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ΘΕΜΑ 41ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς…ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποιοι ήταν οι πρώτοι δημιουργοί και δάσκαλοι της συστηματικής ρητορικής και 

ποια η προσφορά τους;     

Μονάδες 10 

 

3. Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπι-

στες πηγές σε σχέση με τα σανίδια; 

Μονάδες 10 

 

4. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο…ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι: Να σχολιάσετε, με βάση 

το χωρίο, το ήθος των κατηγόρων, όπως το παρουσιάζει ο Μαντίθεος. 

 

Μονάδες 10 

 

5. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με τη συνώνυμή της στη 

Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν): 
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Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ 

1. γιγνώσκω α) πείθομαι 

2. ὁρῶ β) θέλω 

3. ἡγοῦμαι   γ) ἐπίσταμαι 

4. βούλομαι δ) ἀγνοῶ 

5. πιστεύω ε) ὠφελῶ 

 στ) οἴομαι  

 ζ) βλέπω 

Μονάδες 5 

 

β) σχήμα, εμπιστοσύνη, αδόκιμος, κατάχρηση, ατολμία: Να συνδέσετε τις 

παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με 

τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.           

    Μονάδες 5     
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ΘΕΜΑ 42ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς…ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

Μονάδες 10 

 

2. Τι ήταν οι συμβουλευτικοί λόγοι, ποιο το περιεχόμενό τους και ποιος ο σημα-

ντικότερος ρήτορας συμβουλευτικών λόγων; 

Μονάδες 10 

 

3. Ο Μαντίθεος καταφεύγει σε έναν υποθετικό συλλογισμό: εἴπερ ἵππευσα... δο-

κιμάζεσθαι. Ποιο είναι το περιεχόμενο του συλλογισμού και τι επιδιώκει με αυ-

τόν;  

Μονάδες 10 

 

4. Ποιο βασικό αποδεικτικό στοιχείο της αθωότητάς του εκθέτει ο Μαντίθεος στο 

κείμενο και με ποια επιχειρήματα το τεκμηριώνει; 

Μονάδες 10 

 

5. ἀνάβηθι, καταβαλόντα, πεποιηκώς, ἠξίουν, χρωμένους: Να γράψετε για κα-

θεμία από τις παραπάνω λέξεις ένα ομόρριζο ουσιαστικό στη νέα ελληνική 

γλώσσα και να σχηματίσετε με αυτό μία πρόταση.  

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 43ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς…ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποια είναι η αντίληψη του Ομήρου για την ευγλωττία; Ποια τα γνωρίσματα 

του ιδανικού ομηρικού ήρωα;  

Μονάδες 10 

 

3. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι οι κατάλογοι των φυλάρ-

χων ήταν εγκυρότεροι από τα σανίδια, στα οποία ήταν γραμμένα τα ονόματα 

των ιππέων;    

Μονάδες 10 

 

4. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο…ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι: Να σχολιάσετε με βάση 

το χωρίο το ήθος των κατηγόρων, όπως το παρουσιάζει ο Μαντίθεος. 

Μονάδες 10 

 

5. Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις του κειμένου ἀνάβηθι και 

ἵππευσα ουσιαστικά (Α΄στήλη): ἀνάβασις, ἀναβάτης, βάθρον, ἱππάριον και 

ἵππευμα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη):   
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Α΄ ΣΗΛΗ Β' ΣΗΛΗ 

1. ἱππάριον α) ενέργεια ή κατάσταση 

2. βάθρον β) υποκοριστικό 

3. ἀνάβασις γ) αποτέλεσμα ενέργειας 

4. ἵππευμα δ) τόπος  

5. ἀναβάτης ε) πρόσωπο που ενεργεί 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 44ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς…ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποιος ήταν ο στόχος της δοκιμασίας και ποια θεσμικά όργανα ήταν υπεύθυνα 

για τη διεξαγωγή της; 

Μονάδες 10 

 

3. Να περιγράψετε τα ρητορικά ήθη (του ρήτορα, των κατηγόρων και των βου-

λευτών) όπως διαγράφονται στο κείμενο.   

Μονάδες 10 

 

4. Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπι-

στες πηγές σε σχέση με τα σανίδια; 

Μονάδες 10 

 

4. α) ἐξαλειφθῆναι, φυλάρχων, στρατηγούς, καταψεύσασθαι, ἀνάβηθι: Να ανα-

λύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.      

Μονάδες 5 

β) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα: 
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πεποιηκώς: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής  

γλώσσας με την κατάληξη -ις.  

ἀπολογία: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσ-

σας. 

δικαιότερον: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

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

ἀποδείξειεν: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη στα συνθετικά της.   

