
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΝΩΣΤΟ 

ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 
Των τοίνυν άλλων στρατειων και φρουρων ουδεμιας απελείφθην πώποτε, 

αλλά πάντα τον χρόνον διατετέλεκα μετά των πρώτων μέν τας εξόδους ποιούμενος, 
μετά των τελευταίων δε αναχωρων. Καιτοι χρή τους φιλοτίμως κοσμίους 
πολιτευομένους εκ των τοιούτων σκοπειν, αλλ’ ουκ ει τις κομα, διά τουτο μισειν · τα 
μεν γαρ τοιαυτα επιτηδεύματα ούτε τους ιδιώτας ούτε το κοινόν της πόλεως βλάπτει, 
εκ δε των κινδυνεύειν εθελόντων προς τους πολεμίους άπαντες υμεις ωφελεισθε. 
Ώστε ουκ άξιον απ’ όψεως, ω βουλή, ούτε φιλειν ούτε μισειν ουδένα, αλλ’ εκ των 
έργων σκοπειν · πολλοί μεν γαρ μικρόν διαλεγόμενοι και κοσμίως αμπεχόμενοι 
μεγάλων κακων αίτιοι γεγόνασι, έτεροι δε των τοιούτων αμελουντες πολλά καγαθά 
υμας εισίν ειργασμένοι. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Των τοίνυν άλλων ……. Ωφελείσθε» 
(Μονάδες 10) 

2. Ποιες πληροφορίες αντλούμε απ’ το κείμενο για την εξωτερική εμφάνιση του 
Μαντιθέου; Γιατί ο Λυσίας συμπεριέλαβε στην επιχειρηματολογία του και την 
εξωτερική εμφάνιση του πελάτη του; 

(Μονάδες 15) 
3. «Ώστε ουκ άξιον απ’ όξεως, ω βουλή, ούτε φιλειν ούτε μισειν ουδένα, αλλ’ εκ 

των έργων σκοπειν»: Να αναλύσετε την αντίθεση που υπάρχει στην άποψη 
αυτή του Μαντιθέου. 

(Μονάδες 15) 
4. Τι ξέρετε για τη διήγηση ως μέρος ενός ρητορικού λόγου; 

(Μονάδες 10) 
5. α) όψη , οδός : Να συνθέσετε τα ουσιαστικά με τις προθέσεις: 

προς   

συν   

κατά   

επί   

β)Να γράψετε μια πρόταση για κάθε σύνθετο ουσιαστικό με τις  

   υπογραμμισμένες προθέσεις(συν , κατά)  
(Μονάδες 10)  

 
 
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΓΝΩΣΤΟ 

ΑΙΣΧΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ  177-178 
 Επεί δε στεφάνων ανεμνήσθην και δωρεων, έως έτι μέμνημαι, προλέγω υμιν, 

άνδρες Αθηναιοι, ει μη καταλύσετε τας αφθόνους ταύτας δωρεάς και τους εικη 

διδομένους στεφάνους, ουθ’ οι τιμώμενοι χάριν υμιν είσονται ούτε τα της πόλεως 

πράγματα επανορθωθήσεται· τους μεν γαρ πονηρούς ου μη ποτε βελτίους ποιήσετε, 

τους δε χρηστούς εις την εσχάτην αθυμίαν εμβαλειτε. Ότι δ’ αληθη λέγω μεγάλα 

τούτων οιμαι σημεια δείξειν υμιν. Ει  γαρ τις υμας ερωτήσειε, πότερον υμιν 



 

ενδοξοτέρα δοκει η πόλις ημων είναι επί των νυνί καιρων ή επί των προγόνων, 

άπαντες να ομολογήσαιτε, επί των προγόνων. 

Λεξιλόγιο:προλέγω=προφητεύω, εικη= άσκοπα, ανεξέταστα, χάριν οιδα= οφείλω 

ευγνωμοσύνη, εμβάλλω τινά εις αθυμίαν =απογοητεύω κάποιον. 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ: 
1. Να μεταφράσετε το κείμενο 

(Μονάδες 20) 
 
2. Να γράψετε δίπλα σε κάθε λέξη τους ζητούμενους τύπους: 
 

είσομαι: β’ ενικό στον ενεστώτα 
 

διδομένους: ο ίδιος τύπος σε παθητικό μέλλοντα και αόριστο 
 

αληθη: ο ίδιος τύπος στον ενικό στις πλάγιες πτώσεις 
 

ερωτήσειε : εγκλιτική αντικατάσταση 
 

βελτίους , ενδοξοτέρα: να γραφούν τα παραθετικά 
(Μονάδες 10) 

 
3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: 

στεφάνων, εικη,  άπαντες, βελτίους , ή επί των προγόνων 
(Μονάδες 5) 

4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά  τις προτάσεις της παρακάτω περιόδου: «Ει γαρ τις 
υμας………προγόνων». 

(Μονάδες 5) 
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