
 

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένω ἀπολογία, §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: 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν… ἅπαντες ὑμεῖς 

ὠφελεῖσθε. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποιες πληροφορίες υπάρχουν για το ταξίδι του Λυσία στην Κάτω Ιταλία; 

Ποια επίδραση άσκησε στο έργο του; 

Μονάδες 10 

 

3. Η εξωτερική εμφάνιση, κατά τον Μαντίθεο, μπορεί να αποτελέσει ασφαλές 

κριτήριο για την αξιολόγηση του πολίτη;  

Μονάδες 10  

 

4. Ποια σημεία του κατηγορητηρίου προσπαθεί να ανασκευάσει στο κείμενο ο 

Μαντίθεος;  

Μονάδες 10  



5. α) πρώτων, ἐξόδους, πολεμίους, βλάπτει, πολλοί: Να γράψετε για καθεμιά 

από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου μία αντώνυμη λέξη στην αρχαία 

ελληνική γλώσσα.  

Μονάδες 5 

 

β) υπόλοιπο, άκοσμος, σκέψη, κάτοψη, βουλευτής: Να συνδέσετε τις 

παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις 

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. 

Μονάδες 5 
 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ἰσοκράτους Περὶ Εἰρήνης 119-120 

Ἤν γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα διεξίητε πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, εὑρήσετε τὴν μὲν 

ἀκολασίαν καὶ τὴν ὕβριν τῶν κακῶν αἰτίαν γιγνομένην, τὴν δὲ σωφροσύνην 

τῶν ἀγαθῶν· ἥν ἡμεῖς ἐπὶ μὲν τῶν ἰδιωτῶν ἐπαινεῖτε, καὶ νομίζετε τοὺς ταύτῃ 

χρωμένους ἀσφαλέστατα ζῆν καὶ βελτίστους εἶναι τῶν πολιτῶν, τὸ δὲ κοινὸν 

ὑμῶν οὐκ οἴεσθε δεῖν τοιοῦτον παρασκευάζειν. Καίτοι προσήκει τὰς ἀρετὰς 

ἀσκεῖν καὶ τὰς κακίας φεύγειν πολὺ μᾶλλον ταῖς πόλεσι ἤ τοῖς ἰδιώταις. Ἀνὴρ 

μὲν γὰρ ἀσεβὴς καὶ πονηρὸς τυχὸν ἄν φθάσειε τελευτήσας πρὶν δοῦναι δίκην 

τῶν ἡμαρτημένων· αἱ δὲ πόλεις διὰ τὴν ἀθανασίαν ὑπομένουσι καὶ τὰς παρὰ 

τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς παρὰ τῶν θεῶν τιμωρίας. 

 

Λεξιλόγιο: 

ἤν διεξίητε πρὸς ὑμᾶς αὐτοῦς= αν σκεφτείτε με λεπτομέρειες  

τὸ κοινὸν= η πόλη, το κράτος 

φθάνω+κτγ. μτχ= προφταίνω να… 

δίδωμι δίκην= τιμωρούμαι 

 

Α] Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Μονάδες 30 

 

Β] Γραμματική 

1. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών στον αριθμό που 

βρίσκονται: τὴν ὕβριν, τῶν ἰδιωτῶν, ἀνὴρ. 

 

2. Να κλιθεί το θηλυκό γένος των επιθέτων στον αντίστοιχο αριθμό: ἀσεβής 

(ενικός), πονηρός (πληθυντικός) 

 

 



3. Ἐπαινεῖτε, ζῆν: Να αντικατασταθούν εγκλιτικά στο β’ ενικό του Ενεστώτα 

και να γραφεί το απαρέμφατο και η μετοχή του Ενεστώτα. 

Μονάδες 10 

Γ] Συντακτικό 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: γιγνομένην, δεῖν, τὰς 

ἀρετὰς, ἤ τοῖς ἰδιώταις, διὰ τὴν ἀθανασίαν. 

Μονάδες 5 

 

2. α) Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (υπόθεση – απόδοση – είδος): «ἤν 

γὰρ…γιγνομένην». 

 

β) Να αναγνωριστεί η ακόλουθη επιρρηματική πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, 

συντακτικός ρόλος): πρὶν δοῦναι δίκην τῶν ἡμαρτημένων. 

