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ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου 

18.Oὐδεμιᾶς τοίνυν πώποτε τῶν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν ἀπελείφθην, ἀλλὰ 

πάντα τὸν χρόνον μετὰ τῶν πρώτων δια τετέλεκαμὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος, μετὰ 

τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν καίτοι χρὴ σκοπεῖν τοὺς πολιτευομένους φιλοτίμως καὶ 

κοσμίως ἐκ τῶν τοιούτων, ἀλλ’ οὐκ εἴ τις κομᾷ μισεῖν διὰ τοῦτο τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα 

ἐπιτηδεύματα βλάπτει οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως, ἐκ δὲ τῶν 

ἐθελόντων κινδυνεύειν πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς ὠφελεῖσθε. 

19.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. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Α. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων 

από το κείμενο κάνοντας και τις αντίστοιχες παραπομπές : 

α Ο Μαντίθεος παρέλειψε πολλές από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 

β Ο ρήτορας συμβουλεύει το ακροατήριό του να αξιολογεί τους πολίτες με 

κριτήριο τη δράση τους και όχι την εμφάνισή τους. 

γ Αυτοί που προσέχουν την εμφάνισή τους προσφέρουν υπηρεσίες στην πόλη. 

δ Το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο Μαντίθεος είναι τα μέλη του 

δικαστηρίου της Ηλιαίας. 

8 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Β.1.Να αναφέρετε στοιχεία από το κείµενο τα οποία αναφέρονται στη στρατιωτική 

συµπεριφορά του Μαντιθέου. Πώς την κρίνετε; 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Β.2. Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπí ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε µισεῖν οὐδένα, ἀλλí ἐκ 

τῶν ἔργων σκοπεῖν: Να αναλύσετε την αντίθεση που υπάρχει στην άποψη αυτή του 

Μαντιθέου. 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 Γ.1. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα 

ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, 

χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: 

ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά 

πολιτευόμενος -μα 
 

διαλεγόμενοι -ος 
 

σκοπεῖν -ός 
 

ἀμελοῦντες -εια 
 

εἰργασμένην -της 
 

  5 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Γ.2. ποιούμενος, ὄψεως, ἰδιώτας, πόλεως, ὠφελεῖσθε: Να γράψετε μία ομόρριζη 

λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από 

τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

5 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Γ. 3. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση 
 
1. «Λιγύς αγορητής» υπήρξε 
Α. ο Όμηρος, Β. ο Ηρόδοτος, Γ. ο Θερσίτης, Δ. ο Σωκράτης 
  
2. Στους ομηρικούς ήρωες η ρητορική ικανότητα 
Α. είναι φυσικό τάλαντο 
Β. είναι προνόμιο μόνο των ευγενών – ηγεμόνων 
Γ. καλλιεργείται με συστηματική προσπάθεια 
Δ. απαξιώνεται, αφού το ηρωικό πρότυπο είναι η ανδραγαθία στη μάχη 
  
3. Στους ρητορικούς αγώνες των ομηρικών ηρώων έπαιρναν μέρος 
Α. μόνο οι ηγεμόνες, Β. μόνο οι πολεμιστές, Γ. μόνο οι ραψωδοί, Δ. όποιος ήθελε 
  
4. Η χρήση των εικότων στο ρητορικό λόγο οφείλεται στον 
Α. Κόρακα και Τεισία, Β. Πρωταγόρα, Γ. Γοργία, Δ. Ισοκράτη 
  
 



5. Η συστηματική ρητορική 
Α.  γεννήθηκε στην Αθήνα (δημοκρατία, ισηγορία) και καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στη 
Σικελία 
Β. γεννήθηκε στην Αθήνα (δημοκρατία, ισηγορία) και καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στις 
Συρακούσες 
Γ. γεννήθηκε στη Σικελία και καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στην Αθήνα (δημοκρατία, 
ισηγορία) 
Δ. γεννήθηκε στις Συρακούσες και καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στην Αθήνα (δημοκρατία, 
ισηγορία) 
  
6. Ιδιαίτερα συνέβαλε στην εξέλιξη της ρητορικής 
Α. Ο Κόραξ και ο Τεισίας, Β. ο Πρωταγόρας, Γ. ο Πρόδικος, Δ. ο Γοργίας 
  
7. Σφοδρή κριτική στη ρητορική άσκησε 
Α. ο Ισοκράτης, Β. ο Πλάτων, Γ. ο Λυσίας, Δ. ο Περικλής 
  
8. Σχετικά με την παιδευτική αξία της ρητορικής ο Ισοκράτης 
Α. διαφωνούσε απόλυτα και με τους δασκάλους της ρητορικής (σοφιστές) και με τον 
Πλάτωνα 
Β. συμφωνούσε απόλυτα και με τους δασκάλους της ρητορικής (σοφιστές) και με τον 
Πλάτωνα 
Γ. συμφωνούσε εν μέρει με τους δασκάλους της ρητορικής (σοφιστές) και όχι με τον 
Πλάτωνα 
Δ. συμφωνούσε εν μέρει και με τους δασκάλους της ρητορικής (σοφιστές) και με τον 
Πλάτωνα 
  
