
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

 

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 9-12 
 

Α. Κείμενο 

 

Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅ 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.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 ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς 

ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα 

μηδὲν ἔγκλημαγενέσθαι.  καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον 

ἡγοῦμαι τεκμήριονεἶναι 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.  ἔτι δ᾽, ὦ 

βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν 

οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους 

ἀγῶνας καθεστηκότας.  

 

Β. Παρατηρήσεις 

 

1.Στηριζόμενοι μόνο στο απόσπασμα «Περὶ μὲν τοίνυν …δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον 

διδόναι.» να παρουσιάσετε σύντομα τη διαφορά των εκφράσεων ἐν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι - ἐν ταῖς 

δοκιμασίαις 

Μονάδες 10 

2. Γιατί ο Μαντίθεος παραθέτει λεπτομερώς οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη σχέση του 

προς τα μέλη της οικογένειάς του;  

 Μονάδες 10 
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3. Να επισημάνετε στο απόσπασμα «ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι … τοιούτους ἀγῶνας 

καθεστηκότας.» τις αντιθέσεις και να παρουσιάσετε το ήθος του ρήτορα όπως αναδεικνύεται 

μέσω αυτών. 

Μονάδες 10 

4.Στο παρακάτω απόσπασμα από τον «Αεροπαγειτικό» ο Ισοκράτης αναφέρεται στις 

συνήθειες της νεολαίας της εποχής του συγκρίνοντάς τες με το παρελθόν. Να συσχετίσετε το 

απόσπασμα με όσα αναφέρει ο Μαντίθεος στη φράση «ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ 

πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι» και να τις 

παρουσιάσετε. Ποια στάση τηρούν οι ρήτορες σχετικά με τις συνήθειες των νέων;  

 Όπου δηλαδή δεν υπάρχει καμία αρχή που να επιτηρεί και να περιστέλλει την αδικία 

και την πονηρία, ούτε και οι κρίσεις περί αυτών είναι ακριβοδίκαιες, στις πολιτείες αυτές 

διαφθείρονται και οι πιο αγαθές φύσεις· όπου όμως δεν είναι εύκολο να διαφύγουν εκείνοι που 

αδικούν, ούτε και αν καταγγελθεί η αδικία τους, είναι δυνατόν να αθωωθούν, εκεί δεν έχει 

καμιά θέση η κακοήθεια των ανθρώπων. Επειδή λοιπόν εκείνοι γνώριζαν καλά αυτά τα 

πράγματα, και με τους δύο τρόπους συγκρατούσαν τους πολίτες, και με την τιμωρία που όριζαν 

οι νόμοι και με το ενδιαφέρον που έδειχναν για τους πολίτες. Διότι όχι μόνον ήταν δύσκολο να 

τους διαφύγουν εκείνοι που αδίκησαν άλλους πολίτες, αλλά προαισθάνονταν ακόμη και 

εκείνους που είχαν τη διάθεση να περιπέσουν σε αδίκημα. Έτσι οι νεώτεροι δεν σύχναζαν στα 

κυβευτήρια ούτε στις συγκεντρώσεις των αυλητρίδων ούτε και στα παρόμοια, όπου σήμερα 

περνούν όλη την ημέρα τους οι σημερινοί νέοι, αλλά αφιερώνονταν με την ψυχή τους στο 

επάγγελμα που είχε καθένας και εθαύμαζαν και ζήλευαν εκείνους που είχαν εξαιρετικήν 

επίδοση σ' αυτό κι' έτσι απέφευγαν την αγορά, ώστε και αν καμιά φορά ήταν αναγκασμένοι 

να περάσουν απ' αυτή, φαίνονταν καθαρά ότι το έκαναν αυτό με μεγάλη ντροπή και συστολή. 

Το να φέρνουν αντιλογίες ή να περιπαίζουν τους μεγαλυτέρους των το θεωρούσαν πολύ 

φοβερώτερο απ' ότι νομίζουν σήμερα το να στενοχωρήσουν τους γονείς των με την κακή τους 

διαγωγή. Ύστερα δεν ετολμούσε κανείς, μα ούτε και ο πιο ελαστικός υπηρέτης, να φάει ή να 

πιει στο καπηλειό. Γιατί φρόντιζαν πάντα να καμαρώνουν για την τακτική τους και να μη 

θεωρούνται από κανένα «βωμολόχοι»· και τέλος τους ευτράπελους τύπους και αυτούς που 

είχαν τη δύναμη να ειρωνεύονται τους άλλους, που σήμερα τους νομίζουν πνευματώδεις, 

εκείνοι τους εθεωρούσαν αδικημένους, από τη φύση. 

 Δεν πρέπει βέβαια να νομίζει κανείς, ότι εγώ τηρώ στάση εχθρική προς τη σημερινή 

νεολαία, γιατί επί τέλους δεν έχω τη γνώμη ότι αυτή είναι η αιτία της σημερινής κατάντιας, 

αντιθέτως είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι από τους σημερινούς νέους θλίβονται για τη 

σημερινή κατάπτωση των ηθών, η οποία τους παρασύρει στην ακολασία και στη διαφθορά. 

