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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντικζου §§1-3 

Εἰ μὴ ςυνῄδθ, ὦ βουλι, τοῖσ κατθγόροισ βουλομζνοισ ἐκ παντὸσ τρόπου κακῶσ ἐμὲ 

ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖσ χάριν εἶχον ταφτθσ τῆσ κατθγορίασ· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖσ 

ἀδίκωσ διαβεβλθμζνοισ τοφτουσ εἶναι μεγίςτων ἀγακῶν αἰτίουσ, οἵτινεσ ἂν αὐτοὺσ 

ἀναγκάηωςιν εἰσ ἔλεγχον τῶν αὐτοῖσ βεβιωμζνων καταςτῆναι. 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. 

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 «Λάκοσ», αν 

είναι λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 3) και να τεκμθριϊςετε 

κάκε απάντθςι ςασ γράφοντασ τισ λζξεισ/φράςεισ του αρχαίου κειμζνου που τθν 

επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ 3): 

1. Ο Μαντίκεοσ κεωρεί ότι όςοι κατθγοροφνται άδικα πρζπει να κεωροφν τουσ

κατθγόρουσ τουσ αίτιουσ μεγάλων ςυμφορϊν.
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2. Ο Μαντίκεοσ αδιαφορεί για τθ γνϊμθ όςων βουλευτϊν είναι προκατειλθμμζνοι 

μαηί του.  

3. Ο Μαντίκεοσ αρνείται τθ ςυμμετοχι του ςτουσ ίδιουσ κινδφνουσ με τουσ 

βουλευτζσ τθν περίοδο των Τριάκοντα. 

 

β. Να απαντιςετε τισ παρακάτω ερωτιςεισ:   

1. «οἵτινεσ ἂν αὐτοὺσ ἀναγκάηωςιν εἰσ ἔλεγχον τῶν αὐτοῖσ βεβιωμζνων 

καταςτῆναι»: Σε ποιουσ αναφζρεται ο Μαντίκεοσ με τθν αντωνυμία 

οἵτινεσ;(μονάδεσ 2)  

2. «οὐδὲ μετζςχον τῆσ τότε πολιτείασ»: Σε ποια «πολιτεία» αναφζρεται ο 

Μαντίκεοσ; (μονάδεσ 2)   

Μονάδεσ 10 

 

Β1. Ζργο του προοιμίου είναι θ εφνοια, θ πρόςεξισ (προςοχι) και θ εὐμάκεια 

(κατατόπιςθ). Πραγματϊνεται το ζργο αυτό ςτο ςυγκεκριμζνο προοίμιο; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ με αναφορζσ ςτο πρωτότυπο κείμενο. 

Μονάδεσ 10 

Β2. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἀριςτοτζλθσ, Ῥθτορικὴ Γ 14 1415a22-34 

Όπωσ φανερϊνει και ο τίτλοσ, ςτα τρία βιβλία του ζργου αυτοφ ο Αριςτοτζλθσ 

περιγράφει τθ ρθτορικι τζχνθ, τα είδθ και τα μζςα τθσ. Εδϊ αναφζρεται ςτο 

προοίμιο των ρθτορικϊν λόγων. 

 
Η ουςιαςτικότερθ λοιπόν λειτουργία του προοιμίου, το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό 

του, είναι αυτό: να δθλϊςει προσ τα ποφ κα κατευκυνκεί ο λόγοσ (γι᾽ αυτό και, αν το 

πράγμα είναι φανερό από μόνο του και το κζμα δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό, το 

προοίμιο δεν χρειάηεται κακόλου). Όλεσ οι άλλεσ μορφζσ προοιμίου που 

χρθςιμοποιοφν οι ριτορεσ δεν είναι παρά κεραπευτικά μζςα και ταιριάηουν ςε όλα 

τα είδθ λόγου. Αυτά ζχουν να κάνουν με τον ομιλθτι, με τον ακροατι, με το κζμα, 

με τον αντίδικο: με τον ομιλθτι και με τον αντίδικό του όςα ςχετίηονται με κάποια 

κατθγορία, είτε για να τθν αποκροφςει είτε για να τθ διατυπϊςει — φυςικά δεν 

είναι το ίδιο: αν ο ομιλθτισ είναι κατθγοροφμενοσ και υπεραςπίηεται τον εαυτό του, 
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πρζπει να αρχίςει με τθν απόκρουςθ τθσ κατθγορίασ, ενϊ αν είναι κατιγοροσ, 

