
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  

 

 Λυσίου  Ὑπέρ Μαντιθέου   

Διήγηση-Απόδειξη Παράγραφοι 18 -19 

  

[18] 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 κ ομᾷ, 

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. [19] 

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 εἰσιν εἰργασμένοι.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Α .   Πώς κρίνετε τη στρατιωτική συµπεριφορά του Μαντιθέου;  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 



 

 

Β1 .  Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπí ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε µισεῖν 

οὐδένα, ἀλλí ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν: Να αναλύσετε την αντίθεση 

που υπάρχει στην άποψη αυτή του Μαντιθέου.  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β2 .  1. α) Η εξωτερική εµφάνιση µπορεί να αποτελέσει ασφαλές 

κριτήριο για την αξιολόγηση του πολίτη; β) Να δικαιολογήσετε 

τη γνώµη σας.  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β3 .Ποια άποψη είχαν σχηµατίσει οι Αθηναίοι για την εξωτερικιή 

εµφάνιση του Μαντίθεου; Αξιοποιώντας τα στοιχεία του 

αποσπάσµατος [18 -19] και του παρακάτω αποσπάσµατος από τις 

όρνιθες του Αριστοφάνη να παρουσιάσετε αναλυτικά αυτή την 

εξωτερική εµφάνιση που είχε υιοθετήσει ο Μαντίθεος.  

 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ  

Ὄρνιθες 1274 -1284 

Στους  Ὄρνιθες  (414 π.Χ.) δύο µεσήλικες Αθηναίοι,  ο 

ενεργητικότατος Πεισέταιρος και ο µάλλον άχρωµος Ευελπίδης, 

αναγκάζονται από τη µάστιγα της αθηναϊκής δικοµανίας να 

εγκαταλείψουν την Αθήνα. Έπειτα από περιπλανήσεις µεταξύ 

ουρανού και γης, φτάνουν στο χώρο των πουλιών. Εκεί,  παρά τις  

αρχικές αντιδράσεις, που αµβλύνονται µε τη µεσολάβηση του 

Τηρέα, ο οποίος άλλοτε ήταν άνθρωπος (βασιλιάς της Θράκης) 

και τώρα, µετά την απορνέωσή του, πουλί (τσαλαπετεινός),  

υιοθετείται το µεγαλεπήβολο σχέδιο του Πεισέταιρου και 

κατασκευάζεται,  µεταξύ ουρανού και γης, η πόλη 

Νεφελοκοκκυγυία, ως το αποφασιστικό βήµα για την ανάκτηση 

της (κατά Πεισέταιρον) αρχαίας κοσµοκρατορίας των πουλιών. 

Πριν καλά-καλά χτιστεί η µετέωρη πόλη, καταφθάνουν 

απεσταλµένοι των θιγόµενων θεών, που κινδυνεύουν να 

λιµοκτονήσουν, επειδή η παρεµβαλλόµενη Νεφελοκοκκυγυία 

εµποδίζει την τσίκνα από τις θυσίες να ανέλθει στον ουρανό, 

Αθηναίοι αξιωµατούχοι, που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

θέλουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη νέα πόλη, 

καιροσκόποι κάθε λογής, που σπεύδουν να επωφεληθούν  από τη 

νέα κατάσταση, και κάποιοι αυτόκλητοι υποστηρικτές, όπως ο 



 

 

(φιλ-άνθρωπος και µισό -θεος) Προµηθέας. Όλοι αυτοί 

αντιµετωπίζονται δεόντως από τον Πεισέταιρο .

 

ΚΗΡΥΞ  

ὦ Πισθέταιρ᾽, ὦ µακάρι᾽,  ὦ 

σοφώτατε,  

ὦ κλεινότατ᾽, ὦ σοφώτατ᾽, ὦ 

γλαφυρώτατε, ὦ 

τρισµακάρι᾽,  ὦ—  

κατακέλευσον.  ΠΙ.  τί σὺ 

λέγεις;  

ΚΗ.  στεφάνῳ σε χρυσῷ τῷδε 

σοφίας οὕνεκα  

1275στεφανοῦσι καὶ τιµῶσιν 

οἱ πάντες λεῴ.  

ΠΙ.  δέχοµαι. τί δ᾽ οὕτως οἱ 

λεῲ τιµῶσί µε;  

ΚΗ.  ὦ κλεινοτάτην αἰθέριον 

οἰκίσας πόλιν, οὐκ οἶσθ᾽ 

ὅσην τιµὴν παρ᾽ ἀνθρώποις 

φέρει,ὅσους  τ᾽ ἐραστὰς 

τῆσδε τῆς χώρας ἔχεις.  

