οι δικαστές να τον
τον απορρίψουν. Αφού περάσουν τη απορρίψουν.

Αφού

περάσουν

την

δοκιμασία αυτή, πηγαίνουν στο βράχο, δοκιμασία αυτήν πηγαίνουν στον βράχο
όπου είναι τοποθετημένα τα κομμάτια (από όπου είναι τοποθετημένα τα κομμάτια από
τα θυσιασμένα ζώα), στον ίδιο βράχο όπου τα θυσιασμένα ζώα, τον ίδιο βράχο όπου
παίρνουν όρκο οι δικαστές όταν εκδίδουν παίρνουν όρκο οι δικαστές όταν εκδίδουν
την απόφασή τους, καθώς και όσοι την απόφαση τους καθώς και όσοι παίρνουν
παίρνουν όρκο αν είναι να κάνουν κάποια όρκο ότι δεν έχουν να καταθέσουν τίποτε.
μαρτυρία. Ανεβαίνουν, λοιπόν, επάνω στο Ανεβαίνουν, λοιπόν, επάνω στον βράχο και
βράχο και ορκίζονται να ασκήσουν τα δίνουν όρκο να ασκήσουν τα καθήκοντά
καθήκοντά

τους

με

δικαιοσύνη

και τους με δικαιοσύνη και σύμφωνα με τους

σύμφωνα με τους νόμους και να μη λάβουν νόμους και να μη δεχθούν δώρα που θα
δώρα που θα είναι σχετικά με την άσκηση είναι σχετικά με την άσκηση της εξουσίας
της εξουσίας τους, αν όμως λάβουν, τους, και αν το κάνουν να δώσουν ανάθημα
υποχρεώνονται να δώσουν ως αφιέρωμα έναν ανδριάντα από χρυσό.
έναν ανδριάντα χρυσό.

Μτφρ. Α.Σ. Βλάχος. 1980.

Μτφρ. Α. Παναγόπουλος. 1999.
Γ4.
α.
τίς: υποκείμενο στο ρήμα βούλεται.
μηδείς: υποκείμενο στο ρήμα βούληται
εἷς: υποκείμενο στο ρήμα ἐνέβαλλε
τίς: υποκείμενο στο ρήμα ἀπαλλάξῃ
οἱ διαιτηταί: υποκείμενο στο ρήμα ἀποφαίνονται
οἱ μάρτυρες: υποκείμενο στο ρήμα ἐξόμνυνται
β.

καὶ πρότερον μὲν εἷς ἐνέβαλλε τὴν ψῆφον: κύρια πρόταση
νῦν δ' ἀνάγκη πάντας ἐστὶ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτῶν: κύρια πρόταση
ἵνα … ἐπὶ τοῖς δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι: δευτερεύουσα επιρρηματική τελική
πρόταση
ἄν τις πονηρὸς ὢν ἀπαλλάξῃ τοὺς κατηγόρους: δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική
πρόταση

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
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. 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 ἀπενεχθῆναι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. 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 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες
5):
1. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι είναι ασφαλές τεκμήριο να εντοπίσει κάποιος τα ονόματα
όσων υπηρέτησαν ως ιππείς την εποχή των Τριάκοντα με βάση το σανίδιο.
2. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι ονόματα πολιτών που απουσίαζαν από την Αθήνα την εποχή
των Τριάκοντα περιλαμβάνονται στο σανίδιο.
3. Ο Μαντίθεος διαβεβαιώνει ότι επέστρεψε στους φυλάρχους το χρηματικό επίδομα που
έλαβε ως ιππέας.
4. Ο Μαντίθεος αναφέρει ότι, αν οι φύλαρχοι δεν παρουσίαζαν αυτούς που είχαν πάρει το
χρηματικό επίδομα, θα πλήρωναν οι ίδιοι το συγκεκριμένο ποσό.
5. Ο Μαντίθεος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κατάλογοι που παραδίδονταν από τους
φυλάρχους είναι πιο αξιόπιστο στοιχείο σε σχέση με το σανίδιο.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὅμηρος, Ἰλιάς Ζ 166-183

Ο Γλαύκος αφηγείται στον Διομήδη την ιστορία του προγόνου του, Βελλεροφόντη, τον οποίο
συκοφάντησε η βασίλισσα Άντεια στον σύζυγό της και βασιλιά του Άργους, Προίτο.
Και ο βασιλέας χόλωσε, πλην να φονεύσει ξένον
εντράπη και τον έστειλε να υπάγει στην Λυκίαν·
και μέσα εις κλειστόν πίνακα του έδωκε σημεία,
που χάραξε κακόβουλα με νόημα θανάτου,
του πενθερού του να δειχθούν δια να τον αφανίσει·

170

και με το άγιο των θεών προβόδισμα κινούσε
προς την Λυκίαν κι έφθασεν εκεί που ο Ξάνθος ρέει·
και ο βασιλέας πρόθυμα τον τίμησε κι εννέα
ημέρες τον εξένισε κι έσφαξ᾽ εννέα μόσχους.
Αλλ᾽ ως η αυγή στον ουρανόν ερόδισε η δεκάτη

175

εκείνος τον εξέτασε κι εζήτα να γνωρίσει
ό,τι σημάδι του ᾽φερεν απ᾽ τον γαμβρόν του Προίτον.
Και ως έλαβε τ᾽ ολέθριο σημάδι του γαμβρού του,
πρώτον την φρικτήν Χίμαιραν τον στέλνει να φονεύσει·
και αυτή γένος ανθρώπινο δεν ήταν, αλλά θείον,

180

δράκος οπίσω, λέοντας εμπρός, στην μέσην αίγα,
κι ήσαν τα σπλάχνα της φωτιά και φλόγες η πνοή της.
Την φόνευσ᾽ όμως, θαρρετός στα θεϊκά σημεία·
Μτφρ. Ι. Πολυλάς
B4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε μία
περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με
διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο κείμενο: ὁμολογούντων, ἔλεγχος,
καταστάσεις, γράμμασιν, ζημιοῦσθαι. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο).
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγιτικὸς §§21-23
(έκδ. του G. Mathieu, Παρίσι: Les Belles Lettres, 1942, ανατ. 1966)

Ο Ισοκράτης αναφέρεται στην αξιοκρατική επιλογή των αρχόντων της αθηναϊκής πολιτείας,
την οποία ο Σόλωνας και ο Κλεισθένης θέσπισαν κατά το παρελθόν.
Μέγιστον δ’ αὐτοῖς συνεβάλετο πρὸς τὸ καλῶς οἰκεῖν τὴν πόλιν, ὅτι δυοῖν ἰσοτήτοιν
νομιζομέναιν εἶναι, καὶ τῆς μὲν ταὐτὸν ἅπασιν ἀπονεμούσης, τῆς δὲ τὸ προσῆκον ἑκάστοις,
οὐκ ἠγνόουν τὴν χρησιμωτέραν, ἀλλὰ τὴν μὲν τῶν αὐτῶν ἀξιοῦσαν τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς
πονηροὺς ἀπεδοκίμαζον ὡς οὐ δικαίαν οὖσαν, τὴν δὲ κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον τιμῶσαν καὶ
κολάζουσαν προῃροῦντο καὶ διὰ ταύτης ᾤκουν τὴν πόλιν, οὐκ ἐξ ἁπάντων τὰς ἀρχὰς
κληροῦντες, ἀλλὰ τοὺς βελτίστους καὶ τοὺς ἱκανωτάτους ἐφ’ ἕκαστον τῶν ἔργων
προκρίνοντες. Τοιούτους γὰρ ἤλπιζον ἔσεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους, οἷοί περ ἂν ὦσιν οἱ τῶν
πραγμάτων ἐπιστατοῦντες. Ἔπειτα καὶ δημοτικωτέραν ἐνόμιζον εἶναι ταύτην τὴν κατάστασιν
ἢ τὴν διὰ τοῦ λαγχάνειν γιγνομένην· ἐν μὲν γὰρ τῇ κληρώσει τὴν τύχην βραβεύσειν καὶ
πολλάκις λήψεσθαι τὰς ἀρχὰς τοὺς ὀλιγαρχίας ἐπιθυμοῦντας, ἐν δὲ τῷ προκρίνειν τοὺς
ἐπιεικεστάτους τὸν δῆμον ἔσεσθαι κύριον ἑλέσθαι τοὺς ἀγαπῶντας μάλιστα τὴν καθεστῶσαν
πολιτείαν.
---------δυοῖν ἰσοτήτοιν νομιζομέναιν: επειδή αναγνωρίζονταν ότι υπάρχουν δυο είδη ισότητας
δημοτικωτέραν: περισσότερο συμφέρουσα/αρεστή στον λαό
ἡ ἀρχή: η θέση εξουσίας, το πολιτικό αξίωμα
τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν: το υφιστάμενο πολίτευμα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τοιούτους γὰρ ἤλπιζον … τὴν
καθεστῶσαν πολιτείαν».
Μονάδες 20
Γ4. α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων
λέξεων/φράσεων του κειμένου:
τὴν πόλιν:

είναι…………………………

στο…………………………………….....................

τὴν χρησιμωτέραν: είναι…………………………

στο…………………………………………………………

τοὺς βελτίστους:

είναι…………………………

στο………………………………………………………..

τοιούτους:

είναι…………………………

στο………………………………………………………..

τῶν πραγμάτων:

είναι…………………………

στο………………………………………………………..

τοὺς ἀγαπῶντας:

είναι…………………………

στο………………………………………………………..

(μονάδες 6)
β. «Τοιούτους γὰρ ἤλπιζον ἔσεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους», «Ἔπειτα καὶ δημοτικωτέραν ἐνόμιζον
εἶναι ταύτην τὴν κατάστασιν»,: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των παραπάνω
υπογραμμισμένων απαρεμφάτων του κειμένου (μονάδες 2), επισημαίνοντας αντίστοιχα το
φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας ή ετεροπροσωπίας (μονάδες 2).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
Α1.
1. – Λ: ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν
2. – Σ: ἔνιοι δὲ τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν
3. – Λ: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν … τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα.
4. – Σ: ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις,
αὐτοῖς ζημιοῦσθαι.
5. – Σ: Ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε·
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ὅμηρος, Ἰλιάς Ζ 166-183
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται σε ένα, επίσης, αθώο θύμα
συκοφαντίας, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται για τον εαυτό του ο Μαντίθεος. Επιπλέον,
χρησιμοποιείται πίνακας χαραγμένος από κάποιον που επιζητά την τιμωρία του ήρωα, όπως
συμβαίνει και με το σανίδιο στην περίπτωση του Μαντίθεου. Τέλος, ο ήρωας αντιστέκεται
υπερασπιζόμενος τον εαυτό του. Επομένως, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για ανάλογους
συσχετισμούς επί του περιεχομένου.
Β4.
Η ομολογία της ανθρωποκτονίας από τον κατηγορούμενο συγκλόνισε τη χώρα.
Εξαιτίας της υπερβολικής ταχύτητας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
Η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε.
Δεν ξέρει γράμματα.
Τελικά όλοι βγήκαν ζημιωμένοι από αυτή την υπόθεση.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγιτικὸς §§21-23
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Πάρα πολύ βοήθησε αυτούς στην καλή Εξαιρετική μάλιστα συμβολή για την καλή
διοίκηση της πόλεως, διότι ενώ θεωρούνταν διοίκηση της πολιτείας παρείχε το γεγονός
ότι υπάρχουν δύο ισότητες και η μία ότι, επειδή υπάρχει η δοξασία ότι υπάρχουν
αποδίδει το ίσο σε όλους, ενώ η άλλη το δύο είδη ισότητας και ότι η μία απονέμει σ'
πρέπον σε καθένα, δεν αγνοούσαν την όλους τα ίδια δικαιώματα και η άλλη ό, τι
χρησιμότερη ισότητα, αλλ' αποδοκίμαζαν πρέπει στον καθένα, δεν αγνοούσαν τη
την ισότητα εκείνη η οποία έκρινε άξιους για χρησιμότερη, αλλ' εκείνην που έδινε τα ίδια

τις ίδιες τιμές και αμοιβές τους φαύλους, και δικαιώματα και στους ηθικούς ανθρώπους
προτιμούσαν εκείνη (την ισότητα) η οποία και στους πονηρούς, την αποδοκίμαζαν,
τιμά και τιμωρεί καθένα σύμφωνα με την γιατί τη θεωρούσαν άδικη, ενώ εκείνη που
αξία του και μέσω αυτής διοικούσαν την παρείχε δικαιώματα ανάλογα με την αξία
πόλη μην εκλέγοντας με κλήρο τους του καθενός και τιμωρούσε πάλι αναλόγως
άρχοντες από όλους τους πολίτες, αλλά των περιστάσεων, την προτιμούσαν και
προτιμώντας σε κάθε έργο τους άριστους σύμφωνα μ' αυτήν ρύθμιζαν τη διοίκηση της
και ικανότατους. Διότι έλπιζαν ότι τέτοιοι θα πολιτείας και δεν εξέλεγαν τους άρχοντες
είναι και οι άλλοι πολίτες, όποιοι ακριβώς απ' όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, αλλά
θα είναι και οι κυβερνήτες της πόλης. Έπειτα για κάθε αξίωμα προέκριναν τον καλύτερο
θεωρούσαν πως η επιλογή των αρχόντων με και τον ικανότερο, γιατί νόμιζαν ότι και οι
τέτοιο

τρόπο

συμφέρουσα

είναι

περισσότερο άλλοι πολίτες θα είναι όμοιοι μ' εκείνους

στον λαό, παρά αυτή που που αναλαμβάνουν υπεύθυνα τη διοίκηση

γίνεται με κλήρωση· διότι νόμιζαν ότι στην των πολιτικών πραγμάτων. Εκτός αυτού
κλήρωση θα βραβεύσει (θα κρίνει) η τύχη νόμιζαν ότι η εκλογή αυτή των αρχόντων
και πολλές φορές θα καταλάβουν τις θέσεις είναι περισσότερο αρεστή στον λαό από την
εξουσίας όσοι επιθυμούν την ολιγαρχία, με εκλογή που γίνεται με κλήρωση. Γιατί κατά
το να προτιμώνται όμως οι πιο ικανοί, την κλήρωση είναι πολύ ενδεχόμενο να
(νόμιζαν) ότι ο λαός είναι κύριος να εκλέξει ευνοηθεί από την τύχη και να καταλάβει
τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του αξίωμα πολιτικό άνθρωπος με τάσεις
υπάρχοντος πολιτεύματος.

ολιγαρχικές, ενώ κατά την πρόκριση των

Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. 1949. Διασκευή από ικανότερων πολιτών ο λαός θα είναι ο
την καθαρεύουσα στη δημοτική.

κυρίαρχος να εκλέξει εκείνους που αγαπούν
ξεχωριστά το υφιστάμενο καθεστώς.
Μτφρ. Α.Μ. Γεωργαντόπουλος,
Μ.

Πρωτοψάλτης

&

Ι.

Ιωαννίδη-

Φαληριώτη. 1939. Διασκευή από την
καθαρεύουσα στη δημοτική.
Γ4.
α.
τὴν πόλιν: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο οἰκεῖν.
τὴν χρησιμωτέραν: είναι αντικείμενο στο ρήμα οὐκ ἠγνόουν.