πρζπει να διατυπϊςει τθν κατθγορία ςτον επίλογό του. Ο λόγοσ είναι φανερόσ: 

αυτόσ που υπεραςπίηεται τον εαυτό του, είναι ανάγκθ, προκειμζνου να 

παρουςιάςει τον εαυτό του ςτο δικαςτιριο, να βγάλει από τθ μζςθ όλα τα εμπόδια, 

και άρα είναι υποχρεωμζνοσ κιόλασ από τθν αρχι να αναιρζςει τθν κατθγορία· 

αυτόσ όμωσ που κζλει να διατυπϊςει μια κατθγορία πρζπει να τθ διατυπϊςει ςτο 

τζλοσ, για να τθ κυμάται ο ακροατισ καλφτερα.  

Μτφρ. Δ.Λυπουρλισ 

Το παραπάνω παράλλθλο κείμενο από τθ Ρθτορικιτου Αριςτοτζλθ παρουςιάηει 

τουσ ςτόχουσ που εξυπθρετεί ζνα προοίμιο.Θεωρείτε ότι το προοίμιο του Υπζρ 

Μαντικζου λόγου του Λυςία ανταποκρίνεται ςε όςα αναφζρει ο Αριςτοτζλθσ ςτο 

παράλλθλο κείμενο; 

Μονάδεσ 10 

 

Β3.Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ () ι Λανκαςμζνεσ (Λ): 

 

1.Ο Γοργίασ ο Λεοντίνοσ που ζφκαςε ςτθν Ακινα το 427 π.Χ. καλλιζργθςε ιδιαίτερα 

τθν επιδεικτικι ρθτορεία. 

2.Οι ςυμβουλευτικοί είναι λόγοι πολιτικοί που εκφωνοφνταν ενϊπιον τθσ Εκκλθςίασ 

του Διμου ςυνικωσ ςτθν Πνφκα. 

3.Η Ηλιαία ιταν ζνα δικαςτιριο ενόρκων, του οποίου μζλθ μποροφςαν να γίνουν, 

μετά από κλιρωςθ, όλοι οι άνω των είκοςι ετϊν γνιςιοι Ακθναίοι πολίτεσ, αν δεν 

εκκρεμοφςε κατθγορία εναντίον τουσ. 

4.Οι λογογράφοι ιςαν ζμπειροι δικανικοί ριτορεσ που, χωρίσ αμοιβι φυςικά, 

ζγραφαν τα κείμενα των λόγων τα οποία ιςαν υποχρεωμζνοι οι διάδικοι να 

αποςτθκίςουν και να απαγγείλουν ςτο δικαςτιριο. 

5.Ο Λυςίασ κρίνεται ωσ ο επιφανζςτεροσ εκπρόςωποσ του επιδεικτικοφ γζνουσ. 

 

Μονάδεσ 10 
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 Β4.Να βρείτε ςτο αρχαίο διδαγμζνο κείμενο που ςασ δίνεται μία ετυμολογικά 

ςυγγενι λζξθ για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ:είδθςθ, 

αχάριςτοσ, νοθμοςφνθ, αιωνόβιοσ, ζνδεια.  

Μονάδεσ 10 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

∆ιόδωροσ ικελιώτθσ, Βιβλιοκήκθ Βιβλ. ΧΙΙ §§53, 1-2 

(ζκδ. των Vogel, F., Fischer, K.T. Λειψία: Teubner, 1888, ανατ. 1964) 

Η Βιβλιοκικθ του Διοδϊρου αποτελεί μία χρονογραφικά (δθλ. κατά χρονολογικι 

ςειρά) οργανωμζνθ παγκόςμια ιςτορία, θ οποία εκτείνεται από τουσ μυκικοφσ 

χρόνουσ ωσ το 60 π.Χ. Στο απόςπαςμα γίνεται αναφορά ςτον γνωςτό ριτορα και 

δάςκαλο τθσ ρθτορικισ Γοργία. 