1280πρὶν µὲν γὰρ οἰκίσαι σε 

τήνδε τὴν πόλιν, 

ἐλακωνοµάνουν ἅπαντες 

ἄνθρωποι τότε,ἐκόµων, 

ἐπείνων, ἐρρύπων, 

ἐσωκράτων,  

σκυτάλι᾽ ἐφόρουν· νῦν δ᾽ 

ὑποστρέψαντες αὖ  

ὀρνιθοµανοῦσι, πάντα δ᾽ ὑπὸ 

τῆς ἡδον  

 

 

Ο ΚΗΡΥΚΑΣ  

Πισθέταιρε,  ω σοφότατε, ω 

µακάριε,  

ω πάνσοφε, ω σπουδαίε, ω 

δοξασµένε,  

ω τρισµακάριε. .  .  (Σιγά)  Πες 

να σταµατήσω.  

ΠΙΣ.  Μίλα.  ΚΗΡ.  Με το 

χρυσό στεφάνι τούτο όλα της 

γης σε στεφανώνουν τα έθνη 

τιµώντας τη σοφία 

σου.  ΠΙΣ.  Όλα τα έθνη τα 

ευχαριστώ. Γιατί όµως µε 

τιµούνε ;  

ΚΗΡ.  Ω ουράνιας 

δοξασµένης πολιτείας εσύ 

ιδρυτή, δεν ξέρεις τί µεγάλο 

οι ανθρωποι σου έχουν 

σεβασµό, και πόσοι  

1280τη χώρα σου θαυµάζουν. 

Πριν τη χτίσεις,µια 

λακωνοµανία τους είχε 

πιάσει·δεν έτρωγαν, δεν 

πλένονταν, αφήναν µακριά 

µαλλιά, σωκρατοφέρνανε 

όλοι,  

κρατούσαν κοντοράβδια· 

τώρα αλλάξαν, πουλοµανία 

τούς βρήκε, είν᾽ η χαρά τους  

τρόπους πουλιών να 

ξεσηκώνουν σε όλα.  

 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 



 

 

 

Β4.  Να επιβεβαιώσετε  µε την ένδειξη Σ ή να διαψεύσετε µε την ένδειξη Λ  το 

περιεχόµενο των παρακάτω προτάσεων  

α Η οµηρική συνέλευση είναι η «κυδιάνειρα » που δοξάζει του ήρωες  όπως και η µάχη. 

β Ο Πλάτων αρνείται να χαρακτηρίσει τη ρητορική επιστήµη ή τέχνη , γιατί δεν έχει 

καθορισµένο αντικείµενο να διδάξει. 

γ Ο Ισοκράτης απορρίπτει την αξία της ρητορικής τέχνης και ασκεί οξεία κριτική στους 

υπερασπιστές της . 

δ Τα ενθυµήµατα ανήκουν στις άτεχνες πίστεις. 

ε Οι εκπρόσωποι των συµβουλευτικών λόγων ονοµάζονται και λογογράφοι.  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β5 .Να συνδέσετε ετυµολογικά τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής µε µία 

λέξη του πρωτότυπου κειµένου: υπόλοιπο, κόσμημα, όραμα, αμφίεση, εργάτης, 

γένος ,  μισαλλοδοξία, ποίηση, πολίτευμα ,  παραμέληση .  

 10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Γ΄. Αδίδακτο κείμενο. 

Ενώ ο Κλέαρχος πολεμά με τους Μυρίους στρατιώτες του εναντίον του Αρταξέρξη 

και του Τισσαφέρνη, ο αρχηγός τους Κύρος πεθαίνει και έτσι βρίσκονται σε αμηχανία. 

Το στρατόπεδό τους επισκέπτονται απεσταλμένοι του Αρταξέρξη που τους ζητούν να 

παραδώσουν τα όπλα. Ένας από αυτούς είναι ο Φαλίνος, Έλληνας και άριστος 

γνώστης της πολεμικής τέχνης.  Ο Κλέαρχος παρακαλεί και  προκαλεί τον Φαλίνο να 

τον συμβουλεύσει ειλικρινά αν πρέπει οι Έλληνες να παραδώσουν τα όπλα ή να 

συνεχίσουν τη μάχη .   