Ώστε δεν βλέπω για ποιο λόγο να κατακρίνω τους νέους και όχι εκείνους που λίγα χρόνια πριν 

από την εποχή μας διοικούσαν την πολιτεία. Γιατί αυτοί ακριβώς είναι οι ένοχοι που 

παρακίνησαν τους νέους στην παρέκκλιση από το σωστό δρόμο και που ταπείνωσαν τη δύναμη 

της βουλής. 

 

Μονάδες 10 
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5. α) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:  

 

ποιήσομαι: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την 

κατάληξη -ις.  

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

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

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

καταλειφθείσης: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη στα συνθετικά της.  

Μονάδες 5 

 

β) είδηση, δοξασία, αγωνιστικός, δόκιμος, εκδότης: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της 

νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική 

συγγένεια.  

Μονάδες 5 

 

6. (α)Σε ποιο είδος ρητορικού λόγου είναι ιδιαίτερα σημαντική: 

1) η παρουσία του πλήθους ως ακροατηρίου;  

2) η συμμετοχή των πολιτών για τη λήψη αποφάσεων;  

3) η παρουσία ακροατηρίου με ειδικά ορισμένες αρμοδιότητες; 

 

(β)Να συμπληρώσετε τις επόμενες προτάσεις με τα ονόματα των ρητόρων που σας δίνονται 

σε παρένθεση (Λυσίας, Ισοκράτης, ∆ημοσθένης):  

1) Ο.................. θεωρείται ως ο επιφανέστερος εκπρόσωπος της επιδεικτικής ρητορείας.  

2) Ο.................. θεωρείται ο κατεξοχήν ικανός λογογράφος της κλασικής Αθήνας. 

3) Ο.................. θεωρείται ως ο σημαντικότερος ρήτορας συμβουλευτικών λόγων. 

 

10 μονάδες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις, Β’, V, 11-13 

Ο Κλέαρχος στη συνάντησή του με τον Τισσαφέρνη επιδιώκει να σταματήσει τις 

υποψίες που υπάρχουν σε βάρος τους προτού δημιουργηθεί πόλεμος. 

Ἐγὼ γὰρ Κῦρον ἐπεθύμησά μοι φίλον γενέσθαι, νομίζων τῶν τότε ἱκανώτατον εἶναι εὖ 

ποιεῖν ὃν βούλοιτο· σὲ δὲ νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου δύναμιν καὶ χώραν ἔχοντα καὶ τὴν σαυτοῦ 

χώραν σῴζοντα, τὴν δὲ βασιλέως δύναμιν, ᾗ Κῦρος πολεμίᾳ ἐχρῆτο, σοὶ ταύτην ξύμμαχον 

οὖσαν. Τούτων δὲ τοιούτων ὄντων τίς οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ βούλεται σοὶ φίλος εἶναι; ἀλλὰ 

μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ὧν ἔχω ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσθαι φίλον ἡμῖν εἶναι. Οἶδα μὲν γὰρ 

ὑμῖν Μυσοὺς λυπηρούς ὄντας, οὓς νομίζω ἂν σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν 

παρασχεῖν· οἶδα δὲ καὶ Πισίδας· ἀκούω δὲ καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα εἶναι, ἃ οἶμαι ἂν 

παῦσαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ ὑμετέρᾳ εὐδαιμονίᾳ . 

 

Λεξιλόγιο 

εὖ ποιεῖν: ευεργετώ 

χρῶμαι: μεταχειρίζομαι 

μαίνομαι: είμαι παράφρονας 

ἀλλὰ μὴν: αλλά όμως  

λυπηρός: δυσαρεστημένος 

ταπεινός: υποταγμένος (εδώ) 

 

 

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα:“ Ἐγὼ γὰρ Κῦρον ἐπεθύμησά … φίλος εἶναι; „. 

Μονάδες 10 

 

 

Β. Ποια είναι τα επιχειρήματα που σκοπεύει να πει ο Κλέαρχος στον Τισσαφέρνη 

προκειμένου να κερδίσει τη φιλία του; 

Μονάδες 10 

 

 



Γ. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

ἱκανώτατον (τον ίδιο τύπο και στους δύο βαθμούς):  

τήν δύναμιν (δοτική πληθυντικού): 

ἐλπίδας (γενική ενικού): 

λυπηρούς (τον ίδιο τύπο και στους δύο βαθμούς): 

ἔθνη (δοτική ενικού): 

γενέσθαι (β’ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής): 

ποιεῖν (γ’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα): 

ὁρῶ (μετοχή ενεστώτα και στα τρία γένη): 

ἐχρῆτο (γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα): 

παρασχεῖν (α’ πληθυντικό ευκτικής ίδιου χρόνου και φωνής): 

Μονάδες 10 

 

Δ. α. Να βρεθούν τα υποκείμενα των ακόλουθων απαρεμφάτων και να εντοπιστεί η 

ταυτοπροσωπία ή η ετεροπροσωπία : γενέσθαι, ἂν παῦσαι. 

Μονάδες 4 

 

Δ. β. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: ἱκανώτατον, ἔχοντα, , σοὶ, ὅστις, 

σὲ, τῇ εὐδαιμονίᾳ . 

Μονάδες 6 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