τοὺς βελτίστους: είναι αντικείμενο στη μετοχή προκρίνοντες.
τοιούτους: είναι κατηγορούμενο στο τοὺς ἄλλους (μέσω του ἔσεσθαι).
τῶν πραγμάτων: είναι αντικείμενο στη μετοχή ἐπιστατοῦντες.
τοὺς ἀγαπῶντας: είναι (επιθετική μετοχή) αντικείμενο στο απαρέμφατο ἑλέσθαι.
β.
ἔσεσθαι: Είναι αντικείμενο του ρήματος ἤλπιζον (ειδικό απαρέμφατο). Υποκείμενο του
απαρεμφάτου: τοὺς ἄλλους (ετεροπροσωπία)
εἶναι: Είναι αντικείμενο του ρήματος ἐνόμιζον (ειδικό απαρέμφατο). Υποκείμενο του
απαρεμφάτου: τὴν κατάστασιν (ετεροπροσωπία)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
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. 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 ἀπενεχθῆναι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Για ποιους λόγους ο Μαντίθεος θεωρεί την πινακίδα (τὸ σανίδιον) αναξιόπιστο στοιχείο
ενοχής;
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§32-33
Ο ρήτορας Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη, έναν από τους Τριάκοντα Τυράννους, ότι
προκάλεσε τον φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου. Ο λόγος εκφωνήθηκε το 403 π.Χ.
από τον ίδιο τον ρήτορα.
Και είχες χρέος, Ερατοσθένη, αν πραγματικά ήσουν ακέραιος άνθρωπος, να γίνεις
πληροφοριοδότης για χάρη αυτών που ήταν να θανατωθούν άδικα και όχι να συλλαμβάνεις
αυτούς που θα εξοντώνονταν άδικα. Οι πράξεις σου όμως αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο που
δε στενοχωριόταν, αλλά αντίθετα χαιρόταν με όσα γίνονταν. Επομένως, οι δικαστές πρέπει
να στηρίξουν την ψήφο τους στα έργα και όχι στα λόγια σου· να χρησιμοποιήσουν ως
αποδείξεις για τα όσα τότε έλεγες τα όσα ξέρουν ότι έκανες, αφού δεν είναι δυνατό να
παρουσιαστούν μάρτυρες για κείνα. Γιατί εμείς δεν είχαμε δικαίωμα όχι μόνο να είμαστε
παρόντες στις συζητήσεις σας, αλλά ούτε καν να βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Έτσι, εσείς έχετε
τη δυνατότητα, μολονότι έχετε διαπράξει κάθε κακό εναντίον της πόλης, να διεκδικήσετε για
τον εαυτό σας κάθε καλό.
Μτφρ. Ν.Χ. Χουρμουζιάδης

Β4. Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή
αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν.
Α

Β

1. ένεση

α. σκοπεῖν

2. μέγεθος

β. ἔνεισιν

3. σκοπευτής

γ. μέγιστος

4. σκεπή

δ. συνδίκοις

5. δικηγόρος

ε. ἀπενεχθῆναι

6. διένεξη
7. ουσία
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη Βιβλ. ΧΙΙ §§53, 1-2
(έκδ. των F. Vogel, K.T. Fischer, Λειψία: Teubner, 1888, ανατ. 1964)
Η Βιβλιοθήκη του Διοδώρου αποτελεί μία χρονογραφικά (δηλ. κατά χρονολογική σειρά)
οργανωμένη παγκόσμια ιστορία, η οποία εκτείνεται από τους μυθικούς χρόνους ως το 60 π.Χ.
Στο απόσπασμα γίνεται αναφορά στον γνωστό ρήτορα και δάσκαλο της ρητορικής Γοργία.
Ἐπὶ δὲ τούτων κατὰ τὴν Σικελίαν Λεοντῖνοι, Χαλκιδέων μὲν ὄντες ἄποικοι, συγγενεῖς δὲ
Ἀθηναίων, ἔτυχον ὑπὸ Συρακοσίων πολεμούμενοι. Πιεζόμενοι δὲ τῷ πολέμῳ, καὶ διὰ τὴν
ὑπεροχὴν τῶν Συρακοσίων κινδυνεύοντες ἁλῶναι κατὰ κράτος, ἐξέπεμψαν πρέσβεις εἰς τὰς
Ἀθήνας, ἀξιοῦντες τὸν δῆμον βοηθῆσαι τὴν ταχίστην καὶ τὴν πόλιν ἑαυτῶν ἐκ τῶν κινδύνων
ῥύσασθαι. Ἦν δὲ τῶν ἀπεσταλμένων ἀρχιπρεσβευτὴς Γοργίας ὁ ῥήτωρ, δεινότητι λόγου πολὺ
προέχων πάντων τῶν καθ' ἑαυτόν. Οὗτος καὶ τέχνας ῥητορικὰς πρῶτος ἐξεῦρε καὶ κατὰ τὴν
σοφιστείαν τοσοῦτο τοὺς ἄλλους ὑπερέβαλεν, ὥστε μισθὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν μαθητῶν
μνᾶς ἑκατόν. Οὗτος οὖν καταντήσας εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ παραχθεὶς εἰς τὸν δῆμον διελέχθη
τοῖς Ἀθηναίοις περὶ τῆς συμμαχίας, καὶ τῷ ξενίζοντι τῆς λέξεως ἐξέπληξε τοὺς Ἀθηναίους
ὄντας εὐφυεῖς καὶ φιλολόγους.
-------Ἐπὶ δὲ τούτων: Στα χρόνια λοιπόν αυτά
ῥύσασθαι <ῥύοµαι: λυτρώνω, σώζω

τῷ ξενίζοντι τῆς λέξεως: με την ξενική προφορά στην ομιλία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἦν δὲ τῶν ἀπεσταλμένων … ὄντας
εὐφυεῖς καὶ φιλολόγους.».
Μονάδες 20
Γ4.
α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου:
Λεοντῖνοι:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τῶν Συρακοσίων:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

πρέσβεις:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

τέχνας:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….

Οὗτος (το δεύτερο): είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
φιλολόγους:

είναι ………………………………………………… στο ………………………………………….
(μονάδες 6)

β. «κινδυνεύοντες ἁλῶναι κατὰ κράτος», «ἀξιοῦντες τὸν δῆμον βοηθῆσαι»: Να
αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των παραπάνω υπογραμμισμένων απαρεμφάτων
του κειμένου (μονάδες 2), επισημαίνοντας αντίστοιχα το φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας ή
ετεροπροσωπίας (μονάδες 2).
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7
Α1.
Ο Μαντίθεος θεωρεί την πινακίδα αναξιόπιστο στοιχείο για τους εξής λόγους:
α) υπήρχαν παραλείψεις, αφού πολλοί από όσους είχαν ομολογήσει τη συμμετοχή τους στο
σώμα των ιππέων, δεν συμπεριλαμβάνονταν σε αυτήν.
β) υπήρχαν ανακρίβειες, αφού κάποιοι που αποδεδειγμένα ήταν εκτός Αθήνας την κρίσιμη
περίοδο, αναγράφονταν σε αυτήν.
γ) ήταν εύκολο σε κάποιον να διαγράψει το όνομά του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§32-33
Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στον αυταρχικό, βίαιο τρόπο
με τον οποίο οι Τριάκοντα άσκησαν την εξουσία και συμπεριφέρθηκαν στους πολίτες.
Επομένως, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου π.χ. να αξιολογηθεί η στάση του
Μαντίθεου, ο οποίος – σε αντίθεση με τον Ερατοσθένη – δεν συνεργάστηκε με αυτό το
καθεστώς. Επίσης, μπορεί να γίνει συσχετισμός για τη σημασία των αποδεικτικών στοιχείων
σε μία δίκη με αφορμή αφενός την προσπάθεια του Μαντίθεου να παρουσιάσει ως
αναξιόπιστη την πινακίδα (σανίδιον) και αφετέρου την προτροπή του Λυσία προς τους
δικαστές «πρέπει να στηρίξουν την ψήφο τους στα έργα και όχι στα λόγια σου·».
Β4. 2-γ, 3-α, 5-δ, 6-ε, 7-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη Βιβλ. ΧΙΙ §§53, 1-2
Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις
Στα χρόνια λοιπόν αυτά στη Σικελία οι Κατά τη θητεία τους, στη Σικελία οι
Λεοντίνοι, που ήταν άποικοι των Χαλκιδέων Λεοντίνοι, που ήταν άποικοι των Χαλκιδέων
και είχαν δεσµούς συγγένειας µε τους αλλά και συγγενείς των Αθηναίων, έτυχε να
Αθηναίους, έτυχε να δεχτούν επίθεση από δεχτούν επίθεση από τους Συρακούσιους.
τους Συρακόσιους. Και επειδή πιέζονταν Δεχόμενοι ισχυρές πιέσεις στον πόλεμο και
από τον πόλεµο και λόγω της υπεροχής των κινδυνεύοντας
Συρακοσίων κινδύνευαν να κυριευτούν κράτος

λόγω

να

καταληφθούν

της

υπεροχής

κατά
των

ολοκληρωτικά, έστειλαν πρέσβεις στην Συρακούσιων, έστειλαν πρέσβεις στην
Αθήνα αξιώνοντας να τους βοηθήσουν οι Αθήνα ζητώντας από τον δήμο να στείλει
δηµοκρατικοί το συντοµότερο δυνατόν και όσο πιο γρήγορα γινόταν βοήθεια και να
να σώσουν την πόλη τους από τους απαλλάξει την πόλη τους από τους

κινδύνους. Και ήταν αρχιπρεσβευτής των κινδύνους. Επικεφαλής των πρεσβευτών
απεσταλµένων ο Γοργίας ο ρήτορας, ο ήταν ο ρήτορας Γοργίας που ξεπερνούσε
οποίος υπερείχε στη ρητορική ικανότητα κατά πολύ όλους τους συγχρόνους του σε
από όλους τους ομότεχνούς του. Αυτός και δεινότητα λόγου. Αυτός ήταν ο πρώτος που
πρώτος ανακάλυψε τις ρητορικές τέχνες και επινόησε κανόνες της ρητορικής και ήταν
τόσο πολύ ξεπέρασε τους άλλους στην τόσο ανώτερος από τους άλλους στην τέχνη
τέχνη της σοφιστείας, ώστε να παίρνει της σοφιστείας, ώστε έπαιρνε αμοιβή από
αμοιβή από τους µαθητές εκατό µνες. τους μαθητές του εκατό μνες. Αφού,
Αυτός λοιπόν όταν έφτασε στην Αθήνα και λοιπόν,

έφτασε

στην

Αθήνα

και

παρουσιάστηκε στην Εκκλησία του Δήμου παρουσιάστηκε στον δήμο, συζήτησε με
συζήτησε με τους Αθηναίους για την τους Αθηναίους σχετικά με τη συμμαχία και
προοπτική συμμαχίας και με την ξενική με την καινοφανή ομιλία του εξέπληξε τους
προφορά στην ομιλία εντυπωσίασε τους Αθηναίους που είναι ευφυείς και αγαπούν
Αθηναίους, που ήταν έξυπνοι και λάτρεις τη διαλεκτική.
του λόγου.

Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου».

Μτφρ. C.H. Oldfather. 1970. Διασκευή από 1998.
τα αγγλικά στα νέα ελληνικά.
Γ4.
α.
Λεοντῖνοι: είναι υποκείμενο στο ρήμα ἔτυχον.
τῶν Συρακοσίων: είναι ετερόπτωτος (oνοματικός) προσδιορισμός (γενική υποκειμενική) στο
ουσιαστικό τὴν ὑπεροχήν.
πρέσβεις: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐξέπεμψαν.
τέχνας: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐξεῦρε.
Οὗτος: είναι υποκείμενο στο ρήμα διελέχθη.
φιλολόγους: είναι κατηγορούμενο στο Ἀθηναίους (υποκείμενο της μετοχής ὄντας).
β.
ἁλῶναι: Είναι αντικείμενο στη μετοχή κινδυνεύοντες (τελικό απαρέμφατο). Υποκείμενο του
απαρεμφάτου: Λεοντῖνοι (ταυτοπροσωπία).
βοηθῆσαι: Είναι αντικείμενο στη μετοχή ἀξιοῦντες (τελικό απαρέμφατο). Υποκείμενο του
απαρεμφάτου: τὸν δῆμον (ετεροπροσωπία).

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
Β1. «Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως... πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι». Με ποιους
εκφραστικούς τρόπους ο Μαντίθεος προβάλλει τη θέση του ότι η ουσία της δοκιμασίας δεν
είναι εξωτερική εμφάνιση του δοκιμαζομένου, αλλά οι πράξεις του;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1419b
Όπως φανερώνει και ο τίτλος, στα τρία βιβλία του έργου αυτού ο Αριστοτέλης περιγράφει
τη ρητορική τέχνη, τα είδη και τα μέσα της. Εδώ αναφέρεται στον επίλογο των ρητορικών
λόγων.
Ο επίλογος αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: πρώτο στοιχείο να διαθέσει τον ακροατή
ευνοϊκά προς τον ομιλούντα και εχθρικά προς τον αντίπαλο· δεύτερο στοιχείο να αυξήσει ή
να μειώσει τη σημασία των πραγμάτων· τρίτο στοιχείο να διεγείρει στην ψυχή του ακροατή
τα επιθυμητά πάθη· τέταρτο στοιχείο να υπενθυμίσει. Το φυσικό, πράγματι, για τον ρήτορα
είναι, αφού αποδείξει ότι ο ίδιος λέει την αλήθεια και ότι ο αντίπαλος ψεύδεται, να
προχωρήσει ύστερα στον έπαινο, στον ψόγο, στο «τελευταίο χέρι». Ο στόχος του να είναι να
κάνει φανερό το ένα από τα δύο: ή ότι ο ρήτορας είναι ένας καλός άνθρωπος εν σχέσει με
το συγκεκριμένο ακροατήριο ή ότι γενικά είναι ένας καλός άνθρωπος, ή ότι ο αντίπαλος

είναι ένας κακός άνθρωπος εν σχέσει με το συγκεκριμένο ακροατήριο ή ότι γενικά είναι
ένας κακός άνθρωπος.
Μτφρ. Δ. Λυπουρλής
Β2. Ποιες από τις παραπάνω επισημάνσεις του Αριστοτέλη επιβεβαιώνονται στον επίλογο
του λόγου που εκφωνεί ο Μαντίθεος;
Μονάδες 10
Β3. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε
να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της.
Α

Β

1. Η Αθήνα έγινε το επίκεντρο της α. λόγω του δημοκρατικού πολιτεύματος, των
ρητορικής κυρίως

λαϊκών συνελεύσεων, των δικαστηρίων και του
χαρακτήρα των Αθηναίων.
β. επειδή ήταν ο τόπος που αυτή γεννήθηκε.

2. Οι ρητορικοί λόγοι διακρίνονται σε

α. συμβουλευτικούς, ιστορικούς, επιδεικτικούς.
β. δικανικούς, συμβουλευτικούς, επιδεικτικούς.

3. Το αρχαιότερο δικαστήριο στην α. η Ηλιαία.
Αθήνα ήταν

β. ο Άρειος Πάγος.

4. Τα βασικά μέρη του ρητορικού α. η Πρόθεση, η Διήγηση, η Πίστη, ο Επίλογος.
λόγου είναι
5. Τα

πάθη

β. το Προοίμιο, η Διήγηση, η Πίστη, ο Επίλογος.
ως

έντεχνη

πίστη α. να διεγείρει στις ψυχές του ακροατηρίου

σχετίζονται με την προσπάθεια του συναισθήματα.
ομιλητή

β. να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έντιμο
άνθρωπο και πολίτη.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Διογείτονος §§9-11.1
(έκδ. του Hude, C. Oxford Classical Texts, 1912)

Ο συγκεκριμένος λόγος θαυμαζόταν στην αρχαιότητα για το προοίμιο και τη γεμάτη πάθος
διήγησή του. Ο Διογείτων είχε οριστεί από τον αδελφό του Διόδοτο επίτροπος της
περιουσίας του την οποία από ό,τι φαίνεται καταχράστηκε.
Ὀγδόῳ δ' ἔτει δοκιμασθέντος μετὰ ταῦτα τοῦ πρεσβυτέρου τοῖν μειρακίοιν, καλέσας αὐτοὺς
εἶπε Διογείτων, ὅτι καταλίποι αὐτοῖς ὁ πατὴρ εἴκοσι μνᾶς ἀργυρίου καὶ τριάκοντα στατῆρας.
«Ἐγὼ οὖν πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ δεδαπάνηκα εἰς τὴν ὑμετέραν τροφήν. Καὶ ἕως μὲν εἶχον,
οὐδέν μοι διέφερεν· νυνὶ δὲ καὶ αὐτὸς ἀπόρως διάκειμαι. Σὺ οὖν, ἐπειδὴ δεδοκίμασαι καὶ
ἀνὴρ γεγένησαι, σκόπει αὐτὸς ἤδη πόθεν ἕξεις τὰ ἐπιτήδεια». Ταῦτ᾽ ἀκούσαντες
ἐκπεπληγμένοι καὶ δακρύοντες ᾤχοντο πρὸς τὴν μητέρα, καὶ παραλαβόντες ἐκείνην ἧκον
πρὸς ἐμέ, οἰκτρῶς ὑπὸ τοῦ πάθους διακείμενοι καὶ ἀθλίως ἐκπεπτωκότες, κλάοντες καὶ
παρακαλοῦντές με μὴ περιιδεῖν αὐτοὺς ἀποστερηθέντας τῶν πατρῴων μηδ᾽ εἰς πτωχείαν
καταστάντας, ὑβρισμένους ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν, ἀλλὰ βοηθῆσαι καὶ τῆς ἀδελφῆς ἕνεκα καὶ
σφῶν αὐτῶν. Πολλὰ ἂν εἴη λέγειν, ὅσον πένθος ἐν τῇ ἐμῇ οἰκίᾳ ἦν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ.
---------τοῖν μειρακίοιν (= τῶν μειρακίων): των νεαρών αγοριών
αὐτός: ο ίδιος
ᾤχοντο: έφυγαν και πήγαν
κλάοντες: κλαίοντες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ2. Πώς αντέδρασαν τα νεαρά αγόρια, όταν άκουσαν τα λόγια του Διογείτονα;
Μονάδες 10
Γ3.
α. Να γράψετε τη δοτική πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών: ὁ πατήρ, τοῦ πάθους.
(μονάδες 4)
β. Να γράψετε το απαρέμφατο μέλλοντα των παρακάτω ρηματικών τύπων (στην ίδια φωνή
και διάθεση): εἶπε, ἀκούσαντες, ἀποστερηθέντας. (μονάδες 6)
Μονάδες 10
*Οι παρατηρήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο,
αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία GEL_CLB_AEG_DOC_1_19033.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§19-21
Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενες απαντήσεις στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις είναι
ενδεικτικές. Αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο τα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου,
καθώς και οι κειμενικές αναφορές. Τόσο οι παρατηρήσεις όσο και οι απαντήσεις
λαμβάνουν υπόψη τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22.

