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ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1 

Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις 
ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον 
εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν 
ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ
τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς 
ἑκατέρᾳ, πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ
πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι. 
Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1.  α. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα 
σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο 
κείμενο (μονάδες 3) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου 
κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 3): 

1) Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι στις δοκιμασίες ο ομιλητής πρέπει κυρίως να αντικρούει με επιχειρήματα τις
κατηγορίες των αντιπάλων, όπως συμβαίνει και στις άλλες δικαστικές διαμάχες. 

2) Ο Μαντίθεος υπόσχεται ότι θα είναι σύντομος στην απολογία του. 

3) Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι του παραχώρησε μεγαλύτερο μερίδιο από την πατρική 

περιουσία ο αδελφός του.  

 β. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1) «Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου.»: Σε ποιους αναφέρεται ο Μαντίθεος με την 
αντωνυμία «ὑμῶν»; (μονάδες 2) 

2) «…διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως»: Ποιο ιστορικό γεγονός υπαινίσσεται με τη 
φράση «διὰ τὰς συμφορὰς τὰς τῆς πόλεως»; (μονάδες 2) 

Μονάδες 10 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι Σωστές ή με Λ αν είναι λανθασμένες:

α. Τα ενθυμήματα είναι βραχυλογικοί συλλογισμοί.

β. Οι επιτάφιοι περιλαμβάνονται στους επιδεικτικούς λόγους.

γ. Ο Γοργίας καλλιέργησε την πολιτκή και ιδιαίτερα τη δικανική ρητορεία.

δ. Οι αρμοδιότητες του Αρείου Πάγου περιορίστηκαν από το 462 π.Χ. στην εκδίκαση φόνων εκ προ μελέτης 
και μερικών άλλων , μικρότερης σημασίας υποθέσεων.

ε. Ο χρόνος των αγορεύσεων στην Ηλιαία περιοριζόταν από ένα υδραυλικό χρονόμετρο την «κλεψύδρα»



Μονάδες 10

Α3. Ποια συναισθήματα πιστεύετε πως δημιουργούνται στις ψυχές των βουλευτών ακούγοντας τον 
Μαντίθεο να μιλά για τη ζωή του; 

Μονάδες 10

 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§1.23 

Ο αρχαίος ιστορικός συγκρίνει τους Περσικούς πολέμους με τον Πελοποννησιακό πόλεμο με αφορμή τις 
επιπτώσεις που ο τελευταίος προκάλεσε στον αρχαιοελληνικό κόσμο.  

Απ᾽ όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα, το μεγαλύτερο ήταν ο Περσικός πόλεμος, ο οποίος 
τερματίστηκε με δυο ναυμαχίες και δύο μάχες, ενώ ο σημερινός πόλεμος κράτησε παρά πολλά χρόνια και 
προκάλεσε τόσες συμφορές στην Ελλάδα, όσες δεν είχε ποτέ πάθει σε ανάλογο χρονικό διάστημα. Ποτέ 
άλλοτε δεν κυριεύτηκαν και δεν καταστράφηκαν τόσες πολιτείες είτε από βαρβάρους είτε από Έλληνες που
πολεμούσαν μεταξύ τους. Σε πολλές, μάλιστα, πολιτείες, αφού καταστράφηκαν, εγκαταστάθηκε 
καινούργιος πληθυσμός. Ποτέ άλλοτε δεν έγιναν τόσες εξορίες και δεν σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, είτε 
στον πόλεμο είτε σ᾽εμφυλίους σπαραγμούς. Εκτός απ᾽ αυτό, πολλά από τα όσα αναφέρονται σε παλιές 
διηγήσεις, τα οποία όμως σπάνια επαληθεύονταν, έγιναν πιστευτά. Γιατί έγιναν πολλοί και καταστρεπτικοί 
σεισμοί και εκλείψεις ηλίου πολύ συχνότερες από όσες μπορούσαν να μνημονευτούν για τις παλιές εποχές.
Μεγάλες ξηρασίες σημειώθηκαν σε πολλά μέρη και προκάλεσαν λιμούς και τέλος η φοβερή επιδημία, που 
προξένησε μεγάλες βλάβες και καταστροφή. Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

Μτφρ. Αγγ. Βλάχος 

Β1. Να αναπαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το παράλληλο κείμενο. 
Ποιες ήταν οι συμφορές στις οποίες αναφέρεται ο Μαντίθεος στο αρχαίο κείμενο;

Μονάδες 10

Β2. Να βρείτε για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις με ποια έχει ετυμολογική συγγένεια μέσα από το 
αρχαίο κείμενο: α. δέηση β. κλητική γ. Δικαστήριο δ. δικτάτορας ε. νομοθεσία ζ. είδηση η. εγκλεισμός

Μονάδες 10 

 

*Τα θέματα βασίζονται στο αρχείο της τράπεζας θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
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