
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§4-6.4 

Ἡμᾶσ γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆσ ἐν Ἑλλθςπόντῳ ςυμφορᾶσ ὡσ Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ 

διαιτθςομζνουσ ἐξζπεμψε, καὶ οὔτε τῶν τειχῶν κακαιρουμζνων <ἐπεδθμοῦμεν> οὔτε 

μεκιςταμζνθσ τῆσ πολιτείασ, ἀλλ᾽ ἤλκομεν πρὶν τοὺσ ἀπὸ Φυλῆσ εἰσ τὸν Πειραιᾶ κατελκεῖν 

πρότερον πζνκ᾽ ἡμζραισ. Καίτοι οὔτε ἡμᾶσ εἰκὸσ ἦν εἰσ τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμζνουσ 

ἐπικυμεῖν μετζχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδφνων, οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαφτθν γνϊμθν 

ἔχοντεσ ὥςτε καὶ τοῖσ ἀποδθμοῦςι καὶ τοῖσ μθδὲν ἐξαμαρτάνουςι μεταδιδόναι τῆσ πολιτείασ, 

ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαηον καὶ τοὺσ ςυγκαταλφςαντασ τὸν δῆμον. Ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ ςανιδίου 

τοὺσ ἱππεφςαντασ ςκοπεῖν εὔθκζσ ἐςτιν· ἐν τοφτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογοφντων 

ἱππεφειν οὐκ ἔνειςιν, ἔνιοι δὲ τῶν ἀποδθμοφντων ἐγγεγραμμζνοι εἰςίν.  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α1. Να γράψετε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμία από τισ παρακάτω περιόδουσ 

λόγου και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωστό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάθος», αν είναι 

λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 5) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι 

ςασ γράφοντασ τισ λζξεις/φράσεις του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ 

5):   

1. Ο Μαντίκεοσ και ο αδελφόσ του ζφυγαν από τθν Ακινα για τον Πόντο μετά τθν 

κατεδάφιςθ των Μακρϊν τειχϊν.   

2. Ο Μαντίκεοσ και ο αδελφόσ του επζςτρεψαν ςτθν Ακινα μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ 

δθμοκρατίασ.   

3. Σφμφωνα με τον Μαντίκεο οι Τριάκοντα ςυνικωσ παρείχαν αξιϊματα ςε εκείνουσ που 

δεν είχαν διαπράξει κανζνα αδίκθμα.   

4. Σφμφωνα με τουσ ιςχυριςμοφσ του Μαντίκεου, θ αναγραφι του ονόματόσ του ςτο 

ςανίδιο δεν ιταν ιςχυρι απόδειξθ.   

5. Ο Μαντίκεοσ υποςτθρίηει ότι πολλοί από αυτοφσ που παραδζχονταν ότι ιταν ιππείσ δεν 

ιταν καταχωριςμζνοι ςτο ςανίδιο.    

Μονάδες 10 

  



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀριστοτζλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§35.2-4 

Στο ζργο Ἀκθναίων Πολιτεία ο Αριςτοτζλθσ πραγματεφεται τθν πολιτειακι ιςτορία τθσ 

αρχαίασ Ακινασ. Το κείμενο αναφζρεται ςτισ πολιτειακζσ εξελίξεισ μετά τθν ανάλθψθ τθσ 

εξουςίασ από τουσ Τριάκοντα.  

  

Στθν αρχι ιςαν μετριοπακείσ με τουσ πολίτεσ και προςποιοφνταν ότι κυβερνοφν ςφμφωνα 

με το πάτριο πολίτευμα. Αφαίρεςαν από τον Άρειο Πάγο τουσ νόμουσ του Εφιάλτθ και του 

Αρχιςτράτου περί Αρεοπαγιτϊν και τουσ νόμουσ του Σόλωνα όςοι ζδιναν λαβι ςε 

αμφιςβθτιςεισ και κατιργθςαν τθν τελεςιδικία από τουσ δικαςτζσ. Ιςχυρίηονταν ότι 

διορκϊνουν ζτςι το πολίτευμα αφαιρϊντασ κάκε αιτία αμφιςβθτιςεωσ. […] Στθν αρχι, 

λοιπόν, αυτά ζκαναν. Καταδίωξαν τουσ ςυκοφάντεσ και τουσ κακοφσ εκείνουσ και φαφλουσ, 

όςοι μιλοφςαν ςτον λαό εναντίον του ςυμφζροντόσ του για να τον κολακζψουν. Η πολιτεία 

χαιρόταν για όλα αυτά που γίνονταν επειδι νόμιηε ότι οι Τριάκοντα ενεργοφν για το 

καλφτερο. Όταν όμωσ ςτερεϊκθκαν ςτθν εξουςία δεν ςζβονταν κανζναν από τουσ πολίτεσ 

αλλά ςκότωςαν όςουσ ξεχϊριηαν από πλοφτο, καταγωγι ι αξίωμα κζλοντασ να 

εξαφανίςουν τουσ επίφοβουσ και, ταυτόχρονα, να αρπάξουν τισ περιουςίεσ τουσ. Σε μικρό 

χρονικό διάςτθμα ςκότωςαν όχι λιγότερουσ από χίλιουσ πεντακόςιουσ.  

