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ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

(3.11.2018)

ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
ΔΙΔΑΓΜΈΝΟ ΚΕΊΜΕΝΟ

ΛΥΣΊΑΣ, ὙΠΈΡ ΜΑΝΤΙΘΈΟΥ

 [1] Εἰ  μὴ  συνῄδη,  ὦ  βουλή,  τοῖς  κατηγόροις  βουλομένοις
ἐκ  παντὸς  τρόπου  κακῶς  ἐμὲ  ποιεῖν,  πολλὴν  ἂν  αὐτοῖς
χάριν  εἶχον  ταύτης  τῆς  κατηγορίας·  ἡγοῦμαι  γὰρ  τοῖς
ἀδίκως  διαβεβλημένοις  τούτους  εἶναι  μεγίστων  ἀγαθῶν
αἰτίους,  οἵτινες  ἂν  αὐτοὺς  ἀναγκάζωσιν  εἰς  ἔλεγχον  τῶν
αὐτοῖς  βεβιωμένων  καταστῆναι.  [2] ἐγὼ  γὰρ  οὕτω  σφόδρα
ἐμαυτῷ  πιστεύω,  ὥστ’  ἐλπίζω  καὶ  εἴ  τις  πρός  με  τυγχάνει
ἀηδῶς  [ἢ  κακῶς]  διακείμενος,  ἐπειδὰν  ἐμοῦ  λέγοντος  ἀκούσῃ
περὶ  τῶν  πεπραγμένων,  μεταμελήσειν  αὐτῷ  καὶ  πολὺ  βελ-
τίω  με  εἰς  τὸν  λοιπὸν  χρόνον  ἡγήσεσθαι.  [3] ἀξιῶ  δέ,  ὦ  βουλή,
ἐὰν  μὲν  τοῦτο  μόνον  ὑμῖν  ἐπιδείξω,  ὡς  εὔνους  εἰμὶ  τοῖς  καθ-
εστηκόσι  πράγμασι  καὶ  ὡς  ἠνάγκασμαι  τῶν  αὐτῶν  κινδύνων
μετέχειν  ὑμῖν,  μηδέν  πώ  μοι  πλέον  εἶναι·ἐὰν  δὲ  φαίνωμαι
<καὶ>  περὶ  τὰ  ἄλλα  μετρίως  βεβιωκὼς  καὶ  πολὺ  παρὰ  τὴν
δόξαν  καὶ  παρὰ  τοὺς  λόγους  τοὺς  τῶν  ἐχθρῶν,  δέομαι
ὑμῶν  ἐμὲ  μὲν  δοκιμάζειν,  τούτους  δὲ  ἡγεῖσθαι  χείρους  εἶναι.
πρῶτον  δὲ  ἀποδείξω  ὡς  οὐκ  ἵππευον  οὔτ’  ἐπεδήμουν  ἐπὶ
τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.

                                                         ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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1. Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω

προτάσεις:

-Ο Μαντίθεος κατηγορείται γιατί στήριξε το δημοκρατικό πολίτευμα

-Ισχυρίζεται ότι θα τους χρωστούσε χάρη που του έδιναν την ευκαιρία να μιλήσει 
για το ήθος του.

-Με  τη  φράση εἴ  τις  πρός  με  τυγχάνει  ἀηδῶς  [ἢ  κακῶς] 
διακείμενος………………………………….πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον 
ἡγήσεσθαι σκοπός του είναι να προκαταβάλει θετικά τους βουλευτές

- ὡς  εὔνους  εἰμὶ  τοῖς  καθεστηκόσι  πράγμασι :αναφέρεται  στην  πολιτική 
κατάσταση που επικρατεί την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου

-  δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν:παρακαλεί  τους βουλευτές να αγνοήσουν 
την εκλογή του ως ιππέα.
                                                                                                                        (ΜΟΝΆΔΕΣ 10)

2.Ποια  είναι  τα  στοιχεία  που  συνθέτουν  το  κατηγορητήριο  εναντίον  του 
Μαντίθεου στην παράγραφο 3.

