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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1-3 

1. Εἰ μη συνῃδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντός τρόπου κακῶς ἐμέ ποιεῖν, 

πολλήν ἄν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας, ἡγοῦμαι γάρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις 

τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἄν αὐτούς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς 

βεβιωμένων καταστῆναι. 

2. Ἐγώ γάρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῳ πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω και εἴ τις προς με τυγχάνει ἀηδῶς [ἤ 

κακῶς] διακείμενος, ἐπειδάν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περί τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῳ 

και πολύ βελτίω με εἰς τον λοιπόν χρόνον ἡγήσεσθαι. 

3. Ἀξιῶ δε, ὦ βουλή, ἐάν μέν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμί τοῖς καθεστηκόσι 

πράγμασι και ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι. 

Ἐάν δε φαίνωμαι <και> περί τα ἄλλα μετρίως βεβιωκώς και πολύ παρά την δόξαν και [παρά] 

τους λόγους τους τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμέ μέν δοκιμάζειν, τούτους δε ἡγεῖσθαι χείρους 

εἶναι. Πρῶτον δε ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὐδ’ ἐπεδήμουν ἐπί τῶν τριάκοντα, οὐδέ μετέσχον τῆς 

τότε πολιτείας. 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Με βάση το αρχαίο κείμενο να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως 

Σωστές ή Λανθασμένες με ένα Σ ή Λ αντίστοιχα. Να τεκμηριώσετε την επιλογή σας 

γράφοντας τη χαρακτηριστική φράση του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνει. 

Α. Ο Μαντίθεος αναφέρει πως όλοι έτρεφαν θετικά αισθήματα γι΄ αυτόν. 
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Β. Ο Μαντίθεος ελπίζει ότι θα μεταστρέψει την εις βάρος του δυσμενή εντύπωση. 

Γ.  Ο ρήτορας θα προσπαθήσει να αποδείξει μόνο το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στο καθεστώς 

των Τριάκοντα Τυράννων. 

Δ. Ο ρήτορας μιλάει ενώπιον των δικαστών της Ηλιαίας. 

Ε.  Ο Μαντίθεος δηλώνει την εύνοια του προς το δημοκρατικό καθεστώς. 

 (Μονάδες 10) 

 

2.α. Τι επιδιώκει ο Μαντίθεος να επιτύχει με το χωρίο: «ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ 

πιστεύω͵ … ἡγήσεσθαι».  

                                                                                                               (Μονάδες 10) 

 

2.β. Σκοπός ενός προοιμίου είναι η εὔνοια, η πρόσεξις και η εὐμάθεια. Να ελέγξετε 

αν πραγματώνονται αυτοί οι τρεις στόχοι στο συγκεκριμένο προοίμιο τεκμηριώνοντας 

την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο.  

                                                                                                               (Μονάδες 10) 

 

3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις 

βάζοντας σε κύκλο το γράμμα που προτάσσεται. 

(Μονάδες 10) 

1.Η χρήση των εικότων στο ρητορικό λόγο οφείλεται στον: 

Α. Κόρακα και Τεισία, Β. Πρωταγόρα, Γ. Γοργία, Δ. Ισοκράτη 

2.Οι επιδεικτικοί λόγοι εκφωνούνταν στην Αθήνα: 

Α.στην Εκκλησία τουΔήμου, Β.στα δικαστήρια, Γ. δημόσιες γιορτές Δ. στον Άρειο Πάγο 

3.Τα ιστορικά παραδείγματα ανήκουν: 

Α. στις έντεχνες πίστεις, Β. στις άτεχνες πίστεις,Γ. στις γνώμες, Δ. στα πάθη 

4.Αποφθέγματα είναι: 

Α. τα ενθυμήματα, Β. οι γνώμες, Γ. τα ήθη, Δ.τα πάθη 
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5.Για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής του αθηναϊκού κράτους αποφάσιζε: 

Α. η Ηλιαία, Β. η Βουλή, Γ. ο Άρειος Πάγος, Δ. η Εκκλησία του Δήμου 

 

4.α. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια 

οι ακόλουθες της νέας ελληνικής: είδηση, αφηγητής, σταθμός, βελτίωση, 

διαπραγμάτευση.  

(Μονάδες 5) 

 

4.β. Να γράψετε πέντε ομόρριζα ουσιαστικά της νέας ελληνικής από τη 

λέξη μετέχειν του αρχαίου κειμένου. 

(Μονάδες 5) 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 
5. Αφού μελετήσετε τα δύο προοίμια να τα συγκρίνετε και να εντοπίσετε 

ομοιότητες ανάμεσά τους (π.χ. ως προς το περιεχόμενο ή τη χρήση της 

ηθοποιίας). 
 

 

Λυσίας, Περὶ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία §§1 -3 

 

Κατά τους κλασικούς χρόνους τα ιερά δέντρα περιφράσσονταν με ξύλινο φράχτη, 

που ονομαζόταν «σηκός» και ελέγχονταν τακτικά. Όποιοι προξενούσαν βλάβη 

στα δέντρα ή παραβίαζαν τον «σηκό» τιμωρούνταν σκληρά. Ο λόγος του Λυσία 

«Ἀρεοπαγιτικός» ή «Περὶ  τοῦ σηκοῦ ἀπολογία» γράφτηκε περίπου το 394 π.Χ. για 

να εκφωνηθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου από κάποιον Αθηναίο που είχε 

κατηγορηθεί από έναν συμπολίτη του ότι αρχικά ξερίζωσε μια ιερή ελιά και  

αργότερα κατάστρεψε τον «σηκό» της. Ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε τον 

κίνδυνο εξορίας και δήμευσης της περιουσίας του.  

 

Στο παρελθόν ενόμιζα, μέλη της βουλής, ότι όποιος ήθελε μπορούσε να κοιτάει τη 

δουλειά του και να μην έχει ούτε δίκες ούτε «περιπέτειες». Τώρα όμως έχω βρεθεί 

τόσο απροσδόκητα αντιμέτωπος με κατηγορίες και αδίστακτους συκοφάντες, ώστε 

πιστεύω ότι και αυτοί που δεν έχουν ακόμα  γεννηθεί πρέπει, αν γίνεται, να 

φοβούνται ήδη για όσα πρόκειται να τους συμβούν. Διότι εξαιτίας ανθρώπων όπως 



 

 

[4] 
 

αυτοί, οι κίνδυνοι αφορούν εξίσου και τους παντελώς αθώους και εκείνους που 

έχουν διαπράξει σωρεία αδικημάτων.  (…) Και ενώ αυτός βρίσκεται εδώ έχοντας 

καταστρώσει από καιρό την επίθεσή του, εγώ είμαι υποχρεωμένος, ακούγοντας για 

τις κατηγορίες την ίδια στιγμή με εσάς που θα αποφασίσετε για την υπόθεση, να 

αγωνιστώ και για την πατρίδα μου και για την περιουσία μου. Παρά ταύτα, θα 

προσπαθήσω να σας διαφωτίσω από την αρχή.   

Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος  

(Μονάδες 10) 

 

 

 

 


