
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 
Α. I) ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» 9-11 «Περί μέν… περί εμου » 
 
II) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα «δέομαι ουν…έγκλημα γενέσθαι.» 

μονάδες 10 
2. Τι είναι η δοκιμασία στην οποία αναφέρεται ο Μαντίθεος και ποια μορφή είχε; 

μονάδες 15 
3. Πώς διαγράφεται το ήθος του Μαντίθεου σύμφωνα με τα λεγόμενα του; 

μονάδες 15 
4. Συμπληρώστε τα κενά χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λέξη(-εις) 

α) Υπάρχουν τριών ειδών ρητορικοί λόγοι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. 
Πρώτα- πρώτα οι 1…………. που είναι λόγοι πολιτικοί και εκφωνούνται στην 
2…………….. Σημαντικότερος πολιτικός ρήτορας θεωρείται ο Δημοσθένης. 
Ακολουθούν οι 3………… λόγοι που έχουν στόχο την απόδειξη της ενοχής ή 
της αθωότητας του κατηγορούμενου κα εκφωνούνται στα 4…………. 
Επιφανέστερος λογογράφος  υπήρξε ο Λυσίας. Τέλος, υπάρχουν οι 
5…………….. λόγοι που εκφωνούνται σε γιορτές και συγκεντρώσεις. Ο 
ρήτορας 6…………. κρίνεται ως ο επιφανέστερος εκπρόσωπος αυτού του 
είδους. 
β) Τα κύρια μέρη του ρητορικού λόγου είναι το 7………….. (ο πρόλογος), η 
8………….. στην οποία ο αγορητής εκθέτει τα σχετικά με το θέμα γεγονότα, η 
9………… (απόδειξη) που είναι και το σημαντικότερο μέρος του ρητορικού 
λόγου και ο 10…………με τον οποίο κλείνει το κείμενο. 

μονάδες 10 
5. καταλειφθείσης: Να γράψετε πέντε λέξεις απλές ή σύνθετες που να παράγονται 

από το ρήμα λαμβάνω 
μονάδες 10 

 
 
 
 

Β. Ι) ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ταυτα δέ ποιήσας ο Κλεόμβροτος εστρατοπεδεύσαντο εν Λεύκτροις της 

Θεσπικης. Οι δέ Θηβαιοι εστρατοπεδεύσαντο επί τω απαντικρύ λόφω. Ένθα δή 

τω Κλεομβρότω φίλοι προσιόντες έλεξαν⋅ Ω Κλεόμβροτε, ει αφήσεις τούς 

Θηβαίους άνευ μάχης κινδυνεύσεις υπό της πόλεως τά έσχατα παθειν. 



 

Αναμνησθήσονται γάρ σου καί ότε εις Κυνός Κεφαλάς αφικόμενος ουδέν της 

χώρας των Θηβαίων εδήωσας, καί ότε ύστερον στρατεύσας απεκρούσθης της 

εμβολης. Είπερ ουν ή σαυτου κήδει ή της πατρίδος επιθυμεις, ακτέον επί τους 

άνδρας. Οι μέν φίλοι τοιαυτα έλεξαν. Ο δέ Κλεόμβροτος ταυτα ακούσας 

παρεσκευάσατο πρός  μάχην. 
Ξενοφώντος Ελληνικά 6,4,4-5 

προσιόντες < πρόσειμι = πλησιάζω 
 εδήωσας < δηοω-ω = καταστρέφω 
 κήδει < κήδομαι = φροντίζω 

ακτέον = πρέπει να οδηγήσεις 
 

II) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφραστεί το κείμενο 

μονάδες 20 
2. α) κινδυνεύσεις, έλεξαν : Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παραπάνω 

ρηματικών τύπων 
β) Θηβαιοι, πόλεως, εμβολης, πατρίδος, άνδρας: να μεταφερθούν οι παραπάνω 
λέξεις στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

μονάδες 10 
3. Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση της περιόδου: «Ω Κλεόμβροτε…τά 
έσχατα παθειν» 

μονάδες 10 
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