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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ) 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 

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 

Α.1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή 
λανθασμένες (Λ) και να δηλώσετε τον αριθμό της παραγράφου (ή 

παραγράφων) όπου επαληθεύεται η απάντησή σας.   

α. Ο Μαντίθεος δεν γνωρίζει τα κίνητρα των κατηγόρων του.  

β. Ο Μαντίθεος εμφανίζεται ενώπιον των δικαστών με μεγάλη αυτοπεποίθηση.  

γ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μαντίθεου, για την ανάληψη δημόσιου αξιώματος 
αρκούσε μόνον η δημοκρατική διαγωγή.  
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δ. Ο Μαντίθεος ενημερώνει τους δικαστές ότι θα είναι τρία τα τμήματα  της 

απολογίας του.  

ε. Ο Μαντίθεος παραθέτει μια σύντομη έκθεση του θέματος για το οποίο θα μιλήσει 
στην 2η παράγραφο.  
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Α2. Σκοπός του Προοιμίου είναι εύνοια, η πρόσεξις και η ευμάθεια. 

Επιτυγχάνονται αυτοί οι τρεις στόχοι στο συγκεκριμένο προοίμιο;  
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Β.1. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η ψυχολογική κατάσταση του Μαντίθεου, όταν αρχίζει να 
εκφωνεί το λόγο του; Για να αιτιολογήσετε την απάντησή σας να λάβετε υπόψη σας το 

ρηματικό πρόσωπο και τη συσσωρευμένη χρήση των προσωπικών αντωνυμιών ά 
προσώπου.  
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Β.2. Να χαρακτηρίσετε ως «σωστή» ή «λανθασμένη» καθεμιά από τις ακόλουθες 
προτάσεις:  
 

1. Δικαίωμα λόγου στην Εκκλησία του Δήμου είχαν όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας από το εικοστό 
έτος της ηλικίας τους.  

2. Οι ρήτορες αν δεν ασκούσαν δημόσιο λειτούργημα δεν είχαν μεγάλη επιρροή στην πολιτική 
ζωή.  
3. Το αρχαιότερο δικαστήριο της Αθήνας ήταν ο Άρειος Πάγος.  

4. Η βραχυλογία ενός ενθυμήματος δεν υπηρετεί την οικονομία του χρόνου.  
5. Η ηθοποιία απαντάται σε όλα τα μέρη του ρητορικού λόγου. 
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Β.3.Α. Να εντοπίσετε στα παραπάνω αποσπάσματα τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις με 

τις ακόλουθες νεοελληνικές: ελπιδοφόρος, κατάσταση, βολή, παρουσία, απόδημος, ανάδειξη, 
ανεξέλεγκτος, ηγεμόνας, βιώσιμος, πράξη. 
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Β.3.Β. Να γράψετε από δύο νεοελληνικές λέξεις για κάθε μία από τις παρακάτω 

αρχαίες: ποιειν, λέγοντος.  
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Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς άσκησε θετική κριτική για τη ρητορική 

ικανότητα του Λυσία. Ποια θετικά στοιχεία διακρίνει σύμφωνα με το 

παρακάτω απόσπασμα; Εσείς θεωρείται επιτυχημένο το προοίμιο του 

Λυσία; Και αν ναι γιατί;   

 

Τα προοίμιά του (Λυσία) διακρίνονται για τη ζωντάνια και την κίνηση που έχουν· 

αυτή του την ικανότητα στα προοίμια θα μπορούσε να τη θαυμάσει κ ανείς, 

προπάντων αν σκεφτεί ότι, ενώ έγραψε πάνω από διακόσιους δικανικούς λόγους, 

σε κανέναν από αυτούς δεν βρέθηκε να έχει γράψει ένα μη πειστικό προοίμιο ή 

να έχει χρησιμοποιήσει μια άσχετη με την υπόθεση αρχή ή να έχει ανατρέξει στα 

ίδια επιχειρήματα ή  να έχει καταφύγει στις ίδιες ιδέες. Κι όμως, αυτό το σφάλμα 

το έχουν διαπράξει άλλοι που έγραψαν λίγους λόγους, εννοώ το να χρησιμοποιούν 

τους ίδιους κοινούς τόπους· και να μην πω ότι και όλοι τους σχεδόν έκλεψαν από 

άλλους, χωρίς να ντρέπονται καθόλου γι ’ αυτό. Αντίθετα ο Λυσίας είναι 

πρωτότυπος σε κάθε λόγο του, σε ό, τι αφορά την αρχή και το προοίμιο, και 

ικανός να πετύχει οτιδήποτε θέλει· είτε θέλει να κερδίσει την εύνοια ή την 

προσοχή του ακροατηρίου του είτε να το κάνει δεκτικό στους λόγους του, ποτέ  

δεν απέτυχε στον σκοπό του. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το μέρος του λόγου, 

ανακηρύσσω τον Λυσία πρώτο ή τουλάχιστον κατώτερο από κανέναν.  

 

Διονύσιος Ἁλικαρνασσεύς, Περ ὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων, Λυσίας, 17  
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