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ΠΛΗΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ : 1-3 + ΑΔΙΔΑΚΤΟ] 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ : ΘΕΜΑ 5ο  Λυσίου, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, §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 <καὶ> 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 οὐκ 

ἵππευον οὐδ΄ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα͵ οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων και να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο.  

❖ Ο Μαντίθεος νοιώθει ευγνωμοσύνη προς τους κατηγόρους του.  

❖ Ο Μαντίθεος απαιτεί να εγκριθεί η εκλογή του, αν αποδείξει το 

δημοκρατικό του φρόνημα. 

Μονάδες 10  

 

Β1. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων. 

❖ Στοιχεία φυσικής ρητορείας είχε και ο Σόλων. 

❖ Την ρητορική στην Αθήνα τήν καλλιέργησαν οι φιλόσοφοι. 

❖ Οι επιδεικτικοί λόγοι εκφωνούνταν στα δικαστήρια. 



  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΗΣ 2 

 

❖ Στόχος του προοιμίου είναι η ενημέρωση του θέματος και η εύνοια του 

ακροατηρίου.  

Μονάδες 10  

 

Β2. Να περιγράψετε το ήθος του Μαντιθέου και των κατηγόρων του, όπως αυτό 

διαγράφεται στο προοίμιο. 

Μονάδες 10  

 

Β3. Από πού συνάγεται ότι ο Μαντίθεος στο προοίμιο χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

αυτοπεποίθηση;    

Μονάδες 10 

 

Β4. α) συνῄδη, καταστῆναι, ἐπιδείξω, εὔνους, μετέσχον : Να αναλύσετε τις 

παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.               

 Μονάδες 5  

 

Β4β) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης ένα παράγωγο 

επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στην Β΄ 

στήλη. 

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β΄ ΣΤΗΛΗ  Γ΄ ΣΤΗΛΗ  

όνομα                Κατάληξη    επίθετο 
 

τρόπος              -ικὸς  

χρόνος               -ιος 

πρᾶγμα            -τικὸς 

λόγος                 -ιος 

ἄλλος                -οῖος 

                                                                                                                          Μονάδες 5 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ Ζ, 1,  2-4. 

Ο Ξενοφώντας στο παρόν βιβλίο από τα Ἑλληνικὰ εξιστορεί την άνοδο της Θήβας στον 

ελλαδικό χώρο. Στο απόσπασμα παρατηρούμε τους Λακεδαιμονίους να ζητούν την 

βοήθεια της Αθήνας για να αντιμετωπίσουν από κοινού την Θήβα. 

 

Η ισχύς ἐν τῇ ἑνώσει. 

 

Ἐπείπερ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀγαθὸν ὑμῖν ἔδοξεν εἶναι Λακεδαιμονίους φίλους 

ποιεῖσθαι, δοκεῖ μοι χρῆναι τοῦτο σκοπεῖν, ὅπως ἡ φιλία ὅ,τι πλεῖστον χρόνον συμμενεῖ. 

Ἐὰν οὖν ᾗ ἑκατέροις μάλιστα συνοίσει, ταύτῃ καὶ τὰς συνθήκας ποιησώμεθα, οὕτω 

κατά γε τὸ εἰκὸς μάλιστα συμμένοιμεν ἄν. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα σχεδόν τι συνωμολόγηται, 

περὶ δὲ τῆς ἡγεμονίας νῦν ἡ σκέψις. Τῇ μὲν οὖν βουλῇ προβεβούλευται ὑμετέραν μὲν 

εἶναι τὴν κατὰ θάλατταν, Λακεδαιμονίων δὲ τὴν κατὰ γῆν· ἐμοὶ δὲ καὶ αὐτῷ δοκεῖ ταῦτα 

οὐκ ἀνθρωπίνῃ μᾶλλον ἢ θείᾳ φύσει τε καὶ τύχῃ διωρίσθαι. Πρῶτον μὲν γὰρ τόπον 

ἔχετε κάλλιστα πεφυκότα πρὸς τοῦτο· πλεῖσται γὰρ πόλεις τῶν δεομένων τῆς θαλάττης 

περὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκοῦσι, καὶ αὗται πᾶσαι ἀσθενέστεραι τῆς ὑμετέρας. Πρὸς 

τούτοις δὲ λιμένας ἔχετε, ὧν ἄνευ οὐχ οἷόν τε ναυτικῇ δυνάμει χρῆσθαι. Ἔτι δὲ τριήρεις 

κέκτησθε πολλάς, καὶ πάτριον ὑμῖν ἐστι ναυτικὸν ἐπικτᾶσθαι. Ἀλλὰ μὴν τάς γε τέχνας 

τὰς περὶ ταῦτα πάσας οἰκείας ἔχετε. Καὶ μὴν ἐμπειρίᾳ γε πολὺ προέχετε τῶν ἄλλων 

περὶ τὰ ναυτικά· ὁ γὰρ βίος τοῖς πλείστοις ὑμῶν ἀπὸ τῆς θαλάττης· 

συμμένω : μένω πιστός. /ὅ,τι πλεῖστον : όσο το δυνατόν περισσότερο (το ὅ,τι και το ὡς 

πολλές φορές επιτατικά στον υπερθετικό). /ἡ σκέψις : εξέταση, σκέψη. /προβουλεύω 

(για την Βουλή) : προτείνω με προβούλευμα στην Εκκλησία του Δήμου. /διορίζομαι : 

καθορίζομαι, διακρίνομαι. /ἐπικτῶμαι : αποκτώ επιπλέον. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφραστεί το απόσπασμα : «Ἐὰν οὖν ᾗ ἑκατέροις 

μάλιστα συνοίσει, …. καὶ αὗται πᾶσαι ἀσθενέστεραι τῆς ὑμετέρας.». 

Μονάδες 20 

 

Α2. Πού κατά τους Λακεδαιμόνιους πρέσβεις υπερτερούν οι Αθηναίοι στην μεταξύ τους 

επικείμενη συμμαχία και γιατί; 

Μονάδες 10 

 

Β1α. Να δοθούν οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως των κάτωθι τύπων του κειμένου : 

ἀγαθὸν, Πρῶτον, κάλλιστα, ἀσθενέστεραι, πολλάς. 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 
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Μονάδες 5 

 

Β1β. Οι κάτωθι ρηματικοί τύποι του κειμένου να μεταφερθούν στον αόριστο ίδιας 

φωνής, στον ίδιο γραμματικό τύπο που βρίσκονται : συμμενεῖ, συνοίσει, διωρίσθαι, 

πεφυκότα, προέχετε. 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

Μονάδες 5  

 

 

Β2α. Να αναγνωριστούν όλες οι δοτικές προσωπικές του κειμένου και να διευκρινιστεί 

ποιόν ρηματικό τύπο προσδιορίζουν.  

Μονάδες 6 

 

Β2β. Να αναγνωριστεί ο β΄ όρος σύγκρισης στις κάτωθι προτάσεις του κειμένου και να 

τραπεί στην άλλη μορφή του :  

-«ἐμοὶ δὲ καὶ αὐτῷ δοκεῖ ταῦτα οὐκ ἀνθρωπίνῃ μᾶλλον ἢ θείᾳ φύσει τε καὶ τύχῃ 

διωρίσθαι.». 

-«καὶ αὗται πᾶσαι ἀσθενέστεραι τῆς ὑμετέρας.». 

Μονάδες 4 

 

 

 


