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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ                                       

 

Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο  

  Λυςίου υπέρ Μαντιθέου, 19 -21 

 

19 Ὥςτε οὐκ ἄξιον ἀπ’ ὄψεωσ, ὦ βουλό, οὔτε φιλεῖν οὔτε μιςεῖν οὐδϋνα,   ἀλλ’ ἐκ τῶν 

ἔργων ςκοπεῖν∙ πολλού μϋν γϊρ μικρόν διαλεγόμενοι καύ κοςμύωσ ἀμπεχόμενοι 

μεγϊλων κακῶν αἴτιοι γεγόναςιν, ἕτεροι δϋ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντεσ πολλϊ 

κἀγαθϊ ὑμᾶσ εἰςιν εἰργαςμϋνοι. 

20 Ἤδη δϋ τινων ᾐςθόμην, ὦ βουλό, καύ διϊ ταῦτα ἀχθομϋνων μοι, ὅτι νεώτεροσ ὤν 

ἐπεχεύρηςα λϋγειν ἐν τῷ δόμῳ. ἐγώ δϋ τό μϋν πρῶτον ἠναγκϊςθην ὑπϋρ τῶν 

ἐμαυτοῦ πραγμϊτων δημηγορῆςαι, ἔπειτα μϋντοι και ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον 

διατεθῆναι τοῦ δϋοντοσ, ἅμα μϋν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενοσ, ὅτι οὐδϋν 

πϋπαυνται τϊ τῆσ πόλεωσ πρϊττοντεσ,  

21 ἅμα δϋ ὑμᾶσ ὁρῶν (τϊ γϊρ ἀληθῆ χρό λϋγειν) τούσ τοιούτουσ μόνουσ ό ἀξύουσ 

νομύζοντασ  εἶναι, ὥςτε ὁρῶν ὑμᾶσ ταύτην τόν γνώμην ἔχοντασ τύσ οὐκ ἄν 

ἐπαρθεύη πρϊττειν καύ λϋγειν ὑπϋρ τῆσ πόλεωσ; ἔτι δϋ τύ ἄν τοῖσ τοιούτοισ 

ἄχθοιςθε; οὐ γϊρ ἕτεροι περύ αὐτῶν κριταύ εἰςιν, ἀλλ’ ὑμεῖσ. 

 



 
 

Σχολικό ϋτοσ 2016-2017 Σελύδα 2 

  

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Β1.Σύμφωνα με το κεύμενο, πώσ  αιτιολογεύ ο Μαντύθεοστην εναςχόληςό του με τα 

κοινϊ  παρϊ τη νεαρό του ηλικύα; Να απαντόςετε ςύμφωνα με τα δεδομϋνα των 

παραγρϊφων 20 – 21. 

Μονάδεσ 10 

 

Β2. Να καταγρϊψετε και τα όθη του Μαντιθϋου και των κατηγόρων του, καθώσ και τα 

πϊθη του ακροατηρύου ςτισ § 20-21. 

Μονάδεσ 10 

 

Β2. Το απόςπαςμα « Ἤδη δέ τινων ... ἀλλ’ ὑμεῖσ » αποτελεύ τον επύλογο του Ὑπϋρ 

Μαντιθϋου λόγου του Λυςύα. Σύμφωνα με την ειςαγωγό του ςχολικού βιβλύου : « Με 

τον επύλογο ςυνόθωσ επιδιώκονται δύο κυρύωσ ςκοπού, η ανάμνηςη, που 

επιτυγχϊνεται με μια ςυντομότατη ανακεφαλαύωςη των βαςικών θϋςεων του λόγου 

και η παθοποιία που καταλόγει ςε προτροπή ό αποτροπή ». Αφού διαβϊςετε το 

απόςπαςμα αυτό, να απαντόςετε ςτο ερώτημα αν ο Λυςύασ επιδιώκει ό όχι τουσ 

ςκοπούσ αυτούσ ςτον επύλογό του. Να τεκμηριώςετε την απϊντηςό ςασ με αναφορϊ ςε 

ςυγκεκριμϋνα ςημεύα του αποςπϊςματοσ. 

Μονάδεσ 10 
 

Β3. Ωςτόςο δεν γνωρύζω, μϋλη τησ βουλόσ, ποιόσ ο λόγοσ να τα αναφϋρω εδώ αυτϊ. Σασ 

απϋδειξα ότι δεν υπόρχε κορμόσ ςτο χωρϊφι, και παρουςύαςα μϊρτυρεσ και ςτοιχεύα. Με 

τη μνόμη ςτραμμϋνη ςε αυτϊ, οφεύλετε να διατυπώςετε την ετυμηγορύα ςασ για την 

υπόθεςη, και να ζητόςετε να μϊθετε από αυτόν για ποιό λόγο, ενώ εύχε τη δυνατότητα να 

με «ξεςκεπϊςει» επ᾽ αυτοφώρω, με ενϋπλεξε ςε μια τϋτοια δικαςτικό περιπϋτεια ϋπειτα 

από τόςον καιρό,  και γιατύ, ενώ δεν παρουςύαςε κανϋνα μϊρτυρα, ζητεύ να γύνει 

πιςτευτόσ με τα λεγόμενϊ του, όταν εύχε τη δυνατότητα να αποδεύξει την ενοχό μου με τα 

ύδια τα ϋργα, και για ποιό λόγο, όταν εγώ παρϋδιδα όλουσ τουσ δούλουσ που ιςχυρύζεται 

ότι όταν παρόντεσ, εκεύνοσ δεν όθελε να τουσ παραλϊβει. 
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Αφού διαβϊςετε προςεκτικϊ τον επύλογο του δικανικού λόγου «Περύ τοῦ ςηκοῦ 

απολογύα»(§42-43), να τον ςυγκρύνετε με τον επύλογο του ««Ὑπερ Μαντιθϋου» λόγου 

του Λυςύα ωσ προσ τα χαρακτηριςτικϊ που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω ερώτηςη. 
 

Μονάδεσ 10 

 

Β4.Να χαρακτηρύςετε τισ ακόλουθεσ προτϊςεισ ωσ ςωςτϋσ ό λανθαςμϋνεσ: 

1.  Οι ςυμβουλευτικού όταν λόγοι εκφωνούμενοι ςτισ διϊφορεσ γιορτϋσ και 

ςυγκεντρώςεισ. 

2.  Οι ϊτεχνεσ πύςτεισ δε χρειϊζονταν την τεχνικό δεξιότητα του ρότορα. 

3.   Τα ενθυμόματα βρύςκονται ςτον επύλογο. 

4.   Χώροσ των ςυνεδριϊςεων τησ Εκκληςύασ του Δόμου όταν ςυνόθωσ η Πνύκα.  

5.   Ο ςημαντικότεροσ ρότορασ ςυμβουλευτικών λόγων όταν ο Δημοςθϋνησ.  

 

Μονάδεσ 10 

B5.ἀχθομένων, διατεθῆναι, ὁρῶν, ἀξίουσ, πράττειν : Να γρϊψετε ϋνα ομόρριζο 

ουςιαςτικό και ϋνα ομόρριζο επύθετο τησ αρχαύασ ό τησ νϋασ ελληνικόσ για καθεμιϊ 

από τισ παραπϊνω λϋξεισ (τα ομόρριζα μπορούν να εύναι απλϊ ό ςύνθετα ). 

Μονάδεσ 10 

 

 

 

 