9. Οι επιδεικτικοί λόγοι εκφωνούνταν στην Αθήνα 
Α. στην Εκκλησία του  Δήμου, Β. στα δικαστήρια, Γ. δημόσιες γιορτές Δ. στον Άρειο 
Πάγο 
  
10. Ο επιφανέστερος ρήτορας συμβουλευτικών λόγων κρίνεται 
Α. ο Λυσίας, Β. ο Δημοσθένης, Γ. ο Ισοκράτης, Δ. ο Πλάτων 
  
11. Το κυριότερο δικαστήριο της κλασικής Αθήνας ήταν 
Α. η Ηλιαία, Β. η Βουλή, Γ. ο Άρειος Πάγος, Δ. η Εκκλησία του Δήμου 
  
12. Για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής του αθηναϊκού κράτους αποφάσιζε 
Α. η Ηλιαία, Β. η Βουλή, Γ. ο Άρειος Πάγος, Δ. η Εκκλησία του Δήμου 
 

12 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Δ.Η αντιπάθεια προς τον Μαντίθεο λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης έρχεται σε 

αντίθεση με την ανεκτικότητα της αθηναϊκής δημοκρατίας: «Στη δημόσια ζωή μας 

είμαστε ελεύθεροι, αλλά και στις καθημερινές μας σχέσεις δεν υποβλέπομε ο ένας 

τον άλλο, δεν θυμώνομε με τον γείτονά μας αν διασκεδάζει, και δεν του δείχνομε όψη 



πειραγμένου που, αν ίσως δεν τον βλάφτει, όμως τον στενοχωρεί. (Θουκ. Β 37.2). Πώς 

το ερμηνεύετε; 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Αδίδακτο Κείμενο : Αισχίνης, Περί της Παραπρεσβείας 7 – 8. 

Περὶ δὲ τῆς ἄλλης κατηγορίας δέοµαι ὑµῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐάν τι 

παραλίπω καὶ µὴ µνησθῶ, ἐπερωτᾶν µε καὶ δηλοῦν ὅ τι ἂν ποθῆτε µου 

ἀκοῦσαι, µηδὲν προκατεγνωκότας ὡς ἀδικῶ, ἀλλ’ ἴσῃ τῇ εὐνοίᾳ 

ἀκούοντας. Ἀπορῶ δ’ ὁπόθεν χρὴ πρῶτον ἄρξασθαι, διὰ τὴν 

ἀνωµαλίαν τῆς κατηγορίας. Σκέψασθε δ’ ἂν ὑµῖν εἰκός τι πρᾶγµα δόξω 

πάσχειν. Εἰμὶ μὲν γὰρ ὁ κινδυνεύων ἐγὼ νυνὶ περὶ τοῦ σώματος, τῆς δὲ 

κατηγορίας τὴν πλείστην πεποίηται Φιλοκράτους καὶ Φρύνωνος καὶ τῶν 

ἄλλων συμπρέσβεων, καὶ Φιλίππου καὶ τῆς εἰρήνης καὶ τῶν Εὐβούλου 

πολιτευμάτων, ἐν ἅπασι δὲ τούτοις ἐγὼ τέταγμαι. Μόνος δ’ ἐν τῷ λόγῳ 

φαίνεται κηδεμὼν τῆς πόλεως Δημοσθένης, οἱ δ’ ἄλλοι προδόται· 

διατετέλεκε γὰρ εἰς ἡμᾶς ὑβρίζων, καὶ λοιδορίας ψευδεῖς οὐκ ἐμοὶ μόνον 

λοιδορούμενος, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις. 

Λεξιλόγιο 

προκατεγνωκότας: μτχ παρακειμένου του προκαταγιγνώσκω = βγάζω 

συμπέρασμα εκ των προτέρων.  

τέταγµαι: έχω ταχθεί 

 

Παρατηρήσεις 

Γ.1. Να μεταφράσετε στη νεοελληνική γλώσσα το χωρίο του αδίδακτου 

κειμένου: «Περὶ δὲ τῆς ἄλλης κατηγορίας… δόξω πάσχειν » 

         Μονάδες 10 

Γ.2. Ποιες είναι οι κατηγορίες εναντίον του Αισχίνη και τι ζητά από τους 

δικαστές; 

        Μονάδες 10 

Γ.3.α. ἐπερωτᾶν, δηλοῦν, ποθῆτε: στα παραπάνω συνηρημένα ρήματα να 

γράψετε το β ενικό παρατατικού και στις δύο φωνές 



         Μονάδες 6 

Γ.3.β. ἄνδρες, τῇ εὐνοίᾳ, τῷ λόγῳ, προδόται: Να γραφεί η κλητική ενικού 

των παραπάνω ουσιαστικών.  

         Μονάδες 4 

Γ.4. ἴσῃ, ὑμῖν, ὁ κινδυνεύων, τῶν ἄλλων, τῆς πόλεως: Να αναγνωριστούν 

συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι. 

         Μονάδες 10 

 

 

 

Σας ευχόμαστε επιτυχία 


