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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α. 

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. 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β1. 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 
Β2. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές να 
εγκρίνουν την εκλογή του ως βουλευτή; 

Μονάδες 10  
Β3.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους, αν είναι σωστές ή λανθασμένες 
ως προς το περιεχόμενό τους και να δώσετε τη σωστή απάντηση σε όποιες 
περιόδους έχουν χαρακτηριστεί ως λανθασμένες.  
α.  Οι συμβουλευτικοί είναι λόγοι πολιτικοί που εκφωνούνται στις συνελεύσεις 
του λαού. 
β.  Το αρχαιότερο δικαστήριο στην Αθήνα ήταν η Ηλιαία. 
γ.  Επιφανέστερος λογογράφος δικανικών λόγων Θεωρείται ο Δημοσθένης. 
δ.  Το προοίμιο είναι η αρχή του Ρητορικού λόγου. 
ε.  Οι αποδείξεις είναι μόνο άτεχνες. 
στ.  Τα παραδείγματα είναι ιστορικά ή πλαστά. 
ζ.  Η ηθοποιία δεν ασκούσε μεγάλη επίδραση στο ακροατήριο. 
η.  Τα πάθη ανήκουν στις άτεχνες αποδείξεις.  
θ.  Στον επίλογο επιδιώκεται μόνο η ανάμνηση. 
ι.  Ο επίλογος δεν είναι πάντα απαραίτητος. 

Μονάδες 10 
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 
 

Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ5. Μελετώντας το παράλληλο κείμενο του Αριστοτέλη και το κείμενο του Λυσία, 
να εντοπίστε και να καταγράψετε τη λειτουργία του προοιμίου και τα 
χαρακτηριστικά του. 

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  
 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἰσοκράτους πρὸς Δημόνικον 50-52 

Στο έργο του Ισοκράτη παρουσιάζονται κάποιες συμβουλές του συγγραφέα 
προς κάποιο Δημόνικο για ένα σωστό τρόπο ζωής. 

Ζεὺς γὰρ Ἡρακλέα καὶ Τάνταλον γεννήσας, ὡς οἱ μῦθοι λέγουσι καὶ πάντες 

πιστεύουσι, τὸν μὲν διὰ τὴν ἀρετὴν ἀθάνατον ἐποίησε, τὸν δὲ διὰ τὴν κακίαν ταῖς 

μεγίσταις τιμωρίαις ἐκόλασεν. Τούτοις δεῖ παραδείγμασι χρώμενόν σε ὀρέγεσθαι 

τῆς καλοκαγαθίας καὶ μὴ μόνον τοῖς ὑφ’ ἡμῶν εἰρημένοις ἐμμένειν ἀλλὰ καὶ τῶν 

ποιητῶν τὰ βέλτιστα μανθάνειν καὶ τῶν ἄλλων σοφιστῶν, εἰ τί  χρήσιμον  

εἰρήκασιν, ἀναγιγνώσκειν. Ὥσπερ γὰρ τὴν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ’ ἅπαντα μὲν τὰ 

βλαστήματα καθιζάνουσαν ἀφ’ ἑκάστου δὲ τὰ βέλτιστα λαμβάνουσαν, οὕτω δεῖ 

καὶ τοὺς παιδείας ὀρεγομένους νεανίας μηδενὸς μὲν ἀπείρως ἔχειν, πανταχόθεν 

δὲ τὰ χρήσιμα συλλέγειν. 



Λεξιλόγιο 

κολάζω= τιμωρία 

χρῶμαι= χρησιμοποιώ 

ὀρέγομαι= επιθυμώ 

ἐμμένω= μένω πιστός σε… 

καθιζάνω= κάθομαι 

τὸ βλάστημα= το βλαστάρι 

ἀπείρως ἔχω= δεν έχω πείρα από … 

πανταχόθεν= από παντού 

εἴρηκα  (= έχω πει) 

τοῖς εἰρημένοις  (= αυτά που έχουν ειπωθεί) 

Γ1.  Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Ζεὺς γὰρ Ἡρακλέα … ἀναγιγνώσκειν .» 

Μονάδες 20 

Γ2.  Ποιο παράδειγμα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να περιγράψει τη σωστή 
συμπεριφορά όσων επιθυμούν τη μόρφωση; (Ὥσπερ γὰρ τὴν μέλιτταν … 
συλλέγειν.) 

Μονάδες 10 

Γ3. α)  Να γραφεί η γενική ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών: οἱ μῦθοι, 
τὴν ἀρετὴν, ταῖς τιμωρίαις, τῶν ποιητῶν, τὴν μέλιτταν .  

Μονάδες 5 

Γ3. β)  Να γραφεί το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων των ακόλουθων ρημάτων στον 
χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται: πιστεύουσι, ἐκόλασε(ν) .  

Μονάδες 5 

Γ4.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: οἱ μῦθοι, ἀθάνατον, ταῖς 
μεγίσταις, ὀρέγεσθαι, τοῖς εἰρημένοις .  

Μονάδες 10 

 

 

Καλή επιτυχία!!!  


