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Ηµεροµηνία: Σάββατο 8 Απριλίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

A. ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου §§ 2, 18, 19

§2 Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐµαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός µε τυγχάνει
ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείµενος, ἐπειδὰν ἐµοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγµένων,
µεταµελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω µε εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι.
§18 Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεµιᾶς ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλὰ
πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκα µετὰ τῶν πρώτων µὲν τὰς ἐξόδους ποιούµενος, µετὰ
τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν. καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίµως καὶ κοσµίως
πολιτευοµένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, ἀλλ’ οὐκ εἴ τις κοµᾷ, διὰ τοῦτο µισεῖν· τὰ
µὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύµατα οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει,
ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὸς τοὺς πολεµίους ἅπαντες ὑµεῖς ὠφελεῖσθε.
§19 Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ’ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε µισεῖν οὐδένα, ἀλλ’ ἐκ
τῶν ἔργων σκοπεῖν· πολλοὶ µὲν γὰρ µικρὸν διαλεγόµενοι καὶ κοσµίως ἀµπεχόµενοι
µεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀµελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ
ὑµᾶς εἰσιν εἰργασµένοι.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟΥ

Β1.

Από το κείµενο που σας δίνεται να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση
του αποσπάσµατος: «Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν … ἐκ τῶν ἔργων
σκοπεῖν».
Μονάδες 10

Β2.

Για ποιο λόγο σύµφωνα µε το κείµενο κάποιοι «ἐτύγχανον διακείµενοι ἀηδῶς»
προς τον Μαντίθεο (µονάδες 5); Πώς προσπαθεί να υποβαθµίσει το
συγκεκριµένο στοιχείο ο οµιλητής (µονάδες 5); Για την απάντησή σας να
συσχετίσετε τις παραγράφους 2 και 18 που σας δίνονται.
Μονάδες 10

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
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Στις παραγράφους 18-19 ποια συναισθήµατα (παθοποιία) προσπαθεί να
προκαλέσει ο Μαντίθεος στις ψυχές των βουλευτών; Για την απάντησή σας να
στηριχθείτε σε δεδοµένα του κειµένου.
Μονάδες 10
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Β3.
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Β4.

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α΄ µε εκείνα της στήλης Β΄:

1.
2.
3.
4.

Στήλη Α΄
µαρτυρικές καταθέσεις
Όµηρος
γνώµες, ρητορικά ήθη
«Τέχνη»

5. Ηλιαία

6. Πλάτωνας

7. εκφωνούνταν σε γιορτές
8. Σικελία
9. Λυσίας
10. ∆ηµοσθένης

Β5.

Στήλη Β΄
α. έντεχνες αποδείξεις
β. λογογράφος
γ. η ρητορική είναι όργανο απάτης
δ. εκπρόσωπος συµβουλευτικών
λόγων
ε. κοιτίδα της συστηµατικής
ρητορικής
στ. η ευγλωττία είναι σπάνιο θεϊκό
χάρισµα
ζ. δικαστήριο
η. πρώτο εγχειρίδιο ρητορικής
θ. άτεχνες αποδείξεις
ι. επιδεικτικοί λόγοι
Μονάδες 10

Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούµενα:
ἀηδῶς:
να σχηµατίσετε ένα οµόρριζο επίθετο της νέας ελληνικής
γλώσσας.
επίτευξη:
να γράψετε τη λέξη του κειµένου µε την οποία έχει
ετυµολογική συγγένεια.
λέγοντος:
να σχηµατίσετε µία οµόρριζη λέξη της νέας ελληνικής.
ἐπιτηδεύµατα:
να σχηµατίσετε ένα οµόρριζο ρήµα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
πολιτευοµένους: να σχηµατίσετε ένα παράγωγο ουσιαστικό της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας που να δηλώνει το αποτέλεσµα της
ενέργειας.
βλάπτει:
να γράψετε ένα αντώνυµο ρήµα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
σκέψη:
να γράψετε τη λέξη του κειµένου µε την οποία έχει
ετυµολογική συγγένεια.
ὠφελεῖσθε:
να σχηµατίσετε ένα οµόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας µε την κατάληξη –µα.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
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ἐθελόντων:
λείψανο:
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να σχηµατίσετε µία οµόρριζη λέξη της νέας ελληνικής.
να γράψετε τη λέξη του κειµένου µε την οποία έχει
ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 10
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Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Αἰσχίνου κατά Κτησιφῶντος 259-260