                                                                                                                        (ΜΟΝΆΔΕΣ 15)

3.Να σκιαγραφήσετε  το ήθος των κατηγόρων όπως διαφαίνεται  μέσα από το 
προοίμιο.

                                                                                                                       (ΜΟΝΆΔΕΣ 15)

4.Να συγκρίνετε  το  προοίμιο  του λόγου  Υπέρ Μαντιθέου με το  προοίμιο  του 
λόγου Υπέρ Αδυνάτου εστιάζοντας στα κοινά τους σημεία.

ΛΥΣΙΑΣ, ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ

Προοίμιον (§1–3)

Ευγνωμονώ σχεδόν,  κύριοι  βουλευταί,  τον  μηνυτή που μου προκάλεσε  αυτήν 
εδώ την δίκην. Διότι, ενώ πρωτύτερα δεν είχα αφορμή, εκ της οποίας ορμώμενος 
να  λογοδοτήσω  διά  την  ζωή  μου,  τώρα  εξ  αιτίας  αυτού  έχω  λάβει.  Και  θα 
προσπαθήσω να αποδείξω διά του λόγου μου ότι αυτός μεν ψεύδεται, εγώ δε έχω 
ζήσει μέχρι σήμερα άξιος επαίνου μάλλον ή φθόνου. Διότι φρονώ ότι από φθόνο 
και μόνον μου προκάλεσε την σημερινή δίκη. Και όμως, εκείνος ο οποίος φθονεί, 



όσους οι άλλοι λυπούνται, από ποία πονηρία νομίζετε ότι ο τοιούτος άνθρωπος 
μπορεί να απέχει; Διότι αν μεν με κατήγγειλε διά να μου πάρει χρήματα, είναι 
συκοφάντης,  εάν  δε  ως  εχθρό  του  με  εκδικείται,  ψεύδεται,  διότι  ένεκα  της 
πονηρίας του ούτε φίλο ούτε εχθρό τον είχα ποτέ. Φανερό λοιπόν είναι, κύριοι 
βουλευταί,  ότι  με  φθονεί,  διότι,  αν  και  έχω τέτοιο  σωματικό  ελάττωμα  είμαι 
καλύτερος πολίτης από αυτόν. Διότι έχω την γνώμη, κύριοι  βουλευταί,  ότι τα 
σωματικά  ελαττώματα  θεραπεύονται  μέχρις  ενός  βαθμού  με  τα  ψυχικά 
προτερήματα. Διότι εάν είχα ψυχικά ελαττώματα, όπως έχω σωματικά, και εάν 
ζούσα βίο άτακτο, σε τι θα διέφερα από αυτόν;

                                                                                                                     (ΜΟΝΆΔΕΣ 15)

5.Να ορίσετε τις παρακάτω έννοιες:δισσοί λόγοι,εικότα,καιρός

                                                                                                                     (ΜΟΝΆΔΕΣ 15)

6.Να βρείτε με ποιους τύπους του αποσπάσματος Υπέρ Μαντιθέου που σας 
δίνεται έχουν ετυμολογική συγγένεια οι λέξεις: 
άβουλος,διάσταση,ελλιπής,απόφαση,δέηση

                                                                                                          (ΜΟΝΆΔΕΣ 10)

7.Να σχηματίσετε για κάθε λέξη μία παράγωγη (απλή ή σύνθετη) στα νέα ή
στα αρχαία ελληνικά: συνῄδη, ἡγοῦμαι, λέγοντος, πεπραγμένων, εἶναι

                                                                                                                    (ΜΟΝΆΔΕΣ 10)

8. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: βουλή, 
κατηγόροις, κινδύνων, πράγμασι, χρόνον

                                                                                                                    (ΜΟΝΆΔΕΣ 10)

                                           ΕΎΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΊΑ!