Β1. Η εξωτερική εμφάνιση του Μαντίθεου (μακριά μαλλιά όπως είχαν οι Λακεδαιμόνιοι)
έχει πιθανόν αποτελέσει αιτία να γίνει αντιπαθής στους δημοκρατικούς συμπολίτες του. Γι’
αυτό προτρέπει τους βουλευτές να εστιάσουν στις πράξεις του στην ιδιωτική και δημόσια
ζωή και όχι στην εξωτερική του εμφάνιση, προκειμένου να επικυρώσουν την εκλογή του.
Την προτροπή αυτή την αναδεικνύει με πολλές αντιθέσεις όπως: ανάμεσα στο συναίσθημα
και τη λογική (φιλεῖν-μισεῖν ≠ σκοπεῖν), ανάμεσα στο φαίνεσθαι και στο εἶναι (ἀπ᾽ ὄψεως ἐκ τῶν ἔργων), ανάμεσα στο γεγονός ότι πολλοί αν και διαθέτουν κόσμια εμφάνιση, έχουν
γίνει αίτιοι μεγάλων κακών για την πόλη, ενώ άλλοι παρά τη λιγότερο συμβατική εμφάνισή
τους έχουν ωφελήσει την πόλη της Αθήνας (πολλοί μὲν … ἕτεροι δὲ). Αξιοσημείωτες, επίσης,
είναι οι εναντιωματικές μετοχές (διαλεγόμενοι, ἀμπεχόμενοι … ἀμελοῦντες) οι οποίες
ενισχύουν τον αποφθεγματικό χαρακτήρα της διατύπωσης του Μαντίθεου. (Λέξεις 135)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ῥητορικὴ 1419b
Β2. Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο Αριστοτέλης αναφέρεται στον ρόλο που έχει ο
επίλογος στους ρητορικούς λόγους. Έτσι, εντοπίζονται στο κείμενο του Λυσία αρκετά
στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις επισημάνσεις του Αριστοτέλη. Συγκεκριμένα, ο Μαντίθεος
στο τέλος του λόγου του: α) προδιαθέτει ευνοϊκά τους ακροατές για τον ίδιο
αναδεικνύοντας το δημοκρατικό ήθος του και την προσήλωσή του στις προγονικές
παραδόσεις, β) μειώνει τη σημασία της δυσαρέσκειας που ίσως είχε προκληθεί από την
πρώτη δημόσια αγόρευσή του σε νεαρή ηλικία, γ) διεγείρει επιθυμητά πάθη στην ψυχή των
ακροατών εγκωμιάζοντας τους βουλευτές που με τη στάση τους παρακινούν κάθε πολίτη
να ασχοληθεί με τα ζητήματα της πόλεως, και δ) καθιστά φανερό στο ακροατήριο ότι είναι
ένας καλός άνθρωπος και ένας υποδειγματικός πολίτης. (Λέξεις 119)
Β3. 1-α, 2-β, 3-β, 4-β, 5-α
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Διογείτονος §§9-11.1
Γ2. Τα νεαρά αγόρια μόλις άκουσαν τα λόγια του Διογείτονα ξέσπασαν σε κλάματα και
προσέτρεξαν στη μητέρα τους. Στη συνέχεια πήγαν μαζί της στον κατήγορο-ομιλητή και του

ζητούσαν να μην τους αφήσει να εξαθλιωθούν, αφού ήταν θύματα της αδικίας του
Διογείτονα, αλλά να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την οδυνηρή κατάσταση.
Γ3. α. τοῖς πατράσι(ν), τοῖς πάθεσι β. λέξειν-ἐρεῖν, ἀκούσεσθαι, ἀποστερηθήσεσθαι.
*Οι ενδεικτικές απαντήσεις για τις ερωτήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια
κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία
GEL_CLB_AEG_SOLUTIONDOC_1_19033.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6
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. 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. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Η αναγραφή του ονόματος του Μαντίθεου στο σανίδιο αποτελούσε για τους κατήγορούς
του τη μοναδική απόδειξη για τις κατηγορίες εναντίον του. Με ποια επιχειρήματα ο
Μαντίθεος προσπαθεί να αμφισβητήσει την εγκυρότητα της συγκεκριμένης απόδειξης;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§21-23
Ο ρήτορας Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη, έναν από τους Τριάκοντα Τυράννους, ότι
προκάλεσε τον φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου. Ο λόγος εκφωνήθηκε το 403 π.Χ.
από τον ίδιο τον ρήτορα.
Αυτοί εξόρισαν πολλούς από τους συμπολίτες τους στα μέρη των εχθρών σας, πολλούς τους
θανάτωσαν άδικα και τους άφησαν άταφους, πολλούς τους στέρησαν από όλα τα νόμιμα
πολιτικά τους δικαιώματα, πολλών τις θυγατέρες, ενώ ήταν έτοιμες για γάμο, τις εμπόδισαν.
Και έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό θράσους, ώστε ήρθαν εδώ να απολογηθούν και
ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πράξει τίποτε κακό ή ανέντιμο. Θα ήθελα πραγματικά να ήταν
αλήθεια αυτό που λένε· γιατί αρκετό μέρος από αυτό το καλό θα ήταν δικό μου. Τώρα όμως
δεν μπορούν να διεκδικήσουν μια τέτοια συμπεριφορά ούτε απέναντι στην πόλη ούτε
απέναντι σ᾽ εμένα. Τον αδελφό μου, όπως είπα και πιο πάνω, τον θανάτωσε ο Ερατοσθένης,

μολονότι ούτε ο ίδιος είχε πάθει κανένα κακό από αυτόν ούτε τον αντιλήφθηκε να διαπράττει
καμιά αδικία εναντίον της πόλης· απλούστατα, ήθελε μόνο να ικανοποιήσει τις παράνομες
διαθέσεις του.
Μτφρ. Ν.Χ. Χουρμουζιάδης
Β2. Τόσο ο Μαντίθεος (πρωτότυπο κείμενο) όσο και ο Λυσίας (μεταφρασμένο κείμενο)
αναφέρονται στα τραγικά γεγονότα κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Αθήνας από τους
Τριάκοντα. Σε ποιες εγκληματικές ενέργειες των Τριάκοντα εστιάζει ο κάθε ρήτορας και με
ποιον τρόπο;
Μονάδες 10
Β3. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε
να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της.
Α

Β

1. Σύμφωνα με το ομηρικό ιδανικό ο α. μόνο με πράξεις γενναιότητας στον πόλεμο.
ήρωας έπρεπε να διαπρέπει

β. στην αγορά με τον λόγο και στον πόλεμο με
τα ανδραγαθήματα.

2. Στην αποδοκιμασία της ρητορικής α. η κριτική του Πλάτωνα στους διαλόγους του
από ηθική και παιδαγωγική άποψη «Γοργίας» και «Φαίδρος».
κατά τον 4ο αι. π.Χ. σημαντικό ρόλο β. ο ορισμός του Γοργία για τη ρητορική ότι είναι
έπαιξε

«πειθοῦς δημιουργός».

3. Οι συμβουλευτικοί είναι λόγοι που α. αφορούν συμβάντα του παρελθόντος.
εκφωνούνται στις συνελεύσεις του β. αφορούν μελλοντικές ενέργειες.
λαού και
4. Οι λογογράφοι στην αρχαία Αθήνα α. εκφωνούσαν τους λόγους για λογαριασμό
ήταν έμπειροι δικανικοί ρήτορες των πελατών τους.
που

β. που έγραφαν λόγους για να τους απαγγείλουν
οι πελάτες τους στο δικαστήριο.

5. Επιδεικτικοί ή πανηγυρικοί λόγοι α. διάφορες εορτές και συγκεντρώσεις.
εκφωνούνταν σε

β. όλες τις συνεδριάσεις της Εκκλησίας του
Δήμου.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ Ἑρατοσθένους §§5-7
(έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)
Ο ρήτορας Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη, έναν από τους Τριάκοντα Τυράννους, ότι
προκάλεσε τον φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου. Ο λόγος εκφωνήθηκε το 403 π.Χ.
από τον ίδιο τον ρήτορα.
Ἑπειδὴ δ' οἱ τριάκοντα πονηροὶ [μὲν] καὶ συκοφάνται ὄντες εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν,
φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν καὶ τοὺς λοιποὺς πολίτας ἐπ'
ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τραπέσθαι, [καὶ] τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων, ὡς
ἐγὼ περὶ τῶν ἐμαυτοῦ πρῶτον εἰπὼν καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀναμνῆσαι πειράσομαι. Θέογνις
γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν μετοίκων, ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ
ἀχθόμενοι· καλλίστην οὖν εἶναι πρόφασιν τιμωρεῖσθαι μὲν δοκεῖν, τῷ δ' ἔργῳ χρηματίζεσθαι·
πάντως δὲ τὴν μὲν πόλιν πένεσθαι τὴν ἀρχὴν <δὲ> δεῖσθαι χρημάτων. Καὶ τοὺς ἀκούοντας οὐ
χαλεπῶς ἔπειθον· ἀποκτιννύναι μὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο, λαμβάνειν δὲ
χρήματα περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα συλλαβεῖν, τούτων δὲ δύο
πένητας, ἵνα αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία, ὡς οὐ χρημάτων ἕνεκα ταῦτα
πέπρακται, ἀλλὰ συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται, ὥσπερ τι τῶν ἄλλων εὐλόγως
πεποιηκότες.
---------εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν: κατέλαβαν την εξουσία
ἄχθομαί τινι: στενοχωριέμαι, δυσανασχετώ με κάποιον/κάτι
πάντως: τελείως, εντελώς
ἀποκτιννύναι <ἀποκτίννυμι: φονεύω
ὥσπερ (πεποιηκότες): λες και είχαν κάνει
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ2. Ποια ήταν η πρόφαση για τις διώξεις εναντίον των μετοίκων και ποιοι ήταν οι πραγματικοί
λόγοι που οδήγησαν τους Τριάκοντα σε αυτή την απόφαση;
Μονάδες 10
Γ3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για τις παρακάτω λέξεις που σας δίνονται:
πόλιν: δοτική πληθυντικού
πένητας: δοτική ενικού

ποιεῖν: τον ίδιο τύπο στον αόριστο της ενεργητικής φωνής
ἔλεγον: το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής του αορίστου β΄ της ενεργητικής φωνής
λαμβάνειν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής του παρακειμένου της ενεργητικής φωνής
Μονάδες 10

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6

Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενες απαντήσεις στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις είναι
ενδεικτικές. Αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο τα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου,
καθώς και οι κειμενικές αναφορές. Τόσο οι παρατηρήσεις όσο και οι απαντήσεις λαμβάνουν
υπόψη τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22.
Β1. Η αναγραφή του ονόματος του Μαντίθεου στο σανίδιο αποτελούσε για τους κατηγόρους
του τη μοναδική απόδειξη ότι υπηρέτησε ως ιππέας επί των Τριάκοντα και συνεπώς ότι ως
ολιγαρχικός ήταν εχθρός του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ωστόσο, ο Μαντίθεος αμφισβητεί
(εὔηθές ἐστιν) αυτόν τον ισχυρισμό των αντιπάλων του παρουσιάζοντας ως αναξιόπιστη τη
συγκεκριμένη απόδειξη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως στο σανίδιο ήταν εγγεγραμμένοι
πολλοί που δεν βρίσκονταν καν στην Αθήνα την περίοδο αυτή, ενώ δεν αναγράφονταν άλλοι
που ομολογημένα είχαν υπηρετήσει στο ιππικό των Τριάκοντα. Επομένως, τα στοιχεία του
σανιδίου είναι ανακριβή ή ελλιπή. Δεν αρκείται, ωστόσο, μόνο στην αμφισβήτηση της
αξιοπιστίας του σανιδίου. Αντιπροτείνει ως πιο έγκυρη απόδειξη (ἔλεγχος μέγιστος) για το
γεγονός ότι πράγματι δεν είχε υπηρετήσει στο ιππικό των Τριάκοντα τον κατάλογο
(καταστάσεις) που τηρούσαν οι αρχηγοί του ιππικού ανά φυλή, στον οποίο αναγράφονταν
όλοι όσοι ήταν υπόχρεοι να υπηρετήσουν ως ιππείς, για τον πρόσθετο λόγο ότι σχετιζόταν
άμεσα με την απόδοση χρηματικού λογαριασμού και την επιστροφή του επιδόματος που
είχαν λάβει όσοι είχαν υπηρετήσει ως ιππείς την περίοδο των Τριάκοντα. (Λέξεις 169)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§21-23
Β2. Και ο Μαντίθεος και ο Λυσίας αναφέρονται στις εγκληματικές ενέργειες του καθεστώτος
των Τριάκοντα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ο Μαντίθεος επισημαίνει σε γενικές γραμμές
ότι όταν επέστρεψε στην Αθήνα προς το τέλος της κυριαρχίας των Τριάκοντα, σε μία
ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, οι Τριάκοντα δεν έδειχναν πλέον καμία εμπιστοσύνη σε
κανέναν, ενώ παράλληλα στερούσαν από τα αξιώματα και τα πολιτικά τους δικαιώματα
ακόμα και πρώην συνεργάτες τους (μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον).
Από την άλλη Λυσίας στο δικό του κατηγορητήριο εστιάζει σε συγκεκριμένες εγκληματικές
ενέργειες των Τριάκοντα: όχι μόνο στέρησαν από τα πολιτικά τους δικαιώματα αρκετούς
Αθηναίους πολίτες, αλλά επιπλέον ατίμασαν πολλούς (άνδρες και γυναίκες) και θανάτωσαν
άδικα πολλούς ανάμεσα σε αυτούς και τον αδελφό του. Η άδικη θανάτωση του αδελφού του
αποδίδεται από τον Λυσία στην αποδεδειγμένη έφεση του Ερατοσθένη προς την παρανομία.

