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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Λυσία Υπέρ Μαντιθέου, &&20-21

[20] Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καὶ διὰ ταῦτα ἀχθομένων
μοι, ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν
πρῶτον ἠναγκάσθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι,
ἔπειτα μέντοι καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ
δέοντος, [21] ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδὲν
πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες, ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν (τὰ γὰρ
ἀληθῆ χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους μόνους <τινὸς> ἀξίους
νομίζοντας εἶναι, ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τὴν γνώμην ἔχοντας τίς
οὐκ ἂν ἐπαρθείη πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; ἔτι δὲ τί ἂν
τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε; οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν κριταί εἰσιν,
ἀλλ' ὑμεῖς.

Δημοσθένη Υπέρ της ελευθερίας των Ροδίων,
&1-2

[1] Οἶμαι δεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, περὶ τηλικούτων βουλευομένους
διδόναι παρρησίαν ἑκάστῳ τῶν συμβουλευόντων. ἐγὼ δ’
οὐδεπώποθ’ ἡγησάμην χαλεπὸν τὸ διδάξαι τὰ βέλτισθ’ ὑμᾶς
(ὡς γὰρ εἰπεῖν ἁπλῶς, ἅπαντες ὑπάρχειν ἐγνωκότες μοι
δοκεῖτε), ἀλλὰ τὸ πεῖσαι πράττειν ταῦτα· ἐπειδὰν γάρ τι δόξῃ
καὶ ψηφισθῇ, τότ’ ἴσον τοῦ πραχθῆναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν
δόξαι.ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΣΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΠΘ Σελίδα 1
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[2] ἔστι μὲν οὖν ἓν ὧν ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν, τὸ
τοὺς διὰ τὴν αὑτῶν ὕβριν ὑμῖν πολεμήσαντας οὐ πάλαι νῦν ἐν
ὑμῖν μόνοις τῆς αὑτῶν σωτηρίας ἔχειν τὰς ἐλπίδας. ἄξιον δ’
ἡσθῆναι τῷ παρόντι καιρῷ·

Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στην

κόλλα σας το τμήμα: «ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον…ἀλλὰ
ὑμεῖς». Μονάδες 10

Β1. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος αιτιολογεί την
ενασχόλησή του με τα κοινά, παρά τη νεαρή του ηλικία;
Να απαντήσετε σύμφωνα με τα δεδομένα των
παραγράφων 20-21. Μονάδες 15

Β2. «διδόναι παρρησίαν»: Τι ζητάει με τη φράση αυτή ο
Δημοσθένης από τους Αθηναίους και γιατί; Τι
αποκαλύπτει για την πολιτική πραγματικότητα της
εποχής του (351π.Χ.); Μονάδες 15
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Β3. Ποιοι ήταν οι δημιουργοί και διδάσκαλοι της
συστηματικής ρητορικής και ποια η προσφορά τους;

Μονάδες 10

Β4. ᾐσθόμην, λέγειν, πράττοντες, ἄχθοισθε, ἡσθῆναι: Να

γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό και ένα ομόρριζο
επίθετο της αρχαίας ή της νέας ελληνικής για καθεμιά
από τις παραπάνω λέξεις (τα ομόρριζα μπορούν να είναι
απλά ή σύνθετα) Μονάδες 10

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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