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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου§§8-9 

Ἔτι δζ, ὦ βουλι, εἴπερ ἵππευςα, οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνοσ ὡσ δεινόν τι πεποιθκϊσ, ἀλλ᾽ ἠξίουν, 

ἀποδείξασ ὡσ οὐδεὶσ ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶσ πζπονκε, δοκιμάηεςκαι. Ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶσ 

ταφτῃ τῇ γνϊμῃ χρωμζνουσ, καὶ πολλοὺσ μὲν τῶν τότε ἱππευςάντων βουλεφοντασ, πολλοὺσ 

δ᾽ αὐτῶν ςτρατθγοὺσ καὶ ἱππάρχουσ κεχειροτονθμζνουσ. Ὥςτε μθδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖςκε 

ταφτθν ποιεῖςκαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶσ ἐτόλμθςάν μου καταψεφςαςκαι. Ἀνάβθκι 

δζ μοι καὶ μαρτφρθςον.Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆσ τῆσ αἰτίασ οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λζγειν· 

δοκεῖ δζ μοι, ὦ βουλι, ἐν μὲν τοῖσ ἄλλοισ ἀγῶςι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατθγορθμζνων 

προςικειν ἀπολογεῖςκαι, ἐν δὲ ταῖσ δοκιμαςίαισ δίκαιον εἶναι παντὸσ τοῦ βίου λόγον 

διδόναι. Δζομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίασ ἀκροάςαςκαί μου. Ποιιςομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡσ 

ἂν δφνωμαι διὰ βραχυτάτων. 

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 3) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι 

ςασ γράφοντασ τισ λζξεισ/φράςεισ του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ 

3):  

1. Κατά τον Μαντίκεο το να ζχει υπθρετιςει κανείσ ςτο ιππικό τθν εποχι των Τριάκοντα

δεν αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ από το αξίωμα του βουλευτι.

2. Ο Μαντίκεοσ δθλϊνει ότι ο μοναδικόσ λόγοσ τθσ απολογίασ του δεν είναι θ κατθγορία,

αλλά ο ζλεγχοσ τθσ ςυκοφαντίασ των κατθγόρων του.



 

 

3. Ο Μαντίκεοσ ιςχυρίηεται ότι ςτισ «δοκιμαςίεσ» ο ομιλθτισ πρζπει κυρίωσ να αντικροφει 

με επιχειριματα τισ κατθγορίεσ των αντιπάλων, όπωσ ςυμβαίνει και ςτισ άλλεσ 

δικαςτικζσ διαμάχεσ.   

 

β. Να απαντιςετε τισ παρακάτω ερωτιςεισ:      

1. «πολλοὺσ δ᾽ αὐτῶν ςτρατθγοὺσ καὶ ἱππάρχουσ κεχειροτονθμζνουσ»: Σε ποιουσ 

ακριβϊσ αναφζρεται ο Μαντίκεοσ με τθν αντωνυμία «αὐτῶν»; (μονάδεσ 2) 

 

2. «Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆσ τῆσ αἰτίασ»: Σε ποια «αἰτία» αναφζρεται ο 

Μαντίκεοσ; (μονάδεσ 2)     

                                                                                                                                Μονάδεσ 10  

Β1. Με ποιουσ τρόπουσ ο Μαντίκεοσ επιδιϊκει να εξαςφαλίςει τθν εφνοια και τθ 

ςυμπάκεια των βουλευτϊν; Να τεκμθριϊςετε τθν απάντθςι ςασ με αναφορζσ ςτο 

πρωτότυπο κείμενο.  

                                                                                                                                Μονάδεσ 10  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀριςτοτζλησ, Ἀθθναίων Πολιτεία §§55.2-55.4 

Στο δεφτερο μζροσ τθσ πραγματείασ του ο Αριςτοτζλθσ περιγράφει τουσ διοικθτικοφσ 

κεςμοφσ και τον τρόπο λειτουργίασ του ςφγχρονοφ του ακθναϊκοφ πολιτεφματοσ. Στο 

κείμενο που ακολουκεί αναφζρεται ςτον τρόπο ανάδειξθσ και τθ δοκιμαςία των Εννζα 

αρχόντων. 

 

Παλαιότερα δεν αναλάμβανε εξουςία όποιοσ αποδοκιμαηόταν από τθ βουλι, αλλά τϊρα 

μπορεί να κάνει ζφεςθ ςτο δικαςτιριο, του οποίου θ απόφαςθ είναι τελεςίδικθ. 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. 



 

 

Μτφρ. Α. Παναγόπουλοσ 

Β2. ε ποια φάςη τησ  διαδικαςίασ τησ δοκιμαςίασ βρίςκεται ο Μαντίθεοσ; Να 

απαντήςετε την ερϊτηςη ςφμφωνα με το διδαγμζνο και το παράλληλο κείμενο, 

αξιοποιϊντασ και τα ςχόλια του ςχολικοφ βιβλίου.  