Μονάδες 5 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

1. Από καμιά, λοιπόν, από τις άλλες φρουρές και εκστρατείες δεν έλειψα ποτέ 

ως τώρα, αλλά συνεχώς όλο το χρόνο με τους πρώτους μεν εκστράτευα, με τους 

τελευταίους δε επέστρεφα στην πατρίδα μου. Και όμως πρέπει από τέτοιου 

είδους γενναίες πράξεις να εξετάζετε αυτούς που πολιτεύονται με φιλοδοξία 

και ευπρέπεια, αλλά όχι αν κάποιος έχει μακριά κόμη να τον μισείτε γι’ αυτό· 

γιατί τέτοιες βέβαια ενέργειες ούτε τους απλούς πολίτες βλάπτουν ούτε την 

πόλη, όλοι όμως ωφελείσθε από εκείνους, που θέλουν να διακινδυνεύουν 

εναντίον των εχθρών. 

 

2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 31: «Μετά το θάνατο (του Κέφαλου)…είτε 

διδάσκοντας». 

 

3. Ό Μαντίθεος είχε διαφορετική εμφάνιση από την πλειοψηφία των 

συμπολιτών του, είχε δηλαδή μακριά μαλλιά που εκλαμβάνονταν ως ένδειξη 

φιλολακωνισμού. Επομένως η εμφάνισή του προφανώς θα είχε προκαλέσει 

ποικίλα σχόλια και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τους βουλευτές. Γι 

αυτό επισημαίνει πως ουσία της δοκιμασίας δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση 

του δοκιμαζόμενου, αλλά οι πράξεις του. Τα φαινόμενα εξάλλου απατούν, 

καθώς πολλοί πίσω από μια κόσμια εμφάνιση κρύβουν την κακότητα της 

ψυχής τους. Ενδιαφέρονται δηλαδή, για το φαίνεσθαι και όχι για το είναι. 

Υπενθυμίζει λοιπόν, στους βουλευτές την ηθική υποχρέωση που έχουν να 

αξιολογούν τους πολίτες από τα έργα και τις πράξεις τους  απέναντι στην πόλη 

και στο κοινωνικό σύνολο και να μην επηρεάζονται από την εξωτερική 

εμφάνιση κάποιου. («ὥστε οὐκ … ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.»). Οι βουλευτές 

δηλαδή πρέπει να κρίνουν με βάση τη λογική τους («σκοπεῖν»)–κρίνοντας από 



τα έργα  και όχι με το συναίσθημα («φιλεῖν, μισεῖν»)-παρασυρόμενοι από την 

εμφάνιση. 

4. Ο Μαντίθεος  προσπαθεί να ανασκευάσει την κατηγορία εναντίον του, ότι 

δηλαδή δεν διαθέτει δημοκρατικά φρονήματα, αντίθετα ήταν φιλολάκων και 

ολιγαρχικός εξαιτίας  του λακωνικού τρόπου κόμμωσης και ένδυσης.  Η 

εμφάνισή του προφανώς θα είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια και θα μπορούσε 

να επηρεάσει αρνητικά την κρίση των βουλευτών για την επικύρωση της 

βουλευτικής του εκλογής.  

Ειδικότερα, ο Μαντίθεος και πολλοί αριστοκρατικοί νέοι της τάξεως των 

ιππέων έτρεφαν μακριά μαλλιά μιμούμενοι τους Λακεδαιμονίους. Αυτό όμως 

τους έκανε αντιπαθείς σε πολλούς δημοκρατικούς. Οι περισσότεροι ελεύθεροι 

Αθηναίοι της κλασικής περιόδου είχαν τα μαλλιά τους αρκετά κοντά ήδη από 

την εφηβική ηλικία. Επομένως, για να μην αφήσει κανένα κενό στην 

επιχειρηματολογία του, εφόσον οι βουλευτές θα τον έβλεπαν, αναφέρεται στην 

εξωτερική του εμφάνιση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν αρνείται την 

ιδιαιτερότητα της εμφάνισής του, απλά δίνει προτεραιότητα και έμφαση στα 

έργα του και στην προσφορά του προς την πατρίδα. 

