
Νάτσης Δημήτρης Σελίδα 1 

 

                                                                                                
 

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Λυσίου, ὑπὲρ Μαντιθέου 9-12  § 

Μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ’ ὃ,τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, 

ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν 

ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον 

διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ' εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν 

ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ 

πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς 

πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς τὸν 

ἀδελφὸν δ’ οὕτως ἐνειμάμην ὥστε ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν 

πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι 

μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι. καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ 

τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν 

νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ περὶ τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι 

τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ 

πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ 

τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. ἔτι δ’, ὦ 

βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν 

οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην· 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλώσετε αν οι κάτωθι προτάσεις ισχύουν ή όχι, αποδεικνύοντάς το με 

αναφορές από το κείμενο :  

 Η δοκιμασία ήταν ιδιωτική δίκη. 

 Ο Μαντίθεος δεν θέλει να κουράσει με τον λόγο του τους βουλευτές. 

 Ο Μαντίθεος έδωσε στις αδερφές του κληρονομιά. 

 Το πρόβλημα του Μαντιθέου ήταν ότι διαπληκτιζόταν με τους 

συμπολίτες του. 

 Ο Μαντίθεος αναφέρεται και στην δημόσια ζωή του. 

Μονάδες 10 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
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Β1. Να αποδοθεί το νοηματικό περιεχόμενο των όρων : γραφήν, δίκην. 

Μονάδες 10 

 

Β2. Να παρουσιάσετε τα επιχειρήματα του τμήματος «περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι 

μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας,…..οὔτε γραφὴν οὔτε 

εἰσαγγελίαν γεγενημένην» και να τα αξιολογήσετε. 

Μονάδες 10 

 

Β3. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παράλληλο κείμενο που ακολουθεί και το 

απόσπασμα από τον ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο, να σκιαγραφήσετε το ήθος του 

Μαντιθέου συγκριτικά με το ήθος των Αθηναίων νέων πολιτών, όπως 

προβάλλεται και στο αρχαίο και στο παράλληλο κείμενο. : 

 

«Προ ολίγου παραδεχτήκαμε μαζί με τους μάρτυρες ότι μεθυσμένοι πήγαμε στο 

σπίτι του με άλλους νεαρούς και νεαρές κόρες που έπαιζαν αυλό (για να 

γλεντήσουμε όλοι μαζί). Πού βρίσκεται το ήθος σε αυτό; Εγώ πιστεύω πουθενά. 

Αυτός όμως εναντιώθηκε σε όλους λόγω του μανικού έρωτα που τόν είχε 

κυριεύσει για αυτήν, και ήθελε και τα δύο, δηλαδή και να μη πληρώσει το 

αντίτιμο και να τήν έχει. Εξ άλλου αυτός επειδή ήταν σε τέτοια μανία από τον 

έρωτά του για την νεαρά κοπέλα συμπεριφερόταν εριστικά και συνήθως 

ανερμάτιστα όντας μεθυσμένος, άρα ήταν αναγκαίο να αμύνομαι. Η δε νεαρά 

άλλοτε έλεγε ότι εκτιμά και θέλει εμένα περισσότερο, άλλοτε εκείνον, διότι 

ήθελε να έχει ερωμένους και τους δύο μας. Εγώ ούτε στην αρχή είχα πρόβλημα, 

αλλά ακόμη και τώρα δεν έχω· αυτός, όμως, γελοιοποιείται, ώστε να μη 

ντρέπεται να χαρακτηρίζει σοβαρά τραύματα τα μαυρισμένα από τις μπουνιές 

μάτια του και να περιφέρεται “ετοιμοθάνατος” σε φορείο και να προσποιείται 

ότι είναι σε άθλια κατάσταση εξαιτίας μίας γυναίκας.» 

                                                                                Λυσίου, περὶ τοῦ τραύματος 7-9 

Μονάδες 10 

 

Β4.  Να δηλωθεί η ορθότητα των κάτωθι φράσεων : 

 Για την ρητορική σταδιοδρομία πρωτεύων ρόλο έπαιζε η κατάρτιση. 

 Ο Πλάτωνας και ο Γοργίας καλλιέργησαν στην Αθήνα την ρητορική 

τέχνη. 

 Σημαντικότερος εκπρόσωπος των συμβουλευτικών λόγος είναι ο 

Δημοσθένης. 

 Οι δικανικοί λόγοι γράφονταν από φιλοσόφους. 

 Μέσα από τους λόγους του Λυσία αντλούμε στοιχεία για την 

κοινωνική ζωή της πόλης των Αθηνών. 

Μονάδες 10 

 

Β5α. Να δοθεί ένα ομόρριζο της αρχαίας ή της νέας ελληνικής για τις λέξεις : 

λέγειν, δοκεῖ, διδόναι, βεβίωκα, διατριβάς. 
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Β5β. Να δηλώσετε την σημασία των παρακάτω λέξεων του κειμένου και την 

χρησιμοποιήσετε στα νέα ελληνικά με άλλη σημασία : αἰτίας, οὐσίας. 

Μονάδες 10 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Πλουτάρχου βίοι Δημοσθένης 22. 

Ο Πλούταρχος ήταν ιστορικός, εκτός των άλλων ιδιοτήτων του, κατά την ρωμαϊκή 

περίοδο. Συνέγραψε έργο στο οποίο ανά ζεύγη παρουσίαζε έναν Έλληνα της 

αρχαιότητας και έναν Ρωμαίο, προσπαθώντας να αναδείξει τα κοινά τους. Στο 

παρόν κείμενο περιγράφει την στάση του Δημοσθένη και των Αθηναίων απέναντι 

στην πληροφορία για τον θάνατο του Φιλίππου. Στο τέλος παίρνει θέση και επικρίνει 

την στάση αυτήν.  