τη ςυνζχεια, να περιγράψετε αναλυτικά τη δοκιμαςία τεκμηριϊνοντασ την απάντηςή  

ςασ με χωρία του παραπάνω κειμζνου.  

Μονάδεσ 10  

 

B3.Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Δφο φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Οι άτεχνεσ αποδείξεισ δεν οφείλονται ςτθν τεχνικι 

δεξιότθτα του ριτορα, αλλά είναι  

2. Τα παραδείγματα ςε ζναν ρθτορικό λόγο είναι  

3. Τα ενκυμιματα είναι  

4. Ζχει λεχκεί για αυτζσ ό,τι και για τα ενκυμιματα 

5. Η θκοποιία  

α.εκείνεσ που ο ριτορασ 

επινοεί.  

β.αντικειμενικά πειςτιρια.  

γ.γνϊμεσ.  

δ.ιςτορικά ι πλαςτά.  

ε.αςκεί μεγάλθ επίδραςθ ςτο 

ακροατιριο. 

ςτ.βραχυλογικοί ςυλλογιςμοί. 

η.πάντοτε πραγματικά.  

Μονάδεσ 10  

 

 

Β4. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του αρχαίου διδαγμζνου κειμζνου να γράψετε μία 

περίοδο λόγου ςτθ Νζα Ελλθνικι, όπου η ίδια λζξη, ςτο ίδιο μζροσ του λόγου, ςε 

οποιαδήποτε μορφή τησ (πτϊςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο) χρθςιμοποιείται με 

διαφορετική ςημαςία από αυτιν που ζχει ςτο κείμενο: δοκιμάηεςθαι, μθδζν, 

μαρτφρθςον, αἰτίασ, λόγον. 

Μονάδεσ 10 

 

 

 



 

 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ξενοφῶν, Κφρου Ἀνάβαςισ Βιβλ. 2, κεφ. 6 §§16-19 

(ζκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1904, ανατ. 1961) 

Η  Κφρου  Ἀνάβαςισ περιγράφει τθ ςυμμετοχι ςϊματοσ 13.000 Ελλινων μιςκοφόρων (των Μυρίων), 

από τθ ςτιγμι που εντάχκθκαν ςτον ςτρατό του Κφρου και ςυμμετείχαν ςτθν εκςτρατεία εκείνου 

κατά του αδελφοφ του, Αρταξζρξθ. Μετά τον κάνατο του Κφρου, το ελλθνικό ςτράτευμα βρζκθκε 

ακζφαλο εν μζςω εκατοντάδων χιλιάδων εχκρϊν. Οι Μφριοι κατόρκωςαν μετά από πολλζσ 

κακουχίεσ και περιπζτειεσ να φτάςουν ςτα παράλια του Εφξεινου Πόντου. Στο παρακάτω 

απόςπαςμα ο Ξενοφϊντασ περιγράφει τθν προςωπικότθτα του Πρόξενου του Βοιωτοφ. 

Πρόξενοσ  δὲ ὁ Βοιϊτιοσ εὐκὺσ μὲν μειράκιον ὢν ἐπεκφμει γενζςκαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα  

πράττειν  ἱκανόσ·  καὶ  διὰ  ταφτθν  τὴν  ἐπικυμίαν  ἔδωκε  Γοργίᾳ  ἀργφριον τῷ  Λεοντίνῳ.  

Ἐπεὶ  δὲ  ςυνεγζνετο  ἐκείνῳ,  ἱκανὸσ  νομίςασ  ἤδθ  εἶναι  καὶ  ἄρχειν καὶ  φίλοσ  ὢν  τοῖσ  

πρϊτοισ μὴ ἡττᾶςκαι εὐεργετῶν, ἦλκεν εἰσ ταφτασ τὰσ ςὺν Κφρῳ  πράξεισ·  καὶ  ᾤετο  

κτιςεςκαι  ἐκ  τοφτων  ὄνομα  μζγα  καὶ  δφναμιν μεγάλθν  καὶ  χριματα  πολλά· τοςοφτων 

δ’ ἐπικυμῶν ςφόδρα ἔνδθλον αὖ καὶ τοῦτο  εἶχεν,  ὅτι  τοφτων  οὐδὲν  ἂν κζλοι κτᾶςκαι 

μετὰ ἀδικίασ, ἀλλὰ ςὺν τῷ δικαίῳ  καὶ  καλῷ  ᾤετο  δεῖν τοφτων τυγχάνειν, ἄνευ δὲ τοφτων 

μι. Ἄρχειν δὲ καλῶν  μὲν  καὶ  ἀγακῶν  δυνατὸσ  ἦν· οὐ  μζντοι  οὔτ’  αἰδῶ  τοῖσ  ςτρατιϊταισ 

ἑαυτοῦ  οὔτε  φόβον  ἱκανὸσ  ἐμποιῆςαι, ἀλλὰ καὶ ᾐςχφνετο μᾶλλον τοὺσ ςτρατιϊτασ ἢ οἱ 

ἀρχόμενοι ἐκεῖνον· καὶ φοβοφμενοσ μᾶλλον ἦν φανερὸσ τὸ ἀπεχκάνεςκαι  τοῖσ  ςτρατιϊταισ  

ἢ  οἱ  ςτρατιῶται  τὸ  ἀπιςτεῖν  ἐκείνῳ. 