Τόσο οι συγκεκριμένες κατηγορίες του Λυσία όσο και η γενική αναφορά του Μαντίθεου στο
καθεστώς των Τριάκοντα αποτυπώνουν με σαφήνεια τον ολοφάνερα εγκληματικό
χαρακτήρα που είχαν αυτές οι ενέργειες. (Λέξεις 164)
Β3. 1-β, 2-α, 3-β, 4-β, 5-α
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἑρατοσθένους §§5-7
Γ2. Οι Τριάκοντα με πρόφαση ότι κάποιοι μέτοικοι ήταν δυσαρεστημένοι με το τυραννικό
καθεστώς και ενεργούν εναντίον του, σχεδίασαν την εξόντωσή τους με απώτερο, όπως
ισχυρίζεται ο ομιλητής, σκοπό να εξοικονομήσουν χρήματα για τους ίδιους. Τα χρειάζονταν,
επειδή από τη μία στην πόλη επικρατούσε φτώχεια και από την άλλη η τυραννική
διακυβέρνησή τους ήταν πολυέξοδη. Ωστόσο, προχώρησαν στη σύλληψη μεταξύ άλλων και
κάποιων φτωχών μετοίκων που έγινε εσκεμμένα προκειμένου να ισχυριστούν ότι δήθεν οι
ενέργειές τους δεν είχαν οικονομικά κίνητρα. (Λέξεις 79)
Γ3. πόλεσι, πένητι, ποιῆσαι, εἶπες, εἰλήφασι
*Οι ενδεικτικές απαντήσεις για τις ερωτήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια
κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία
GEL_CLB_AEG_SOLUTIONDOC_1_18904.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,
πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. Ἐγὼ γὰρ οὕτω 3, ὥστ᾽ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με
τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν
πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι.
Ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι
πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι·
ἐὰν δὲ φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς
λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους
εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ
μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Έργο του προοιμίου είναι η εύνοια, η πρόσεξις (προσοχή) και η εὐμάθεια (κατατόπιση).
Πραγματώνεται το έργο αυτό στο συγκεκριμένο προοίμιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας με αναφορές στο πρωτότυπο κείμενο.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3
Ο ομιλητής, άνθρωπος με φυσική αναπηρία, μιλώντας στη Βουλή των Πεντακοσίων,
προσπαθεί να διατηρήσει το δικαίωμα να λαμβάνει το ετήσιο χρηματικό επίδομα που
χορηγούσε το δημόσιο ταμείο στους ανάπηρους και τους φτωχούς. Ακολουθεί το προοίμιο
του λόγου.
Λίγο ακόμα και θα εξέφραζα την ευγνωμοσύνη μου, μέλη της βουλής, στον κατήγορο, που
μεθόδευσε εναντίον μου αυτή εδώ τη δίκη. Διότι ενώ προηγουμένως δεν είχα αφορμή για
να λογοδοτήσω για τη ζωή μου, τώρα, εξαιτίας του, μου έχει δοθεί. Και θα προσπαθήσω με
τον λόγο μου να αποδείξω αφενός ότι αυτός ψεύδεται, αφετέρου ότι εγώ έχω ζήσει έως
τούτη την ημέρα με τρόπο που αξίζει έπαινο παρά φθόνο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι
μεθόδευσε αυτή εδώ τη δίκη εναντίον μου όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά από φθόνο.
Ωστόσο, ένας που φθονεί αυτούς που οι άλλοι τους οικτίρουν, από ποιά αχρειότητα

νομίζετε ότι θα κρατηθεί μακριά ένα τέτοιο πρόσωπο; Γιατί αν βέβαια με συκοφαντεί για
χρήματα—. Αν πάλι με εκδικείται ως εχθρό του, ψεύδεται. Γιατί λόγω της αχρειότητάς του
ποτέ έως τώρα δεν τον είχα ούτε φίλο ούτε εχθρό. Είναι ήδη σαφές, μέλη της βουλής, ότι με
φθονεί, διότι, ενώ αντιμετωπίζω τέτοια συμφορά, είμαι πολίτης καλύτερος από αυτόν. Διότι
έχω την άποψη πως πρέπει, μέλη της βουλής, να θεραπεύει κανείς τα ελαττώματα του
σώματος με τα προτερήματα της ψυχής. Γιατί αν η σκέψη μου εξισωθεί με τη συμφορά και
ζήσω ανάλογα την υπόλοιπη ζωή μου, σε τί θα διαφέρω από αυτόν;
Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Β2. Στα δύο κείμενα (πρωτότυπο και μεταφρασμένο) μπορούμε να ανιχνεύσουμε την
προσπάθεια του ομιλητή αφενός να εξυψώσει το δικό του ήθος κι αφετέρου να μειώσει το
ήθος του κατηγόρου ή των κατηγόρων. Να συγκρίνετε σε ποιο βαθμό σε καθένα από τα δύο
προοίμια ο ομιλητής δίνει έμφαση στο δικό του ήθος ή στο ήθος του/των αντιπάλου/ων
του.
Μονάδες 10
Β3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):
1. Η συστηματική ρητορική γεννήθηκε στη Σικελία μετά το 466 π.Χ.
2. Οι δικανικοί λόγοι εκφωνούνταν στην Αγορά.
3. Οι επιδεικτικοί ή πανηγυρικοί λόγοι εκφωνούνταν μόνο μετά από κάθε νικηφόρα μάχη
4. Η πίστις ως το σημαντικότερο μέρος του ρητορικού λόγου περιέχει άτεχνες και έντεχνες
αποδείξεις.
5. Η παθοποιία είναι σημαντική, επειδή οι άνθρωποι αποφασίζουν περισσότερο
συναισθηματικά παρά λογικά.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος A΄ §§15-17.4
(έκδ. τουButcher, S.H. Οξφόρδη: ClarendonPress, 1907, ανατ. 1966)
Στον λόγο αυτό ο Αριστογείτονας κατηγορείται ότι, αν και οφειλέτης προς το κράτος, ασκεί
κανονικά τα πολιτικά του δικαιώματα ενώπιον της Εκκλησίας. Αφού επισημάνθηκε η
ευθύνη των δικαστών να διατηρήσουν με την απόφασή τους την αξιοπιστία και το κύρος
τους, καθώς η ενοχή του κατηγορουμένου είχε ήδη αποδειχτεί,ο ομιλητής εκθέτει τη στάση
του Αριστογείτονα απέναντι στους νόμους της πόλεως.

Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἂν μεγάλην πόλιν οἰκῶσι κἂν μικράν,
φύσει καὶ νόμοις διοικεῖται. Τούτων δ’ ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον καὶ κατ’ ἄνδρ’ ἴδιον τοῦ
ἔχοντος, οἱ δὲ νόμοι κοινὸν καὶ τεταγμένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν. Ἡ μὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά,
πολλάκις φαῦλα βούλεται· διόπερ τοὺς τοιούτους ἐξαμαρτάνοντας εὑρήσετε. Οἱ δὲ νόμοι
τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον βούλονται, καὶ τοῦτο ζητοῦσιν, καὶ ἐπειδὰν
εὑρεθῇ, κοινὸν τοῦτο πρόσταγμ’ ἀπεδείχθη, πᾶσιν ἴσον καὶ ὅμοιον, καὶ τοῦτ’ ἔστι νόμος. ᾯ
πάντας πείθεσθαι προσήκει διὰ πολλά, καὶ μάλισθ’ ὅτι πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ
δῶρον θεῶν, δόγμα δ’ ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων
ἁμαρτημάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινή, καθ’ ἣν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει. Ἀλλὰ
μὴν ὅτι νῦν Ἀριστογείτων τοῖς μὲν τῆς ἐνδείξεως δικαίοις ἅπασιν ἑάλωκεν, ἕτερος δ’ οὐδὲ
εἷς ἔστιν ἀνεκτὸς αὐτῷ λόγος, περὶ τούτων ῥᾴδιον διδάξαι.
---------τὸ δόγμα: η γνώμη, η απόφαση
ἡ ἔνδειξις: η υποβολή καταγγελίας εναντίον κάποιου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ2. Για ποιους συγκεκριμένους λόγους, σύμφωνα με τον Δημοσθένη, πρέπει όλοι να
υπακούν στον νόμο;
Μονάδες 10
Γ3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για τις παρακάτω λέξεις που σας δίνονται:
πόλιν: την κλητική ενικού.
ἄνδρα: την κλητική ενικού.
ἔχοντος: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄ ενεργητικής φωνής και στο θηλυκό γένος.
ζητοῦσιν: τον ίδιο τύπο στον παρατατικό ενεργητικής φωνής.
πείθεσθαι: το β΄ ενικό πρόσωπο στην οριστική παρατατικού (στην ίδια φωνή και διάθεση).
Μονάδες 10
*Οι παρατηρήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια κείμενα (διδαγμένο,
παράλληλο,

αδίδακτο)

έχουν
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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§1-3
Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενες απαντήσεις στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις είναι
ενδεικτικές. Αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο τα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου,
καθώς και οι κειμενικές αναφορές. Τόσο οι παρατηρήσεις όσο και οι απαντήσεις
λαμβάνουν υπόψη τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22.

Β1. Το συγκεκριμένο προοίμιο εξυπηρετεί απόλυτα το έργο του. Αρχικά, η έκφραση
ευγνωμοσύνης προς τους κατηγόρους (πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς
κατηγορίας) [παράδοξο και απροσδόκητο σχήμα], έστω και υπό προϋποθέσεις, αποτελεί
στοιχείο πρωτοτυπίας και εντυπωσιασμού, με τα οποία ο ρήτορας επιδιώκει να πετύχει την
προσοχή των βουλευτών και να κερδίσει την εύνοιά τους. Παράλληλα, με το να εμφανίζεται
βέβαιος για την πρόθεση της κατηγορίας (συκοφαντία), μειώνει τους κατηγόρους του και
προβάλλει την ηθική ποιότητά του· στοιχεία που αναμφίβολα δημιουργούν συμπάθεια
προς το πρόσωπό του. Επιπλέον, η αυτοπεποίθησή του και η ελπίδα του ότι θα
μεταστρέψει την εις βάρος του δυσμενή εντύπωση αποτελούν προϋπόθεση ευνοϊκού
προϊδεασμού των βουλευτών και δημιουργούν εύλογο ενδιαφέρον για όσα πρόκειται στη
συνέχεια να πει. Η ανάδειξη, ακόμα, του δημοκρατικού ήθους του σε συνδυασμό με την
ανιδιοτέλειά του διαμορφώνουν θετικό κλίμα υπέρ του Μαντίθεου. Τέλος, εκθέτει με
απόλυτη σαφήνεια το εις βάρος του κατηγορητήριο [πολυσύνδετο σχήμα] το οποίο
αρνείται έντονα να το αποδεχτεί (οὐχ … οὔτ’ … οὐδὲ). (Λέξεις 162)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3
Β2. Η ηθοποιία ως πρακτική πειθούς εμφανίζεται και στα δύο προοίμια, αλλά με
διαφορετική εστίαση. Στον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο οι κατήγοροι του Μαντίθεου
χαρακτηρίζονται ως συκοφάντες με έμμεσο τρόπο (τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις) και εχθροί
του. Ωστόσο, αυτό που κυριαρχεί είναι η επίκληση στο ήθος του ομιλητή. Πιο
συγκεκριμένα, τονίζεται η βεβαιότητα και η αυτοπεποίθηση (σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω)
ενός ανθρώπου που θεωρεί ότι έχει δίκιο και επιζητά να πείσει τους ακροατές του για να
αποκαταστήσει πριν απ’ όλα την ηθική τάξη και όχι τόσο για προσωπικό όφελος. Από την
άλλη, στον «Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου» λόγο επικρατεί η επίθεση στο ήθος του αντιπάλου, του
οποίου η ενέργεια χαρακτηρίζεται από ψέματα, μεθοδευμένη εκδικητικότητα και φθόνο
(χαρακτηριστική η επανάληψη της λέξης), ενώ την ίδια στιγμή ο κατηγορούμενος αρκείται
σε μία σύντομη αναφορά ότι είναι καλύτερος πολίτης από τον αντίπαλό του. (Λέξεις 134)

Β3. α-Σ, β-Λ, γ-Λ, δ-Σ, ε-Σ
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος §§ 15-17.4
Γ2.Ο Δημοσθένης αιτιολογεί την υποχρέωση όλων των πολιτών να υπακούν στους νόμους
με τα ακόλουθα επιχειρήματα. Πρώτα απ’ όλα, αναφέρεται στη θεϊκή διάσταση του νόμου,
καθώς θεωρεί ότι ο νόμος είναι επινόηση και δώρο των θεών στους ανθρώπους. Επιπλέον,
σύμφωνα με τον Δημοσθένη ο νόμος εκφράζει τον τρόπο σκέψης των συνετών ανθρώπων,
ενώ, παράλληλα, διορθώνει τόσο τα ακούσια όσο και τα εκούσια σφάλματα. Τέλος, ο νόμος
είναι αποτέλεσμα κοινής συμφωνίας των ανθρώπων, σύμφωνα με την οποία είναι
απαραίτητο να ζουν όλοι οι πολίτες στο πλαίσιο της κοινωνίας.
Γ3. (ὦ) πόλι, (ὦ) ἄνερ, σχούσης, ἐζήτουν, ἐπείθου
*Οι ενδεικτικές απαντήσεις για τις ερωτήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια
κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία
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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
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 εἰσιν εἰργασμένοι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. «Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν
ἔργων σκοπεῖν·»: Ποιο πρέπει να είναι, κατά τον Μαντίθεο, το κριτήριο αξιολόγησης ενός
πολίτη και με ποιους εκφραστικούς τρόπους αυτό αναδεικνύεται;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σ. 206
Στο πρώτο μέρος της Πρακτικής Φιλοσοφίας περιλαμβάνεται μια σειρά μαθημάτων του Ε.Π.
Παπανούτσου πάνω στα βασικά θέματα του ανθρώπινου βίου, όπως ο γάμος και η
τεκνογονία, το επάγγελμα, η φιλία, ο έρωτας, ο θάνατος. Στο δεύτερο μέρος
περιλαμβάνονται επιφυλλίδες του στην εφημερίδα «Το Βήμα», που αναφέρονται, άμεσα η
έμμεσα, στα κύρια θέματα του πρώτου μέρους και χρησιμεύουν ως διευκρινίσεις ή
προεκτάσεις τους.
Το φόρεμα (ανθρώπινη επινόηση και φροντίδα) ως προστασία και στολισμός αποτελειώνει
και επισφραγίζει το «πρόσωπό» μας, το συμπληρώνει και το παρουσιάζει. Το πώς ντύνομε
το σώμα μας (από την κεφαλή έως τα πόδια), με τι υλικά και με ποιο τρόπο, δεν είναι
καθόλου ασήμαντο ή τυχαίο γεγονός για την υπόστασή μας, τη «δημόσια» και την
«ιδιωτική». Αποτελεί μέρος του εαυτού μας, την προβολή του προς τα έξω, και εκφράζει την
προσωπική μας υφή: το πώς θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι και τα δικά μας μάτια.
Γδύνετε έναν άνθρωπο (στο ιατρείο, στο στρατόπεδο, στη φυλακή) και χάνει αμέσως την
αυτοπεποίθηση, τη δύναμη, το γόητρό του. Έχει την εντύπωση ότι του αφαιρέσατε και

κρατάτε στα χέρια σας όχι απλώς το περίβλημα, αλλά ένα μεγάλο μέρος από τη ουσία του.
Ότι τον ακρωτηριάσατε. Φαντάζεστε ότι μπορεί να επιβληθεί, να έχει συνείδηση του εαυτού
του «πλήρη», να ασκήσει την εξουσία ή την αποστολή του ένας αξιωματικός χωρίς στολή,
ένας παπάς, δίχως ράσο, ένας δικαστής ντυμένος όπως ο κατηγορούμενος;...
Από το σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ ΓΕ.Λ.

