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ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 4-7 

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. 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. 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. ἐμὲ 

τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. 

 

 

 

 



 

 

 

 

    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

  Α. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ…καὶ τοὺς           
συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.  

Μονάδες 10 

 

Β1. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της δοκιμασίας και ποιος ο στόχος της ; 

Μονάδες 10 

 Β2. Ποια κατηγορία διατυπώθηκε εις βάρος του Μαντίθεου και γιατί ο Μαντίθεος θεωρεί 
ότι η κατηγορία η οποία στηρίζεται στο σανίδιον δεν είναι αξιόπιστη; 

Μονάδες 10 

 Β3. ₍₍ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς₎₎ , ₍₍οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων 
<ἐπεδημοῦμεν> οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας₎₎: Σε ποια ιστορικά γεγονότα 
αναφέρεται ο Μαντίθεος ; 

Μονάδες 10 
    
Β4. 

α) μεταδιδόναι, ἱππεύσαντας, σκοπεῖν, ὁμολογούντων, ἐγγεγραμμένοι:   Να γράψετε μία 
ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για 
καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

Μονάδες 5 

      β) διαιτητής, κατάστημα, καθημερινός, ανεπιθύμητος, εκεχειρία:  

Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις        

           λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. 

 

Μονάδες 5 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  


