
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§7-8 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶσ ἂν ἀποδείξειεν οὔτ᾽ ἀπενεχκζντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοκζντα 

τοῖσ ςυνδίκοισ οὔτε κατάςταςιν καταβαλόντα. Καίτοι πᾶςι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι 

ἀναγκαῖον ἦν τοῖσ φυλάρχοισ, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺσ ἔχοντασ τὰσ καταςτάςεισ, αὐτοῖσ 

ηθμιοῦςκαι. Ὥςτε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοισ τοῖσ γράμμαςιν ἢ τοφτοισ πιςτεφοιτε· ἐκ μὲν 

γὰρ τοφτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφκῆναι τῷ βουλομζνῳ, ἐν ἐκείνοισ δὲ τοὺσ ἱππεφςαντασ 

ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχκῆναι. Ἔτι δζ, ὦ βουλι, εἴπερ ἵππευςα, οὐκ ἂν ἦ 

ἔξαρνοσ ὡσ δεινόν τι πεποιθκϊσ, ἀλλ᾽ ἠξίουν, ἀποδείξασ ὡσ οὐδεὶσ ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν 

κακῶσ πζπονκε, δοκιμάηεςκαι. Ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶσ ταφτῃ τῇ γνϊμῃ χρωμζνουσ, καὶ πολλοὺσ 

μὲν τῶν τότε ἱππευςάντων βουλεφοντασ, πολλοὺσ δ᾽ αὐτῶν ςτρατθγοὺσ καὶ ἱππάρχουσ 

κεχειροτονθμζνουσ. Ὥςτε μθδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖςκε ταφτθν ποιεῖςκαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι 

περιφανῶσ ἐτόλμθςάν μου καταψεφςαςκαι. Ἀνάβθκι δζ μοι καὶ μαρτφρθςον. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α1. Να γράψετε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμία από τισ παρακάτω περιόδουσ 

λόγου και δίπλα ςε αυτό τθ λζξθ «ωςτό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάθοσ», αν είναι 

λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 5) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι 

ςασ γράφοντασ τισ λζξεισ/φράςεισ του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ 

5): 

1. Ο Μαντίκεοσ εκφράηει τθν πεποίκθςθ ότι κανείσ δεν μπορεί να αποδείξει τθν ενοχι του. 

2. Ο Μαντίκεοσ προτρζπει τουσ βουλευτζσ να λάβουν υπόψθ τουσ μόνο τουσ καταλόγουσ 

με τα ονόματα των ιππζων από τουσ οποίουσ ειςπράχκθκαν τα αντίςτοιχα επιδόματα. 

3. Ο Μαντίκεοσ παραδζχεται ότι κάποιοι από τουσ πολίτεσ υπζφεραν εξαιτίασ του. 

4. Ο Μαντίκεοσ ιςχυρίηεται ότι πολλοί από τουσ βουλευτζσ εκλζχκθκαν ςε αυτό το αξίωμα, 

επειδι δεν είχαν υπθρετιςει ςτο ιππικό τθν εποχι των Τριάκοντα. 

5. Ο Μαντίκεοσ καλεί μάρτυρα, για να επιβεβαιϊςει τον χρόνο επιςτροφισ του ςτθν 

Ακινα. 

Μονάδεσ 10 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀριςτοτζλησ, Ῥθτορικὴ 1396b 

Ο φιλόςοφοσ ορίηει τθ ρθτορικι ωσ τζχνθ τθσ πεικοφσ, ταξινομεί τουσ τρόπουσ πεικοφσ 

(επίκλθςθ ςτθ λογικι, ςτο ςυναίςκθμα και ςτο ικοσ του ομιλθτι) και προςκζτει ότι ο 



ριτορασ μεταχειρίηεται τουσ ρθτορικοφσ ςυλλογιςμοφσ, τα ἐνκυμιματα και τα 

παραδείγματα. 

 

Δφο είδθ ενκυμθμάτων υπάρχουν: μερικά αποδεικνφουν ότι κατιτί είναι ι δεν είναι, κάποια 

άλλα ελζγχουν· τα δφο αυτά είδθ διαφζρουν μεταξφ τουσ όπωσ ο ζλεγχοσ και ο ςυλλογιςμόσ 

ςτθ διαλεκτικι. Στο αποδεικτικό ενκφμθμα ςυνάγεται ςυμπζραςμα από προτάςεισ που το 

περιεχόμενό τουσ είναι κοινισ αποδοχισ, ενϊ ςτο ελεγκτικό ενκφμθμα ςυνάγεται 

ςυμπζραςμα που δεν είναι αποδεκτό από τον αντίπαλο.  

Μτφρ. Δ. Λυπουρλισ 

Β4. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του αρχαίου διδαγμζνου κειμζνου να γράψετε μία 

περίοδο λόγου ςτθ Νζα Ελλθνικι, όπου θ ςυγκεκριμζνθ λζξθ να χρθςιμοποιείται με 

διαφορετική ςημαςία από αυτιν που ζχει ςτο κείμενο: κατάςταςιν, γράμμαςιν,  

δοκιμάηεςθαι, ἡγεῖςθε, μαρτφρθςον. Μπορείτε να τθ χρθςιμοποιιςετε ςε οποιαδήποτε 

μορφή τησ (μζροσ του λόγου, πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο).  

