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Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο: Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 13, 18- 19  

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πρῶτον μὲν γάρ͵ ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] Βοιωτοὺς καὶ εἰς Ἁλίαρτον ἔδει 

βοηθεῖν͵ ὑπὸ Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν, ἐπειδὴ πάντας ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν 

ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας͵ τοῖς δ΄ ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους͵ ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς 

ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον ἐγὼ προσελθὼν ἔφην τῷ Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ 

καταλόγου͵ ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ 

παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι. Καί μοι ἀνάβηθι͵ Ὀρθόβουλε….. 

 Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καί φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλά 

πάντα τόν χρόνον διατετέλεκα μετά τῶν πρώτων μέν τάς ἐξόδους ποιούμενος, μετά τῶν τελευταίων 

δέ ἀναχωρῶν. καίτοι χρή τούς φιλοτίμως καί κοσμίως πολιτευομένους έκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, 

ἀλλ’ οὐκ εἴ τις κομᾷ, διά τοῦτο μισεῖν· τά μέν γάρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τούς ἰδιώτας οὔτε τό 

κοινόν τῆς πόλεως βλάπτει, ἐκ δέ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρός τούς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς 

ὠφελεῖσθε. ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ’ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἔργων 

σκοπεῖν· πολλοί μέν γάρ μικρόν διαλεγόμενοι καί κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι 

γεγόνασιν, ἕτεροι δέ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλά κἀγαθά ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι. 

Παρατηρήσεις: 

1.Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστή ή 

Λανθασμένη με ένα Σ ή Λ αντίστοιχα. 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 
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α. Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πώποτε: Ο Μαντίθεος 

συμμετείχε ανελλιπώς σε εκστρατείες εκτός Αττικής, αλλά και φυλάξεις 

οχυρών θέσεων εντός Αττικής. 

 

β. καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν: 

Με αυτή τη φράση ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι η εντιμότητα στον ιδιωτικό βίο 

προεξοφλεί τη φιλοτιμία και κοσμιότητα στην πολιτική συμπεριφορά. 

 

γ. τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως 

βλάπτει: Η επιμελημένη εξωτερική εμφάνιση δεν βλάπτει ούτε τους απλούς πολίτες 

ούτε το δημόσιο συμφέρον. 

 

δ. ὦ βουλή: Ο Μαντίθεος απευθύνεται στη Βουλή των 500 και την Εκκλησία του 

Δήμου. 

 

ε. ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι: Κατά τον Μαντίθεο 

σημασία έχουν οι πράξεις και όχι το "φαίνεσθαι".   

Μονάδες 10  

2. Γιατί ο Μαντίθεος θεωρεί άξια λόγου την επιθυμία του να μετακινηθεί από το ιππικό στους 

οπλίτες σύμφωνα με το πρώτο απόσπασμα;       

           Μονάδες 10  

3. Ποια διαδικασία ακολουθούσε η βουλή για τη δοκιμασία των ιππέων;   Μονάδες 10  

4. «Τῶν τοίνυν ἄλλων … ἀναχωρῶν» Να αναφερθείτε στη στάση του Μαντίθεου απέναντι στους 

πολεμικούς κινδύνους.        Μονάδες 10  

5.α) πρώτων, ἐξόδους, βλάπτει, πολεμίους, πολλοί: Να γράψετε για κάθε μία από τις  

παραπάνω λέξεις του κειμένου μία αντώνυμη στην αρχαία ή νέα ελληνική γλώσσα. 

β) υπόλοιπο, άκοσμος, σκέψη, κάτοψη, βουλευτής: Με ποιες λέξεις του κειμένου συγγενεύουν 

ετυμολογικά οι παραπάνω λέξεις.        Μονάδες 10   

6. Να συγκρίνετε το δεύτερο απόσπασμα του διδαγμένου κειμένου Α με το κείμενο που σας δίνεται 

στη συνέχεια και να αναφερθείτε στη διάσταση ανάμεσα στο φαίνεσθαι και στο είναι:  
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Το φόρεμα (ανθρώπινη επινόηση και φροντίδα) ως προστασία και στολισμός αποτελειώνει και 

επισφραγίζει το «πρόσωπό» μας, το συμπληρώνει και το παρουσιάζει. Το πώς ντύνομε το σώμα 

