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ΚΕΙΜΕΝΟ:
1 Εἰ µὴ ςυνῄδθ, ὦ βουλή, τοῖσ κατθγόροισ βουλοµένοισ ἐκ παντὸσ τρόπου κακῶσ ἐµὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν
αὐτοῖσ χάριν εἶχον ταύτθσ τῆσ κατθγορίασ· ἡγοῦµαι γὰρ τοῖσ ἀδίκωσ διαβεβλθµένοισ τούτουσ εἶναι
µεγίςτων ἀγακῶν αἰτίουσ, οἵτινεσ ἂν αὐτοὺσ ἀναγκάηωςιν εἰσ ἔλεγχον τῶν
2 αὐτοῖσ βεβιωµένων καταςτῆναι. ἐγὼ γὰρ οὕτω ςφόδρα ἐµαυτῷ πιςτεύω, ὥςτ' ἐλπίηω καὶ εἴ τισ πρόσ µε
τυγχάνει ἀθδῶσ *ἢ κακῶσ+ διακείµενοσ, ἐπειδὰν ἐµοῦ λέγοντοσ ἀκούςῃ περὶ τῶν πεπραγµένων,
µεταµελήςειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω µε εἰσ τὸν λοιπὸν χρόνον 3 ἡγήςεςκαι. ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν
µὲν τοῦτο µόνον ὑµῖν ἐπιδείξω, ὡσ εὔνουσ εἰµὶ τοῖσ κακεςτθκόςι πράγµαςι καὶ ὡσ ἠνάγκαςµαι τῶν αὐτῶν
κινδύνων µετέχειν ὑµῖν, µθδέν πώ µοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωµαι <καὶ>
περὶ τὰ ἄλλα µετρίωσ βεβιωκὼσ καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ *παρὰ+ τοὺσ λόγουσ τοὺσ τῶν ἐχκρῶν,
δέοµαι ὑµῶν ἐµὲ µὲν δοκιµάηειν, τούτουσ δὲ ἡγεῖςκαι χείρουσ εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡσ οὐχ ἵππευον
οὐδ'ἐπεδήµουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ µετέςχον τῆσ τότε πολιτείασ.
-Λ υ ς ί ο υ Ὑ π ὲ ρ Μ α ν τ ι θ έ ο υ , 1 - 3

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Α. Από το κείµενο που ςασ δίνεται να µεταφράςετε το
τµήµα: "ἐγὼ γὰρ οὕτω ςφόδρα . . . χείρουσ εἶναι".
(μονάδεσ 10)
Β1. Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ του προοιμίου ςε ζνα ρθτορικό λόγο; Σο προοιμιο του ‘’ Ὑ π ὲ ρ Μ α ν τ ι θ έ ο
υ’’ το πετυχαίνει; (μονάδεσ 15)
Β2. Να υποδείξετε τισ εκφράςεισ του κειµένου µε τισ οποίεσ ο
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Μαντίκεοσ χαρακτθρίηει το ήκοσ των αντιπάλων του και αυτέσ µε τισ οποίεσ προβάλλει το δικό του ήκοσ.
(μονάδεσ 15)
Β3. Ποια υπήρξε θ ςυµβολή του Γοργία ςτθν ανάπτυξθ τθσ αρχαίασ ρθτορικήσ;
(μονάδεσ 10)
Β4. Να γράψετε µία άλλθλέξθ, ετυµολογικώσ ςυγγενή, από το αρχαίο κείµενο που ςασ δίνεται για
κακεµιά από τισ παρακάτω λζξεισ :
ςυνείδθςθ, θγεµόνασ, διάβολοσ, ευτυχία, βίοσ.
(μονάδεσ 10)
ΑΓΝΩΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
... ἐπειδὴ δὲ ἐπυνκάνεςκε τοὺσ μὲν τριςχιλίουσ ςταςιάηοντασ, τοὺσ ἄλλουσ δὲ πολίτασ ἐκ τοῦ ἄςτεωσ
ἐκκεκθρυγμένουσ, τοὺσ δὲ τριάκοντα μὴ τὴν αὐτὴν γνώμθν ἔχοντασ, πλείουσ δ' ὄντασ τοὺσ ὑπὲρ ὑμῶν
δεδιότασ ἢ τοὺσ ὑμῖν πολεμοῦντασ, τότ' ἤδθ καὶ κατιέναι προςεδοκᾶτε καὶ παρὰ τῶν ἐχκρῶν λήψεςκαι
δίκθν. ταὐτὰ γὰρ τοῖσ κεοῖσ θὔχεςκε, ἅπερ ἐκείνουσ ἑωρᾶτε ποιοῦντασ, ἡγούμενοι διὰ τὴν τῶν τριάκοντα
πονθρίαν πολὺ μᾶλλον ςωκήςεςκαι ἢ διὰ τὴν τῶν φευγόντων δύναμιν κατιέναι. Χρὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ
δικαςταί, τοῖσ πρότερον γεγενθμένοισ παραδείγμαςι χρωμένουσ βουλεύεςκαι περὶ τῶν μελλόντων
ἔςεςκαι, καὶ τούτουσ ἡγεῖςκαι δθμοτικωτάτουσ, οἵτινεσ ὁμονοεῖν ὑμᾶσ βουλόμενοι τοῖσ ὅρκοισ καὶ ταῖσ
ςυνκήκαισ ἐμμένουςι, νομίηοντεσ καὶ τῆσ πόλεωσ ταύτθν ἱκανωτάτθν εἶναι ςωτθρίαν καὶ τῶν ἐχκρῶν
μεγίςτθν τιμωρίαν…
Λυςίασ, Δήμου καταλφςεωσ ἀπολογία, 23 – 24
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:
Α. Να μεταφραςτεί το παραπάνω απόςπαςμα (μονάδεσ 10 )
Β1.Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται:
τοῦ ἄςτεωσ : δοτικι ενικοφ
δύναμιν: κλθτικι ενικοφ
δεδιότασ : ονομαςτικι ενικοφ
ἄνδρεσ : κλθτικι ενικοφ
τῆσ πόλεωσ : αιτιατικι πλθκυντικοφ ( μονάδεσ 5)
Β2. μᾶλλον, μεγίςτθν, ἱκανωτάτθν, πλείουσ, δθμοτικωτάτουσ: Να γραφοφν οι άλλοι βακμοί των επικζτων
(μονάδεσ 5)
Β3. Να γίνει χρονικι αντικατάςταςθ των παρακάτω ρθμάτων και ρθματικϊν τφπων
α) ςτο β’πρόςωπο ενικοφ οριςτικισ :λήψεςκαι, ἐκκεκθρυγμένουσ
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β) ςτο γ’ πρόςωπο πλθκυντικοφ οριςτικισ: ἐμμένουςι, κατιέναι (μονάδεσ 8)
Γ1.Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικά οι τφποι
τῶν ἐχκρῶν
ὑμῖν
νομίηοντεσ
ἱκανωτάτθν
τούτουσ
( μονάδεσ 5)
Γ2. « ἅπερ ἐκείνουσ ἑωρᾶτε ποιοῦντασ», «οἵτινεσ ὁμονοεῖν ὑμᾶσ βουλόμενοι τοῖσ ὅρκοισ καὶ ταῖσ
ςυνκήκαισ ἐμμένουςι»: Να γίνει πλιρθσ ςυντακτικι αναγνϊριςθ των προτάςεων.
(μονάδεσ 7)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ!