Τονίζει λοιπόν, πως η εξωτερική εμφάνιση δε βλάπτει το σύνολο της πόλης, 

αντίθετα η άψογη εκτέλεση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και η συμμετοχή 

στους κινδύνους είναι στοιχεία που ωφελούν το σύνολο της πόλης. («τὰ μὲν γὰρ 

τοιαῦτα…τοὺς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς ὠφελεῖσθε.») Με την 

επιχειρηματολογία του λοιπόν, επιθυμεί να πείσει τους βουλευτές για την 

αθωότητά του και να τους διαβεβαιώσει ότι είναι κατάλληλος να αναλάβει 

αυτό το πολιτικό αξίωμα. 

 

5. α) πρώτων: τελευταίων, ἐξόδους: εισόδους, πολεμίους: φίλους, βλάπτει: 

ὠφελεῖ, πολλοί: ὀλίγοι 

 

β) υπόλοιπο: ἀπελείφθην, άκοσμος: κοσμίως, σκέψη: σκοπεῖν, κάτοψη: ὄψεως, 

βουλευτής: βουλή 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Α] Εάν σκεφτείτε με λεπτομέρειες αυτά και τα παρόμοια, θα βρείτε ότι η 

ακολασία και η αλαζονεία γίνονται αιτία των κακών, ενώ η σωφροσύνη των 

αγαθών. Αυτήν εσείς την επαινείτε στην περίπτωση των απλών πολιτών και 

νομίζετε ότι αυτοί που την έχουν ζουν με πολύ μεγάλη ασφάλεια και είναι οι 

πιο καλοί πολίτες, δεν θεωρείτε όμως ότι πρέπει να κάνετε τέτοια την πόλη 

σας. Και όμως, ταιριάζει να ασκούν τις αρετές και να αποφεύγουν τις κακίες 

πολύ περισσότερο οι πόλεις παρά οι απλοί πολίτες. Γιατί ένας ασεβής και 

κακός άνθρωπος ίσως προφτάσει να πεθάνει προτού τιμωρηθεί για τα 

σφάλματά του. Ενώ οι πόλεις, λόγω της αθανασίας τους, υφίστανται τις 

τιμωρίες που τους ταιριάζουν και από τους ανθρώπους και από τους θεούς. 

 



Β1.  τῆς ὕβρεως  τῶν ἰδιωτῶν  ἀνδρός 

 τῇ ὕβρει  ταῖς ἰδιώταις  ἀνδρί 

 τὴν ὕβριν  τοὺς ἰδιώτας  ἄνδρα 

 

 

2.  ἀσεβής  πονηραὶ 

 ἀσεβοῦς  πονηρῶν 

 ἀσεβεῖ  πονηραῖς 

 ἀσεβῆ   πονηρὰς 

 ἀσεβές  πονηραὶ 

 

3. ἐπαινεῖς    ζῇς 

 ἐπαινῇς    ζῇς 

 ἐπαινοῖς / -οίης   ζῲης 

 ἐπαίνει    ζῆ / ζῆθι 

 ἐπαινεῖν    ζῆν 

 ἐπαινῶν – οῦσα - οῦν ζῶν – ζῶσα - ζῶν 

 

Γ] Συντακτικό 

1. γιγνομένην= κατηγορηματική μτχ. αναφέρεται στο αντικείμενο τὴν 

ἀκολασίαν / τὴν ὕβριν 

δεῖν= αντικείμενο στο ρήμα οἴεσθε, ειδικό απαρέμφατο 

τὰς ἀρετάς= αντικείμενο στο απαρέμφατο ἀσκεῖν 

ἤ τοῖς ἱδιώταις= β’ όρος σύγκρισης από το μᾶλλον με α’ όρο ταῖς πόλεσι 

διὰ τὴν ἀθανασίαν= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας. 

 

2. α) Υπόθεση: ἤν διεξίητε (ἤν + υποτακτική) 

Απόδοση: εὑρήσετε (ορ. μέλλοντα) 

Είδος: προσδοκώμενο 

 

β) Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική απαρεμφατική πρόταση. Εισάγεται με 

το χρονικό σύνδεσμο πρὶν και εκφέρεται με απαρέμφατο σε θέση ρήματος. 

Δηλώνει το υστερόχρονο. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός του χρόνου. 

 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  

«ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

www.floropoulos.gr 
 
 


