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 Διαγώνισμα περιόδου: Μαρτίου 2022  
Β΄ Λυκείου 

Μάθημα : Αρχαία (διδαγμένο) Κατεύθυνσης  
 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 
Λυσίου, Υπέρ Μαντιθέου, §§ 18 – 21 

 

«Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καί φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλά πάντα τόν χρόνον 

διατετέλεκα μετά τῶν πρώτων μέν τάς ἐξόδους ποιούμενος, μετά τῶν τελευταίων δέ ἀναχωρῶν. 

Καίτοι χρή τούς φιλοτίμως καί κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, ἀλλ' οὐκ εἴ τις 

κομᾶ, διά τοῦτο μισεῖν˙τά μέν γάρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τούς ἰδιώτας οὔτε τό κοινόν τῆς 

πόλεως βλάπτει, ἐκ δέ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρός τούς πολεμίους ἅπαντες 

ὑμεῖς ὠφελεῖσθε. Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ' ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ' ἐκ τῶν 

ἔργων σκοπεῖν πολλοί μέν γάρ μικρόν διαλεγόμενοι και κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν 

αἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δέ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλά κἀγαθά ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι. 

 

Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καί διά ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὤν ἐπεχείρησα 

λέγειν ἐν τῷ δήμῳ. Ἐγώ δέ τό μέν πρῶτον ἠναγκάσθην ὑπέρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων 

δημηγορῆσαι, ἔπειτα μέντοι καί ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέοντος, ἅμα μέν 

τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδέν πέπαυνται τά τῆς πόλεως πράττοντες, ἅμα δέ ὑμᾶς ὁρῶν 

(τά γάρ ἀληθῆ χρή λέγειν) τούς τοιούτους μόνους <τινός> ἀξίους νομίζοντας εἶναι, ὥστε ὁρῶν 

ὑμᾶς ταύτην τήν γνώμην ἔχοντας τίς οὐκ ἄν ἐπαρθείη πράττειν καί λέγειν ὑπέρ τῆς πόλεως; Ἔτι 

δέ τί ἄν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε; Οὐ γάρ ἕτεροι περί αὐτῶν κριταί εἰσιν, ἀλλ' ὑμεῖς». 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων, 

σημειώνοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος σε καθεμιά από αυτές. 
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i. Με τη φράση« ὅτι νεώτερος ὤν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ» ο Μαντίθεος αναφέρεται 

σε κατηγορία που είχαν διατυπώσει σε βάρος του οι κατήγοροί του. 

ii. Η εμφάνιση των πολιτών αποτελεί ασφαλές κριτήριο αξιολόγησής τους. 

iii. « ἐκ δέ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρός τούς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς ὠφελεῖσθε»: 

Με τη λέξη πολεμίους ο Μαντίθεος αναφέρεται στους πολιτικούς του αντιπάλους. 

iv. Στη φράση «φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέοντος» ο Μαντίθεος δηλώνει την πέραν του 

μέτρου φιλοδοξία που επέδειξε. 

v. «Οὐ γάρ ἕτεροι περί αὐτῶν κριταί εἰσιν, ἀλλ' ὑμεῖς»: Ο Μαντίθεος με αυτά τα λόγια 

αναφέρεται στο θεσμό της δοκιμασίας. 

                                                                                                                 Μονάδες 10 

 

2. Γιατί ο Μαντίθεος πήρε τον λόγο στην Εκκλησία του Δήμου, αν και οι νεότεροι 

απέφευγαν να ανέβουν στο βήμα; 
                                                                                                                 Μονάδες 10 

 

3. Στην περίοδο «τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν … ἀναχωρῶν» ο Μαντίθεος 
ολοκληρώνει την αφήγηση της πολεμικής του δράσεως.   Πώς 

υπογραμμίζεται η υποδειγματική του στάση; 

                                                                                                                 Μονάδες 10 
 

4. κοσμίως, αἴτιοι, βουλή, ἀξίους, γνώμην: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω 

λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο της νέας ελληνικής. 
                                                                                                                 Μονάδες 10 

 

 

5. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 
 

1.Η χρήση των εικότων στο ρητορικό λόγο οφείλεται στον 

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

2.Σφοδρή κριτική στη ρητορική άσκησε 

Α. ο Ισοκράτης, Β. ο Πλάτων, Γ. ο Λυσίας, Δ. ο Περικλής 
 

3.Ο επιφανέστερος ρήτορας συμβουλευτικών λόγων κρίνεται 

Α. ο Λυσίας, Β. ο Δημοσθένης, Γ. ο Ισοκράτης, Δ. ο Πλάτων 
 

4. Το κυριότερο δικαστήριο της κλασικής Αθήνας ήταν 

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

 
5. Για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής του αθηναϊκού κράτους 

αποφάσιζε 

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

6. Τα ενθυμήματα βρίσκονται 

Α. στο προοίμιον, Β. στη διήγησιν, Γ. στην πίστιν, Δ. στον επίλογο 



 

 

[3] 
 

 

7. Τα ιστορικά παραδείγματα ανήκουν 

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

8. Βραχυλογικοί συλλογισμοί είναι 

Α. τα ενθυμήματα, Β. οι γνώμες, Γ. τα ήθη, Δ. τα πάθη 
 

9. Αποφθέγματα είναι 

Α. τα ενθυμήματα, Β. οι γνώμες, Γ. τα ήθη, Δ. τα πάθη 
 

10. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί στόχο του επιλόγου; 

Α. εύνοια, Β. ευμάθεια, Γ. Ανάμνησις, Δ. πρόσεξις 
                                                                                                                 Μονάδες 10 

 

 

6. Να εντοπίσετε στον επίλογο του Λυσία δύο σημεία διαφοροποίησής του από τα 
χαρακτηριστικά ενός τυπικού επιλόγου, όπως τα ορίζει παρακάτω ο Αριστοτέλης. Κατά 

τη γνώμη σας, τι προσφέρει αυτή η διαφοροποίηση στον επίλογο του Μαντιθέου; 

 
Αριστοτέλης, Ρητορική 1419b 

«Ο επίλογος αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: πρώτο στοιχείο να διαθέσει τον ακροατή ευνοϊκά 
προς τον ομιλούντα και εχθρικά προς τον αντίπαλο· δεύτερο στοιχείο να αυξήσει ή να μειώσει τη 
σημασία των πραγμάτων· τρίτο στοιχείο να διεγείρει στην ψυχή του ακροατή τα επιθυμητά πάθη· 
τέταρτο στοιχείο να υπενθυμίσει».[…] 
 
                                                                                                                 Μονάδες 10 

 

 

 
 

 

 

 


