
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Λυσία,Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 4-7 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 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. 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. Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ ́ 

ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε 

κατάστασιν καταβαλόντα. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ”Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ...καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας 

τὸν  δῆμον„. 

Μονάδες 10 

 



2. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των προτάσεων ως σωστό ή λανθασμένο: 

1.Η φυσική ευγλωττία απαιτεί γνώση των κανόνων («ἐπιστήμην») και άσκηση  

( «μελέτην»). 

2. Η Σικελία ήταν η κοιτίδα της συστηματικής ρητορικής. 

3.Τα «γοργίεια» σχήματα είχαν σκοπό να πείσουν τον ακροατή  για την ορθότητα 

των λόγων του ρήτορα. 

4.Τα ενθυμήματα ανήκουν στις άτεχνες αποδείξεις. 

5.Η Ηλιαία ήταν το κυριότερο δικαστήριο του Αθηναϊκού κράτους. 

Μονάδες 10 

3. Με ποια γεγονότα της προσωπικής του ζωής ο Μαντίθεος προσπαθεί να  

επηρεάσει τους βουλευτές υπέρ του;  

Μονάδες 10 

 

4. Γιατί ο Μαντίθεος θεωρεί ανοησία να πιστεύει κανείς ότι μόνο η εγγραφή του  

ονόματος κάποιου στο σανίδιον αποδεικνύει ότι υπηρέτησε στο σώμα των 

ιππέων; 

Μονάδες 10 

 

5. α) πολιτειακός, άτιμος, δημοτικός, ομόλογος, παρουσία: Να συνδέσετε τις  

παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με  

τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

Μονάδες 5  

5. β) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα: 

 

ἔχοντας: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής  

γλώσσας με την κατάληξη -ις. 

 

γνώμην: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

 

ἀποδημοῦσι: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

 

ἐπιθυμεῖν: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

 

ἐψηφίσασθε: να σχηματίσετε ένα παράγωγο ουσιαστικό που να δηλώνει 

αποτέλεσμα ενέργειας.  

Μονάδες 5  



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίου Ὑπερ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου, 43-44 

 

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε ποτέ μέχρι τώρα καμία έχθρα 

ανάμεσα σε αυτόν και στον Ερατοσθένη. 

Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες· σκέψασθε δὲ παρ’ ὑμῖν αὐτοῖς οὕτως 

περὶ τούτου τοῦ πράγματος, ζητοῦντες εἴ τις ἐμοὶ καὶ Ἐρατοσθένει ἔχθρα 

πώποτε γεγένηται πλὴν ταύτης. Οὐδεμίαν γὰρ εὑρήσετε. Οὔτε γὰρ συκοφαντῶν 

γραφάς με ἐγράψατο, οὔτε ἐκβάλλειν ἐκ τῆς πόλεως ἐπεχείρησεν, οὔτε ἰδίας 

δίκας ἐδικάζετο, οὔτε συνῄδει κακὸν οὐδὲν ὃ ἐγὼ δεδιὼς μή τις πύθηται 

ἐπεθύμουν αὐτὸν ἀπολέσαι, οὔτε εἰ ταῦτα διαπραξαίμην, ἤλπιζόν ποθεν 

χρήματα λήψεσθαι· ἔνιοι γὰρ τοιούτων πραγμάτων ἕνεκα θάνατον ἀλλήλοις 

ἐπιβουλεύουσι.  

 

Λεξιλόγιο: 

παρ’ ὑμῖν αὐτοῖς: κατά την κρίση σας 

γρὰφομαι τινὰ γραφὰς: μηνύω κάποιον για δημόσιο αδίκημα 

ἐκβάλλω: εξορίζω 

συνῄδει: γνώριζε 

πύθηται: πληροφορηθεί 

διαπράττομαι: πετυχαίνω  

 

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Μονάδες 20 

 

Β. Ποια επιχειρήματα αναφέρει ο κατηγορούμενος στην προσπάθειά του να 

αποδείξει ότι δεν υπήρχε κάποια έχθρα ανάμεσα σ’ αυτόν και στον Ερατοσθένη; 

Μονάδες 10 



Γ1. Να γραφεί η γενική και δοτική του ενικού και πληθυντικού των 

ουσιαστικών: ὦ ἄνδρες, τοῦ πράγματος, ἔχθρα, τῆς πόλεως, θάνατον. 

Μονάδες 5 

 

Γ2. ἐγράψατο: Να αντικατασταθεί εγκλιτικά στη φωνή και στο χρόνο που 

βρίσκεται . Να γραφεί επίσης το απαρέμφατο και η μετοχή του ίδιου χρόνου. 

 διαπραξαίμην (διαπράττομαι): Να αντικατασταθεί εγκλιτικά στο β’ ενικό του 

παρακειμένου στη μέση φωνή. 

Μονάδες 5 

 

Δ1. Να αναγνωριστούν  συντακτικά οι λέξεις : τῶν μαρτύρων, περί τοῦ 

πράγματος, ἒχθρα, ἐκβάλλειν, δίκας, ἀλλήλοις . 

Μονάδες 6 

 

Δ2. ” Εἴ τις ἐμοὶ καὶ Ἐρατοσθένει ἔχθρα πώποτε γεγένηται πλὴν ταύτης„ : Να 

αναγνωριστεί η ακόλουθη δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, 

συντακτικός ρόλος). 

Μονάδες 4 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


