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Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο: Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 20-21  

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἤδη δὲ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλὴ, καὶ διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὤν ἐπεχείρησα λέγειν 

ἐν τῷ δὴμῳ. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκὰσθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι, 

ἔπειτα μὲντοι καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέοντος, ἅμα μὲν τῶν προγόνων 

ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες, ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληθῆ 

χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους μόνους ἀξίους νομίζοντας εἶναι, ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταὺτην τὴν γνώμην 

ἔχοντας τὶς οὐκ ἄν ἐπαρθείη πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; ἔτι δὲ τί ἄν τοῖς τοιούτοις 

ἄχθοισθε; οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν κριταὶ εἰσιν, ἀλλ' ὑμεῖς. 

 

Παρατηρήσεις: 

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

Λανθασμένη με ένα Σ ή Λ αντίστοιχα. 

α. ὅτι νεώτερος ὤν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δὴμῳ: Ο ομιλητής δηλώνει ότι οι νέοι δεν έχουν το 

δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους στην εκκλησία του Δήμου. 

β. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκὰσθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι,: Ο Μαντίθεος 

επεδίωξε εθελούσια να αναφερθεί στα δικά του προσωπικά θέματα  . 

 

ΠΑΤΡΑ:  
Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 

2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 
Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 
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γ. ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες: 

Με αυτή τη φράση ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι η κινητήρια δύναμη της ανάμειξής του στα 

πολιτικά πράγματα της πόλης είναι η παράδοση που είχε η οικογένειά του . 

 

δ. ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν τοὺς τοιούτους μόνους ἀξίους νομίζοντας εἶναι: Ο Μαντίθεος επαινεί τους 

βουλευτές οι οποίοι τιμούν όσους πολίτες ασχολούνται με τα κοινά. 

 

ε. Με τα ρητορικά ερωτήματα που θέτει στο τέλος ο Μαντίθεος εκφράζει το παράπονο ότι, εφόσον 

οι ίδιοι οι βουλευτές παρακινούν με τη στάση τους τους νέους να ασχολούνται με τα κοινά , δεν 

υπάρχει λόγος να δυσανασχετούν. 

Μονάδες 10  

 

2. Ποιο ήταν το αρχικό κίνητρο για την ενασχόληση του Μαντιθέου µε τις δηµόσιες υποθέσεις;

                                                            Μονάδες 10  

 

3. Ποιοι σκοποί επιδιώκονται με τον επίλογο ενός ρητορικού λόγου; Ο επίλογος του Μαντιθέου 

ανταποκρίνεται στα αιτήματα του επιλόγου όπως τα καθορίζει ο Αριστοτέλης;  

Ὁ δ᾽ ἐπίλογος σύγκειται ἐκ τεττάρων, ἔκ τε τοῦ πρὸς ἑαυτὸν κατασκευάσαι εὖ τὸν ἀκροατὴν καὶ τὸν 

ἐναντίον φαύλως, καὶ ἐκ τοῦ αὐξῆσαι καὶ ταπεινῶσαι, καὶ ἐκ τοῦ εἰς τὰ πάθη τὸν ἀκροατὴν 

καταστῆσαι, καὶ ἐξ ἀναμνήσεως.  

                                                                                                                            Ἀριστοτ. Ρητορ. 1419b-1420a 

Ο επίλογος αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: πρώτο στοιχείο να διαθέσει τον ακροατή ευνοϊκά 

προς τον ομιλούντα και εχθρικά προς τον αντίπαλο· δεύτερο στοιχείο να αυξήσει ή να μειώσει τη 

σημασία των πραγμάτων· τρίτο στοιχείο να διεγείρει στην ψυχή του ακροατή τα επιθυμητά πάθη· 

τέταρτο στοιχείο να υπενθυμίσει.                                     [ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ἀριστοτ. Ρητορ. 1419b-1420a]                          
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                                                                                         Μονάδες 10  

4. Ο Μαντίθεος στον επίλογο επαινεί τους βουλευτές και τον θεσμό της δοκιμασίας. Σε τι 

συνίσταται ο έπαινος και πού αποσκοπεί;                                                                      Μονάδες 10 

                                                                                                                                                

 

5. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Β’ ΜΟΝΟ με αυτές που  έχουν ετυμολογική συγγένεια  

από τις λέξεις της στήλης Α’: 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. σχέση α) πράττω 

2. αχθοφόρος  

3. πρακτικός β) ἄχθομαι 

4. αγωγή  

5. πράξη γ) ἔχω 

6. επαχθής  

7. έπαρση  

 

β) παύλα, νόμισμα, σχέση, έπαρση, ανακριτής: Με ποιες λέξεις του κειμένου συγγενεύουν 

ετυμολογικά οι παραπάνω λέξεις.        Μονάδες 10   
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Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίου, Ἀπολογία δωροδοκίας, 21-23-24 

Ο ρήτορας υπερασπίζεται την αθωότητά του στο δικαστήριο, αναφέροντας στοιχεία του 

χαρακτήρα του που επιβεβαιώνουν το χρηστό ήθος του και την ανιδιοτελή προσφορά του προς 

την πατρίδα. 