Μονάδεσ 10 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ξενοφῶν, Ἀγθςίλαοσ §§ 1.23-1.25.8 

(ζκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδθ: Clarendon Press, 1920, ανατ. 1969) 

Στο ζργο αυτό ο Ξενοφϊν εγκωμιάηει τον Σπαρτιάτθ βαςιλιά Αγθςίλαο τον Β´, που 

βαςίλευςε από το 399 ζωσ το 360 π.Χ. Στο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα αναφζρεται ςτθν 

εκςτρατεία του ςτθν Μ. Αςία και ςτθν προςπάκειά του να ςυγκροτιςει ιππικό. 

 

Ἐπεὶ μζντοι ἀνὰ τὰ πεδία οὐδὲ ἐν τῇ Φρυγίᾳ ἐδφνατο ςτρατεφεςκαι διὰ τὴν Φαρναβάηου 

ἱππείαν, ἔδοξεν αὐτῷ ἱππικὸν καταςκευαςτζον εἶναι, ὡσ μὴ δραπετεφοντα πολεμεῖν δζοι 

αὐτόν. Τοὺσ μὲν οὖν πλουςιωτάτουσ ἐκ παςῶν τῶν ἐκεῖ πόλεων ἱπποτροφεῖν κατζλεξε. 

Προεῖπε δζ, ὅςτισ παρζχοιτο ἵππον καὶ ὅπλα καὶ ἄνδρα δόκιμον, ὡσ ἐξζςοιτο αὐτῷ μὴ 

ςτρατεφεςκαι· καὶ ἐποίθςεν οὕτωσ ἕκαςτον προκφμωσ ταῦτα πράττειν ὥςπερ ἄν τισ τὸν 

ὑπὲρ αὑτοῦ ἀποκανοφμενον προκφμωσ μαςτεφοι. Ἔταξε δὲ καὶ πόλεισ ἐξ ὧν δζοι τοὺσ 

ἱππζασ παραςκευάηειν, νομίηων ἐκ τῶν ἱπποτρόφων πόλεων εὐκὺσ καὶ φρονθματίασ 

μάλιςτα ἂν ἐπὶ τῇ ἱππικῇ γενζςκαι. Καὶ τοῦτ’ οὖν ἀγαςτῶσ ἔδοξε πρᾶξαι, ὅτι κατεςκεφαςτο 

τὸ ἱππικὸν αὐτῷ καὶ εὐκὺσ ἐρρωμζνον ἦν καὶ ἐνεργόν. Ἐπειδὴ δὲ ἔαρ ὑπζφαινε, ςυνιγαγε 

πᾶν τὸ ςτράτευμα εἰσ Ἔφεςον· ἀςκῆςαι δὲ καὶ αὐτὸ βουλόμενοσ ἆκλα προὔκθκε καὶ ταῖσ 



ἱππικαῖσ τάξεςιν, ἥτισ κράτιςτα ἂν ἱππεφοι, καὶ ταῖσ ὁπλιτικαῖσ, ἥτισ ἂν ἄριςτα ςωμάτων 

ἔχοι· καὶ πελταςταῖσ δὲ καὶ τοξόταισ ἆκλα προφκθκεν, οἵτινεσ κράτιςτοι τὰ προςικοντα ἔργα 

φαίνοιντο. 

---------- 

ἀνὰ τὰ πεδία: ςτισ πεδιάδεσ 

κατζλεξε: ςτρατολόγθςε  

μαςτεφοι: αναηθτά, ψάχνει να βρει  

φρονθματίασ: με υψθλό φρόνθμα, υπερθφάνεια 

ὑπζφαινε: άρχιηε να φαίνεται   

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Προεῖπε δζ, … ἦν καὶ ἐνεργόν».  

Μονάδεσ 20 

Γ4.  

α. Να προςδιορίςετε τθν κφρια ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων 

επιρρθματικϊν προςδιοριςμϊν του κειμζνου: 

 ἐν τῇ Φρυγίᾳ:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 διὰ τὴν ἱππείαν: είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 προθφμωσ: είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 μάλιςτα:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 εἰσ Ἔφεςον: είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 κράτιςτα:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

(μονάδεσ 6) 

β. «ἔδοξεν αὐτῷ ἱππικὸν καταςκευαςτζον εἶναι»: Ο Ξενοφϊν αναφζρει ότι ο Αγθςίλαοσ 

πιρε μία ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ. Στο χωρίο «Ἐπεὶ μζντοι … δζοι αὐτόν.» να καταγράψετε 

τισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ που δθλϊνουν τθν αιτία και τον ςκοπό αυτισ τθσ απόφαςθσ. 

(μονάδεσ 4) 

Μονάδεσ 10 

 

 


