
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ/ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β1 ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

ΛΥΣΙΑ , ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ   §§ 4-8 

[4] Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ 

διαιτησομένους ἐξέπεμψε, καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν> οὔτε 

μεθισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ᾽ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν 

πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις. 

[5] καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων 

κινδύνων, οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς 

μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς 

συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον. 

[6] ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν. ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ 

μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. 

ἐκεῖνος δ’ ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος· ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε, ἐψηφίσασθε τοὺς φυλάρχους 

ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας, ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ’ αὐτῶν.  

[7] ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ’ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα 

τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον 

ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε 

πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν 

ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων 

ἀπενεχθῆναι.  

[8] ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευσα, οὐκ ἂν ἦν ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς, ἀλλ’ ἠξίουν, 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ’ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε, δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς 

ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλοὺς δ’ 

αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην 

ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. ἀνάβηθι δέ μοι καὶ 

μαρτύρησον. 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α.  Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

αναφέρει το κείμενο:  

1. Γιατί η συμμετοχή του Μαντιθέου στους κινδύνους που διέτρεχαν οι Τριάκοντα ήταν 

πράξη αδύνατη;  

2. Γιατί ο Μαντίθεος θεωρεί ότι η κατηγορία η οποία στηρίζεται στο σανίδιον δεν είναι 

αξιόπιστη;  

3. Ο Μαντίθεος καταφεύγει σε έναν υποθετικό συλλογισμό «εἴπερ ἵππευσα… 

δοκιμάζεσθαι». Ποιο είναι το περιεχόμενό του και τι επιδιώκει με αυτόν; 

Μονάδες  10  

Β1.  α)  Ποια είναι τα είδη των αποδείξεων που μπορεί να προσκομίσει στο 

δικαστήριο ένας  κατηγορούμενος ;  Τι γνωρίζετε για κάθε είδος;  

β)   Στις παραγράφους 4-8 τι είδους αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάζει ο 

Μαντίθεος στο δικαστήριο;                                                        Μονάδες 20  

Β2.   Στο κείμενο που σας δόθηκε να περιγράψετε πώς διαγράφονται τα ρητορικά 

ήθη (του ρήτορα, των ακροατών και των αντιπάλων του ) αιτιολογώντας τα 

λεγόμενά σας με βάση φράσεις του αρχαίου κειμένου .                   Μονάδες 10  

Β3.   Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ρήτορες που έγραφαν δικανικούς λόγους ήταν 

άριστοι χρήστες του λόγου. Έτσι,  οι γλωσσικές τους επιλογές δεν ήταν τυχαία 

αλλά αποσκοπούσαν στην «πρόσεξιν» των ακροατών. Τι προσπαθεί να 

πετύχει ο ρήτορας με τις παρακάτω γλωσσικές -συντακτικές επιλογές; 

«καίτοι», «οὔτε- οὔτ’»,  

«καί-και» [5],  

«ἀπενεχθέντα-παραδοθέντα-καταβαλόντα», την πρόταση «ὥστε….πιστεύοιτε» [7]. 

Μονάδες 10  

Γ1.   Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α’ στήλη) με τη συνώνυμή της στη  Β’ 

στήλη  (δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν):  

Α’ ΣΤΗΛΗ  Β’ ΣΤΗΛΗ  

1.γιγνώσκω  α) πείθομαι  

2. ὁρῶ  β) θέλω  

3. ἡγοῦμαι  γ) ἐπίσταμαι  

4. βούλομαι  δ) ἀγνοῶ  

5. πιστεύω  ε)ὠφελῶ  

 στ)οἴομαι  

 ζ) βλέπω  

 Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ2.  σχήμα, εμπιστοσύνη, αδόκιμος, κατάχρηση, ατολμία :  Με ποιες λέξεις του 

κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια;  

Μονάδες 5  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

  

 


