
 

1 

 
 
           ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

                              ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

                  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

                                28/02/2016 

    Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο 

 
                                       Λυσίας, Ὑπέρ Μαντίθεου (18-21) 

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.  

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 εἰσὶν 

εἰργασμένοι. Ἤδη δέ τινῶν 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, 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. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα του κειμένου: «Ἤδη δέ τινῶν ᾐσθόμην…κριταί 

εἰσίν, ἀλλ’ ὑμεῖς». 
       Μονάδες 10 

 

Β1. «Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν…ὑμᾶς εἰσίν εἰργασμένοι»: Να γράψετε τα 

επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Μαντίθεος στο παραπάνω απόσπασμα  και να τα 

αξιολογήσετε. 
       Μονάδες 5 
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Β2. Πώς αιτιολογεί ο Μαντίθεος την πρώτη του αγόρευση και την ενασχόλησή του 

με τα κοινά παρά τη νεαρή του ηλικία; 
                                                                                                                             Μονάδες 5 

 

Β3. α. Ποιοι σκοποί εξυπηρετούνται από τον ρήτορα γενικά στον επίλογο ενός 

ρητορικού λόγου;  

β. Ποιο στοιχείο πρωτοτυπίας χαρακτηρίζει τον επίλογο στον λόγο του Μαντίθεου; 

Γιατί ο απολογούμενος επιλέγει αυτόν τον τρόπο για να κλείσει την ομιλία του;   
                                                                                                                             Μονάδες 10 

 

Β4.α. Τι ήταν οι επιδεικτικοί ή πανηγυρικοί λόγοι, ποιο το περιεχόμενό τους και ποιος 

ήταν ο επιφανέστερος εκπρόσωπος του είδους αυτού; 
                                                                                                                               Μονάδες 5 

 

Β4.β. Τι είναι οι πίστεις και ποια τα είδη τους; 
                                                                                                                               Μονάδες 5 

 

Β5.α. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε ένα ομόρριζο της 

νέας ελληνικής: ἀπελείφθην, διατετέλεκα, σκοπεῖν, κομᾷ, εἰργασμένοι.                                                                                                   
  Μονάδες 5 

 

Β5.β. Να βρείτε με ποιες λέξεις του αποσπάσματος «Ἤδη δέ τινῶν ᾐσθόμην…κριταί 

εἰσιν, ἀλλ’ ὑμεῖς» παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω όροι της νέας 

ελληνικής (μία για τον κάθε όρο): δοξασία, επαχθής, ακατάπαυστος, επικριτικός, 

πρόσοψη.   
                                                                                                                            Μονάδες 5 

 

                              Γ. Αδίδακτο κείμενο 

                        Λυσίας, Δήμου Καταλύσεως 7 

Πειράσομαι δ᾽ ὑμᾶς διδάξαι, οὓς ἡγοῦμαι τῶν πολιτῶν προσήκειν ὀλιγαρχίας ἐπιθυμεῖν 

καὶ οὓς δημοκρατίας. Ἐκ τούτου γὰρ καὶ ὑμεῖς γνώσεσθε, κἀγὼ περὶ ἐμαυτοῦ τὴν 

ἀπολογίαν ποιήσομαι, ἀποφαίνων1  ὡς οὔτε ἐξ ὧν ἐν δημοκρατίᾳ οὔτε ἐξ ὧν ἐν 

ὀλιγαρχία πεποίηκα, οὐδέν  μοι  προσῆκον  κακόνουν εἶναι2  τῷ πλήθει3 τῷ ὑμετέρῳ. 

Πρῶτον μὲν οὖν ἐνθυμηθῆναι χρὴ ὅτι οὐδείς ἐστίν ἀνθρώπων φύσει οὔτε ὀλιγαρχικὸς 

οὔτε δημοκρατικός, ἀλλ᾽ ἥτις ἄν ἑκάστῳ πολιτεία συμφέρῃ, ταύτην προθυμεῖται  

καθεστάναι4˙ ὥστε  οὐκ ἐλάχιστον ἐν ὑμῖν ἐστὶ μέρος5 ὡς πλείστους ἐπιθυμεῖν τῶν 

παρόντων νυνὶ πραγμάτων. Καὶ ταῦτα  ὅτι οὕτως  ἔχει, οὐ  χαλεπῶς  ἐκ  τῶν  πρότερον 

γεγενημένων μαθήσεσθε. 

-------------------------------------------------------------- 

1. ἀποφαίνω = αποδεικνύω. 

2. κακόνους εἰμί τινί = είμαι εχθρός κάποιου. 
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3. πλῆθος = οι δημοκρατικοί. 

4. καθίστημι = εγκαθιστώ. 

5. οὐκ ἐλάχιστον ἐν ὑμῖν ἐστὶ μέρος  = κυρίως εξαρτάται από εσάς. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 

 

Γ1. Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου. 
                                         Μονάδες 30 

 

Γ2.α. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

τῶν πολιτῶν: την κλητική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού. 

τῷ πλήθει: τη γενική ενικού και τη δοτική πληθυντικού. 

φύσει: την κλητική ενικού και πληθυντικού. 

μέρος: τη δοτική ενικού και πληθυντικού. 

παρόντων: τη γενική ενικού και την ονομαστική πληθυντικού.  

Μονάδες 5 

 

Γ2.β. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

ἡγοῦμαι: το β’ πληθυντικό ευκτικής και προστακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή. 

ἐνθυμηθῆναι: το β’ ενικό οριστικής και προστακτικής στον ίδιο χρόνο. 

ἀποφαίνων: το α’ πληθυντικό οριστικής και ευκτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

διδάξαι: το γ’ ενικό οριστικής και προστακτικής παρακειμένου στη μέση φωνή. 

γεγενημένων: το β’ πληθυντικό υποτακτικής και προστακτικής αορίστου β΄. 

    

Μονάδες 5 

 

Γ3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου: ὑμᾶς, 

ἐπιθυμεῖν, περὶ ἐμαυτοῦ, ἀνθρώπων, δημοκρατικός, χαλεπῶς.  
Μονάδες 6 

 

Γ3.β. «οὓς ἡγοῦμαι τῶν πολιτῶν προσήκειν ὀλιγαρχίας ἐπιθυμεῖν», «ὅτι οὐδείς  

ἐστίν ἀνθρώπων φύσει οὔτε ὀλιγαρχικὸς οὔτε δημοκρατικός»: Να δικαιολογήσετε 

τις δευτερεύουσες προτάσεις ως προς το είδος, την εισαγωγή, την εκφορά και τον 

συντακτικό τους ρόλο. 
     Μονάδες 4 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
          ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΓΚΙΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

            ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

           ΦΟΛΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 

                                                                                                     
 
 