Ο Αισχίνης καταγγέλλει ως παράνοµη την έγκριση από την αθηναϊκή Βουλή της
πρότασης του Κτησιφώντος να στεφανωθεί ο ∆ηµοσθένης για την προσφορά του στην
πόλη, καθώς, κατά τη γνώµη του Αισχίνη, ο ∆ηµοσθένης µε την πολιτική του έχει
βλάψει την πόλη. Η δίκη εξελίχθηκε σε «µονοµαχία» ανάµεσα στη φιλοµακεδονική
παράταξη (Αισχίνης) και στην αντιµακεδονική (∆ηµοσθένης).
Θεµιστοκλέα δὲ καὶ τοὺς ἐν Μαραθῶνι τελευτήσαντας καὶ τοὺς ἐν Πλαταιαῖς καὶ
αὐτούς τοὺς τάφους τοὺς τῶν προγόνων οὐκ οἴεσθε στενάξειν, εἰ ὁ µετά τῶν
βαρβάρων ὁµολογῶν τοῖς Ἕλλησιν ἀντιπράττειν στεφανωθήσεται; Ἐγώ µὲν οὖν, ὦ γῆ
καὶ ἥλιε καὶ ἀρετή καὶ σύνεσις καὶ παιδεία, ᾗ διαγιγνώσκοµεν τὰ καλά καὶ τὰ αἰσχρά,
βεβοήθηκα καὶ εἴρηκα. Καὶ εἰ µὲν καλῶς καὶ ἀξίως του ἀδικήµατος κατηγόρηκα,
εἶπον ὡς ἐβουλόµην, εἰ δὲ ἐνδεεστέρως, ὡς ἐδυνάµην. Ὑµεῖς δὲ καὶ ἐκ τῶν εἰρηµένων
λόγων καὶ ἐκ τῶν παραλειποµένων αὐτοί τὰ δίκαια καὶ τὰ συµφέροντα ὑπέρ τῆς
πόλεως ψηφίσασθε.
Λεξιλόγιο:
διαγιγνώσκω: διακρίνω
ἐνδεεστέρως: (πιο) ανεπαρκώς

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α∆Ι∆ΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Γ1α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση του παραπάνω κειµένου
Μονάδες 20
Γ1β. Σε ποιο µέρος του λόγου (προοίµιον, διήγησις-πίστις, επίλογος) πιστεύετε ότι
ανήκει το κείµενο που σας δόθηκε για µετάφραση και πώς το συµπεραίνετε
αυτό; Να στηρίξετε την απάντησή σας µε αναφορές στο ίδιο το κείµενο.
Μονάδες 10
Γ2α. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω
ρηµατικούς τύπους:
τελευτήσαντας: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην
ίδια φωνή.
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οἴεσθε: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή.
ὁµολογῶν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην
ίδια φωνή.
στεφανωθήσεται: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου
στην ίδια φωνή.
παραλειποµένων: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειµένου
στην ίδια φωνή.
Μονάδες 5

Γ2β. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω
ονοµατικούς τύπους:
Θεµιστοκλέα: τη γενική του ενικού αριθµού.
αἰσχρά: την ίδια πτώση του συγκριτικού βαθµού στο ίδιο γένος.
καλῶς: τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος.
Ὑµεῖς: τη δοτική του πληθυντικού αριθµού στο γ΄ πρόσωπο.
τὰ συµφέροντα: την ονοµαστική του ενικού στο αρσενικό γένος.
Μονάδες 5
Γ3α. Θεµιστοκλέα, στενάξειν, τοῖς Ἕλλησιν, αὐτοί: να γίνει πλήρης συντακτική
αναγνώριση των παραπάνω όρων του κειµένου.
Μονάδες 4
Γ3β. «εἰ ὁ µετά τῶν βαρβάρων ὁµολογῶν τοῖς Ἕλλησιν ἀντιπράττειν
στεφανωθήσεται (ὑφ΄ ὑµῶν)»: να τραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
Μονάδες 3
Γ3γ. «εἰ µὲν καλῶς καὶ ἀξίως τοῦ ἀδικήµατος κατηγόρηκα, εἶπον»: να
αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο.
Μονάδες 3

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ: 4 ΑΠΟ 4

