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 Διαγώνισμα περιόδου Ιανουαρίου 
Β΄ Λυκείου 

Μάθημα : Αρχαία (διδαγμένο) Κατεύθυνσης  
 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§18 -19 

 

Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν κα ὶ 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 κα ὶ κοσμίως 

πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπε ῖν, ἀλλ ̓ οὐκ ε ἴ τις κομᾷ, διὰ τοῦτο μισε ῖν· 

τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως 

βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες ὑμε ῖς 

ὠφελε ῖσθε. Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ ̓ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλε ῖν οὔτε μισε ῖν οὐδένα, 

ἀλλ ̓ ἐκ τῶν ἔργων σκοπε ῖν· πολλο ὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι κα ὶ κοσμίως  

ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν α ἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες 

πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς ε ἰσιν ε ἰργασμένοι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α1. Να εντοπίσετε στο παραπάνω κείμενο το χωρίο στο οποίο ο Μαντίθεος 

παραθέτει στοιχεία για  να αποδείξει την υποδειγματική στρατιωτική 

συμπεριφορά του και να το αποδώσετε νοηματικά.  Να απαντηθεί με 

συντομία σε 50 με 60 λέξεις.  (ΜΟΝ.7)  

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή 

λανθασμένες (Λ):  (ΜΟΝ.5)  

α. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι για την αξιολόγηση του πολίτη δεν πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η  εξωτερική του εμφάνιση αλλά η προσφορά του στην πόλη.  
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β. Σύμφωνα με τον Μαντίθεο η ευπρεπής ενδυμασία ενός ανθρώπου δείχνει και την 

εσωτερική  ευκοσμία του.  

γ. Στην Αθήνα είχαν κοντά μαλλιά μόνο νέοι αριστοκρατικής καταγωγής που 

μιμούνταν τους  Λακεδαιμόνιους.  

δ. Τα απαρέμφατα «φιλε ῖν» και «μισε ῖν» δηλώνουν συναίσθημα, ενώ  

το «σκοπε ῖν» δηλώνει λογική  επεξεργασία.  

ε. Πολλοί Αθηναίοι με ευπρεπή εμφάνιση έγιναν αίτιοι πολλών κακών για την 

πόλη. 

 

Α3. «...τοὺς φιλοτίμως κα ὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων 

σκοπε ῖν»: Σε τι ακριβώς αναφέρεται ο Μαντίθεος με τη φράση «ἐκ τῶν 

τοιούτων»; Να απαντηθεί με συντομία.  (ΜΟΝ.3)  

 

Β1. «κα ίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως ... ἅπαντες ὑμε ῖς ὠφελε ῖσθε»: Να 

προσδιορίσετε το επιχείρημα  που χρησιμοποιεί ο Μαντίθεος για το 

κριτήριο αξιολόγησης των πολιτευομένων. Σας φαίνεται πειστικό το 

επιχείρημά του; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (ΜΟΝ.10)  

 

Β2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή 

λανθασμένες (Λ):  (ΜΟΝ.5)  

α. Η χρήση των «εικότων» αποτελεί καινοτομία του Κόρακα και του Τ(ε)ισία.  

β. Ο γνωστότερος επικριτής της συστηματικής ρητορείας είναι ο Ισοκράτης.  

γ. Η Εκκλησία του Δήμου συνεδρίαζε κυρίως στην Αγορά.  

δ. Στον επίλογο ενός ρητορικού λόγου επιδιώκονται η ανάμνηση και η παθοποιία.  

ε. Κορυφαίο χαρακτηριστικό της ρητορικής τέχνης του Λυσία είναι η ηθοποιία.  

 

Β3.α. σκοπε ῖν: να γράψετε πέντε ομόρριζες απλές ή σύνθετες στα νέα 

ελληνικά.  (ΜΟΝ.5)  
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Β3.β. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική 

συγγένεια οι ακόλουθες: έλλειψη, αποτέλεσμα, παύση, αποχώρηση, 

πρόλογος. (ΜΟΝ.5)  

 

Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο επισημαίνει την έμφαση που δίνουμε  

μέχρι και σήμερα στην εξωτερική εμφάνιση θεωρώντας τη στοιχείο της 

προσωπικότητάς μας. Αφού λοιπόν το μελετήσετε προσεκτικά και το 

συσχετίσετε με το λόγο του Μαντιθέου που σας δίνεται παραπάνω, να 

αναφερθείτε στη διαχρονική σημασία του «φαίνεσθαι» στην καθημερινή 

πρακτική των ανθρώπων  (από την αρχαιότητα  μέχρι τις μέρες μας).   

(ΜΟΝ.10)  

 

Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σ. 206  

Στο πρώτο μέρος της Πρακτικής Φιλοσοφίας περιλαμβάνεται μια σειρά μαθημάτων  του 

Ε.Π.  Παπανούτσου πάνω στα βασικά θέματα του ανθρώπινου βίου, όπως ο γάμος και η  

τεκνογονία, το επάγγελμα, η φιλία,  ο έρωτας, ο θάνατος. Στο δεύτερο μέρος  

περιλαμβάνονται επιφυλλίδες του στην εφημερίδα «Το Βήμα», που αναφέρονται, άμεσα η  

έμμεσα, στα κύρια θέματα του πρώτου μέρους και χρησιμεύουν ως διευκρινίσεις ή  

προεκτάσεις τους.  

 

Το φόρεμα (ανθρώπινη επινόηση και φροντίδα) ως προστασία και στολισμός 

αποτελειώνει και επισφραγίζει το «πρόσωπό» μας, το συμπληρώνει και το 

παρουσιάζει. Το πώς ντύνομε  το σώμα μας (από την κεφαλή έως τα πόδια), με τι 

υλικά και με ποιο τρόπο, δεν είναι  καθόλου ασήμαντο ή τυχαίο γεγονός για την 

υπόστασή μας, τη «δημόσια» και την  «ιδιωτική». Αποτελεί μέρος του εαυτού μας, 

την προβολή του προς τα έξω, και εκφράζει την  προσωπική μας υφή: το πώς 

θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι και τα δικά μας μάτια.  

Γδύνετε έναν άνθρωπο (στο ιατρείο, στο στρατόπεδο, στη φυλακή) και χάνει 

αμέσως την αυτοπεποίθηση, τη δύναμη, το γόητρό του. Έχει την εντύπωση ότι 

του αφαιρέσατε και  κρατάτε στα χέρια σας όχι απλώς το περίβλημα, αλλά ένα 

μεγάλο μέρος από τη ουσία του.  Ότι τον ακρωτηριάσατε. Φαντάζεστε ότι μπορεί 

να επιβληθεί, να έχει συνείδηση του εαυτού  του «πλήρη», να ασκήσει την εξουσία 



 

 

[4] 
 

ή την αποστολή του ένας αξιωματικός χωρίς στολή,  ένας παπάς, δίχως ράσο, ένας 

δικαστής ντυμένος όπως ο κατηγορούμενος;...  

Από το σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας Α ́ ΓΕ.Λ. 

 

 

 