 

Ἐπὶ δὲ τοφτων κατὰ τὴν Σικελίαν Λεοντῖνοι, Χαλκιδζων μὲν ὄντεσ ἄποικοι, ςυγγενεῖσ 

δὲ Ἀκθναίων, ἔτυχον ὑπὸ Συρακοςίων πολεμοφμενοι. Πιεηόμενοι δὲ τῷ πολζμῳ, καὶ 

διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν Συρακοςίων κινδυνεφοντεσ ἁλῶναι κατὰ κράτοσ, ἐξζπεμψαν 

πρζςβεισ εἰσ τὰσ Ἀκινασ, ἀξιοῦντεσ τὸν δῆμον βοθκῆςαι τὴν ταχίςτθν καὶ τὴν πόλιν 

ἑαυτῶν ἐκ τῶν κινδφνων ῥφςαςκαι. Ἦν δὲ τῶν ἀπεςταλμζνων ἀρχιπρεςβευτὴσ 

Γοργίασ ὁ ῥιτωρ, δεινότθτι λόγου πολὺ προζχων πάντων τῶν κακ' ἑαυτόν. Οὗτοσ 

καὶ τζχνασ ῥθτορικὰσ πρῶτοσ ἐξεῦρε καὶ κατὰ τὴν ςοφιςτείαν τοςοῦτο τοὺσ ἄλλουσ 

ὑπερζβαλεν, ὥςτε μιςκὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν μακθτῶν μνᾶσ ἑκατόν. Οὗτοσ οὖν 

καταντιςασ εἰσ τὰσ Ἀκινασ καὶ παραχκεὶσ εἰσ τὸν δῆμον διελζχκθ τοῖσ Ἀκθναίοισ 

περὶ τῆσ ςυμμαχίασ, καὶ τῷ ξενίηοντι τῆσ λζξεωσ ἐξζπλθξε τοὺσ Ἀκθναίουσ ὄντασ 

εὐφυεῖσ καὶ φιλολόγουσ. 

-------- 

Ἐπὶ δὲ τοφτων: Στα χρόνια λοιπόν αυτά 

ῥύςαςκαι <ῥύοµαι: λυτρώνω, ςώηω 

τῷ ξενίηοντι τῆσ λζξεωσ: με τθν ξενικι προφορά ςτθν ομιλία 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἦν δὲ τῶν ἀπεςταλμζνων 

… ὄντασ εὐφυεῖσ καὶ φιλολόγουσ». 

Μονάδεσ 20 
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Γ2.Ποιεσ πλθροφορίεσ μάσ παραδίδει ο ∆ιόδωροσ Σικελιώτθσ ςτο παραπάνω 

κείμενο για τουσ Λεοντίνουσ; 

Μονάδεσ 10 

Γ3.α.«πρζςβεισ,τῶν κινδφνων,τῶν μακθτῶν,μνᾶσ,τοὺσ Ἀκθναίουσ»:Να 

μεταφζρετε τουσ παραπάνω τφπουσ ςτθν κλθτικι πτϊςθ του ενικοφ αρικμοφ 

(μονάδεσ 5). 

 

Γ3.β.Να γράψετε τουσ παρακάτω ηθτοφμενουσ τφπουσ (μονάδεσ 5): 

-Πιεηόμενοι:το βϋπλθκυντικό πρόςωπο τθσ υποτακτικισ ςτον ίδιο χρόνο και φωνι 

-κινδυνεφοντεσ:το βϋενικό πρόςωπο τθσ ευκτικισ του αορίςτου αϋςτθν ίδια φωνι 

-Ἦν: το βϋενικό πρόςωπο τθσ προςτακτικισ του ενεςτϊτα 

-ὑπερζβαλεν:τον ίδιο τφπο ςτον παρακείμενο ςτθ φωνι που βρίςκεται  

-παραχκείσ:το αϋενικό πρόςωπο τθσ οριςτικισ του αορίςτου βϋ ςτθν ενεργθτικι 

φωνι. 

Μονάδεσ 10 

 

Γ4. 

α. Να προςδιορίςετε τθν κφρια ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων 

λζξεων του κειμζνου:  

Λεοντῖνοι:είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

ἄποικοι:είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

ὁ ῥιτωρ:είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

τζχνασ:είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

πρῶτοσ:είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

περὶ τῆσ ςυμμαχίασ: είναι…………………………………………………ςτο ……………………………… 

(μονάδεσ 6) 

β. «κινδυνεφοντεσ ἁλῶναι κατὰ κράτοσ», «ἀξιοῦντεσ τὸν δῆμον βοθκῆςαι»: Να 

αναγνωρίςετε τθ ςυντακτικι λειτουργία των παραπάνω υπογραμμιςμζνων 

απαρεμφάτων του κειμζνου (μονάδεσ 2), επιςθμαίνοντασ αντίςτοιχα το φαινόμενο 

τθσ ταυτοπροςωπίασ ι ετεροπροςωπίασ (μονάδεσ 2).Μονάδεσ 10 

 

 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ




