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[4] Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν
ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε, καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν> οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ’ἤλθομεν
πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ’ ἡμέραις.
[5] καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν
μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ’ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην
γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι
μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς
συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα

Μονάδες 20

Β1. Ο Μαντίθεος, δεδομένης της κατηγορίας του για ανάμειξη στο
πολίτευμα των Τριάκοντα, υπερασπίζεται τον εαυτό του και αντικρούει το
κατηγορητήριο. Με ποια επιχειρήματα το κάνει αυτό στο κείμενο που
παρατίθεται;
Μονάδες 15
Β2. «…μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον»: ο
Μαντίθεος υποστηρίζει πως εκείνη την εποχή οι φορείς του τυραννικού
πολιτεύματος προέβαιναν σε εκκαθαρίσεις ακόμα και μέσα στην
παράταξή τους. Αληθεύει ο ισχυρισμός του Μαντίθεου βάσει τις ιστορικές
σας γνώσεις;
Μονάδες 15
Β3. «γιατί εμείς οι ολιγαρχικοί δεν κρίναμε άξιο να τιμούμε αυτούς που
ευεργετούσαν τον λαό, αλλά διορίζαμε σε τιμητικές θέσεις αυτούς που
σας έκαναν μεγάλο κακό, επειδή τους εμπιστευόμασταν» (Λυσίου, δήμου

καταλύσεως ἀπολογία 13). Τα λεγόμενα αυτά αποδεικνύονται από την
επιχειρηματολογία του Μαντίθεου;
Μονάδες 10
Β4. ποια η πλατωνική κριτική για την ρητορική;

Μονάδες 20

Β5. δύο ομόρριζα της νέας ελληνικής για τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:διαιτησομένους, καθαιρουμένων, μεθισταμένης, ἀφιγμένους,
ἐξαμαρτάνουσιν
Μονάδες 20

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ὑμεῖς δὲ ἐνθυμήθητε πάντες ὅτι ταῦτα λέγων οὐδὲν ἐμοῦ κατηγορεῖ
μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων ὅσοι τέχνας ἔχουσιν, οὐδὲ τῶν ὡς ἐμὲ εἰσιόντων
μᾶλλον ἢ τῶν ὡς τοὺς ἄλλους δημιουργούς. ἕκαστος γὰρ ὑμῶν εἴθισται
προσφοιτᾶν ὁ μὲν πρὸς μυροπώλιον, ὁ δὲ πρὸς κουρεῖον, ὁ δὲ πρὸς
σκυτοτομεῖον, ὁ δ᾽ ὅποι ἂν τύχῃ, καὶ πλεῖστοι μὲν ὡς τοὺς ἐγγυτάτω τῆς
ἀγορᾶς κατεσκευασμένους, ἐλάχιστοι δὲ ὡς τοὺς πλεῖστον ἀπέχοντας
αὐτῆς·
Λυσίου ὑπέρ ἀδυνάτου 19-20
ὡς + τινά (κίνηση προς κάποιον) : προς κάποιον
σκυτοτομεῖον : το υποδηματοποιείον
προσφοιτῶ : συχνάζω
Α. Να μεταφραστεί το άνωθεν απόσπασμα

Μονάδες 20

Β1.Να δοθούν οι ζητούμενοι τύποι :
ἐνθυμήθητε : β’ ενικό υποτακτικής ίδιου χρόνου και φωνής
λέγων : απαρέμφατο μέλλοντα
προσφοιτᾶν : γ’ πληθυντικό ευκτικής ίδιου χρόνου και φωνής
τύχῃ : β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
ἀπέχοντας : γ’ πληθυντικό οριστικής αορίστου Β
ὑμεῖς : δοτική ενικού του α’ προσώπου
ταῦτα : γενική πληθυντικού θηλυκού γένους
οὐδὲν : αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους
κουρεῖον : δοτική πληθυντικού
ἀγορᾶς : αιτιατική πληθυντικού
Μονάδες 10
Β2α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις
Μονάδες 5
Β2β. ὑμεῖς δὲ ἐνθυμήθητε…. τοὺς ἄλλους δημιουργούς :
να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες της περιόδου αυτής ως προς τη φύση
και τη θέση τους.
Μονάδες 5

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη
σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και
πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

