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ΠΛΗΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΘΕΜΑΤΩΝ (Θέμα 14609): Λυσίου, υπέρ Μαντιθέου §8-9 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §8-9 

 

Ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευσα, οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς, ἀλλ᾽ ἠξίουν, 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε, δοκιμάζεσθαι. Ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς 

ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλοὺς δ᾽ 

αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. Ὥστε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην 

ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ 

μαρτύρησον. Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, 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.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1 [Τ.Θ.]. Να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους 

λόγου και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι 

λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας 

γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5):  

 

α. Κατά τον Μαντίθεο το να έχει υπηρετήσει κανείς στο ιππικό την εποχή των Τριάκοντα δεν 

αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το αξίωμα του βουλευτή.  

β. Ο Μαντίθεος δηλώνει ότι ο μοναδικός λόγος της απολογίας του δεν είναι η κατηγορία, αλλά 

ο έλεγχος της συκοφαντίας των κατηγόρων του.  

γ. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι στις «δοκιμασίες» ο ομιλητής πρέπει κυρίως να αντικρούει με 

επιχειρήματα τις κατηγορίες των αντιπάλων, όπως συμβαίνει και στις άλλες δικαστικές 

διαμάχες.  

δ. Ο Μαντίθεος παρακαλεί τους κατήγορούς του να δείξουν ευνοϊκότερη στάση και να 

αποσύρουν τις κατηγορίες τους.  

ε. Ο Μαντίθεος υπόσχεται ότι θα είναι σύντομος στην απολογία του.  

Μονάδες 10 

 

Β1. Ο Μαντίθεος, κλείνοντας την απολογία του σχετικά με το κατηγορητήριο καταλήγει σ’ ένα 

συμπέρασμα. Ποιό είναι αυτό και ποιούς έχει αποδέκτες; 

Μονάδες 10 
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Β2. Ο Μαντίθεος διαχωρίζει τις δίκες στο δοθέν απόσπασμα του κειμένου. Γιατί το κάνει αυτό 

με βάση και το παρακάτω παράλληλο κείμενο; 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [Τ.Θ.] 

Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.2-55.4 

Στο δεύτερο μέρος της πραγματείας του ο Αριστοτέλης περιγράφει τους διοικητικούς θεσμούς 

και τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονού του αθηναϊκού πολιτεύματος. Στο κείμενο που 

ακολουθεί αναφέρεται στον τρόπο ανάδειξης και τη δοκιμασία των Εννέα αρχόντων.  

 

Παλαιότερα δεν αναλάμβανε εξουσία όποιος αποδοκιμαζόταν από τη βουλή, αλλά τώρα 

μπορεί να κάνει έφεση στο δικαστήριο, του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη. Όταν γίνεται η 

κρίση, ρωτούν: «Ποιος είναι ο πατέρας σου και σε ποιον δήμο ανήκεις και ποιος είναι ο πάππος 

σου, ποια η μητέρα σου και ποιος ο πατέρας της μητέρας σου και από ποιους δήμους;» Μετά 

τον ρωτούν αν συμμετέχει στη λατρεία του Πατρώου Απόλλωνα και του Ερκείου Δία και πού 

βρίσκονται τα ιερά τους. Ύστερα, αν έχει οικογενειακούς τάφους και πού βρίσκονται, έπειτα αν 

φροντίζει τους γονείς του και αν πληρώνει τους φόρους και αν έχει υπηρετήσει τη θητεία του. 

Αφού του απευθύνει (ο πρόεδρος) αυτές τις ερωτήσεις, του λέει: «Φώναξε τώρα μάρτυρες για 

όσα είπες». Και όταν παρουσιάσει τους μάρτυρές του, ρωτούν: «Έχει κανείς κάποια κατηγορία 

εναντίον του;» Κι αν υπάρχει κάποιος κατήγορος, το δικαστήριο του δίνει το λόγο και μετά ο 

κατηγορούμενος απολογείται.  

                                                                                                                                 Μτφρ. Α. Παναγόπουλος  

Μονάδες 10 

  

Β3. Να αντιστοιχήσετε τις προτάσεις της στήλης Α΄ με τις προτάσεις της στήλης Β΄ : 

 

                                           Α                                                                  Β 

α. Ο Πλάτωνας 1. επιδοκίμασε την ρητορική 

2. κατέκρινε την ρητορική 

β. Ο Ισοκράτης ήταν ο εκπρόσωπος 1. των συμβουλευτικών λόγων 

2. των επιδεικτικών λόγων 

γ. Το προοίμιο στον ρητορικό λόγο 1. ήταν απαραίτητος 

2. δεν ήταν απαραίτητος 

δ. Ο Μαντίθεος κατηγορήθηκε 1. Όταν διεκδίκησε κάποιο αξίωμα 

2. Μετά από δειλία σε μία μάχη. 

