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Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία ,  § 18-19  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πώποτε͵ 

ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους 

ποιούμενος͵ μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν. καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως 

καὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν͵ ἀλλ΄  οὐκ εἴ τις 

κομᾷ͵ διὰ τοῦτο μισεῖν· τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς 

ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει͵ ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν 

ἐθελόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς ὠφελεῖσθε. ὥστε οὐκ ἄξιον 

ἀπ΄ ὄψεως͵ ὦ βουλή͵ οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν  οὐδένα͵ ἀλλ΄ ἐκ τῶν ἔργων 

σκοπεῖν· πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοσμίως ἀμπεχόμενοι 

μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν͵ ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες 

πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.  

 

 

 



 

 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 Α .  Να μεταφραστεί το τμήμα: τὰ μὲν γὰρ το ιαῦτα ἐπιτηδεύματα…πολλὰ κἀγαθὰ 

ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.  

Μονάδες 10  

Β1 .  Τι γνωρίζετε για τον θεσμό της δοκιμασίας στην Αθήνα;  

Μονάδες 10  

Β2 .Η κριτική των Αθηναίων για την εξωτερική εμφάνιση συνδέεται με την κατηγορία 

εναντίον του Μαντιθέου;  

Μονάδες 15  

Β3 .Ποια στοιχεία παραθέτει ο Μαντίθεος για να αποδείξει την καλή στρατιωτική 

συμπεριφορά του;  

Μονάδες 15  

 

Β4.α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα 

ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαί ας ελληνικής γλώσσας, 

χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  

ρηματικοί τύποι  Κατάληξη     
ομόρριζα 

ουσιαστικά  

      

πολιτευόμενος  -μα    

      

διαλεγόμενοι  -ος    

      

σκοπεῖν  -ός    

      

ἀμελοῦντες  -εια    

      

εἰργασμένην  -της    

      

Μονάδες 5  

        

    



 

 

 

β) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:  

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

φιλοτίμως :  να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας 

ελληνικής γλώσσας.  

φιλῶ :  να γράψετε ένα αντώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

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

χρόνος :  να σχηματίσετε ένα επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την  

κατάληξη - ιος.  

Μονάδες 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 


