ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου
§18 Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς
ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκα μετὰ
τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος, μετὰ τῶν τελευταίων
δὲ ἀναχωρῶν. Καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως
πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, ἀλλ’ οὐκ εἴ τις κομᾷ,
διὰ τοῦτο μισεῖν∙ τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς
ἰδιώτας
οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν
κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἃπαντες ὑμεῖς
ὠφελεῖσθε.
§19 Ὣστε οὐκ ἄξιον ἀπ’ ὂψεως οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα,
ἀλλ’ ἐκ τῶν ἒργων
σκοπεῖν∙ πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν
διαλεγόμενοι και κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι
γεγόνασι, ἓτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ
ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.
Α.- Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν… ἀλλ’ ἐκ τῶν ἒργων
σκοπεῖν∙ : να μεταφράσετε το απόσπασμα.
Μονάδες 10
Β.- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Β.1 Αφού επισημάνετε τα εκφραστικά σχήματα που χρησιμοποιεί
ο Μαντίθεος στην §18, για να προβάλλει τη στρατιωτική του
δράση, να προσδιορίσετε ποιες πτυχές της δράσης του
υπογραμμίζουν.
Μονάδες 10
Β.2 Γιατί ο Μαντίθεος έκρινε σκόπιμο να κάνει ειδική αναφορά
στην εξωτερική εμφάνιση και κατά πόσο θεωρεί ότι αυτή πρέπει να
λαμβάνεται υπ’ όψιν για την αξιολόγηση ενός πολίτη που υφίσταται
τη διαδικασία της δοκιμασίας;
Μονάδες 15

Β.3 Ποια ήταν η άποψη του Πλάτωνα για τη Ρητορική και με ποια
επιχειρήματα την υποστήριζε;
Μονάδες 10
Β.4 Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό και ένα ομόρριζο
επίθετο, απλό ή σύνθετο, για καθεμιά από τις ακόλουθες
λέξεις: ἀπελείφθην σκοπεῖν, ἐθελόντων, εἰργασμένοι.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀνδοκίδης, Περὶ τῶν μυστηρίων, § 106
Ἳνα δὲ εἰδῆτε,ὦ ἂνδρες, ὃτι τά πεποιημένα ὑμῖν εἰς
ὁμόνοιαν οὐ κακῶς ἔχει, ἀλλὰ τὰ προσήκοντα καὶ τά
συμφέροντα ὑμῖν αὐτοῖς ἐποιήσατε, βραχέα βούλομαι καὶ
περὶ τούτων εἰπεῖν. Οἱ γὰρ πατέρες οἱ ὑμέτεροι γενομένων
τῇ πόλει κακῶν μεγάλων, ὃτε οἱ τύραννοι μὲν εἶχον τήν
πόλιν, ὁ δὲ δῆμος ἔφευγε, νικήσαντες μαχόμενοι τοὺς
τυράννους ἐπὶ ΙΙαλληνίῳ, στρατηγοῦντος Λεωγόρου τοῦ
προπάππου τοῦ ἐμοῦ καὶ Χαρίου οὗ ἐκεῖνος τὴν θυγατέρα
εἶχεν, ἐξ ἧς ὁ ἡμέτερος ἦν πάππος, κατελθόντες εἰς τὴν
πατρίδα τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τῶν δὲ φυγὴν κατέγνωσαν.
ἔφευγε: ήταν εξόριστος

Γ.1 Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.
Μονάδες 20

Γ.2 Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
τούτων: ονομαστική ενικού
τῇ πόλει:κλητική ενικού
δῆμος: δοτική πληθυντικού
οὗ: αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού γένους
θυγατέρα: γενική ενικού
εἰδῆτε: το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου
ἐποιήσατε:β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου
χρόνου

γενομένων: τον ίδιο τύπο της μετοχής μέλλοντα
εἶχεν: το ίδιο πρόσωπο της οριστικής αορίστου
κατελθόντες: το β΄ενικό της υποτακτικής του ίδιου χρόνου
Μονάδες 10

Γ3.-α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους
τύπους του κειμένου.
Μονάδες 5
-β) Να εντοπίσετε δύο δευτερεύουσες προτάσεις διαφορετικού
είδους από την πρώτη περίοδο του κειμένου, να προσδιορίσετε το
είδος τους και το συντακτικό τους ρόλο και να αιτιολογήσετε την
έγκλιση εκφοράς.
Μονάδες 5