Β2. Αφού διαβάσετε με προσοχή και τα δύο κείμενα (πρωτότυπο και μεταφρασμένο) που
σας έχουν δοθεί, να συγκρίνετε τις θέσεις που διατυπώνονται σε αυτά για την εξωτερική
εμφάνιση και τη σημασία της στη ζωή των ανθρώπων.
Μονάδες 10
Β3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):
α. Το αρχαιότερο δικαστήριο της Αθήνας ήταν ο Άρειος Πάγος.
β. Σημαντικότερος ρήτορας των συμβουλευτικών λόγων θεωρείται ο Λυσίας.
γ. Άτεχνες πίστεις είναι τα ενθυμήματα.
δ. Τα πάθη (παθοποιία) υπάρχουν και στην πίστη-απόδειξη και στον επίλογο.
ε. Η δοκιμασία γινόταν ενώπιον της Εκκλησίας του Δήμου.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα Βιβλ. 1 §§6.2-6.4.4
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1921, ανατ. 1971)
Στα Ἀπομνημονεύματα ο Ξενοφών επιχειρεί να ανασκευάσει τις κατηγορίες και ενστάσεις
ενάντια στη φιλοσοφία του Σωκράτη και να παραθέσει μια σειρά από επεισόδια
χαρακτηριστικά του βίου και του τρόπου σκέψης του. Ανάμεσα στις συζητήσεις που
παρατίθενται, είναι και εκείνη με τον σοφιστή Αντιφώντα.
Ὦ Σώκρατες, ἐγὼ μὲν ᾤμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους χρῆναι γίγνεσθαι· σὺ δέ
μοι δοκεῖς τἀναντία τῆς φιλοσοφίας ἀπολελαυκέναι. Ζῇς γοῦν οὕτως ὡς οὐδ’ ἂν εἷς δοῦλος
ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε· σῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱμάτιον
ἠμφίεσαι οὐ μόνον φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ θέρους τε καὶ χειμῶνος, ἀνυπόδητός τε καὶ
ἀχίτων διατελεῖς. Καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει καὶ
κεκτημένους ἐλευθεριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν. Εἰ οὖν ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἔργων οἱ

διδάσκαλοι τοὺς μαθητὰς μιμητὰς ἑαυτῶν ἀποδεικνύουσιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας
διαθήσεις, νόμιζε κακοδαιμονίας διδάσκαλος εἶναι. Καὶ ὁ Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπε· Δοκεῖς
μοι, ὦ Ἀντιφῶν, ὑπειληφέναι με οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, ὥστε πέπεισμαι σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν
ἂν ἑλέσθαι ἢ ζῆν ὥσπερ ἐγώ.
---------ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ2. Πώς αντιλαμβάνεται ο Αντιφώντας τη σχέση του Σωκράτη με τους μαθητές του και ποια
είναι η απάντηση του Σωκράτη;
Μονάδες 10
Γ3.
α. Να γράψετε τη δοτική ενικού για τις παρακάτω λέξεις: θέρους, τοὺς μαθητάς. (μονάδες
4)
β. Να γράψετε το απαρέμφατο αορίστου των παρακάτω ρηματικών τύπων (στην ίδια φωνή
και διάθεση): γίγνεσθαι, μείνειε, λαμβάνεις. (μονάδες 6)
Μονάδες 10

*Οι παρατηρήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια κείμενα (διδαγμένο,
παράλληλο,

αδίδακτο)

έχουν
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διατυπωθεί

στο

αρχείο

με

την

ονομασία

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18-19
Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενες απαντήσεις στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις είναι
ενδεικτικές. Αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο τα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου,
καθώς και οι κειμενικές αναφορές. Τόσο οι παρατηρήσεις όσο και οι απαντήσεις
λαμβάνουν υπόψη τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22.

Β1. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι δεν είναι επιτρεπτό στους βουλευτές να αισθάνονται
συμπάθεια ή αντιπάθεια απέναντι σε κάποιον συμπολίτη τους, παρασυρόμενοι από την
εξωτερική του εμφάνιση· αντίθετα οφείλουν να τον κρίνουν και να τον αξιολογούν από τα
έργα του (γιατί αυτά και μόνον μπορούν να ωφελήσουν ή να βλάψουν το κοινωνικό
σύνολο)· καθήκον, λοιπόν, των βουλευτών είναι να τον κρίνουν με βάση τη λογική και όχι
με βάση το συναίσθημα, από τα έργα του και όχι από την εμφάνισή του, από το εἶναι και
όχι από το φαίνεσθαι. Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη αναδεικνύεται
κυρίως μέσα από αντιθέσεις: η αντίθεση ανάμεσα στο συναίσθημα (φιλεῖν-μισεῖν) και τη
λογική (σκοπεῖν), καθώς η αντίθεση ανάμεσα στο φαίνεσθαι (οὐκ … ἀπ᾽ ὄψεως) και το εἶναι
(ἀλλ’ ἐκ τῶν ἔργων). Αξιοσημείωτη, τέλος η έντονη άρνηση (οὔτε .. οὔτε). (133 λέξεις)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σ. 206
Β2. Ο Μαντίθεος, όπως και πολλοί αριστοκρατικοί νέοι της τάξεως των ιππέων, είχε μακριά
κόμη μιμούμενος τους Λακεδαιμονίους· κάτι που προκαλούσε αντιπάθεια στους
δημοκρατικούς. Γι’ αυτό επισημαίνει ότι η ουσία της δοκιμασίας δεν πρέπει να είναι η
εξωτερική εμφάνιση του δοκιμαζομένου, αλλά οι πράξεις του, καθώς το φαίνεσθαι συχνά
διαφοροποιείται από το εἶναι (τα φαινόμενα απατούν). Η παραπάνω υπόδειξη υποδηλώνει
τη σημασία που θα μπορούσε να έχει η συγκεκριμένη εμφάνιση του Μαντίθεου για την
κρίση του από τους βουλευτές. Στο παράλληλο κείμενο διατυπώνεται η θέση ότι η
εμφάνιση «αποτελεί μέρος του εαυτού μας», ενώ αν αφαιρούσαμε από κάποιον την
εξωτερική του περιβολή, θα χανόταν εκτός από το περίβλημα, το φαίνεσθαι, και μέρος της
ουσίας του, του εἶναι του. Η εξωτερική, δηλαδή, εμφάνιση σε αρκετές περιπτώσεις δεν
αποτελεί μόνον εικόνα, αλλά και ουσία. Επομένως, αν και τα δύο κείμενα
διαφοροποιούνται ως προς τη θέση που προβάλλουν για τη σχέση ανάμεσα στην εξωτερική
εμφάνιση (φαίνεσθαι) και την ουσία (εἶναι), συμφωνούν ωστόσο ως προς τη διαχρονική
σημασία της εμφάνισης στις ανθρώπινες κοινωνίες. (168 λέξεις)
Β3. α-Σ, β-Λ, γ-Λ, δ-Σ, ε-Λ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα Βιβλ. 1 §§6.2-6.4.4
Γ2. Ο Αντιφώντας θεωρεί ότι κάθε δάσκαλος λειτουργεί ως πρότυπο μίμησης για τους
μαθητές του· επομένως, ο Σωκράτης χαρακτηρίζεται ως δάσκαλος της δυστυχίας, ως
πρότυπο άθλιας και μίζερης ζωής. Το πρότυπο αυτό επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο
λόγω του ότι ο συγκεκριμένος δάσκαλος δεν πληρώνεται για το διδακτικό του έργο. Στη
διαπίστωση αυτή ο Σωκράτης απαντά με ειρωνεία ότι ο Αντιφώντας θα προτιμούσε να
πεθάνει παρά να ζει όπως εκείνος, αφού θεωρεί τη ζωή του εντελώς θλιβερή. (74 λέξεις)
Γ3.
α. θέρει, τῷ μαθητῇ.
β. γενέσθαι, μεῖναι, λαβεῖν.

*Οι ενδεικτικές απαντήσεις για τις ερωτήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια
κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία
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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. «Ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον…. πιστεύτοιτε»: Με ποια επιχειρήματα καταλήγει ο
Μαντίθεος στο συγκεκριμένο συμπέρασμα και με ποια εκφραστικά μέσα ενισχύει την
επιχειρηματολογία του;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §18
Στον λόγο του «Δήμου καταλύσεως ἀπολογία», ο ρήτορας προσπαθεί ν΄ αποδείξει ότι οι
κατήγοροί του τον συκοφαντούν άδικα και ότι ο ίδιος την περίοδο των Τριάκοντα έδρασε ως
δημοκράτης.
Νομίζω, άνδρες δικαστές, ότι δε θα μισούσατε δίκαια αυτούς που στην περίοδο της
ολιγαρχίας δεν είχαν πάθει κανένα κακό, ενώ πρέπει να οργίζεσθε εναντίον εκείνων που
βασάνισαν το λαό, ούτε να νομίζετε εχθρούς όσους δεν έφυγαν (από την Αθήνα) αλλά αυτούς
που σας εξόρισαν, ούτε αυτούς που επιδίωξαν να σώσουν την περιουσία τους αλλά αυτούς
που αφαίρεσαν την περιουσία από άλλους, ούτε αυτούς που έμειναν στην πόλη για να
σώσουν τη ζωή τους αλλά αυτούς που συνεργάστηκαν με τους τριάντα τυράννους γιατί
ήθελαν να καταστρέψουν άλλους. Αν, πάλι, νομίζετε ότι πρέπει να εξοντώσετε εσείς όσους
εκείνοι ξέχασαν να αδικήσουν, δε θα εξαιρεθεί κανένας πολίτης.
Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης

Β2. Αφού διαβάσετε με προσοχή και τα δύο κείμενα (πρωτότυπο και μεταφρασμένο) που
σας έχουν δοθεί, να συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο και οι δύο κατηγορούμενοι
προσπαθούν να αποδείξουν πως δεν υπήρξαν συνεργοί των Τριάκοντα τυράννων.
Μονάδες 10
Β3. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε
να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν.
Α
1. Οι

δημιουργοί

Β

και

διδάσκαλοι

συστηματικής ρητορικής

της α. δεν έχει καθορισμένο αντικείμενο να
διδάξει ούτε αξιόπιστη μέθοδο.

2. Επίκεντρο της συστηματικής ρητορικής β. το προοίμιον, η διήγησις, η πίστις και ο
εξελίχθηκε η Αθήνα, γιατί

επίλογος.

3. Ο Πλάτων αρνείται να χαρακτηρίσει γ. ήταν ο Συρακόσιος Κόραξ και ο επίσης
επιστήμη ή τέχνη τη ρητορική, γιατί
4. Οι

συμβουλευτικοί

είναι

λόγοι

εκφωνούνταν

Συρακόσιος μαθητής του Τ(ε)ισίας.
που δ. η διήγησις, η πίστις και ο επίλογος.
ε. στα δικαστήρια.

5. Τα μέρη του ρητορικού λόγου είναι

ζ. την ευνοούσαν η δημοκρατία, οι
πολύλογοι Αθηναίοι, το μέγεθος της
πόλης και οι σοφιστές που ζούσαν σε
αυτή.
η. στις συνελεύσεις του λαού.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶν, Ἱέρων, κεφ. 5, §§ 1-2
(έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1920, ανατ. 1969)
Ο Ιέρωνας, τύραννος των Συρακουσών, στον διάλογό του με τον ποιητή Σιμωνίδη παραθέτει
όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι τύραννοι παρουσιάζουν αντιφάσεις στα
συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους.
Χαλεπὸν δ’ ἐρῶ σοι καὶ ἄλλο πάθημα, ὦ Σιμωνίδη, τῶν τυράννων. Γιγνώσκουσι μὲν γὰρ οὐδὲν
ἧττον τῶν ἰδιωτῶν τοὺς ἀλκίμους τε καὶ σοφοὺς καὶ δικαίους. Τούτους δ’ ἀντὶ τοῦ ἄγασθαι
φοβοῦνται, τοὺς μὲν ἀνδρείους, μή τι τολμήσωσι τῆς ἐλευθερίας ἕνεκεν, τοὺς δὲ σοφούς, μή

τι μηχανήσωνται, τοὺς δὲ δικαίους, μὴ ἐπιθυμήσῃ τὸ πλῆθος ὑπ’ αὐτῶν προστατεῖσθαι. Ὅταν
δὲ τοὺς τοιούτους διὰ τὸν φόβον ὑπεξαιρῶνται, τίνες ἄλλοι αὐτοῖς καταλείπονται χρῆσθαι
ἀλλ’ ἢ οἱ ἄδικοί τε καὶ ἀκρατεῖς καὶ ἀνδραποδώδεις; Οἱ μὲν ἄδικοι πιστευόμενοι, διότι
φοβοῦνται ὥσπερ οἱ τύραννοι τὰς πόλεις μήποτε ἐλεύθεραι γενόμεναι ἐγκρατεῖς αὐτῶν
γένωνται, οἱ δ’ ἀκρατεῖς τῆς εἰς τὸ παρὸν ἐξουσίας ἕνεκα, οἱ δ’ ἀνδραποδώδεις, διότι οὐδ’
αὐτοὶ ἀξιοῦσιν ἐλεύθεροι εἶναι. Χαλεπὸν οὖν καὶ τοῦτο τὸ πάθημα ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι, τὸ
ἄλλους μὲν ἡγεῖσθαι ἀγαθοὺς ἄνδρας, ἄλλοις δὲ χρῆσθαι ἀναγκάζεσθαι. Ἔτι δὲ φιλόπολιν
μὲν ἀνάγκη καὶ τὸν τύραννον εἶναι· ἂνευ γὰρ τῆς πόλεως οὔτ’ ἂν σῴζεσθαι δύναιτο οὔτ’
εὐδαιμονεῖν· ἡ δὲ τυραννὶς ἀναγκάζει καὶ ταῖς ἑαυτῶν πατρίσιν ἐνοχλεῖν.
----------

ὁ ἄλκιμος: ο γενναίος, ο δυνατός
ἄγαμαί τι: θαυμάζω, επιδοκιμάζω κάτι
προστατέομαι, -οῦμαι ὑπό τινος: κυβερνώμαι, διοικούμαι από κάποιον
ὑπεξαιροῦμαι: απομακρύνω κάποιον
ὁ ἀνδραποδώδης: ο δουλικός, ο δουλοπρεπής
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ2. Ποιους ανθρώπους, κατά κύριο λόγο, οι τύραννοι εμπιστεύονται και για ποιους λόγους,
σύμφωνα με τον Ιέρωνα;
Μονάδες 10
Γ3.
α.
σοι: Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό και στο τρίτο πρόσωπο.
καταλείπονται: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική ενεστώτα και αορίστου (στην
ίδια φωνή και διάθεση).
(μονάδες 4)
β. ἡ δὲ τυραννὶς ἀναγκάζει καὶ ταῖς ἑαυτῶν πατρίσιν ἐνοχλεῖν: Στο παραπάνω απόσπασμα
να εντοπίσετε δύο ουσιαστικά της τρίτης κλίσης και να τα γράψετε στην κλητική πτώση του
αριθμού που βρίσκονται.
(μονάδες 6)
Μονάδες 10
*Οι παρατηρήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο,
αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία GEL_CLB_AEG_DOC_1_15876.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8
Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενες απαντήσεις στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις είναι
ενδεικτικές. Αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο τα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου,
καθώς και οι κειμενικές αναφορές. Τόσο οι παρατηρήσεις όσο και οι απαντήσεις λαμβάνουν
υπόψη τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22.