Ἐγώ  σε, ὦ  Φαλῖνε, ἄσµενος ἑόρακα, οἶµαι δὲ  καὶ  οἱ  ἄλλοι  

πάντες· σύ  τε γὰρ Ἕλλην εἶ  καὶ  ἡµεῖς τοσοῦτοι ὄντες ὅσους  

σὺ  ὁρᾷς· ἐν τοιούτοις δὲ  ὄντες πράγµασι συµβουλευόµεθά  

σοι τί  χρὴ  ποιεῖν περὶ  ὧν λέγεις .  σὺ  οὖν πρὸς θεῶν  συµ- 

βούλευσον ἡµῖν ὅ  τι σοι δοκεῖ  κάλλιστον καὶ  ἄριστον εἶναι ,  

καὶ  ὅ  σοι τιµὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον  [ἀνα]λεγόµενον,  

ὅτι Φαλῖνός ποτε πεµφθεὶς  παρὰ  βασιλέως  κελεύσων  τοὺς  

Ἕλληνας τὰ  ὅπλα παραδοῦναι συµβουλευοµένοις  συνεβού- 

λευσεν αὐτοῖς τάδε. οἶσθα δὲ  ὅτι ἀνάγκη λέγεσθαι ἐν τῇ  

Ἑλλάδι ἃ  ἂν συµβουλεύσῃς. ὁ  δὲ  Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο  

βουλόµενος καὶ  αὐτὸν τὸν παρὰ  βασιλέως πρεσβεύοντα συµ - 

βουλεῦσαι µὴ  παραδοῦναι  τὰ  ὅπλα, ὅπως εὐέλπιδες µᾶλλον  



 

 

 

εἶεν οἱ  Ἕλληνες. Φαλῖνος δὲ  ὑποστρέψας παρὰ  τὴν δόξαν  

αὐτοῦ  εἶπεν· Ἐγώ, εἰ  µὲν τῶν µυρίων ἐλπίδων µία τις ὑµῖν  

ἐστι σωθῆναι πολεµοῦντας  βασιλεῖ, συµβουλεύω µὴ  παρα- 

διδόναι τὰ  ὅπλα· εἰ  δέ  τοι µηδεµία σωτηρίας ἐστὶν ἐλπὶς  

ἄκοντος βασιλέως, συµβουλεύω σῴζεσθαι ὑµῖν ὅπῃ  δυνατόν.  

 (Ξενοφ. ,Κυρ. Ανάβ. 2,1, 16-19) 

Λεξιλογικά  

ἄσµενος: ευχαριστηµένος, µε ευχαρίστηση  

οἴσει:  µέλλων του φέρω  

ὑπάγοµαι: προσπαθώ µε πονηριά  

δόξα: προσδοκία   

 

Δ’. Ερωτήσεις  

i. Να γράψετε τη µετάφραση του αποσπάσµατος: «Ἐγώ σε … συνεβού- 

λευσεν αὐτοῖς τάδε».  

Μονάδες 10 

ii. Ποια ήταν η συµβουλή του Φαλίνου προς τους Έλληνες;  

Μονάδες 10  

iii. α. Να γράψετε τον ζητούµενο τύπο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:  

ἑόρακα: Να κλιθεί η υποτακτική και η ευκτική αορ. Β’ στην ενεργητική φωνή.  

Λέγεις, εἶεν : Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηµατικών τύπων. 

πάντες, βασιλέως, ἐλπὶς  : Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δυο αριθµούς.  

πεµφθεὶς: Να κλιθεί σε όλες τις πτώσεις του ίδιου αριθµού. Να γραφεί το β’ ενικό 

ευκτικής του ίδιου χρόνου, στην ίδια φωνή. 

Ἐγώ, ταῦτα, τις: Να προσδιοριστεί το είδος των αντωνυµιών και να γραφεί η ίδια πτώση, 

στο ίδιο γένος στον άλλο αριθµό. 

Μονάδες 10  

iv. α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω υπογραµµισµένοι ρηµατικοί τύποι και 

να βρεθούν τα υποκείµενά τους:  

- εἶναι  

- πεµφθεὶς  

- παραδοῦναι  

και τα αντικείµενα των ρηµατικών τύπων: 

-  κελεύσων 

- πολεµοῦντας (να χαρακτηριστεί, επίσης, συντακτικά ο ρηµατικός τύπος) 

 



 

 

 

β. Να βρείτε δυο ονοματικές προτάσεις και να χαρακτηρίσετε το είδος τους, τον 

συντακτικό τους ρόλο και την εκφορά τους. 

Μονάδες 10  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 