μας (από την κεφαλή έως τα πόδια), με τι υλικά και με ποιο τρόπο, δεν είναι καθόλου ασήμαντο ή 

τυχαίο γεγονός για την υπόστασή μας, τη «δημόσια» και την «ιδιωτική». Αποτελεί μέρος του 

εαυτού μας, την προβολή του προς τα έξω, και εκφράζει την προσωπική μας υφή: το πώς θέλουμε 

να μας βλέπουν οι άλλοι και τα δικά μας μάτια. Ε. Π. Παπανούτσος,  Πρακτική Φιλοσοφία, σ. 
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      Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Αρεοπαγιτικός γράφηκε μετά το τέλος του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), ο οποίος 

σήμανε τη διάλυση της Β´ Αθηναϊκής συμμαχίας. Σε αυτόν ο Ισοκράτης κάνει έκκληση προς τους 

συμπολίτες του για αναπροσαρμογή της πολιτικής τους στα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα και 

επιστροφή στις πατροπαράδοτες αρχές διακυβέρνησης της πόλης. Στο παρακάτω απόσπασμα ο 

Ισοκράτης αναφέρεται στην ανεπάρκεια της σύγχρονης αθηναϊκής πολιτείας: 

Ὑμεῖς μέν οὖν οἶδ’ ὅτι τούτῳ χρώμενοι τῷ λογισμῷ καί τῆς ἐμῆς προσόδου καταφρονεῖτε, 

καί πᾶσαν ἐλπίζετε τήν Ἑλλάδα ταύτῃ τῇ δυνάμει κατασχήσειν· ἐγώ δέ δι’  αὐτά ταῦτα τυγχάνω 

δεδιώς. Ὁρῶ γάρ τῶν πόλεων τάς ἄριστα πράττειν οἰομένας κάκιστα βουλευομένας καί τάς 

μάλιστα θαρρούσας εἰς πλείστους κινδύνους καθισταμένας. Αἴτιον δέ τούτων ἐστίν, ὅτι τῶν 

ἀγαθῶν καί τῶν κακῶν οὐδέν αὐτό καθ’αὑτό παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλά συντέτακται καί 

συνακολουθεῖ τοῖς μέν πλούτοις καί ταῖς δυναστείαις ἄνοια καί μετά ταύτης ἀκολασία, ταῖς δ’ 

ἐνδείαις καί ταῖς ταπεινότησι σωφροσύνη καί πολλή μετριότης, ὥστε χαλεπόν εἶναι διαγνῶναι 

ποτέραν ἄν τις δέξαιτο τῶν μερίδων τούτων τοῖς παισί τοῖς αὑτοῦ καταλιπεῖν. 

Λεξιλόγιο: 

χρῶμαι τῷ λογισμῷ =κάνω τη σκέψη 

πρόσοδος = παρουσίαση 

συντέτακται  = συνοδεύει 

ἄνοια = αφροσύνη 

Παρατηρήσεις: 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: Αἴτιον δέ τούτων… καταλιπεῖν.  

Μονάδες 10   

2. Για ποιους λόγους ανησυχεί ο Ισοκράτης;     Μονάδες 10  
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3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :  

κατασχήσειν:  β΄ ενικό προστακτικής αορίστου 

τυγχάνω:  απαρέμφατο μέλλοντα 

ὁρῶν:  μετοχή αορίστου β΄ αρσενικού γένους, ονομαστική ενικού 

ἐστίν : γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα 

τῶν κακῶν:  συγκριτικός βαθμός, ίδιο γένος, αριθμός και πτώση 

ταύτης:  ονομαστική πληθυντικού, αρσενικού γένους 

μετριότης:  γενική ενικού 

τις:  δοτική πληθυντικού 

τοῖς παισί:  κλητική ενικού 

καταλιπεῖν:  ίδιος τύπος στον παρακείμενο 

Μονάδες 10    

4. α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις: τῷ λογισμῷ, πᾶσαν, δεδιώς, 

πλείστους, ἄνοια.        Μονάδες 5   

     β. ὅτι τούτῳ χρώμενοι τῷ λογισμῷ καί τῆς ἐμῆς προσόδου καταφρονεῖτε,: Να 

αναγνωριστεί η δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία).    

          Μονάδες 5   

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

 

E-MAIL διδασκουσών: 

 dimitropoulou.mr@gmail.com ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

 estergiou9@gmail.com ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 
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