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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ’ ὃ,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 ὥστε 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· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς 

ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ περὶ τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι 

τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ 

ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν 

τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. 

Ἔτι δέ, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε 

εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ὁρᾶτε ἑτέρους πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. 

Παρατηρήσεις  

Α1. Να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους 
λόγου και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι 

λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας 

γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν: 

1. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται πως στις δοκιμασίες οφείλει κανείς να απολογείται για όλο του το 

βίο. 
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2. Ο Μαντίθεος απευθύνεται στους βουλευτές λέγοντας ότι θα κάνει μια μακροσκελής 

απολογία. 

3. Η περιουσία του κατασπαταλήθηκε έπειτα από κακοδιαχείριση. 

4. Ο αδερφός του πήρε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας, γεγονός που μπορεί να 

επιβεβαιώσει και ο ίδιος, όπως ισχυρίζεται ο Μαντίθεος. 

5. Ο Μαντίθεος διαφέρει από τους νέους της ηλικίας του γι’ αυτό και λόγω του διαφορετικού 

ήθους εκείνοι των συκοφαντούν. 

                                                                                                                  (Μονάδες 5) 

Α2. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις με συντομία στηριγμένοι στο κείμενο: 

α) «...ὥστ ̓ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων»: Σε ποιον αναφέρεται με 

την αντωνυμία «ἐκεῖνον» ο Μαντίθεος; (μονάδες 2) 

β) «... εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν»: Σε ποιες συμπεριφορές αναφέρεται ο Μαντίθεος με 

την αντωνυμία «αὐτῶν»; (μονάδες 3) 

 

Β1. α.  «Η συμπεριφορά του Αθηναίου πολίτη, όχι μόνο στη δημόσια αλλά και στην 

ιδιωτική ζωή, έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη δοκιμασία και στην ανάληψη ενός δημοσίου 

αξιώματος». Αυτή η φράση αποδεικνύεται από το αρχαίο κείμενο που σας παρατίθεται; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στηριγμένοι σε στοιχεία του κειμένου 

                                                                                                                (Μονάδες 10) 

 

Β1.β.  «... μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας»: Ποια είναι κατά τον 

Μαντίθεο η μεγαλύτερη απόδειξη της τιμιότητάς του και της κόσμιας συμπεριφοράς 

του; 

                                                                                                                (Μονάδες 10) 

 

Β2. Να διευκρινίσετε αν οι κάτωθι προτάσεις είναι ορθές ή όχι : 

i. Η ρητορική τέχνη δεν έχει σχέση με το έμφυτο τάλαντο των ανθρώπων 

ii. Εκπρόσωπος της ρητορικής τέχνης στην Αθήνα ήταν ο Πλάτωνας και πολέμιος ο Ισοκράτης 

iii. Οι συμβουλευτικοί λόγοι εκφωνούνταν στην Εκκλησία του Δήμου 

iv. Κύριος εκπρόσωπος των δικανικών λόγων ήταν ο Δημοσθένης 

v. Η “πίστις” των ρητορικών λόγων διακρίνεται στις έντεχνες και άτεχνες αποδείξεις 
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                                                                                                                  (Μονάδες 5) 

 

Β3. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. 

Α΄ΣΤΉΛΗ Β΄ΣΤΗΛΗ 

1. καταλειφθείσης α. κατάληψη 
β. εγκατάλειψη 

2. ἐξέδωκα α. δοτική 

β. δωμάτιο 

3. ἔγκλημα α. σύγκληση 
β. έγκλιση 

4. διῴκηκα α. επιείκεια 

β. οικία 

5. ὄψεσθε α. άποψη 
β. απόψε 

                                                                                                                  (Μονάδες 5) 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Β4. Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στις επιπτώσεις του  
Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Μαντίθεος επικαλείται αυτές τις επιπτώσεις 

προκειμένου να δικαιολογήσει την κακή οικονομική κατάσταση του πατέρα 

του. Ποιες ήταν λοιπόν οι συμφορές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του Πελοποννησιακού πολέμου; Γιατί κατά τον Θουκυδίδη ο 

Πελοποννησιακός Πόλεμος θεωρείται περισσότερο καταστροφικός από τον 

Περσικό;  
 

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  
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προκάλεσαν λιμούς και τέλος η φοβερή επιδημία, που προξένησε μεγάλες βλάβες 

και καταστροφή. Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου.  

 
                                                                                       (Μονάδες 10)  

 

 
 

 

 
 

 

 ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

 