Μονάδες 5   
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ΘΕΜΑ 45ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς…ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

Μονάδες 10 

 

2. Γιατί ο Λυσίας δεν απέκτησε το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη; 

Μονάδες 10 

 

3. Ποιο βασικό αποδεικτικό στοιχείο της αθωότητάς του εκθέτει ο Μαντίθεος στο 

κείμενο και με ποια επιχειρήματα το τεκμηριώνει; 

Μονάδες 10 

 

4. Ο Μαντίθεος καταφεύγει σε έναν υποθετικό συλλογισμό: εἴπερ ἵππευσα... δο-

κιμάζεσθαι. Ποιο είναι το περιεχόμενο του συλλογισμού και τι επιδιώκει με 

αυτόν;  

Μονάδες 10 

 

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

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

Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ 

1. πολύ  α) ἐγγράφω 
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2. ῥᾴδιον  β) καλῶς   

3. δικαιότερον  γ) χαλεπόν 

4. ἐξαλείφω  δ) διαγράφω    

5. κακῶς   ε) ὀλίγον 

 στ) πλεῖον    

  ζ) ἀδικώτερον 

Μονάδες 5 

 

β) γνώστης, αποζημίωση, πάθος, χρήστης, παράβαση: Να συνδέσετε τις 

παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με 

τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.           

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 46ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα:‘Eμὲ τοίνυν οὐδεὶς…ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποιο στόχο έχει η ρητορική ως πειθούς δημιουργός; Πώς χρησιμοποιήθηκε από 

τους μαθητές των σοφιστών;  

Μονάδες 10 

 

3. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι οι κατάλογοι των φυλάρ-

χων ήταν εγκυρότεροι από τα σανίδια, στα οποία ήταν γραμμένα τα ονόματα 

των ιππέων;    

Μονάδες 10 

 

4. Γιατί ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι και αν ακόμη είχε υπηρετήσει ως ιππέας 

επί των Τριάκοντα δεν θα το αρνιόταν; 

Μονάδες 10 

 

5. α) Να συνδέσετε τις λέξεις-εκφράσεις του κειμένου, στην Α΄ στήλη, με τη ση-

μασία τους στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία στη Β΄ στήλη περισσεύουν). 
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Α΄ΣΗΛΗ Β΄ΣΗΛΗ 

1. ἀποφέρομαι α) οι κατάλογοι (των φυλάρχων) 

2. σύνδικος β) κακοποιούμαι 

3. τὰ γράμματα γ) αναζητώ  

4. κακῶς πάσχω δ) συνήγορος δημοσίου 

5. ζημιοῦμαι ε) δικαστής 

 στ) τιμωρούμαι 

 ζ) αναφέρομαι 

Μονάδες 5 

 

β) παραδοθέντα, συνδίκοις, ἐξαλειφθῆναι, φυλάρχων, ἀνάβηθι: Να αναλύσετε 

τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.      

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 47ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

‘Eμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα:’Eμὲ τοίνυν οὐδεὶς…ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

Μονάδες 10 

 

2. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: φυσική ευγλωττία, ἀγορή, κυδιάνειρα, 

ἰσηγορία. 

Μονάδες 10 

 

3. Να περιγράψετε τα ρητορικά ήθη (του ρήτορα, των κατηγόρων και των βου-

λευτών) όπως διαγράφονται στο κείμενο.   

Μονάδες 10 

 

4. Ο Μαντίθεος καταφεύγει σε έναν υποθετικό συλλογισμό: εἴπερ ἵππευσα… δο-

κιμάζεσθαι. Ποιο είναι το περιεχόμενο του συλλογισμού  και τι επιδιώκει με 

αυτόν;  

Μονάδες 10 

 

5. α) ἀποδείξειεν, ἀνάβηθι, παραδοθέντα, καταβαλόντα, ζημιοῦσθαι: Να γρά-

ψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελλη-

νικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.     
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Μονάδες 5 

 

β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα 

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

σιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  

 

ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά 

γνῶναι -η    

πεποιηκώς -ής  

ἠξίουν -μα  

πέπονθε -ος  

δοκιμάζεσθαι -ία  

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 49ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς…ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

Μονάδες 10 

 

2. Τι γνωρίζετε για τη γέννηση της συστηματικής ρητορείας στη Σικελία; 

Μονάδες 10 

 

3. Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπι-

στες πηγές σε σχέση με τα σανίδια; 

Μονάδες 10 

 

4. Γιατί ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι και αν ακόμη είχε υπηρετήσει ως ιππέας 

επί των Τριάκοντα δεν θα το αρνιόταν; 

Μονάδες 10 

 

5. βουλή, πολίτης, γνώμη, στρατηγός, ἀπολογία: Να γράψετε για καθεμία από 

τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας.                

