
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   

ΑΡΧΑΙΑ/ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

ΛΥΣΙΑ , ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ   § 9-12 

[9] Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ’ ὃ,τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν 

τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς 

δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ’ εὐνοίας 

ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. 
[10] Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ 

πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς 

τὸν ἀδελφὸν δ’ οὕτως ἐνειμάμην ὥστε ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ 

πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα 

γενέσθαι. 

[11] καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι 

τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ περὶ τὰς τοιαύτας ἀκολασίας 

τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα 

τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν 

ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. 

[12]Ἔτι δέ, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε 

εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ὁρᾶτε ἑτέρους πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. 

 

 

Α.   «Η συμπεριφορά του Αθηναίου πολίτη, όχι μόνο στη δημόσια αλλά και στην ιδιωτική ζωή, 

έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη δοκιμασία και στην ανάληψη ενός δημοσίου αξιώματος». 

Αυτή η φράση αποδεικνύεται από το αρχαίο κείμενο που σας παρατίθεται; Να 

παραθέσετε τα ανάλογα χωρία του αρχαίου κειμένου. 

Μονάδες  10  

  

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2720/Ritorika-Keimena_B-Lykeiou-AnthrSp_html-empl/index1b_02c.html


ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β1.  α)  Να αποδοθεί το νοηματικό περιεχόμενο των όρων :  γραφήν, δίκην.  

Μονάδες 10  

 β)  Να παρουσιάσετε τα επιχειρήματα του τμήματος  «περὶ δὲ τῶν κοινῶν 

μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας,…..οὔτε γραφὴν 

οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην»  και να τα αξιολογήσετε  ως προς το κατά 

πόσον είναι αναγκαία κατά τη διαδικασία υπεράσπισης του Μαντιθέου 

και πειστικά .  

Μονάδες 10 

 γ)  Ποιος είναι ο ρόλος της παραγράφου 9 σχετικά με τη δομή του  λόγου; 

Γιατί ο Μαντίθεος τονίζει ότι θα απολογηθεί « διὰ βραχυτάτων»; 

Μονάδες 10 

Β2.   Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α´ με τα στοιχεία της στήλης Β´ (δύο 

στοιχεία της στήλης Β΄ περισσεύουν).  

        ΣΤΗΛΗ Α´                      ΣΤΗΛΗ Β´  

1. Πρωταγόρας                  i.  Φυσικός ρήτορας   

2. Κέφαλος                        ii . Αρνείται να χαρακτηρίσει επιστήμη ή τέχνη τη                    

                                        ρητορική.   

3. παραδείγματα               iii.  Αποφθέγματα για ζητήματα γενικού χαρακτήρα   

4. Κόραξ ο Συρακόσιος     iv. Γεννήθηκε στην Αθήνα περίπου το 445 π.Χ.   

5. Θρασύβουλος                v. Θεωρείται ο σημαντικότερος ρήτορας των  

                                        συμβουλευτικών λόγων  

6. Θεμιστοκλής           vi. Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα και ως  

 μέτοικος ασκούσε το επάγγελμα του ασπιδοποιού.  

7. εἰκότα                           vii. Για κάθε ζήτημα υπάρχουν δύο λόγοι (απόψεις)  

                                         αντίθετοι μεταξύ τους με την απαίτηση να είναι  

                                         και οι δύο συγχρόνως εξίσου αληθινοί.   

8. Πολέμαρχος                viii. Αθηναίος στρατηγός που πρότεινε με ψήφισμα 

 να δοθεί στον Λυσία το δικαίωμα του Αθηναίου   

 πολίτη.   

9. Λυσίας                          ix.  Θανατώθηκε στην Αθήνα το 404 π.Χ. χωρίς δίκη.  

10. γνώμες                      x. Πιθανά λογικά επιχειρήματα στην υποστήριξη  

 των δικαστικών υποθέσεων   

                                         xi.  Ενδείξεις που η αποδεικτική τους αξία  

 στηρίζεται στην ομοιότητα ή την αναλογία προς  

 αυτό που ζητείται να αποδειχθεί.   

                                        xii.  Δημιουργός και  δάσκαλος της συστηματικής

 ρητορικής .  

Μονάδες 10  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Γ1.  Να δοθούν ομόρριζα της αρχαίας ή της νέας ελληνικής για τις 

λέξεις:  οὐσίας, συμφορὰς, ἐνειμάμην, ἔγκλημα, καθεστηκότας .  

 Μονάδες 5 

Γ2.  Να βρείτε με ποιους τύπους του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά  οι 

παρακάτω  λέξεις :  δωροδοκία, διάλειμμα, γνήσιος, νόμος,  καθήκον  

Μονάδες 5  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 

 