 

Ἔγνω μὲν οὖν κρύφα τὴν τοῦ Φιλίππου τελευτὴν ὁ Δημοσθένης, προκαταλαμβάνων 

δὲ τὸ θαρρύνειν ἐπὶ τὰ μέλλοντα τοὺς Ἀθηναίους, προῆλθε φαιδρὸς εἰς τὴν βουλήν, ὡς 

ὄναρ ἑωρακὼς ἀφ᾿ οὗ τι μέγα προσδοκᾶν Ἀθηναίοις ἀγαθόν· καὶ μετ᾿ οὐ πολὺ 

παρῆσαν οἱ τὸν Φιλίππου θάνατον ἀπαγγέλλοντες. εὐθὺς οὖν ἔθυον εὐαγγέλια καὶ 

στεφανοῦν ἐψηφίσαντο Παυσανίαν, καὶ προῆλθεν ὁ Δημοσθένης ἔχων λαμπρὸν 

ἱμάτιον ἐστεφανωμένος, ἑβδόμην ἡμέραν τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ τεθνηκυίας, ὡς 

Αἰσχίνης φησί, λοιδορῶν ἐπί τούτῳ καὶ κατηγορῶν αὐτοῦ μισοτεκνίαν, αὐτὸς ὢν 

ἀγεννὴς καὶ μαλακός, εἰ τὰ πένθη καὶ τοὺς ὀδυρμοὺς ἡμέρου καὶ φιλοστόργου ψυχῆς 

ἐποιεῖτο σημεῖα, τὸ δ᾿ ἀλύπως φέρειν ταῦτα καὶ πρᾴως ἀπεδοκίμαζεν. Ἐγὼ δ᾿ ὡς μὲν 

ἐπὶ θανάτῳ βασιλέως, ἡμέρως οὕτω καὶ φιλανθρώπως ἐν οἷς εὐτύχησε χρησαμένου 

πταίσασιν αὐτοῖς, στεφανηφορεῖν καλῶς εἶχε καὶ θύειν, οὐκ ἂν εἴποιμι· πρὸς γὰρ τῷ 

νεμεσητῷ καὶ ἀγεννές, ζῶντα μὲν τιμᾶν καὶ ποιεῖσθαι πολίτην, πεσόντος δ᾿ ὑφ’ ἑτέρου 

μὴ φέρειν τὴν χαρὰν μετρίως, ἀλλ᾿ ἐπισκιρτᾶν τῷ νεκρῷ καὶ παιωνίζειν, ὥσπερ 

αὐτοὺς ἀνδραγαθήσαντας·                                                   

εὐαγγέλια θύω : κάνω θυσία λόγω καλού αγγέλματος. / φαιδρὸς : εύθυμος, 

χαρούμενος. / ἀγεννὴς : άσημος, ποταπός, ο εκ ταπεινής καταγωγής. / σημεῖον : 

απόδειξη. / πταίω (αμτβ.) : σφάλλω, χάνω. / νεμεσητὸς-ή-όν : αυτός που αξίζει την 

οργή των θεών. / ἀνδραγαθῶ: διαπράττω ένα ανδραγάθημα. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Να μεταφραστεί από το άνωθεν κείμενο το απόσπασμα : «εὐθὺς οὖν ἔθυον 

εὐαγγέλια καὶ στεφανοῦν ἐψηφίσαντο Παυσανίαν, ….. στεφανηφορεῖν καλῶς εἶχε 

καὶ θύειν, οὐκ ἂν εἴποιμι·».                                              

Μονάδες 10 
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Α2. Ποιά η θέση του Πλουτάρχου για την στάση των Αθηναίων απέναντι στην είδηση 

του θανάτου του Μακεδόνα βασιλέα Φιλίππου;  

Μονάδες 10 

 

Β1α. Να μεταφέρετε τα παρακάτω πτωτικά του κειμένου στον άλλον αριθμό, 

διατηρώντας το ίδιο γένος όπου χρειάζεται : οὗ, θυγατρὸς, φιλοστόργου, πένθη, 

πταίσασιν.  

οὗ  

θυγατρὸς  

φιλοστόργου  

πένθη  

πταίσασιν  

Μονάδες 5 

 

Β1β. Να γράψετε τον ίδιο γραμματικό τύπο στον μέλλοντα, στην ίδια φωνή, των 

παρακάτω ρηματικών τύπων του κειμένου : προκαταλαμβάνων, προῆλθε, ἑωρακὼς,  

ἐψηφίσαντο, τεθνηκυίας.  

 

 ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

προκαταλαμβάνων  

προῆλθε  

ἑωρακὼς  

ἐψηφίσαντο  

τεθνηκυίας  

Μονάδες 5 

 

Β2α. Από το κάτωθι απόσπασμα του κειμένου να αναγνωρίσετε τους ομοιόπτωτους 

και ετερόπτωτους προσδιορισμούς : «εὐθὺς οὖν ἔθυον εὐαγγέλια καὶ στεφανοῦν 

ἐψηφίσαντο Παυσανίαν, ….. τὸ δ᾿ ἀλύπως φέρειν ταῦτα καὶ πρᾴως 

ἀπεδοκίμαζεν.». 

Μονάδες 7 

 

Β2β. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις από το ίδιο απόσπασμα  : «εὐθὺς 

οὖν ἔθυον εὐαγγέλια καὶ στεφανοῦν ἐψηφίσαντο Παυσανίαν, ….. τὸ δ᾿ ἀλύπως 

φέρειν ταῦτα καὶ πρᾴως ἀπεδοκίμαζεν.».  

Μονάδες 3 

 

 


