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ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 10-12 

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 ἔγκλημα γενέσθαι. καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως 

διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι 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. πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς 

πολεμίους σκέψασθε  οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα : ₍ ₍  περὶ δὲ…  παρέχω τῇ πόλει. ₎ ₎  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

 

Β1. Γιατί η αρχαία Αθήνα υπήρξε το επίκεντρο της ρητορείας;  

 ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

 

Β2.Ποια στοιχεία της ιδιωτικής του ζωής εκθέτει ο Μαντίθεος στο κείμενο και για 

ποιο λόγο;  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

 

 Β3.Ποια είναι η κοινωνική συμπεριφορά του Μαντιθέου, όπως περιγράφεται στο 

χωρίο περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον … περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ 

ψευδομένους ;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

 

Β4. Τι γνωρίζετε για τους όρους γραφὴν  και εἰσαγγελίαν  στην αρχαία Αθήνα;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

 

 

 Β5.      α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με την αντώνυμή της 

στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):  

Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β΄ ΣΤΗΛΗ  

1. πολλή  α) ἐλάχιστον  

2. δίκαιον  β) ἀγνοῶ  

3. δῆλον  γ) φανερὸν  

4. οἶδα  δ) ἄδηλον  

5. μέγιστον  ε) ὀλίγη  

 στ) ἄδικον  

 ζ) ἐπίσταμαι  

     β) καταλειφθείσης, ἐξέδωκα, μηδεπώποτε, διῴκηκα, λογοποιοῦντας: Να αναλύσετε 

τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους  

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

 


