
 
 

  

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 

Διδαγμένο κείμενο 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

[1] Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου 
κακῶς ἐμέ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας˙ 
ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις, τούτους εἶναι μεγίστων ἀγα-
θῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχoν τῶν αὐτοῖς βεβι-
ωμένων καταστῆναι. [2]  Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστε ἐλ-
πίζω καὶ εἴ τις πρὸς με τυγχάνει ἀηδῶς [ἤ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐ-
μοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πο-
λὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. [3]  ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν 
μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμα-
σι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδὲν πώ μοι 
πλέον εἶναι˙ ἐὰν δὲ φαίνωμαι <καί> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ 
πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑ-
μῶν ἐμέ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. Πρῶτον δὲ ἀ-
ποδείξω ὡς οὐχ ἳππευον οὐδ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα οὐδὲ μετέ-
σχον τῆς τότε πολιτείας.                                                   

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β1 .  Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις (στήλη Α) με την πρόθεση ή το σκοπό 
(στήλη Β) στον οποίο αποβλέπει ο ρήτορας κάθε φορά. 

Α Β 
1.  ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβε-

βλημένοις, … βεβιωμένων κατα-
στῆναι.  

2.  Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα  ἐμαυτῷ πι-
στεύω  

3.  μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελ-
τίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγή-

α.  Παράκληση του 
Μαντιθέου 

β.  Προσδοκία Μαντιθέου 

γ.  Προϋποθέσεις αξίωσης 
του ρήτορα. 

δ.  Έκφραση 



 
 

σεσθαι. 

4.  ἐὰν μὲν … ἐπιδείξω, ἐὰν δὲ φαίνω-
μαι… 

5.  δέομαι ὑμῶν ἐμέ μὲν δοκιμάζειν, 
τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.  

αυτοπεποίθησης 

ε.  Προσπάθεια αιτιολόγησης  

 
Μονάδες 10  

Β2. Χρησιμοποιώντας φράσεις από το κείμενο να καταδείξετε το ήθος  
(την προσωπικότητα) του  Μαντιθέου και το ήθος των κατηγόρων του.  

Μονάδες 10  

Β3 .  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους, αν είναι σωστές ή 
λανθασμένες ως προς το περιεχόμενό τους και να δώσετε τη σωστή 
απάντηση  σε όποιες περιόδους έχουν χαρακτηριστεί ως λανθασμένες. 

α .  Υπάρχουν τριών ειδών ρητορικοί λόγοι κατά τον Αριστοτέλη:  
οι  συμβουλευτικοί ,  οι  δικανικοί  και οι  επιδεικτικοί  (πανηγυρικοί) .  

β .   Ο  Ισοκράτης  κρίνεται ως ο επιφανέστερος εκπρόσωπος του 
συμβουλευτικού λόγου. 

γ .  Έντεχνες αποδείξεις είναι αντικειμενικά πειστήρια που δεν οφείλονται 
στην τεχνική δεξιότητα του ρήτορα. 

δ .   Στους ρητορικούς λόγους σπανίως απουσιάζει το προοίμιο. 

ε .  Η διήγηση του λόγου «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λειτουργεί συγχρόνως και ως 
απόδειξη. 

στ.  Ο Γοργίας διαίρεσε το ρητορικό λογο σε μέρη. 

ζ.   Σπουδαίοι φυσικοί ρήτορες ήταν ο Θρασύβουλος και ο Περικλής. 

η.  Οι επιδεικτικοί λόγοι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη,  δεν έχουν καμία 
σχέση με τους συμβουλευτικούς.   

θ.  Ο Γοργίας φτάνει στην Αθήνα το 472 π.Χ. και είχε μαθητές επιφανείς 
Αθηναίους. 

ι.   Η ρητορική ως τεχνική έχει ως στόχο να ανακαλύψει και να διδάξει τα 
αληθινά και τα δίκαια, σύμφωνα με τη διδασκαλία των σοφιστών. 

Μονάδες 10  

 

 

 



 
 

Β4.  Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α με την 
ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β.  

Α Β 

1.  ποιεῖν  

2.  χάριν 

3.  ἡγήσεσθαι 

4.  ἠνάγκασμαι 

5.  διακείμενος 

 

α. αφηγητής 

β. ψυχαναγκαστικός 

γ. χειροποίητος 

δ.  κειμενογράφος 

ε.  ευχάριστος  

Μονάδες 10 
  

 
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ5. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί,  να βρείτε τις 
ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στο προοίμιο του λόγου του 
Μαντιθέου και το προοίμιο του Ανδοκίδη σχετικά με τους στόχους 
(πρόσεξις, εὔνοια, εὐμάθεια) και το είδος της διαδικασίας που υφίστανται 
οι δύο ρήτορες.  

Μονάδες 10 
 

        Ο ρήτορας Ανδοκίδης  με το λόγο του «Περὶ τῶν μυστηρίων» 
υπερασπίζεται με επιτυχία τον εαυτό του απέναντι στην κατηγορία για 
συμμετοχή του στο σκάνδαλο ακρωτηριασμού των Ερμαίων στηλών και 
της διακωμώδησης των Ελευσινίων μυστηρίων. Ακολουθεί 
αποσπασματικά το προοίμιο σε μετάφραση. 