Μονάδες 10  
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ΘΕΜΑ 50ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς…ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

Μονάδες 10 

 

2. Γιατί το έργο του Λυσία έχει ιστορική αξία και συγχρόνως συμβάλλει στην κα-

λύτερη γνώση μας για την αττική δικονομία; 

Μονάδες 10 

 

3. Ο Μαντίθεος καταφεύγει σε έναν υποθετικό συλλογισμό: εἴπερ ἵππευσα... δο-

κιμάζεσθαι. Ποιο είναι το περιεχόμενο του συλλογισμού  και τι επιδιώκει με 

αυτόν;  

Μονάδες 10 

 

4. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι οι κατάλογοι των φυλάρ-

χων ήταν εγκυρότεροι από τα σανίδια, στα οποία ήταν γραμμένα τα ονόματα 

των ιππέων;    

Μονάδες 10 

 

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

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

σιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  
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ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά 

ἔχοντας   -ις  

χρωμένους -της  

ἡγεῖσθε -μών  

καταψεύσασθαι -ος  

μαρτύρησον -ία  

Μονάδες 5 

 

β) παράδειγμα, ανήφορος, καταστατικό, πρόβλημα, διηνεκής: Να συνδέ-

σετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κει-

μένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.                                                   

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 51ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα…καὶ μαρτύρησον. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποια ήταν η άποψη του Ισοκράτη για τη ρητορική;  

Μονάδες 10 

 

3. Ο Μαντίθεος καταφεύγει σε έναν υποθετικό συλλογισμό: εἴπερ ἵππευσα... δο-

κιμάζεσθαι. Ποιο είναι το περιεχόμενο του συλλογισμού και τι επιδιώκει με 

αυτόν;  

Μονάδες 10 

 

4. Ποιο βασικό αποδεικτικό στοιχείο της αθωότητάς του εκθέτει ο Μαντίθεος στο 

κείμενο και με ποια επιχειρήματα το τεκμηριώνει; 

Μονάδες 10 

 

5. ἀνάβηθι, καταβαλόντα, πεποιηκώς, ἠξίουν, χρωμένους: Να γράψετε για κα-

θεμία από τις παραπάνω λέξεις ένα ομόρριζο ουσιαστικό στη νέα ελληνική 

γλώσσα και να σχηματίσετε με αυτό μία πρόταση. 

    Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 52ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα…καὶ μαρτύρησον. 

Μονάδες 10 

 

2. Γιατί ο Πλάτων αρνείται να χαρακτηρίσει επιστήμη ή τέχνη τη ρητορική; 

Μονάδες 10 

 

3. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι οι κατάλογοι των φυλάρ-

χων ήταν εγκυρότεροι από τα σανίδια, στα οποία ήταν γραμμένα τα ονόματα 

των ιππέων;    

Μονάδες 10 

 

4. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο…ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι: Να σχολιάσετε, με βάση 

το χωρίο το ήθος των κατηγόρων, όπως το παρουσιάζει ο Μαντίθεος. 

Μονάδες 10 

 

5. Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις του κειμένου ἀνάβηθι και 

ἵππευσα ουσιαστικά (Α΄στήλη): ἀνάβασις, ἀναβάτης, βάθρον, ἱππάριον και 

ἵππευμα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη)   
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Α΄ ΣΗΛΗ Β' ΣΗΛΗ 

1. ἱππάριον α) ενέργεια ή κατάσταση 

2. βάθρον β) υποκοριστικό 

3. ἀνάβασις γ) αποτέλεσμα ενέργειας 

4. ἵππευμα δ) τόπος  

5. ἀναβάτης ε) πρόσωπο που ενεργεί 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 53ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα…καὶ μαρτύρησον. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποια υπήρξε η κριτική του Πλάτωνα για τη ρητορική; Σε ποια έργα του αποτυ-

πώθηκε η άποψή του αυτή; 

Μονάδες 10 

 

3. Να περιγράψετε τα ρητορικά ήθη (του ρήτορα, των κατηγόρων και των βου-

λευτών) όπως διαγράφονται στο κείμενο.   

Μονάδες 10 

 

4. Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπι-

στες πηγές σε σχέση με τα σανίδια; 

Μονάδες 10 

 

5. α) ἐξαλειφθῆναι, φυλάρχων, στρατηγούς, καταψεύσασθαι, ἀνάβηθι: Να ανα-

λύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.      