Οὗτοι μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐν τῷ δήμῳ κατείποιεν ὑμῖν τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν 
ἐπιτηδεύματα: ἐγὼ δ᾽ ὑμῶν δέομαι καὶ ἱκετεύω καὶ ἀντιβολῶ μὴ καταγνῶναι δωροδοκίαν ἐμοῦ, 
μηδ᾽ ἡγήσασθαι τοσαῦτα χρήματα εἶναι, δι᾽ ἃ ἐγὼ βουληθείην ἄν τι κακὸν τῇ πόλει 
γενέσθαι. Μαινοίμην γὰρ, εἰ τὴν μὲν πατρῴαν οὐσίαν φιλοτιμούμενος εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκοιμι, ἐπὶ δὲ 
τῷ τῆς πόλεως κακῷ παρὰ τῶν ἄλλων ἄν δωροδοκοίην. 

Καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, （ἐπιθυμῶ γὰρ καὶ τούτων μνησθῆναι） οὐδεπώποτε 

λῃτουργεῖν ὑπὲρ ὑμῶν δέον <δεινὸν ἡγούμην>, εἰ τοσούτῳ πενεστέρους τοὺς παῖδας καταλείψω, 
ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον εἰ μὴ προθύμως ποιήσω τὰ προσταχθέντα: [24] οὐδ᾽ εἴ ποτε κινδυνεύσειν ἐν 
ταῖς ναυμαχίαις μέλλοιμι, οὐδεπώποτ᾽ ἠλέησα οὐδ᾽ ἐδάκρυσα οὐδ᾽ ἐμνήσθην γυναικὸς οὐδὲ 

παίδων τῶν ἐμαυτοῦ, οὐδ᾽ ἡγούμην δεινὸν εἶναι εἰ τελευτήσας ὑπὲρ τῆς πατρίδος τὸν βίον 
ὀρφανοὺς καὶ πατρὸς ἀπεστερημένους αὐτοὺς καταλείψω, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον εἰ σωθεὶς αἰσχρῶς 

ὀνείδη καὶ ἐμαυτῷ καὶ ἐκείνοις περιάψω. 

Λεξιλόγιο 

 καταλέγω: κατονομάζω 

ἀντιβολῶ: ικετεύω, πέφτω στα πόδια 

μαίνομαι: είμαι τρελός 

οὐσία: περιουσία 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα: Οὗτοι μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί… παρὰ τῶν ἄλλων 

ἄν δωροδοκοίην. 
                                                                                                                                           Μονάδες 20 

  
2. Με ποια στοιχεία ο ρήτορας αποδεικνύει την ανιδιοτελή προσφορά του προς την πατρίδα; 

                                                                                                                   Μονάδες 10  

3. α. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :  

ὑμῖν: ονομαστική πληθυντικού, α΄προσώπου 

https://el.m.wikisource.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82#p24
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ἐπιτηδεύματα: δοτική πληθυντικού 

τῆς πόλεως: κλητική ενικού 

ταῖς ναυμαχίαις: ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

κακὸν, προθύμως, : να τα μεταφέρετε στους άλλους δύο βαθμούς  

                                                                                                                                                  Μονάδες 6 

3β. Από το παρακάτω απόσπασμα να γραφούν οι υπογραμμισμένοι τύποι των ρημάτων στον 

ενεστώτα: ἐγὼ δ᾽ ὑμῶν δέομαι καὶ ἱκετεύω καὶ ἀντιβολῶ μὴ καταγνῶναι δωροδοκίαν ἐμοῦ, μηδ᾽ 

ἡγήσασθαι τοσαῦτα χρήματα εἶναι, δι᾽ ἃ ἐγὼ βουληθείην ἄν τι κακὸν τῇ πόλει γενέσθαι.                                                                                                             

                                                                                                                                                 Μονάδες 4    

4. α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου . 

β. εἰ τὴν μὲν πατρῴαν οὐσίαν φιλοτιμούμενος εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκοιμι, ἐπὶ δὲ τῷ τῆς πόλεως κακῷ 
παρὰ τῶν ἄλλων ἄν δωροδοκοίην. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε 

στο πραγματικό. 
 

                                                                                                                                                Μονάδες 10 
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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:  

estergiou9@gmail.com : ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

dimitropoulou.mr@gmail.com : ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 
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