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∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ   

Λυσίου, ὑπὲρ Μαντιθέου, §§ 9-12 
 ∆οκεῖ 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 ὥστ' 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 περί 
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. 

Α. Από το κείµενο που σας δόθηκε, να µεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το τµήµα: "∆οκεῖ δέ µοι, ... τῶν πατρῴων". 
 Μονάδες  10 
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Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων µε βάση ολόκληρο το 
κείµενο που σας δόθηκε : 

1. α. Σε τι διέφερε ένας τυπικός δικαστικός αγώνας από µία 

     δοκιµασία;         Μονάδες  8  

β. Πού στόχευε ο θεσµός της δοκιµασίας; 
Μονάδες  7 

2. Ποια συγκεκριµένα στοιχεία από την ιδιωτική και 
τη δηµόσια ζωή του αναφέρει στους βουλευτές ο 
Μαντίθεος και ποια εικόνα για τον εαυτό του 
επιδιώκει να προβάλει µέσα από αυτά τα 
στοιχεία ; Μονάδες  15 

3. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω 
άσκηση αντιστοιχίζοντας κάθε λέξη της στήλης Α 
µε µία λέξη της στήλης Β µε βάση την ετυµολογική 
συγγένεια που υπάρχει ανάµεσά τους . 

Α  Β  
δοκεῖ  διανοµή  
καταλειφθείσης  απόγονος  
συµφοράς  καθηγητής  
ἐξέδωκα  δοξασία  
ἐνειµάµην  κατάλοιπα  
βεβίωκα  συµφέροντα  
γενέσθαι  κάτοψη  
διῴκηκα  έκδοση  
ἡγοῦµαι  διοικητής  
ὄψεσθε  αναβίωση  

Μονάδες  10 
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4. α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κύρια µέρη ενός 
ρητορικού λόγου. Μονάδες  4  

β. Ποιο το περιεχόµενο και ποιος ο ρόλος του 
προοιµίου ενός ρητορικού λόγου; Μονάδες  6

 

 

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
'Ισοκράτους ,  πρὸς  ∆ηµόνικον  §§ 5-6 

 ∆ιόπερ ἡµεῖς οὐ παράκλησιν εὑρόντες ἀλλὰ 
παραίνεσιν γράψαντες µέλλοµέν σοι συµβουλεύειν, 
ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι καὶ τίνων ἔργων 
ἀπέχεσθαι καὶ ποίοις τισὶν ἀνθρώποις ὁµιλεῖν καὶ 
πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονοµεῖν . ὅσοι γὰρ τοῦ βίου 
ταύτην τὴν ὁδὸν ἐπορεύθησαν , οὗτοι µόνοι τῆς 
ἀρετῆς ἐφικέσθαι γνησίως ἠδυνήθησαν, ἧς οὐδὲν 
κτῆµα σεµνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν ἐστι . κάλλος µὲν 
γὰρ ἢ χρόνος ἀνήλωσεν ἢ νόσος ἐµάρανε, πλοῦτος δὲ 
κακίας µᾶλλον ἢ καλοκαγαθίας ὑπηρέτης ἐστὶν, 
ἐξουσίαν µὲν τῇ ῥᾳθυµίᾳ παρασκευάζων , ἐπὶ δὲ τὰς 
ἡδονὰς τοὺς νέους παρακαλῶν . 

παράκλησις = προτροπή 
ὀρέγοµαί τινος = επιθυµώ πολύ κάτι 
ὁµιλῶ τινι = συναναστρέφοµαι κάποιον 
ἐφικνοῦµαι = γίνοµαι κάτοχος κάποιου πράγµατος 
ἀναλίσκω = αφανίζω , καταστρέφω 

1.  Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω κείµενο.  
   Μονάδες  20 
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2. α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω 
πίνακες και να συµπληρώσετε τους τύπους που 
λείπουν: 

Ι .  

Ενικός  Αριθµός  
Ονοµ. ὑπηρέτης   
Γεν .    ἧς  
Αιτ .   ὁδὸν   

ΙΙ .  
Πληθυντικός  Αριθµός  

Ονοµ. ἡµεῖς  οὗτοι  
Γεν .    
∆οτ .    

Μονάδες  5 
2. β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω 

πίνακα και να συµπληρώσετε τα κενά του µε τους 
κατάλληλους τύπους των ρηµάτων που σας δίνονται 
(στη φωνή που βρίσκονται). 

 β  ′    ενικό    
πρόσωπο  
οριστικής  
παρα -
τατικού  

β ′  ενικό   
πρόσωπο  
οριστικής  
αορίστου  
 

απαρέµφατο  
αορίστου  

γ ′  πληθυντικό  
πρόσωπο  
οριστικής  
παρακείµενου  
 

µετοχή  
ενεστώτα  
(ονοµαστική  
αρσ .  γένους)  

γράψαντες       
συµβουλεύειν       

Μονάδες  5 
3. α. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις του 

παρακάτω τµήµατος του αδίδακτου κειµένου.  
   "ὅσοι γὰρ τοῦ βίου ταύτην τὴν ὁδὸν ἐπορεύθησαν, 

οὗτοι µόνοι τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαι γνησίως 
ἠδυνήθησαν, ἧς οὐδὲν κτῆµα σεµνότερον οὐδὲ 
βεβαιότερόν ἐστι". Μονάδες  3 
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3. β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρα-
κάτω άσκηση συµπληρώνοντας τα κενά, ώστε 
να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική 
λειτουργία των εξής λέξεων του κειµένου : 
σοι : είναι . . . . .στο . . . . . . . . . . 
τούς νεωτέρους : είναι . . . .  στο . . . . . . . . . . 
ὀρέγεσθαι :  είναι . . . .  στο . . . . . . . . . . 
ἀνθρώποις :  είναι . . . .  στο . . . . . . . .  . 
µόνοι : είναι . . . .  στο . . . . . . . .. . 
χρόνος : είναι . . . .  στο . . . . . . . .. . 
ὑπηρέτης : είναι . . . .  στο . . . . . . . . .  

Μονάδες 7 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  

1 .  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνον  τα  προκαταρκτικά  
(ηµεροµηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα ) .  ∆εν  
θα  µεταφέρετε  στο  τετράδιο  τα  κείµενα  και  τις  
παρατηρήσεις .   

2 .  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  
των  φωτοαντιγράφων ,  αµέσως  µόλις  σας  
παραδοθούν .   

 ∆εν  επιτρέπεται  να  γράψετε  καµ ιά  άλλη  σηµε ίωση .  
Κατά  την  αποχώρησή  σας ,  να  παραδώσετε  µαζί  µε  το  
τετράδιο  και  το  φωτοαντίγραφο .   

3 .  Να  µεταφράσετε  και  τα  δύο  κείµενα  (διδαγµένο  και  
αδίδακτο ) .  

4 .  Να  απαντήσετε  σε  όλες  τις  ερωτήσεις .  
5 .  Η  µεταφορά  και  η  συµπλήρωση  των  πινάκων  στο  

τετράδιό  σας  να  γίνει ,  έστω  πρόχειρα  αλλά  καθαρά ,  
µε  στυλό  διαρκείας .  

6 .  ∆ιάρκεια  εξέτασης  :  τρεις  (3)  ώρες .  7 .  
Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης  :  µ ία  (1)  ώρα  µετά  την  
έναρξη  της  εξέτασης .

 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