Β1. Ο Μαντίθεος επικαλείται, αντί του αναξιόπιστου σανιδίου, τους καταλόγους των
φυλάρχων, οι οποίοι ήταν αναγκαίο να είναι ακριβείς (ἀναγκαῖον ἦν), αλλιώς θα έπρεπε οι
ίδιοι να καταβάλουν το επίδομα, αν απέκρυπταν έναν ιππέα (εἰ μὴ ἀποδείξειαν …. αὐτοῖς
ζημιοῦσθαι). Με αδιαμφισβήτητη βεβαιότητα (οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν), δηλώνει ότι το όνομά
του δεν αναγράφεται στους καταλόγους των φυλάρχων (οὔτ᾽ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν
φυλάρχων). Επιπλέον, κανείς δεν τον κατηγόρησε ότι απασχόλησε τους συνηγόρους του
δημοσίου (οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις) ούτε κανείς ανέφερε ότι επέστρεψε το επίδομα
(οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα). Κατά συνέπεια, δεν υπήρξε ιππέας. Η βεβαιότητα του
Μαντίθεου ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει τρία βασικά ενοχοποιητικά στοιχεία (που
εκφράζονται με τρεις κατηγορηματικές μετοχές: ἀπενεχθέντα, παραδοθέντα, καταβαλόντα)
εκφράζεται με την επανάληψη του «οὔτε» (πολυσύνδετο σχήμα). Πρόκειται στην ουσία για
έναν παραγωγικό συλλογισμό (από το γενικό στο ειδικό). Επομένως, το συμπέρασμα που
προκύπτει είναι εύλογο: τα γράμματα, δηλ. οι κατάλογοι στους οποίους αναγράφονταν τα
ονόματα των ιππέων από τους οποίους εισπράχθηκαν τα δοθέντα επιδόματα, ήταν πιο
αξιόπιστα από τα εκτεθειμένα σανίδια, διότι ήταν εγκυρότερα (ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον….
πιστεύτοιτε). Εξάλλου η παράδοση των καταλόγων αυτών ως επισήμων εγγράφων στη Βουλή
απέκλειε οποιαδήποτε αλλοίωσή τους. (190 λέξεις)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §18
Β2. Στα δύο κείμενα αποτελεί κοινό τόπο η αγωνιώδης προσπάθεια των ομιλητών να
αποδείξουν πως δεν συμμετείχαν στις εγκληματικές ενέργειες των Τριάκοντα. Ο Μαντίθεος
προσπαθεί να αποδείξει πως, και αν ακόμα είχε υπηρετήσει ως ιππέας κατά την παραμονή
του στην πόλη, αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει τεκμήριο ενοχής του, αφού η ανάληψη
τέτοιου αξιώματος δεν εμπόδισε και άλλους Αθηναίους να διακριθούν στην πολιτική ζωή
μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας (Ὁρῶ δὲ … ἱππάρχους κεχειροτονημένους). Αλλά
και στο παράλληλο κείμενο ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως οι δικαστές οφείλουν να
ερευνήσουν αν η δράση του προκάλεσε, πράγματι, κακό στους συμπολίτες του και μόνο τότε

να τον καταδικάσουν γι΄ αυτό (ενώ πρέπει να οργίζεσθε…. αυτούς που συνεργάστηκαν με
τους τριάντα τυράννους γιατί ήθελαν να καταστρέψουν άλλους), και όχι για το γεγονός ότι
παρέμεινε στην πόλη την περίοδο των Τριάκοντα (ούτε να νομίζετε εχθρούς όσους δεν
έφυγαν) προσπαθώντας να προστατεύσει την οικογένειά του (ούτε αυτούς που επιδίωξαν να
σώσουν την περιουσία τους). Επομένως, και στα δύο κείμενα η κατηγορία της συνεργασίας
με το τυραννικό καθεστώς παρουσιάζεται ως ανυπόστατη και ως αποτέλεσμα προσωπικής
έχθρας κακόβουλων κατηγόρων προς φιλήσυχους πολίτες. (182 λέξεις)
Β3. 1-γ, 2-ζ, 3-α, 4-η, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἱέρων, κεφ. 5, §§ 1-2
Γ2. Σύμφωνα με τον Ιέρωνα, οι τύραννοι εμπιστεύονται τρεις κατηγορίες ανθρώπων: τους
άδικους, τους ανήθικους και τους δουλοπρεπείς. Τους άδικους ανθρώπους τους
εμπιστεύονται, αφού θεωρούν πως δεν πρόκειται να τους αναθέσει κανείς την εξουσία, σε
περίπτωση που οι ίδιοι ανατραπούν. Επίσης, εμπιστεύονται τους ανήθικους (αυτούς που δεν
έχουν εγκράτεια), γιατί αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για το πώς θα εξασφαλίσουν οφέλη στη
διάρκεια που βρίσκονται στην εξουσία, καθώς και τους δουλοπρεπείς, οι οποίοι δεν
παλεύουν για την ελευθερία κανενός ούτε καν για τη δική τους. (82 λέξεις)
Γ3. α. σφίσι(ν), καταλείπωνται, καταλίπωνται β. ὦ τυραννί, ὦ πατρίδες.

*Οι ενδεικτικές απαντήσεις για τις ερωτήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια
κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία
GEL_CLB_AEG_SOLUTIONDOC_1_15876.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12
Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι
τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας
ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους
ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ
τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς
ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν
γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. Πρὸς
τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν
παρέχω τῇ πόλει.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
B1. «Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, … ἀγῶνας καθεστηκότας.»: Ποιο επιχείρημα διατυπώνει ο
Μαντίθεος; Να το αξιολογήσετε ως προς την πειστικότητά του.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατὰ σιτοπωλῶν §§13.5-15.1
Ο λόγος Κατὰ σιτοπωλῶν είναι ρητορικός δικανικός λόγος του Λυσία που ανήκει στην
κατηγορία των καταγγελτικών λόγων του. Γράφτηκε για λογαριασμό του κατηγόρου
περίπου το 386 π.Χ. και εκφωνήθηκε ενώπιον της Ηλιαίας εναντίον κυρίως των σιτοπωλών
και λιγότερο των σιτεμπόρων για λαθραία εισαγωγή σίτου και αισχροκέρδεια.
Ωστόσο όλοι γνωρίζετε ότι αυτοί είναι οι τελευταίοι που δικαιούνται να προβάλλουν
παρόμοιους ισχυρισμούς. Γιατί τα συμφέροντά τους είναι αντίθετα από τα συμφέροντα των
άλλων. Γιατί τότε κερδίζουν περισσότερα, όταν φτάσει στην πόλη η είδηση για κάποια
συμφορά και πωλούν ακριβό το σιτάρι. Με τόση χαρά μάλιστα βλέπουν τις δικές σας
συμφορές, ώστε κάποιες τις πληροφορούνται πριν από τους άλλους, και κάποιες τις
χαλκεύουν οι ίδιοι διαδίδοντας ή ότι χάθηκαν τα πλοία στον Πόντο, ή ότι συνελήφθησαν
από τους Λακεδαιμόνιους όταν απέπλεαν, ή ότι έχουν κλείσει τα λιμάνια, ή ότι πρόκειται να
καταγγελθούν οι συνθήκες. Και έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο εχθρότητας, ώστε
συνωμοτούν εναντίον σας σε κρίσιμες στιγμές ταυτόχρονα με τους εχθρούς.
Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος
χαλκεύουν: κατασκευάζουν

Β2. Σε ποιο φαινόμενο που αποτελούσε πληγή για τη δημόσια ζωή της αρχαίας Αθήνας,
αναφέρονται και τα δύο κείμενα (διδαγμένο και παράλληλο);
Μονάδες 10
Β3. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε
να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της.
Α

Β

1. Ο ιδανικός Ομηρικός ήρωας

α. διέπρεπε με τα ανδραγαθήματα στον πόλεμο.
β.

συνδύαζε

την

πολιτική

δράση

με

τη

γενναιότητα στη μάχη.
2. Η

συστηματική

ρητορεία α. στην Αθήνα λόγω της ελευθερίας λόγου που

εμφανίστηκε

παρείχε το δημοκρατικό πολίτευμα.
β. στη Σικελία, όταν καταλύθηκαν οι τυραννίδες.

3. Η ρητορική η διανθισμένη με πολλά α. του Γοργία από τους Λεοντίνους της Σικελίας.
σχήματα

λόγου

(πάρισα,

ομοιοτέλευτα κ.τ.λ.) είναι γνώρισμα β. του Κόρακα από τις Συρακούσες.
της τέχνης
4. Την παιδευτική αξία της ρητορικής α. ο Ισοκράτης.
επεσήμανε

β. ο Πλάτωνας.

5. Λογογράφοι ονομάζονταν

α.

οι

διάδικοι,

όταν

αποστήθιζαν

και

εκφωνούσαν τους λόγους στο δικαστήριο.
β. έμπειροι ρήτορες που έγραφαν λόγους για
λογαριασμό των διαδίκων.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτης, Πρὸς ∆ηµόνικον §§5-7
(έκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)
Στο έργο αυτό παρατίθενται διάφορες πρακτικές διδαχές του Ισοκράτη προς κάποιον
Δημόνικο για έναν ορθό και ηθικό τρόπο ζωής.

Διόπερ ἡμεῖς οὐ παράκλησιν εὑρόντες ἀλλὰ παραίνεσιν γράψαντες μέλλομέν σοι
συμβουλεύειν, ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι καὶ τίνων ἔργων ἀπέχεσθαι καὶ ποίοις
τισὶν ἀνθρώποις ὁμιλεῖν καὶ πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν. Ὅσοι γὰρ τοῦ βίου ταύτην τὴν
ὁδὸν ἐπορεύθησαν, οὗτοι μόνοι τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαι γνησίως ἠδυνήθησαν, ἧς οὐδὲν
κτῆμα σεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν ἐστιν. Κάλλος μὲν γὰρ ἢ χρόνος ἀνήλωσεν ἢ νόσος
ἐμάρανεν, πλοῦτος δὲ κακίας μᾶλλον ἢ καλοκαγαθίας ὑπηρέτης ἐστὶν, ἐξουσίαν μὲν τῇ
ῥᾳθυμίᾳ παρασκευάζων, ἐπὶ δὲ τὰς ἡδονὰς τοὺς νέους παρακαλῶν· ῥώμη δὲ μετὰ μὲν
φρονήσεως ὠφέλησεν, ἄνευ δὲ ταύτης πλείω τοὺς ἔχοντας ἔβλαψεν καὶ τὰ μὲν σώματα τῶν
ἀσκούντων ἐκόσμησεν, ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς ἐπιμελείαις ἐπεσκότησεν. Ἡ δὲ τῆς ἀρετῆς κτῆσις
οἷς ἂν ἀκιβδήλως ταῖς διανοίαις συναυξηθῇ, μόνη μὲν συγγηράσκει, πλούτου δὲ κρείττων,
χρησιμωτέρα δ' εὐγενείας ἐστὶν, τὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἀδύνατα δυνατὰ καθιστᾶσα, τὰ δὲ τῷ
πλήθει φοβερὰ θαρσαλέως ὑπομένουσα, καὶ τὸν μὲν ὄκνον ψόγον, τὸν δὲ πόνον ἔπαινον
ἡγουμένη.
---------------παράκλησις: προτροπή
ὀρέγοµαί τινος: επιθυµώ πολύ κάτι
ὁµιλῶ τινι: συναναστρέφοµαι κάποιον
ἐφικνοῦµαι: πετυχαίνω, φτάνω
ἀναλίσκω: αφανίζω, καταστρέφω
ἀκιβδήλως: με γνήσιο τρόπο, χωρίς νοθεία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ2. Ποια η αξία της (ηθικής) αρετής για τον άνθρωπο, σύμφωνα με τον Ισοκράτη;
Μονάδες 10
Γ3.
α. βεβαιότερον, πλείω: Για καθένα από τα παραπάνω επίθετα να σχηματίσετε τον θετικό
βαθμό του επιρρήματος (μονάδες 4).
β. εὑρόντες, συμβουλεύειν, ἐκόσμησεν : Να γραφεί το β΄ ενικό πρόσωπο των παραπάνω
ρημάτων/ρηματικών τύπων στην προστακτική στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται
(μονάδες 6).
Μονάδες 10

*Οι παρατηρήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια κείμενα (διδαγμένο,
παράλληλο,

αδίδακτο)

έχουν
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διατυπωθεί

στο

αρχείο

με

την

ονομασία

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12
Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενες απαντήσεις στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις είναι
ενδεικτικές. Αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο τα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου,
καθώς και οι κειμενικές αναφορές. Τόσο οι παρατηρήσεις όσο και οι απαντήσεις
λαμβάνουν υπόψη τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22.

Β1. Ο Μαντίθεος στο σημείο αυτό τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός (έντονη άρνηση,
πολυσύνδετο σχήμα: οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν) ότι δεν είχε καμία
εμπλοκή σε δικαστική διαμάχη είτε αφορούσε ιδιωτική δίκη, είτε αφορούσε δημόσια δίκη
μετά από γραπτή καταγγελία, είτε πολύ περισσότερο μετά από δημόσια κατηγορία ή
καταγγελία για σοβαρότατα δημόσια αδικήματα σχετικά με την ασφάλεια του κράτους. Το
ηθικό αυτό επιχείρημα είναι πολύ ισχυρό, γιατί είναι γνωστό ότι οι Αθηναίοι ήσαν
φιλόδικοι (καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας). Επομένως,
ο Μαντίθεος κερδίζει την εύνοια των βουλευτών αναδεικνύοντας με βεβαιότητα τη
διαφορετική στάση του (οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο), επειδή γενικότερα οι
Αθηναίοι επαινούσαν αυτόν που δεν πήγαινε στο δικαστήριο ούτε ως κατήγορος ούτε ως
κατηγορούμενος. (Λέξεις 120)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ σιτοπωλῶν §§13.5-15.1
Β2. Και στα δύο κείμενα γίνεται λόγος για το συχνό φαινόμενο της λογοποιΐας και της
ψευδολογίας στην αρχαία Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Μαντίθεος αναφέρεται στο
φαινόμενο της ψευδολογίας που χαρακτήριζε ανθρώπους που σύχναζαν στα σκιραφεία,
καπηλεία και λοιπά καταγώγια, και οι οποίοι είχαν σκοπό τη διαβολή έντιμων πολιτών
(συχνά ως μέσο εκδίκησης ή εκβιασμού). Αλλά και στο παράλληλο κείμενο από τον λόγο
Κατὰ σιτοπωλῶν ο κατήγορος αναφέρεται στο γεγονός ότι πολλές φορές οι «σιτοπώλες»
κατασκεύαζαν ψεύτικες αρνητικές ειδήσεις για να προκαλέσουν πανικό στους πολίτες και
να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους. Στην περίπτωση του Μαντίθεου η ψευδολογία
αποσκοπούσε στη διαβολή συγκεκριμένων ανθρώπων, ενώ στο παράλληλο κείμενο η
ψευδολογία επηρέαζε αρνητικά το σύνολο της αθηναϊκής κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση,
ήταν μία από τις αρνητικές πλευρές της αθηναϊκής δημόσιας ζωής για την οποία γίνεται
συχνά λόγος στα κείμενα της εποχής. (Λέξεις 136)
Β3. 1-β, 2-β, 3-α, 4-α, 5-β
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Πρὸς ∆ηµόνικον §§5-7

Γ2. Ο ρήτορας θεωρεί την (ηθική) αρετή ύψιστη αξία για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα
θεωρεί πως αυτή μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα με την ηλικία του ανθρώπου, όπως
αυτός μεγαλώνει και γερνάει. Επίσης, ο Ισοκράτης επισημαίνει πως η αρετή είναι ανώτερη
από τον πλούτο ή την ευγενική καταγωγή, επειδή καθιστά το άτομο ικανό να επιτύχει αυτά
που στους άλλους φαντάζουν αδύνατα. Επιπλέον, ο ενάρετος άνθρωπος υπομένει χωρίς
φόβο αυτά που για τους πολλούς προκαλούν φόβο, ενώ τέλος επικρίνει την οκνηρία και
επαινεί την εργατικότητα.
Γ3.
α. βεβαίως, πολὺ
β. εὑρέ, συμβούλευε, κόσμησον

*Οι ενδεικτικές απαντήσεις για τις ερωτήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια
κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία
GEL_CLB_AEG_SOLUTIONDOC_1_17190.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ
πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ,
πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν
πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς
ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι
μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ
πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας
αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ
ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον
περὶ ἐμοῦ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Πώς σκιαγραφείται το ήθος του Μαντίθεου στη δημόσια ζωή του και σε ποιο
συμπέρασμα καταλήγει ο Μαντίθεος με την αναφορά του σε αυτό;
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Άγγελος Βλάχος, Ο κύριός μου Αλκιβιάδης, απόσπασμα
Ο Άγγελος Βλάχος υπήρξε μελετητής της αρχαίας γραμματείας και μυθιστοριογράφος. Στο
έργο του, Ο κύριός μου Αλκιβιάδης, προσφέρει μία πολύπλευρη οπτική για την κατανόηση
του 5ου αιώνα π.Χ.
«Μεθαύριο θα ξαναφύγομε εκστρατεία, φίλοι! Βάλτε, δούλοι, να πιούμε κι ας
εξακολουθήσει η διασκέδαση μ’ άκρατο το κρασί μας. Τιμάνδρα, τραγούδα! Εύθυμα
τραγουδάκια, γελαστά: Η ζωή είναι τόσο όμορφη και τόσο πλούσια! Σιλύκοοοοο!
Καταραμένε των θεών! Φώναξε τις αυλητρίδες!»
Από την πλαϊνή κάμαρα, όπου είχα μισογυρίσει γλαρωμένος απ’ τη νύστα, αναπήδησα με τη
φωνή του Αλκιβιάδη και βγήκα στην αυλή για να ξαναμπώ απ’ τη μεγάλη πόρτα. Εκεί είδα
τον Σωκράτη που στεκόταν, λες έστηνε ενέδρα, σε μια γωνιά της αυλής. Φαίνεται πως είχε
ακούσει κι αυτός τη φωνή του Αλκιβιάδη, γιατί προχώρησε και μπήκε στην αίθουσα του
συμποσίου όπου ήταν όλη η παρέα μισομεθυσμένη κιόλας. Καθώς ένιωσαν οι χαροκόποι
τον Σωκράτη απλώθηκε μια σιωπή και τα πρόσωπα σοβαρεύτηκαν, σαν φοβισμένα.

