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A. Κείμενο:
Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8
Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων
οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι
πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ
ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε
πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ
μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν ἐκείνοις δὲ
τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵
ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄
ἠξίουν͵ ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵
δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς
μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς
καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε
ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου
καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον.
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα:" ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα…καὶ
μαρτύρησον. "
Μονάδες 10

2. Ποια ήταν τα θέματα για τα οποία αποφάσιζε η Εκκλησία του Δήμου,
πού και πότε συνεδρίαζε αυτή και πώς ψηφίζονταν οι αποφάσεις;
Μονάδες 10

3. Ποιο βασικό αποδεικτικό στοιχείο της αθωότητάς του εκθέτει ο
Μαντίθεος στο κείμενο και με ποια επιχειρήματα το τεκμηριώνει;
Μονάδες 15

4. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο…ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι: Να
σχολιάσετε, με βάση το χωρίο, το ήθος των κατηγόρων, όπως το
παρουσιάζει ο Μαντίθεος.
Μονάδες 15

5. α) πιστεύοιτε, ἐξαλειφθῆναι, ἔχοντας, βουλομένῳ, ὁρῶ: Να γράψετε
ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5
2 β) ἀποδείξειεν, ἀπενεχθέντα, παραδοθέντα, καταβαλόντα, συνδίκοις:
Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά
τους.
Μονάδες 5
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ΑΓΝΩΣΤΟ
Εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ
πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία,
διοικοῦνται δ' αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις
τῶν ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις
τοῖς κειμένοις. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς
ἕκαστος ἐπιστάσθω ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον γραφὴν
παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον
φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ παρρησίας. Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης
τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ, "ψηφιοῦμαι
κατὰ τοὺς νόμους," ἐκεῖνό γε εὖ εἰδὼς ὅτι ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ
νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία.
οἱ ἐφεστηκότες=οι άρχοντες
γραφή=καταγγελία
Εὖ γὰρ ἴστε : γνωρίζετε καλά
διόπερ : γι αυτό βέβαια, γι αυτό ακριβώς
ψηφίζομαι : αποφασίζω

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω
κειμένου.
Μονάδες 20
Γ2α. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις.
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μηδεὶς : ονομαστική ουδετέρου, ενικού αριθμού
τυραννὶς: αιτιατική ενικού.
πόλεις: κλητική ενικού
τοῦτο: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου
νομοθέτης : κλητική ενικού
ΜΟΝΑΔΕΣ : 10
Γ2β. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι :
εἰσὶ : γ ενικό προστακτική ενεστώτα
φέρειν : υποτακτική ενεστώτα , γ πληθυντικό, ενεργητικής
φωνής
μέλλει : γ ενικό παρατατικού οριστικής , ενεργητικής φωνής
ΜONAΔΕΣ 5
Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων και
φράσεων:
τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία:
ὑμῶν:
δικάσων:
πρῶτον:
πᾶσιν:
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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