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Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο 
Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 

 
1 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  

2 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  

3 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 οὐχ ἵππευον οὐδ 'ἐπεδήµουν ἐπὶ 
τῶν τριάκοντα , οὐδὲ µετέσχον τῆς τότε πολιτείας .  

 
 
Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε  στο 

τετράδιό  σας το τµήµα :   "ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα . . . 
χείρους εἶναι".  

Μονάδες 10 
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Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις  των 
παρακάτω  ερωτήσεων :  

 

Β1. Ποια είναι τα στοιχεία  που συνθέτουν το εναντίον  
του Μαντιθέου κατηγορητήριο , σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα της παραγράφου  3 του κειµένου ;  

Μονάδες 15 
 

Β2. Να υποδείξετε  τις εκφράσεις  του κειµένου µε τις  
οποίες ο Μαντίθεος χαρακτηρίζει  το ήθος των 
αντιπάλων  του και αυτές µε τις οποίες  προβάλλει 
το δικό του ήθος .  

Μονάδες 15 
 

Β3. Ποια υπήρξε η συµβολή του Γοργία  στην ανάπτυξη  
της αρχαίας  ρητορικής ;   

Μονάδες 10 
 

Β4. Να µεταφέρετε  στο τετράδιό  σας τις λέξεις που σας 
δίνονται παρακάτω . ∆ίπλα σε καθεµιά από αυτές , 
να γράψετε µία άλλη λέξη , ετυµολογικώς συγγενή ,  
από το αρχαίο κείµενο που σας δίνεται :  

 συνείδηση, ηγεµόνας, διάβολος, ευτυχία, βίος . 
  

Μονάδες 10 
 

Γ.  Αδίδακτο  κείµενο 
∆ιόδωρος  Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη  ΧΙΙ 53, 1-2 

 
1   Ἐπὶ δὲ τούτων κατὰ τὴν Σικελίαν Λεοντῖνοι , 

Χαλκιδέων µὲν ὄντες ἄποικοι , συγγενεῖς  δὲ Ἀθηναίων , 
ἔτυχον ὑπὸ Συρακοσίων πολεµούµενοι .  Πιεζόµενοι δὲ 
τῷ πολέµῳ καὶ διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν Συρακοσίων  
κινδυνεύοντες  ἁλῶναι  κατὰ κράτος ἐξέπεµψαν πρέσβεις 
εἰς τὰς Ἀθήνας ἀξιοῦντες  τὸν δῆµον βοηθῆσαι τὴν 
ταχίστην   καὶ  τὴν   πόλιν   ἑαυτῶν  ἐκ  τῶν   κινδύνων  



 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

2 ῥύσασθαι .  Ἦν δὲ τῶν ἀπεσταλµένων ἀρχιπρεσβευτὴς 
Γοργίας ὁ ῥήτωρ , δεινότητι λόγου πολὺ προέχων 
πάντων τῶν καθ '  ἑαυτόν .  Οὗτος καὶ τέχνας ῥητορικὰς  
πρῶτος ἐξεῦρε  καὶ κατὰ τὴν σοφιστείαν  τοσοῦτο τοὺς 
ἄλλους ὑπερέβαλεν , ὥστε µισθὸν λαµβάνειν παρὰ τῶν 
µαθητῶν µνᾶς ἑκατόν .   
 

---------------- 
ῥύσασθαι (ῥύοµαι = λυτρώνω , σώζω)  
 
Γ1. Να µεταφράσετε  στο τετράδιό σας το παραπάνω  

κείµενο .  
Μονάδες 20 

 

Γ2.α. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για 
καθεµιά από τις παρακάτω  λέξεις :  

 ὄντες :  δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους 
 ῥήτωρ :  κλητική ενικού 
 δεινότητι :  ονοµαστική ενικού 
 πάντων :  γενική πληθυντικού θηλυκού γένους 
 οὗτος :  αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους 
 

Μονάδες 5 
 Γ2.β.ἔτυχον : β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής 

 ενεργητικού  αορίστου β΄ 
 ἐξέπεµψαν :   α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής  
  ενεργητικού αορίστου 
 ἀξιοῦντες :  γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού  
  µέσης φωνής 
 ὑπερέβαλεν : απαρέµφατο ενεργητικού µέλλοντα 
 λαµβάνειν :  β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεργητικού  
  παρακειµένου. 

Μονάδες 5 
 

Γ3. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις: 
 πολεµούµενοι, τῶν Συρακοσίων, βοηθῆσαι,  
 ὁ ῥήτωρ, πρῶτος. 

Μονάδες 10 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  
(ηµεροµηνία , κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  Καµιά 
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται  να γράψετε .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  

4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  

5. ∆ιάρκεια εξέτασης  :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μιάµισυ (1 1/2) ώρα  
µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων .  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