Άγγ. Βλάχος. 2008 Ο κύριός μου Αλκιβιάδης. Το Βήμα (Βιβλιοπωλείον της Εστίας), σ. 258.
Β2. Το παραπάνω κείμενο του Άγγελου Βλάχου αναφέρεται σε μια σκηνή συμποσίου στην
Αρχαία Αθήνα. Πώς συσχετίζεται η συγκεκριμένη αφήγηση με τις αναφορές του Μαντίθεου
στο ήθος των αντιπάλων του αλλά και του ίδιου;
Μονάδες 10
Β3. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε
να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της.
Α

Β

1. Ο ιδανικός ήρωας στον Όμηρο α. με την ομορφιά και τη σύνεσή του.
έπρεπε να διαπρέπει

β. με τον δημόσιο λόγο του και τα πολεμικά του
ανδραγαθήματα.

2. Η ρητορική ως πειθοῦς δημιουργὸς α. να εκθέσει τα εἰκότα, τα πιθανά και
επιδιώκει

αληθοφανή.
β. να ανακαλύψει και να διδάξει τα αληθινά και
τα δίκαια.

3. Οι δικανικοί λόγοι εκφωνούνταν α. στην Πνύκα ή το θέατρο του Διονύσου.
κυρίως

β. στη Βουλή ή στην Ηλιαία.

4. Οι διάδικοι σε μια δίκη

α.

ήταν

υποχρεωμένοι

να

αγορεύουν

αυτοπροσώπως.
β. υποχρέωναν έναν έμπειρο δικανικό ρήτορα να
αγορεύει εκ μέρους τους.
5. Τα ρητορικά ήθη σχετίζονται

α. με την εντύπωση που προκαλεί ο ρήτορας ως
προσωπικότητα.
β. με τον τρόπο που επηρεάζει το συναίσθημα
των ακροατών.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου §§27-29
(έκδ. του Martin, V., de Budé, G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1927, ανατ. 1962)

O Αισχίνης αναφέρεται στα κριτήρια που θέτει ο νομοθέτης, προκειμένου ένας ρήτορας να
αγορεύσει ενώπιον του λαού.
Ἃ συνιδὼν ὁ νομοθέτης διαρρήδην ἀπέδειξεν οὓς χρὴ δημηγορεῖν καὶ οὓς οὐ δεῖ λέγειν ἐν
τῷ δήμῳ. Καὶ οὐκ ἀπελαύνει ἀπὸ τοῦ βήματος, εἴ τις μὴ προγόνων ἐστὶν ἐστρατηγηκότων
υἱός, οὐδέ γε εἰ τέχνην τινὰ ἐργάζεται ἐπικουρῶν τῇ ἀναγκαίᾳ τροφῇ, ἀλλὰ τούτους καὶ
μάλιστα ἀσπάζεται, καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἐπερωτᾷ τίς ἀγορεύειν βούλεται. Τίνας δ’ οὐκ
ᾤετο δεῖν λέγειν; τοὺς αἰσχρῶς βεβιωκότας· τούτους οὐκ ἐᾷ δημηγορεῖν. Καὶ ποῦ τοῦτο
δηλοῖ; «δοκιμασία», φησί, «ῥητόρων· ἐάν τις λέγῃ ἐν τῷ δήμῳ τὸν πατέρα τύπτων ἢ τὴν
μητέρα, ἢ μὴ τρέφων, ἢ μὴ παρέχων οἴκησιν·» τοῦτον οὐκ ἐᾷ λέγειν. Νὴ Δία καλῶς γε, ὡς
ἔγωγέ φημι. Διὰ τί; ὅτι εἴ τις, οὓς ἐξ ἴσου δεῖ τιμᾶν τοῖς θεοῖς, εἰς τούτους ἐστὶ φαῦλος,
τίποτε, φησίν, ὑπ’ αὐτοῦ πείσονται οἱ ἀλλότριοι καὶ ἡ πόλις ὅλη; Καὶ τίσι δεύτερον ἀπεῖπε
μὴ λέγειν; «ἢ τὰς στρατείας», φησί, «μὴ ἐστρατευμένος, ὅσαι ἂν αὐτῷ προσταχθῶσιν, ἢ τὴν
ἀσπίδα ἀποβεβληκώς», δίκαια λέγων.
---------σύνοιδα: γνωρίζω καλά, προβλέπω
διαρρήδην: ρητά, ξεκάθαρα
τύπτω: χτυπώ
Νὴ Δία: μα τον Δία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ2. Για ποιον λόγο, σύμφωνα με τον ομιλητή, δεν επιτρέπεται να αγορεύει ενώπιον του
λαού όποιος δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του απέναντι στους γονείς του;
Μονάδες 10
Γ3.
α. ὁ νομοθέτης, οἴκησιν: Να γράψετε τη δοτική ενικού. (μονάδες 4)
β. ἀπελαύνει, τιμᾶν, ἀπεῖπε: Να γράψετε το γ’ ενικό πρόσωπο ευκτικής στον χρόνο και τη
φωνή που βρίσκονται οι τύποι. (μονάδες 6)
Μονάδες 10

*Οι παρατηρήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια κείμενα (διδαγμένο,
παράλληλο,

αδίδακτο)

έχουν
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διατυπωθεί

στο

αρχείο

με

την

ονομασία

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11
Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενες απαντήσεις στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις είναι
ενδεικτικές. Αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο τα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου,
καθώς και οι κειμενικές αναφορές. Τόσο οι παρατηρήσεις όσο και οι απαντήσεις
λαμβάνουν υπόψη τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22.

Β1. Ο δημόσιος βίος του Μαντίθεου, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είναι άψογος (τῆς ἐμῆς
ἐπιεικείας). Είναι εγκρατής και έντιμος, αφού, αν και νέος, απέχει από τις ασωτίες, τα
κακόφημα μέρη και τις ασχολίες με τυχερά παιχνίδια, όπως έκαναν πολλοί νεαροί Αθηναίοι
εκείνη την εποχή του. Η συμπεριφορά του, δηλαδή, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τους
κατηγόρους του (μοι διαφόρους ὄντας), οι οποίοι ελέγχονται για την ακόλαστη
συμπεριφορά τους, τον συκοφαντούν και λένε ψέματα. Καταλήγει, λοιπόν, στο
συμπέρασμα ότι αν είχε παρόμοιο ήθος με αυτούς, δεν θα στρέφονταν εναντίον του.
Πρόκειται στην ουσία για ένα ψυχολογικό και πολύ εύστοχο επιχείρημα, το οποίο
στηρίζεται στην παλιά παροιμία «ο όμοιος τον όμοιο πάντα γυρεύει». (Λέξεις 111)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Άγγελος Βλάχος, Ο κύριός μου Αλκιβιάδης, απόσπασμα
Β2.

Στο

παράλληλο κείμενο

του

Άγγελου

Βλάχου

ο

Αλκιβιάδης

καλεί

τους

παρευρισκόμενους σε συμπόσιο πριν από την κρίσιμη σικελική εκστρατεία, να πιουν
άκρατο κρασί, να τραγουδήσουν, να διασκεδάσουν από κοινού με την παρουσία γυναικώναυλητρίδων και εντέλει να μεθύσουν (όλη η παρέα μισομεθυσμένη κιόλας). Σε αντίθεση με
το ενθουσιώδες κλίμα βρίσκεται η μορφή του Σωκράτη, που στεκόταν μόνος του στην αυλή
και μόλις μπήκε στον χώρο του συμποσίου, όλοι σοβαρεύτηκαν, σαν να φοβήθηκαν.
Αντίστοιχη αντίθεση-διαφοροποίηση παρατηρούμε στο κείμενο του Λυσία ανάμεσα στον
Μαντίθεο, που δηλώνει ότι δεν συμμετείχε σε διασκεδάσεις ανάλογου ύφους, και τους
ακόλαστους κατηγόρους του που, κατά τον Μαντίθεο, επιδίδονταν σε ασωτίες, και γι’ αυτό
τον συκοφαντούν και ψεύδονται σε βάρος του. Επομένως, στα δύο κείμενα βλέπουμε να
αντιπαρατίθεται η στάση και το ήθος των προσώπων σε σχέση με γεγονότα και χώρους που
σχετίζονται με τη διασκέδαση. (Λέξεις 137)
Β3. 1-β, 2-α, 3-β, 4-α, 5-α
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου §§27-29
Γ2. Ο Αισχίνης υποστηρίζει ότι όποιος φέρεται άσχημα στους γονείς του και τους
παραμελεί, δεν μπορεί να αγορεύει ενώπιον του λαού, γιατί αν κάποιος είναι κακός

απέναντι σε αυτούς που πρέπει να τιμά εξίσου με τους θεούς, τότε οι ξένοι και όλη η πόλη
δεν μπορούν να τον εμπιστευτούν και να πειστούν από αυτόν. (Λέξεις 53)
Γ3.
α. τῷ νομοθέτῃ, οἰκήσει
β. ἀπελαύνοι, τιμῷ ή τιμῴη, ἀπείποι

*Οι ενδεικτικές απαντήσεις για τις ερωτήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια
κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία
GEL_CLB_AEG_SOLUTIONDOC_1_15947.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
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. Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ
δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν
ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι
οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ
βραχυτάτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Με ποιους τρόπους ο Μαντίθεος επιδιώκει να εξασφαλίσει την εύνοια και τη συμπάθεια
των βουλευτών; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο πρωτότυπο κείμενο.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Πρὸς Σίμωνα Ἀπολογία §§2-3
Ο Σίμωνας οδήγησε τον ομιλητή στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου, με την κατηγορία ότι ο
τελευταίος τον είχε τραυματίσει, αποσιωπώντας, ωστόσο, το γεγονός ότι τη συμπλοκή με τον
κατηγορούμενο την είχε προκαλέσει ο ίδιος για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Το απόσπασμα
που ακολουθεί είναι από το προοίμιο.
Εάν, λοιπόν, κάποιοι άλλοι επρόκειτο να αποφασίσουν για μένα, πάρα πολύ θα φοβόμουν τη
δίκη, επειδή βλέπω ότι και μαγειρέματα και τυχαία περιστατικά κάποτε γίνονται τέτοια, ώστε
να συμβαίνουν στους δικαζόμενους πολλά αντίθετα προς την ορθοκρισία. Όμως, αφού ήρθα
σε σας, ελπίζω να πετύχω το δίκαιο. Κυρίως αγανακτώ, κύριοι βουλευτές, γιατί θα αναγκαστώ
να μιλήσω μπροστά σας για πράγματα, για τα οποία δε μιλούσα επειδή ντρεπόμουν, και
ανέχτηκα τις αδικίες, αφού πολλοί επρόκειτο να γίνουν γνώστες της υπόθεσης μαζί με μένα.
Επειδή όμως ο Σίμωνας με έφερε σε τέτοια ανάγκη, θα σας διηγηθώ όλα όσα έγιναν χωρίς να
αποκρύψω τίποτα.
Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης

Β2. Ποια κοινά στοιχεία για το ήθος των αντιπάλων τους παρουσιάζουν οι ομιλητές στα δύο
κείμενα (πρωτότυπο - μεταφρασμένο) στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να αναιρέσουν τις
κατηγορίες εις βάρος τους;
Μονάδες 10
B3. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε
να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν.
Α

Β

1. Την παιδευτική αξία της διδασκαλίας της α. οι δικανικοί, οι επιδεικτικοί και
ρητορικής τονίζει

οι επιτάφιοι.

2. Κατά τον Αριστοτέλη υπάρχουν τρία είδη β. ο Πλάτωνας.
ρητορικών λόγων,

γ. αντικειμενικά πειστήρια.

3. Επιφανέστερος λογογράφος δικανικών λόγων δ. ο Λυσίας.
θεωρείται

ε. πραγματικά ή πλαστά.

4. Οι άτεχνες αποδείξεις δεν οφείλονται στην ζ. ο Ισοκράτης.
τεχνική δεξιότητα του ρήτορα, αλλά είναι
5. Τα παραδείγματα σε έναν ρητορικό λόγο είναι

η.

οι

συμβουλευτικοί,

οι

δικανικοί και οι επιδεικτικοί.
θ. πάντοτε πραγματικά.
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§ 2.10.3-2.11.2
(έκδ. των Jones, H.S., Powell, J.E. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1942, ανατ. 1970)
Ο Θουκυδίδης αφού έχει αναφερθεί στις προετοιμασίες των Πελοποννησίων και στη
συγκέντρωση των δυνάμεών τους στον Ισθμό της Κορίνθου, ενόψει της εισβολής στην Αττική,
παραθέτει τον λόγο του Αρχίδαμου.
Καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν, Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων,
ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν καὶ τοὺς
μάλιστα ἐν τέλει καὶ ἀξιολογωτάτους παρῄνει τοιάδε. Ἄνδρες Πελοποννήσιοι καὶ ξύμμαχοι,
καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν πολλὰς στρατείας καὶ ἐν αὐτῇ Πελοποννήσῳ καὶ ἔξω ἐποιήσαντο, καὶ
ἡμῶν αὐτῶν οἱ πρεσβύτεροι οὐκ ἄπειροι πολέμων εἰσίν· ὅμως δὲ τῆσδε οὔπω μείζονα
παρασκευὴν ἔχοντες ἐξήλθομεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πόλιν δυνατωτάτην νῦν ἐρχόμεθα καὶ αὐτοὶ
πλεῖστοι καὶ ἄριστοι στρατεύοντες. Δίκαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι

μήτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς δόξης ἐνδεεστέρους. Ἡ γὰρ Ἑλλὰς πᾶσα τῇδε τῇ ὁρμῇ ἐπῆρται καὶ
προσέχει τὴν γνώμην, εὔνοιαν ἔχουσα διὰ τὸ Ἀθηναίων ἔχθος πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν.
---------οὔπω: όχι ακόμα
τῆς δόξης: από τη φήμη
τὸ ἔχθος: το μίσος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ2. Σε ποιους απευθύνεται ο Αρχίδαμος και πώς παρουσιάζει την Αθήνα στο παραπάνω
απόσπασμα της ομιλίας του;
Μονάδες 10
Γ3.
α. Να εντοπίσετε στο αδίδακτο κείμενο τρία επίθετα υπερθετικού βαθμού και να τα γράψετε
στον θετικό βαθμό, διατηρώντας το ίδιο γένος, αριθμό και πτώση. (μονάδες 6)
β. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στο β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής, στον χρόνο
και στη φωνή που βρίσκονται: εἰσίν, ἐξήλθομεν. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

*Οι παρατηρήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο,
αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία GEL_CLB_AEG_DOC_1_18955.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9
Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενες απαντήσεις στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις είναι
ενδεικτικές. Αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο τα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου,
καθώς και οι κειμενικές αναφορές. Τόσο οι παρατηρήσεις όσο και οι απαντήσεις λαμβάνουν
υπόψη τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22.