 

[1] « Η προετοιμασία και η προθυμία των εχθρών μου, κύριοι δικαστές, να 
με βλάψουν με κάθε τρόπο […] από την πρώτη στιγμή που έφτασα σε 
αυτήν εδώ την πόλη, είναι γνωστή σχεδόν σε όλους σας, και δεν 
χρειάζεται να πω πολλά για αυτό το θέμα· θα σας ζητήσω («δεήσομαι»), 
όμως, κύριοι, κάτι δίκαιο, που και εσείς θα είναι εύκολο να μου το 
προσφέρετε και εγώ θα αξίζει να το αποκτήσω από εσάς. [2]  Καταρχάς, 
να έχετε κατά νου ότι εγώ έχω τώρα παρουσιαστεί στο δικαστήριο, ενώ 
δεν με αναγκάζει κανείς να παρίσταμαι εδώ, αφού ούτε εγγυητές έχω 
ορίσει ούτε τελώ υπό κράτηση, επειδή έχω εμπιστοσύνη πρώτα και κύρια 
στη δικαιοσύνη και έπειτα σε εσάς ότι θα λάβετε δίκαιη απόφαση και δεν 
θα επιτρέψετε να με εξοντώσουν άδικα οι εχθροί μου, αλλά αντίθετα θα 
με σώσετε, εφαρμόζοντας το δίκαιο, όπως προβλέπουν οι νόμοι σας και οι 



 
 

όρκοι σύμφωνα με τους οποίους καλείστε να ψηφίσετε.»[…]  [10]  Όπως 
σας έχω ήδη πει,  θα απολογηθώ ξεκινώντας από την αρχή και μιλώντας 
για τα πάντα, αρχικά για την ίδια την κατηγορία από την οποία κινήθηκε 
η δίωξη, και για την οποία υφίσταμαι αυτόν τον δικαστικό αγώνα, για τα 
μυστήρια απέναντι στα οποία ούτε έδειξα ασέβεια, ούτε το περιεχόμενό 
τους αποκάλυψα, ούτε ομολόγησα την ενοχή μου, ούτε ξέρω αν λένε την 
αλήθεια ή ψέματα όσοι σας έκαναν αποκαλύψεις για αυτά· αυτά θα σας 
αναπτύξω. 

 

 

Καλή επιτυχία!!!  
 



 
 

Αδίδακτο κείμενο 

Ξενοφωντος, Κύρου Ανάβασις 5,  4,  4-7 

Μόλις οι Έλληνες / Μύριοι έφτασαν στα σύνορα της χώρας των 
Μοσσυνοίκων με τον Τιμησίθεο ζήτησαν από τους Μοσσυνοίκους να τους 
αφήσουν να περάσουν μέσα από τη χώρα τους. Αρχικά αυτοί αρνήθηκαν, 

όμως με την ομιλία του ο Ξενοφώντας κατάφερε να τους πείσει.  

Kαὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρχοντας. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ  

τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἑλλήνων· καὶ ἔλεξε Ξενοφῶν,  

ἡρμήνευε δὲ Τιμησίθεος·· Ὦ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς βουλόμεθα διασωθῆναι πρὸς  

τὴν Ἑλλάδα πεζῇ· πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομεν· κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὓς ἀκούομεν ὑμῖν 

πολεμίους εἶναι. εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν ἡμᾶς λαβεῖν ξυμμάχους καὶ 

τιμωρήσασθαι εἴ τί ποτε ὑμᾶς οὗτοι ἠδίκησαν, καὶ τὸ λοιπὸν ὑμῶν ὑπηκόους εἶναι 

τούτους. εἰ δὲ ἡμᾶς ἀφήσετε, σκέψασθε πόθεν αὖθις ἂν τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε 

ξύμμαχον· πρὸς ταῦτα ἀπεκρίνατο ὁ ἄρχων τῶν Μοσσυνοίκων ὄτι καὶ βούλοιντο 

ταῦτα καὶ δέχοιντο τὴν ξυμμαχίαν. 

Λεξιλόγιο: 

πέμπομαι= στέλνομαι 

ἧκεν= έφτασε 

ἐρμηνεύω= εξηγώ 

πεζῇ= δια ξηράς, απ’ την ξηρά 

ἔξεστιν= είναι δυνατό (απρόσωπο ρήμα) 

τὸ λοιπὸν= στο εξής 

 

Α.  Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Kαὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος … πολεμίους 
εἶναι.» 

Μονάδες 20 

Β.  Με ποια επιχειρήματα κατάφερε τελικά ο Ξενοφώντας να πείσει τους 
Μοσσυνοίκους άρχοντες να τους βοηθήσουν; (εἰ οὖν βούλεσθε, … ξύμμαχον.) 

Μονάδες 10  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Γ1.  Οἱ στρατηγοί, πλοῖα, δύναμιν, τὴν ξυμμαχίαν :  Να γραφεί η γενική 
και δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού. 

Μονάδες 15  



 
 

Γ2. κωλύουσι :  Να γραφεί το β’ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του 
Ενεστώτα και Αορίστου. Επίσης να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των 
χρόνων. 

Μονάδες 5 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

Δ1.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: τοὺς ἄρχοντας,  
οἱ στρατηγοί, διασωθῆναι, πολεμίους, ὑμῖν, λαβεῖν .  

Μονάδες 6 

Δ2.  Να αναγνωριστεί η δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, 
συντακτικός ρόλος): «ὅτι καὶ βούλοιντο ταῦτα». 

Μονάδες 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!!  
  


