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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, παράγρ. 3-7 
 
   Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον 

οὐδ'ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον  
4 τῆς τότε πολιτείας. ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν 
Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ 
Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε, καὶ οὔτε τῶν 
τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν> οὔτε 
μεθισταμένης  τῆς  πολιτείας,  ἀλλ'  ἤλθομεν  
πρὶν  τοὺς ἀπὸ Φυλῆς  εἰς  τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν  

5 πρότερον πένθ ' ἡμέραις. καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν 
εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν 
μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ' ἐκεῖνοι 
φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς 
ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι 
μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον  

6 καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον. ἔπειτα δὲ 
ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας σκοπεῖν 
εὔηθές ἐστιν . ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν 
ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν 
ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. ἐκεῖνος 
δ'ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος . ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε, 
ἐψηφίσασθε τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς 
ἱππεύσαντας, ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε  



 

7 παρ'αὐτῶν. ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ' 
ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 
παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις. 

 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε στο 

τετράδιό σας το τμήμα: "Πρῶτον δέ ... μεταδιδόναι τῆς 
πολιτείας". 
 Μονάδες  10 

 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 

παρακάτω ερωτήσεων: 
 
 1. Στο χωρίο "Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ... τῆς τότε 

πολιτείας", ο Μαντίθεος αναφέρει τα τρία σημεία τού 
εναντίον του κατηγορητηρίου. Από τις παραγράφους 
4 έως 7 του κειμένου, βρείτε και αντιστοιχίστε προς 
αυτά τα σημεία τα επιχειρήματα που τα αναιρούν. 

 Μονάδες  15  

 
2. Με βάση την παράγραφο 5 του κειμένου (οὔτ' 

ἐκεῖνοι .. . τὸν δῆμον.), να περιγράψετε και να 
χαρακτηρίσετε γενικά την πολιτική που 
ακολούθησαν οι τριάκοντα τύραννοι έναντι 
των συμπολιτών τους. 

Μονάδες 15 
 

3. Τι γνωρίζετε για τους αρχαίους λογογράφους 
και ποιος ο κυριότερος εκπρόσωπός τους στην 
Αθήνα; 

 Μονάδες 10 
 



 

4. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ομόρριζα, 
απλά ή σύνθετα, της αρχαίας ή νέας ελληνικής, 
για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  
ἀφιγμένους,  ἀποδημοῦσι, ἁμαρτάνουσι 

σκοπεῖν,     φαίνονται.  

  Μονάδες  10 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

'Ανδοκίδου Κατά 'Αλκιβιάδου, παράγρ. 10,14 
 

 Ὧν ἕνεκα περὶ ἐμαυτοῦ παραλιπών, Ἀλκιβιάδου 
τὸν βίον ἀναμνῆσαι βούλομαι. καίτοι ἀπορῶ γε διὰ 
τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων πόθεν ἄρξωμαι. περὶ μὲν 
οὖν μοιχείας καὶ γυναικῶν ἀλλοτρίων ἁρπαγῆς καὶ 
τῆς ἄλλης βιαιότητος καὶ παρανομίας καθ ' ἕκαστον εἰ 
δεήσειε λέγειν, οὐκ ἂν ἐξαρκέσειεν ὁ παρὼν χρόνος. 
λαβὼν δὲ τοσαύτην προῖκα, ὅσην οὐδεὶς τῶν 
Ἑλλήνων, οὕτως ὑβριστὴς ἦν, εἰσάγων εἰς τὴν αὐτὴν 
οἰκίαν ἑταίρας, καὶ δούλας καὶ ἐλευθέρας, ὥστ' 
ἠνάγκασε τὴν γυναῖκα σωφρονεστάτην οὖσαν 
ἀπολιπεῖν, ἐλθοῦσαν πρὸς τὸν ἄρχοντα κατὰ τὸν 
νόμον. 
 
οὐκ ἂν ἐξαρκέσειεν = δεν θα επαρκούσε 
ὑβριστής = αλαζόνας 
 
1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω κείμενο. 

Μονάδες  20 

 



 

2. α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω 

πίνακες και να συμπληρώσετε τους τύπους που 

λείπουν: 

Ι .  
Εν ικ ός  Α ριθμός  

Ον .  ὑβρ ιστή ς  

Γεν .   

Δοτ .   

Α ιτ .   

ΙΙ.  
Πληθ υντικός  αριθμό ς  

Γεν .  ἁμ αρτημ άτων  

Δο τ.   

Αιτ .   

Μονάδες 5  



 

2. β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω 
πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του με τους 
κατάλληλους τύπους του ρήματος που σας δίνεται 
(στη φωνή που βρίσκεται). 

 

 γ ′   ενικό   

πρόσωπο 

οριστικής 

ενεστώτα 

 γ΄πληθυντικό 

πρόσωπο 

οριστικής 

ενεστώτα 

 

γ ′   ενικό   

πρόσωπο 

οριστικής 

παρατατικού 

β ′   ενικό   

πρόσωπο 

οριστικής 

μέλλοντα 

β ′   πληθυντικό  

πρόσωπο 

οριστικής 

μέλλοντα 

ἠν ά γκασε       

Μονάδες 5  

 

3.  Να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι παρακάτω δέκα 

όροι του κειμένου: 

 ἀναμνῆσαι,  διὰ τὸ πλῆθος,  γυναικῶν,  λέγειν,   

 ὁ χρόνος,  προῖκα,  τῶν Ἑλλήνων,  ὑβριστής,  ἑταίρας,  

ἐλθοῦσαν. 

Μονάδες 10 

 

 