 

 

Β4 [Τ.Θ.] Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε 

μία περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η ίδια λέξη, στο ίδιο μέρος του λόγου, σε 

οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο) χρησιμοποιείται με 

διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο κείμενο: δοκιμάζεσθαι, μηδέν, μαρτύρησον, 

αἰτίας, λόγον.  

Μονάδες 10 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [Τ.Θ.] : Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§ 2.10.3-2.11.2 

(έκδ. των Jones, H.S., Powell, J.E. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1942, ανατ. 1970) 

Ο Θουκυδίδης αφού έχει αναφερθεί στις προετοιμασίες των Πελοποννησίων και στη συγκέντρωση 

των δυνάμεών τους στον Ισθμό της Κορίνθου, ενόψει της εισβολής στην Αττική, παραθέτει τον 

λόγο του Αρχίδαμου. 

 

 

Καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν, Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων, 

ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν καὶ τοὺς 

μάλιστα ἐν τέλει καὶ ἀξιολογωτάτους παρῄνει τοιάδε. Ἄνδρες Πελοποννήσιοι καὶ ξύμμαχοι, 

καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν πολλὰς στρατείας καὶ ἐν αὐτῇ Πελοποννήσῳ καὶ ἔξω ἐποιήσαντο, καὶ 

ἡμῶν αὐτῶν οἱ πρεσβύτεροι οὐκ ἄπειροι πολέμων εἰσίν· ὅμως δὲ τῆσδε οὔπω μείζονα 

παρασκευὴν ἔχοντες ἐξήλθομεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πόλιν δυνατωτάτην νῦν ἐρχόμεθα καὶ αὐτοὶ 

πλεῖστοι καὶ ἄριστοι στρατεύοντες. Δίκαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι 

μήτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς δόξης ἐνδεεστέρους. Ἡ γὰρ Ἑλλὰς πᾶσα τῇδε τῇ ὁρμῇ ἐπῆρται καὶ 

προσέχει τὴν γνώμην, εὔνοιαν ἔχουσα διὰ τὸ Ἀθηναίων ἔχθος πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν.   

----------  

οἱ ἐν τέλει : οι άρχοντες, αυτοί που έχουν αξίωμα. 

οὔπω: όχι ακόμα.  

τῆς δόξης: από τη φήμη.  

τὸ ἔχθος: το μίσος.  

ὁρμὴ : εκστρατεία. 

ἐπαίρομαι (πρκ. : ἐπῆρμαι) : ανησυχώ, αναμένω με ανησυχία. 

ἔχω εὔνοιαν : επιθυμώ, εύχομαι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1. [Τ.Θ.] Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἄνδρες Πελοποννήσιοι … 

πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν».  

                                                                                                                                                          Μονάδες 20 

Γ2. Γιατί ο Αρχίδαμος προτρέπει τον στρατό του ότι σε αυτήν την εκστρατεία πρέπει όλοι να 

πολεμήσουν υπερβαίνοντας τον εαυτό τους; 

                                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να γίνει παραθετική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων του κειμένου : μάλιστα, 

μείζονα, ἄριστοι, χείρους, ἐνδεεστέρους. (Μονάδες 5) 

 

Γ3β. Να δοθεί ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα της ίδιας φωνής των παρακάτω ρηματικών τύπων : 

ἔχοντες, ἐρχόμεθα, φαίνεσθαι, ἐπῆρται, πρᾶξαι.  (Μονάδες 5) 

                                                                                                                                                          Μονάδες 10 
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Γ4. α[Τ.Θ.] Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου που βρίσκονται στη γενική πτώση:  

 

τῶν Λακεδαιμονίων:                      είναι                                       στο   

τῆς ἐξόδου:                                         είναι                                        στο  

πασῶν:                                                είναι                                        στο  

ἡμῶν:                                                  είναι                                        στο  

πολέμων:                                          είναι                                         στο  

τῶν πατέρων:                                  είναι                                         στο.  

(μονάδες 6)  

 

 Β [Τ.Θ.] Να αναγνωριστεί το είδος και η συντακτική λειτουργία των προτάσεων που 

ακολουθούν: «ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν», «ἃ ἐπινοοῦμεν». (μονάδες 4)  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 
  

 