μειράκιον: νεαρόσ, παλλθκαράκι 

ἡττᾶςθαι: να είναι κατϊτεροσ  

ἦλθεν εἰσ ταφτασ τὰσ ςὺν Κφρῳ πράξεισ: πιρε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Κφρου 

ἐμποιῆςαι: να προξενιςει, να εμπνεφςει. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γ1.Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐπεὶ δὲ ςυνεγζνετο ἐκείνῳ ...  

δυνατὸσ ἦν·». 

Μονάδεσ 20 

Γ2.Να εντοπίςετε ςτο παραπάνω κείμενο τρία χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του Πρόξενου 

του Βοιωτοφ, να τα αναφζρετε και να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ παρακζτοντασ τα 

αντίςτοιχα χωρία του κειμζνου. 

Μονάδεσ 10 

Γ3α.«μειράκιον  ὢν  ἐπεθφμει γενζςθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα  πράττειν  ἱκανόσ·  καὶ  διὰ 

ταφτην τὴν ἐπιθυμίαν ἔδωκε Γοργίᾳ ἀργφριον»:Να εντοπίςετε ζνα πρωτόκλιτο 



 

 

ουςιαςτικό,ζνα δευτερόκλιτο και ζνα τριτόκλιτο και να τα μεταφζρετε ςτθ δοτικι πτϊςθ 

του πλθκυντικοφ αρικμοφ (μονάδεσ 3). 

Γ3β.«τοφτων οὐδὲν  ἂν θζλοι κτᾶςθαι μετὰ ἀδικίασ»:Να μεταφζρετε τισ αντωνυμίεσ του 

αποςπάςματοσ ςτθ γενικι πτϊςθ του κθλυκοφ γζνουσ ςτον αρικμό που βρίςκονται 

(μονάδεσ 2). 

Γ3γ.«ἡττᾶςθαι,ἀπιςτεῖν»:Να γράψετε το γϋενικό πρόςωπο τθσ ευκτικισ ςτον χρόνο και ςτθ 

φωνι που βρίςκονται οι ρθματικοί τφποι (μονάδεσ 2). 

Γ3δ.«ἔδωκε, ἄρχειν»:Να μεταφζρετε τουσ παραπάνω ρθματικοφσ τφπουσ – όπου 

βρίςκονται – ςτον μζλλοντα τθσ ίδιασ φωνισ(μονάδεσ 2). 

Γ3ε.«ἦλθεν»:Να γράψετε το βϋενικό πρόςωπο τθσ προςτακτικισ ςτον ίδιο χρόνο και φωνι 

(μονάδα 1). 

Μονάδεσ 10 

Γ4α. Να προςδιορίςετε τθν κφρια ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων λζξεων του 

κειμζνου: 

μειράκιον: είναι .......................................... ςτο ............................................ 

μζγα: είναι .......................................... ςτο ........................................... 

τοςοφτων: είναι .......................................... ςτο ........................................... 

τοφτων: είναι .......................................... ςτο ........................................... 

τυγχάνειν: είναι .......................................... ςτο ........................................... 

(μονάδεσ 5) 

Γ4β.«οὐ μζντοι οὔτ’ αἰδῶ τοῖσ ςτρατιϊταισ ἑαυτοῦ οὔτε φόβον ἱκανὸσ ἐμποιῆςαι, ἀλλὰ 

καὶ (Πρόξενοσ ) ᾐςχφνετο μᾶλλον τοὺσ ςτρατιϊτασ ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐκεῖνον·»: Στο 

παραπάνω απόςπαςμα ο Ξενοφϊντασ περιγράφοντασ τθν προςωπικότθτα του Πρόξενου 

κάνει μία ςφγκριςθ. Να εντοπίςετε τθ ςυγκριτικι λζξθ (μονάδα 1) και να καταγράψετε τουσ 

όρουσ ςφγκριςθσ (αϋκαι βϋ) (μονάδεσ 4). 

Γ4γ.«ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο  εἶχεν, ὅτι  τοφτων  οὐδὲν  ἂν θζλοι κτᾶςθαι μετὰ ἀδικίασ»:Να 

εντοπίςετε ςτο παραπάνω χωρίο τθ δευτερεφουςα πρόταςθ (μονάδα 1),να αναγνωρίςετε 

το είδοσ τθσ (μονάδα 1), να αιτιολογιςετε τον τρόπο ειςαγωγισ και εκφοράσ τθσ (μονάδεσ 

2) και να γράψετε τον ςυντακτικό ρόλο τθσ (μονάδα 1). 

ΗΜΕΙΩΗ: Να επιλζξετε ανάμεςα ςτο ερϊτθμα Γ4β και ςτο ερϊτθμα Γ4γ και να 

απαντιςετε ςε ζνα από τα δφο παραπάνω ερωτιματα. 

Μονάδεσ 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


