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Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 4-6 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

4] Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν 

ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε, καὶ οὔτε τῶν τειχῶν 

καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν> οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ᾽ 

ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ᾽ 

ἡμέραις.  

 

 

5] καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν 

μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην 

γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι 

μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς 

συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον  

 

6] ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν· ἐν τούτῳ 

γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν 

ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. ἐκεῖνος δ᾽ ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος· ἐπειδὴ γὰρ 

κατήλθετε, ἐψηφίσασθε τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας, ἵνα τὰς 

καταστάσεις ἀναπράξητε παρ᾽ αὐτῶν. 

 

 

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. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: 

«Ἡμᾶς γάρ ὁ πατήρ …  τόν δῆμον.».  
(Μονάδες 15)  

Β. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

Β.1 Ἡμᾶς γάρ ὁ πατήρ … τούς συγκαταλύσαντας τόν δῆμον: Ποια 

επιχειρήματα αναφέρει ο Μαντίθεος στο παραπάνω απόσπασμα,  για να 

αποδείξει ότι δεν συμμετείχε στο καθεστώς των τριάντα τυράννων;    
(Μονάδες 15)  

Β.2 Ποιο επιχείρημα αναφέρει ο Μαντίθεος στο παραπάνω κείμενο για 

να αποδείξει ότι η γύψινη σανίδα δεν είναι αξιόπιστη;  
(Μονάδες 10)  

Β.3  Τι γνωρίζετε για το θεσμό της δοκιμασίας στην Αρχαία Αθήνα;  
(Μονάδες 10)  

Β.4  Να σχηματίσετε δύο σύνθετες λέξεις της νέας ελληνικής 

χρησιμοποιώντας ως β΄ συνθετικό λέξεις που έχουν ετυμολογική 

συγγένεια με τους παρακάτω τύπους του κειμένου: ἡμέραις, καιρόν, 

ἔχοντες, ἐγγεγραμμένοι, πιστεύοιτε.  
(Μονάδες 10)  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 