Β1. Ο Μαντίθεος διατυπώνει μία εύστοχη υποθετική άποψη (εἴπερ ἵππευσα … δοκιμάζεσθαι)
που στηρίζεται στην εκλογή πολλών από τους παρόντες βουλευτές όχι μόνο στο αξίωμα αυτό,
αλλά και στο αξίωμα του στρατηγού και ιππάρχου, παρόλο που υπηρέτησαν στο ιππικό επί
των Τριάκοντα (Ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς … κεχειροτονημένους). Επιδοκιμάζοντας, λοιπόν, την εκλογή
τους επιδιώκει να κερδίσει τη συμπάθειά τους και μία ανάλογη ευνοϊκή και δίκαιη γι' αυτόν
απόφαση. Ο Μαντίθεος, δηλαδή, στοχεύει στα συναισθήματα των βουλευτών, ώστε να
νιώσουν αντιπάθεια προς τους κατηγόρους του, οι οποίοι επιχείρησαν με αναξιόπιστα
στοιχεία και ψευδολογίες να τον διασύρουν (Ὥστε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην
ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι). Επιπλέον, με το
να ισχυρίζεται ότι ακόμα και αν είχε υπηρετήσει ως ιππέας εκείνη τη χρονική περίοδο, άφοβα
θα υποβαλλόταν σε δοκιμασία, εύκολα κερδίζει τη συμπάθεια των βουλευτών. Τέλος, ο
Μαντίθεος επιζητά την ευνοϊκή διάθεση και την προσοχή τους (μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί
μου), καθώς θα εκθέσει τα σχετικά με τη ζωή του με συντομία (διὰ βραχυτάτων). (Λέξεις 166)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Πρὸς Σίμωνα Ἀπολογία §§2-3
Β2. Και στα δύο κείμενα οι απολογούμενοι υποστηρίζουν πως έχουν αδικηθεί από
ανθρώπους που ψεύδονται και επιδιώκουν δίκες. Ο Μαντίθεος αναφέρει ότι ο μοναδικός
λόγος της απολογίας του δεν είναι η ίδια η κατηγορία, αλλά ο έλεγχος της ψευδολογίας των
κατηγόρων (ὥστε µηδὲν δι᾽ ἄλλο … καταψεύσασθαι). Με το επίρρημα «περιφανῶς» τονίζει
το μέγεθος της αναξιοπιστίας τους, γιατί, εφόσον ψεύδονται τόσο φανερά, δεν βλάπτουν
µόνο εκείνον, αλλά υποτιμούν και τη Βουλή την οποία παραπλανούν εν γνώσει τους. Στην
«Πρὸς Σίμωνα Ἀπολογία» το ήθος του Σίμωνα αναγκάζει τον ομιλητή να αναφερθεί στην
προσωπική του ζωή (Επειδή όμως ο Σίμωνας με έφερε σε τέτοια ανάγκη…). Η αγανάκτηση
του ομιλητή (Κυρίως αγανακτώ) και η αναγκαστική ανεκτικότητά του στις αδικίες (ανέχτηκα
τις αδικίες) υποδηλώνουν πως ο κατήγορος είναι ψεύτης, αναξιόπιστος κι ανήθικος.
Επομένως, και οι δύο ομιλητές εμφανίζονται αδικούμενοι από αναξιόπιστους ανθρώπους,
που θέλουν να τους διαβάλουν και να τους βλάψουν. (Λέξεις 146)

Β3. 1-ζ, 2-η, 3-δ, 4-γ, 5-ε
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§ 2.10.3-2.11.2
Γ2. Ο Αρχίδαμος απευθύνεται ως αρχιστράτηγος της εκστρατείας στους στρατηγούς όλων
των συμμαχικών πόλεων από την Πελοπόννησο, καθώς και στους πιο επίσημους και
σπουδαίους πολίτες τους, επισημαίνοντας για την Αθήνα πως είναι μία πόλη πολύ ισχυρή,
την οποία, όμως, μισούν σχεδόν όλοι οι Έλληνες. (Λέξεις 43)
Γ3. α. Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να επιλέξει τρία από τα ακόλουθα: ἀξιολόγους, δυνατήν,
πολλοί, ἀγαθοί.
β. ἴσθι, ἔξελθε

*Οι ενδεικτικές απαντήσεις για τις ερωτήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια
κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία
GEL_CLB_AEG_SOLUTIONDOC_1_18955.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13
Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας
καθεστηκότας. Πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους
σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. 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 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Με αφορμή τα γεγονότα στην Αλίαρτο ο Μαντίθεος αναδεικνύει το ήθος του μέσα από
αντιθέσεις. Αφού τις επισημάνετε αξιοποιώντας στοιχεία του κειμένου, να περιγράψετε το
ήθος του.
Μονάδες 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδου λιποταξίου §§9-11
Ο Αλκιβιάδης, γιος του ομώνυμου γνωστού πολιτικού και της Ιππαρέτης, κατηγορείται στον
λόγο αυτό ότι, ενώ κατατάχθηκε το 395/4 π.Χ. για να πολεμήσει ως οπλίτης στην Αλίαρτο της
Βοιωτίας, λόγω της δειλίας του μεταπήδησε στο σώμα των ιππέων, χωρίς να πληρούνται οι
νόμιμες προϋποθέσεις.
Αυτός λοιπόν (ο Αλκιβιάδης) σε τέτοιο σημείο φαυλότητος έφθασε, και τόσο σας
περιφρόνησε, και τόσο τους εχθρούς φοβήθηκε, και τόσο πεθύμησε να καταταχθεί στο
ιππικό, και τόσο τους νόμους παρέβλεψε, ώστε ουδόλως έλαβε υπ' όψιν του τις συνέπειες
της παραβάσεως των νόμων και τις δίκες, αλλά προτίμησε και τα πολιτικά του δικαιώματα να
χάσει, και η περιουσία του να δημευθεί, και ένοχος να θεωρηθεί όλων των υπό των νόμων
απειλουμένων τιμωριών μάλλον παρά να καταταχθεί με τους οπλίτες και να ονομάζεται
οπλίτης. Και άλλοι μεν, ενώ ουδέποτε είχαν υπηρετήσει ως οπλίτες, ενώ άλλοτε υπηρετούσαν
ως ιππείς, και είχαν προξενήσει μεγάλες βλάβες στους εχθρούς, δεν τόλμησαν να ανέλθουν
εις τους ίππους, διότι φοβούνταν σάς (τους δικαστές) και τον νόμο· διότι σκέπτονταν ότι δεν

θα καταστραφεί η πόλις, αλλ' ότι θα σωθεί, και θα γίνει μεγάλη, και θα τιμωρήσει τους
αδικούντες. Ο Αλκιβιάδης τόλμησε να ανέλθει στον ίππο (να καταταχθεί στο ιππικό), ενώ δεν
διέκειτο ευνοϊκώς προς τον λαό, ενώ δεν είχε πρότερον υπηρετήσει ως ιππέας, ενώ ούτε και
τώρα γνωρίζει να ιππεύει, ενώ δεν είχε εξετασθεί (από τους αρμόδιους άρχοντες),
σκεπτόμενος ότι δεν θα δυνηθεί η πόλη να τιμωρήσει τους αδικούντες.
Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939]. Διασκευή από την καθαρεύουσα στη δημοτική
Β2. Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα δύο κείμενα (πρωτότυπο – μεταφρασμένο) να συγκρίνετε
τη συμπεριφορά του Αλκιβιάδη με εκείνη του Μαντίθεου με αφορμή τα γεγονότα στην
Αλίαρτο.
Μονάδες 10
Β3. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε
να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της.
Α

Β

1. Ο ιδανικός ήρωας έπρεπε να διαπρέπει με τον α. με τα ανδραγαθήματα στον
λόγο στην αγορά όπως

πόλεμο.
β. με την πλούσια κοινωνική του
ζωή.

2. Η ρητορική ως «πειθοῦς δημιουργός», ως α. ενδιαφέρεται να ανακαλύψει
τεχνική δηλαδή που έχει στόχο να πείσει,

και να διδάξει τα αληθινά.
β. δεν ενδιαφέρεται να ανακαλύψει και να διδάξει τα αληθινά.

3. Ο Ισοκράτης υπερασπίζοντας τη Ρητορική του α.
Σχολή τονίζει

τη

δικαστική

αξία

της

διδασκαλίας της ρητορικής.
β.

την

παιδευτική

αξία

της

διδασκαλίας της ρητορικής.
4. Σημαντικότερος
λόγων θεωρείται

ρήτορας

συμβουλευτικών α. ο Δημοσθένης.
β. ο Ισοκράτης.

5. Η πειστικότητα του ρήτορα εξαρτάται σε α. από την εντύπωση που θα
σημαντικό βαθμό

προξενήσει στο ακροατήριο ο
ίδιος ως προσωπικότητα.

β. από την εντύπωση που θα
προξενήσει στο ακροατήριο ο
ίδιος ως πρότυπο πολιτικού.
Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος §§5-6
(έκδ. των Martin, V., de Budé, G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1928, ανατ. 1962)
Ο ρήτορας Αισχίνης με τον λόγο του αυτόν αντιτίθεται στην πρόταση του Κτησιφώντα να
τιμηθεί ο Δημοσθένης με χρυσό στεφάνι για τις υπηρεσίες του στην πόλη. Το απόσπασμα
που ακολουθεί είναι από το προοίμιο του λόγου.
Τούτων δ’ ἐχόντων οὕτως, καὶ τῶν καιρῶν ὄντων τῇ πόλει τοιούτων ὁποίους τινὰς αὐτοὺς
ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε εἶναι, ἓν ὑπολείπεται μέρος τῆς πολιτείας, εἴ τι κἀγὼ τυγχάνω
γιγνώσκων, αἱ τῶν παρανόμων γραφαί. Εἰ δὲ καὶ ταύτας καταλύσετε ἢ τοῖς καταλύουσιν
ἐπιτρέψετε, προλέγω ὑμῖν ὅτι λήσετε κατὰ μικρὸν τῆς πολιτείας τισὶ παραχωρήσαντες. Εὖ γὰρ
ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ
ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία, διοικοῦνται δ’ αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν
ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν
τοῦτ’ ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον γραφὴν
παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ
παρρησίας. Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ,
«ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους,» ἐκεῖνό γε εὖ εἰδὼς ὅτι ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει,
σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία.
-------τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων: σύμφωνα με τις διαθέσεις των κυβερνώντων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ2. Ποια είναι τα είδη των πολιτευμάτων, σύμφωνα με τον ομιλητή, και ποια είναι η βασική
διαφορά τους;
Μονάδες 10
Γ3.
α. τῶν καιρῶν, τῇ πόλει, τῆς πολιτείας: Να γράψετε τη δοτική πληθυντικού. (μονάδες 6)

β. ὑπολαμβάνετε: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική ενεστώτα και αορίστου
(στην ίδια φωνή και διάθεση). (μονάδες 4)
Μονάδες 10
*Οι παρατηρήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο,
αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία GEL_CLB_AEG_DOC_1_18948

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§12-13
Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενεσ απαντιςεισ ςτισ ερμθνευτικζσ παρατθριςεισ είναι
ενδεικτικζσ. Αξιοποιοφνται κατά κφριο λόγο τα ερμθνευτικά ςχόλια του ςχολικοφ βιβλίου,
κακϊσ και οι κειμενικζσ αναφορζσ. Τόςο οι παρατθριςεισ όςο και οι απαντιςεισ
λαμβάνουν υπόψθ τισ επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ του ΙΕΠ για το ςχολικό ζτοσ 2021-22.

Β1.
Με αφορμι τα ςτρατιωτικά γεγονότα ςτθν Αλίαρτο ο Μαντίκεοσ διατυπϊνει ζνα
ιςχυρότατο θκικό επιχείρθμα. Πιο ςυγκεκριμζνα, αφοφ επιςθμαίνει τον διαφορετικό βακμό
επικινδυνότθτασ που διζτρεχε ζνασ ιππζασ και ζνασ οπλίτθσ (τοῖσ μὲν ἱππεφουςιν
ἀςφάλειαν εἶναι δεῖν νομίηοντασ, τοῖσ δ᾽ ὁπλίταισ κίνδυνον ἡγουμζνουσ) ςτο πεδίο τθσ
μάχθσ, ςτθ ςυνζχεια αναφζρει ότι, ενϊ πολλοί ενδιαφζρονταν περιςςότερο για τον εαυτό
τουσ παρά για τθν πατρίδα τουσ με το να κατατάςςονται χωρίσ δοκιμαςία ςτο ιππικό ςε
αντίκεςθ με τον νόμο (ἑτζρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺσ ἵππουσ ἀδοκιμάςτων παρὰ τὸν νόμον),
εκείνοσ, αν και είχε ςυμπεριλθφκεί νόμιμα ςτθν τάξθ των ιππζων, με δικι του πρωτοβουλία
ηιτθςε να πολεμιςει ςτο ςϊμα του πεηικοφ, κζτοντασ τον εαυτό του ςε μεγάλο κίνδυνο,
αφοφ το εχκρικό πεηικό των Λακεδαιμονίων ιταν ιδιαίτερα ιςχυρό. Μάλιςτα, κεϊρθςε
θκικά απαράδεκτο (αἰςχρὸν) να εξαςφαλίςει ο ίδιοσ αςφάλεια για τον εαυτό του και τθν
ίδια ςτιγμι οι ςυμπολίτεσ του να κινδυνεφουν (τοῦ πλικουσ μζλλοντοσ κινδυνεφειν ἄδειαν
ἐμαυτῷ παραςκευάςαντα). Αυτζσ οι αντικζςεισ ενεργειϊν και κινιτρων του Μαντικζου ςε
ςχζςθ με τουσ ςυμπολίτεσ του, ςκιαγραφοφν τόςο τθν άψογθ ςυμπεριφορά του απζναντι
ςτουσ άλλουσ και τον ςεβαςμό προσ τθν πόλθ του, όςο και το κάρροσ του ςε ςτρατιωτικό
επίπεδο. (Λζξεισ 189)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3
Β2. Στο ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο ο Λυςίασ κατθγορεί τθ ςτάςθ του Ακθναίου
Αλκιβιάδθ, επειδι λόγω τθσ δειλίασ του μεταπιδθςε από το ςϊμα των οπλιτϊν ςτο ςϊμα
των ιππζων με παράνομο τρόπο (δεν είχε προθγουμζνωσ δοκιμαςτεί ενϊπιον τθσ Βουλισ),
για να αποφφγει τθν επικινδυνότθτα τθσ μάχθσ με το αξιόμαχο ςϊμα οπλιτϊν των
Λακεδαιμονίων. Επιπλζον, ο Αλκιβιάδθσ αδιαφόρθςε προκλθτικά για το πλικοσ των
κυρϊςεων μιασ τζτοιασ ενζργειασ (ςτζρθςθ πολιτικϊν δικαιωμάτων, διμευςθ περιουςίασ
κ.λπ.), κακϊσ κεωροφςε ότι θ πόλθ δεν κα μποροφςε να επιβάλει τισ ςχετικζσ ποινζσ.
Αντίκετα, ο Μαντίκεοσ, όπωσ ιςχυρίηεται ο ίδιοσ, επιδίωξε να καταταγεί ωσ οπλίτθσ, αν και

ιππζασ, επειδι κεϊρθςε ντροπι ςε μια τόςο κρίςιμθ ςτιγμι για τθν πατρίδα του να
ενδιαφερκεί περιςςότερο για τθν προςωπικι του αςφάλεια παρά για τθ ςωτθρία τθσ
πατρίδασ. Είναι προφανισ, λοιπόν, θ διαφορά ικουσ και ςυμπεριφοράσ ανάμεςα ςτουσ
δφο κάτω από τισ ίδιεσ ςτρατιωτικζσ ςυνκικεσ. (Λζξεισ 140)
Β3. 1-α, 2-β, 3-β, 4-α, 5-α
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰσχίνης, Κατὰ Κτηςιφῶντοσ §§5-6
Γ2. Ο Αιςχίνθσ υποςτθρίηει ότι ςε όλο τον κόςμο υπάρχουν τρία είδθ πολιτευμάτων, θ
τυραννία, θ ολιγαρχία και θ δθμοκρατία. Ο ίδιοσ επιςθμαίνει ότι ανάμεςά τουσ υπάρχει μία
βαςικι διαφορά: οι πόλεισ που ζχουν τυραννικό και ολιγαρχικό κακεςτϊσ διοικοφνται
ςφμφωνα με τισ διακζςεισ και τθν ιδιοςυγκραςία των κυβερνϊντων (του ενόσ ι των λίγων
αντίςτοιχα), ενϊ οι δθμοκρατικζσ πόλεισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. (Λζξεισ 62)
Γ3.
α. τοĩσ καιροĩσ, ταĩσ πόλεςι(ν), ταĩσ πολιτείαισ
β. ὑπολαμβάνθτε, ὑπολάβθτε

*Οι ενδεικτικζσ απαντιςεισ για τισ ερωτιςεισ Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφζρονται ςτα ίδια
κείμενα (διδαγμζνο, παράλλθλο, αδίδακτο) ζχουν διατυπωκεί ςτο αρχείο με τθν ονομαςία
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