Μτφρ. Α.Σ.Βλάχοσ  

 

Β4. Να βρείτε ςτο αρχαίο διδαγμζνο κείμενο που ςασ δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή 

λζξη για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ: ικζτησ, ςυνοχή, δωρητήσ, 

εκτίμηςη, απερίςκεπτοσ.  

Μονάδες 10  

 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ξενοφῶν, Ἱζρων §§ 2.6-9 

(ζκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδθ: Clarendon Press, 1920, ανατ. 1969) 

Στο ζργο αυτό γίνεται ςυηιτθςθ ανάμεςα ςτον τφραννο των Συρακουςϊν Ιζρωνα και τον 

ποιθτι Σιμωνίδθ ςχετικά με τισ διαφορζσ του τυραννικοφ από τον ιδιωτικό βίο.  

  

Ἐγὼ δὲ πεπειραμζνοσ ςαφῶσ οἶδα, ὦ Σιμωνίδθ, καὶ λζγω ςοι ὅτι οἱ τφραννοι τῶν μεγίςτων 

ἀγακῶν ἐλάχιςτα μετζχουςι, τῶν δὲ μεγίςτων κακῶν πλεῖςτα κζκτθνται. Αὐτίκα γὰρ εἰ μὲν 



εἰρινθ δοκεῖ μζγα ἀγακὸν τοῖσ ἀνκρϊποισ εἶναι, ταφτθσ ἐλάχιςτον τοῖσ τυράννοισ μζτεςτιν· 

εἰ δὲ πόλεμοσ μζγα κακόν, τοφτου πλεῖςτον μζροσ οἱ τφραννοι μετζχουςιν. Εὐκὺσ γὰρ τοῖσ 

μὲν ἰδιϊταισ, ἂν μὴ ἡ πόλισ αὐτῶν κοινὸν πόλεμον πολεμῇ, ἔξεςτιν ὅποι ἂν βοφλωνται 

πορεφεςκαι μθδὲν φοβουμζνουσ μι τισ αὐτοὺσ ἀποκτείνῃ, οἱ δὲ τφραννοι πάντεσ πανταχῇ 

ὡσ διὰ πολεμίασ πορεφονται. Αὐτοί τε γοῦν ὡπλιςμζνοι οἴονται ἀνάγκθν εἶναι διάγειν καὶ 

ἄλλουσ ὁπλοφόρουσ ἀεὶ ςυμπεριάγεςκαι. Ἔπειτα δὲ οἱ μὲν ἰδιῶται, ἐὰν καὶ ςτρατεφωνταί 

που εἰσ πολεμίαν, ἀλλ' οὖν ἐπειδάν γε ἔλκωςιν οἴκαδε, ἀςφάλειαν ςφίςιν ἡγοῦνται εἶναι, οἱ 

δὲ τφραννοι ἐπειδὰν εἰσ τὴν ἑαυτῶν πόλιν ἀφίκωνται, τότε ἐν πλείςτοισ πολεμίοισ ἴςαςιν 

ὄντεσ.  

----------  

Αὐτίκα γάρ: παραδείγματοσ χάριν/ χάρθ   

διὰ πολεμίασ: μζςα από εχκρικι χϊρα    

οἴκαδε: ςτθν πατρίδα    

ςυμπεριάγεςθαι <ςυμπεριάγομαι: περιφζρομαι μαηί με…, ςυνοδεφομαι από…   

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Αὐτίκα γὰρ… ἀεὶ 

ςυμπεριάγεςθαι».   

Μονάδες 20 

Γ4.  

α. «εἶναι, πορεφεςθαι»: Να αναγνωρίςετε τθ ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων 

απαρεμφάτων του κειμζνου (μονάδεσ 2) επιςθμαίνοντασ αντίςτοιχα το φαινόμενο τθσ 

ταυτοπροςωπίασ ι ετεροπροςωπίασ (μονάδεσ 2).  

β. «Ἔπειτα δὲ οἱ μὲν ἰδιῶται, ἐὰν καὶ ςτρατεφωνταί που εἰσ πολεμίαν, ἀλλ' οὖν ἐπειδάν γε 

ἔλθωςιν οἴκαδε, ἀςφάλειαν ςφίςιν ἡγοῦνται εἶναι, οἱ δὲ τφραννοι ἐπειδὰν εἰσ τὴν ἑαυτῶν 

πόλιν ἀφίκωνται, τότε ἐν πλείςτοισ πολεμίοισ ἴςαςιν ὄντεσ». Στο παραπάνω απόςπαςμα 

να διακρίνετε τισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ και να γράψετε το είδοσ τουσ (μονάδεσ 6).  

Μονάδες 10 

 


