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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

 

Α. Κείμενο § 6- 7 

Ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδ

γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν 

ἀποδημούντων ἐγγεγραμμ

γὰρ κατήλθετε, ἐψηφίσασθε το

τὰς καταστάσεις ἀναπρά

ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλ

κατάστασιν καταβαλόντα. κα

τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ 

ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ

πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ το

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α.  Να μεταφράσετε το απόσπασμα : «

ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθ

 

Β1. Να εντοπίσετε τα επιχειρήματα του Μαντίθεου στις παραγράφους 6 και 7 και 

να τα κρίνετε.   

Β2. Να εξηγήσετε τους όρους: 

Β3.  Τι γνωρίζετε για τους λογογράφους; 

Β4.  Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις να βρείτε μέσα από το κείμε

λέξη ετυμολογικά συγγενή

πράξη,  αδικία, μεταβολή,
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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Λυσίας Υπέρ Μαντιθέου 

σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθ

ν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, 

γγεγραμμένοι εἰσίν. ἐκεῖνος δ’ ἐστὶν ἔλεγχος μ

σασθε τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς 

άξητε παρ’ αὐτῶν.  ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν 

ν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδ

ντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, 

 ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστ

ὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ

σαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων 

Να μεταφράσετε το απόσπασμα : «ἐκεῖνος δ’ ἐστὶν ἔλεγχος 

πενεχθῆναι.» 

Να εντοπίσετε τα επιχειρήματα του Μαντίθεου στις παραγράφους 6 και 7 και 

Να εξηγήσετε τους όρους: σανίδιον, φύλαρχοι, γράμματα. 

Τι γνωρίζετε για τους λογογράφους;  

Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις να βρείτε μέσα από το κείμε

λέξη ετυμολογικά συγγενή: επισκόπηση, λόγος, δήμος, γραφή, 

μεταβολή, άγνοια, έξοχος.  
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ηθές ἐστιν. ἐν τούτῳ 

νεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν 

λεγχος μέγιστος· ἐπειδὴ 

ς ἱππεύσαντας, ἵνα 

ν ἀποδείξειεν οὔτ’ 

ς συνδίκοις οὔτε 

ναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν 

ς καταστάσεις, αὐτοῖς 

μμασιν ἢ τούτοις 

ῷ βουλομένῳ, ἐν 

ρχων ἀπενεχθῆναι. 

λεγχος μέγιστος· …ἦν 

Μονάδες 10  

Να εντοπίσετε τα επιχειρήματα του Μαντίθεου στις παραγράφους 6 και 7 και 

Μονάδες 15  

.  

Μονάδες 15  

Μονάδες 10  

Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις να βρείτε μέσα από το κείμενο μία 

λόγος, δήμος, γραφή,  μεταφορά, 

Μονάδες 10  
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ταῦτα δὲ ποιήσας ὁ

ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λε

ἀπαντικρὺ λόφῳ οὐ πολ

Βοιωτούς. Ἔνθα δὴ τῷ Κλεομβρ

εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους 

παθεῖν. Ἀναμνησθήσοντ

τῆς χώρας τῶν Θηβαίων 

ἐμβολῆς, Ἀγησιλάου ἀεὶ

κήδει ἢ τῆς πατρίδος ἐπιθυμε

ἔλεγον· οἱ δ’ ἐναντίοι·  Ν

Θηβαίων, ὥσπερ λέγεται. 

τὸ μάχην συνάπτειν. 

 

Λεξιλόγιο: 

 

ἀναβάς (ἀναβαίνω)= αφού ανέβηκε

παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, ύστερα από λίγο / 

Κλεομβρότῳ (προσέρχομαι+δοτική)

ἐδῄωσας (δῃόω=ῶ)= κατέστρεψες / 

Αγησίλαος συνεχώς έκανε επιθέσεις / 

(ρημ. επίθετο του ἄγω)

πραγματικά / παρωξύνε
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Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 6, 4, 4-5 

ὁ Κλεόμβροτος  καὶ ἀναβὰς ἀπ

ν Λεύκτροις[..]. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐστρατοπεδε

πολὺ διαλείποντες, οὐδένας ἔχοντες συμμ

Κλεομβρότῳ οἱ μὲν φίλοι προσιόντες ἔλεγον

ους ἄνευ μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς π

σονται γάρ σου καὶ ὅτε εἰς Κυνὸς κεφαλὰς 

ων ἐδῄωσας, καὶ ὅτε ὕστερον στρατεύων 

ὶ ἐμβάλλοντος διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος. Ε

πιθυμεῖς, ἀκτέον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. Οἱ

Νῦν δή, ἔφασαν, δηλώσει ὁ ἀνὴρ εἰ τ

γεται. Ὁ μὲν δὴ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούων παρωξ

αφού ανέβηκε / οὐ πολύ διαλείποντες= αφού άφησαν να 

παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, ύστερα από λίγο / 

(προσέρχομαι+δοτική)= αφού πήγαιναν κοντά στον Κλεόμβροτο / 

= κατέστρεψες / Ἀγησιλάου ἀεί ἐμβάλλοντος

Αγησίλαος συνεχώς έκανε επιθέσεις / κήδει (κήδομαι)= φροντίζεις / 

γω)= πρέπει να οδηγήσεις (το στράτευμα) / 

παρωξύνετο (παροξύνομαι)= παρακινούμαι. 
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πὸ τῆς θαλάττης, 

στρατοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ 

χοντες συμμάχους ἀλλ’ ἢ τοὺς 

λεγον· ὦ Κλεόμβροτε, 

ς πόλεως τὰ ἔσχατα 

ς ἀφικόμενος οὐδὲν 

ων ἀπεκρούσθης τῆς 

νος. Εἴπερ οὖν ἢ σαυτοῦ 

ἱ μὲν φίλοι τοιαῦτα 

τῷ ὄντι κήδεται τῶν 

ων παρωξύνετο πρὸς 

= αφού άφησαν να 

παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, ύστερα από λίγο / προσιόντες τῷ 

= αφού πήγαιναν κοντά στον Κλεόμβροτο / 

μβάλλοντος= ενώ ο 

= φροντίζεις / ἀκτέον 

= πρέπει να οδηγήσεις (το στράτευμα) / τῷ ὄντι= 



 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική το απόσπασμα που σας δίνεται. 

Μονάδες 20 

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

Β1.  τῆς θαλάττης, τῷ λόφῳ,  συμμάχους, τῆς πόλεως: Να γραφούν οι    

πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς. 

 

Β2.  τῷ ὄντι: Να κλιθεί η οριστική και η υποτακτική ενεστώτα του ρήματος εἰμί. 

 

Β3.  ἐστρατοπεδεύσαντο:  Να κλιθεί η οριστική παρατατικού Ε.Φ. 

 

ἔλεγον,  στρατεύων:  Να γίνει χρονική αντικατάσταση 

 

κινδυνεύσεις:  Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό πρόσωπο  

Αορίστου  Ε.Φ. 

Μονάδες 10 

Γ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ακόλουθους όρους: ποιήσας, ἐπὶ τῷ λόφῳ, 

ὐπό τῆς πόλεως, τῷ Κλεομβρότῳ,  τὰ ἔσχατα, παθεῖν,  σου, τῆς χώρας, ὁ 

ἀνὴρ, ἀκούων.   

Μονάδες 10 

 

Καλή επιτυχία!!! 