Μονάδες 5 

β) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα: 
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πεποιηκώς: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής  

γλώσσας με την κατάληξη -ις.  

ἀπολογία: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσ-

σας. 

δικαιότερον: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

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

ἀποδείξειεν: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη στα συνθετικά της.   

Μονάδες 5   
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ΘΕΜΑ 54ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα…καὶ μαρτύρησον. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποιο ήταν το κυριότερο δικαστήριο της Αθήνας, πώς ορίζονταν τα μέλη του και 

ποια ήταν η σύνθεσή του; 

Μονάδες 10 

 

3. Ποιο βασικό αποδεικτικό στοιχείο της αθωότητάς του εκθέτει ο Μαντίθεος στο 

κείμενο και με ποια επιχειρήματα το τεκμηριώνει; 

Μονάδες 10 

 

4. Ο Μαντίθεος καταφεύγει σε έναν υποθετικό συλλογισμό: εἴπερ ἵππευσα... δο-

κιμάζεσθαι. Ποιο είναι το περιεχόμενο του συλλογισμού και τι επιδιώκει με αυ-

τόν;  

Μονάδες 10 

 

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

Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν): 
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Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ 

1. πολύ  α) ἐγγράφω 

2. ῥᾴδιον  β) καλῶς   

3. δικαιότερον  γ) χαλεπόν 

4. ἐξαλείφω  δ) διαγράφω    

5. κακῶς   ε) ὀλίγον 

 στ) πλεῖον    

  ζ) ἀδικώτερον 

Μονάδες 5 

 

β) γνώστης, αποζημίωση, πάθος, χρήστης, παράβαση: Να συνδέσετε τις 

παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με 

τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.           

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 55ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα…καὶ μαρτύρησον. 

Μονάδες 10 

 

2. α) Ποια εικόνα παρουσιάζει ο Μαντίθεος για τον εαυτό του στο δικαστήριο;  

β) Ποια στοιχεία του Ὑπέρ Μαντιθέου λόγου του Λυσία προσδιορίζουν τον 

χρόνο απαγγελίας του; 

Μονάδες 10 

 

3. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι οι κατάλογοι των φυλάρ-

χων ήταν εγκυρότεροι από τα σανίδια, στα οποία ήταν γραμμένα τα ονόματα 

των ιππέων;    

Μονάδες 10 

 

4. Γιατί ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι, και αν ακόμη είχε υπηρετήσει ως ιππέας 

επί των Τριάκοντα, δεν θα το αρνιόταν; 

Μονάδες 10 

 

5. α) Να συνδέσετε τις λέξεις-εκφράσεις του κειμένου, στην Α΄ στήλη, με τη ση-

μασία τους στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία στη Β΄ στήλη περισσεύουν). 
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Α΄ΣΗΛΗ Β΄ΣΗΛΗ 

1. ἀποφέρομαι α) οι κατάλογοι (των φυλάρχων) 

2. σύνδικος β) κακοποιούμαι 

3. τὰ γράμματα γ) αναζητώ  

4. κακῶς πάσχω δ) συνήγορος δημοσίου 

5. ζημιοῦμαι ε) δικαστής 

 στ) τιμωρούμαι 

 ζ) αναφέρομαι 

Μονάδες 5 

 

β) παραδοθέντα, συνδίκοις, ἐξαλειφθῆναι, φυλάρχων, ἀνάβηθι: Να αναλύσετε 

τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.      

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 56ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα…καὶ μαρτύρησον. 

Μονάδες 10 

 

2. Πού ανιχνεύονται στοιχεία φυσικής ρητορείας εκτός από τα ομηρικά έπη και 

πώς το δημοκρατικό πολίτευμα συνέβαλε στην αξιοποίηση αυτού του χαρί-

σματος. Να αναφέρετε σπουδαίους φυσικούς ρήτορες. 

Μονάδες 10 

 

3. Να περιγράψετε τα ρητορικά ήθη (του ρήτορα, των κατηγόρων και των βου-

λευτών) όπως διαγράφονται στο κείμενο.   

Μονάδες 10 

 

4. Ο Μαντίθεος καταφεύγει σε έναν υποθετικό συλλογισμό: εἴπερ ἵππευσα... δο-

κιμάζεσθαι. Ποιο είναι το περιεχόμενο του συλλογισμού  και τι επιδιώκει με 

αυτόν;  

Μονάδες 10 
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5. α) ἀποδείξειεν, ἀνάβηθι, παραδοθέντα, καταβαλόντα, ζημιοῦσθαι: Να γρά-

ψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελλη-

νικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.     

Μονάδες 5 

 

β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα 

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

σιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  

ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά 

γνῶναι -η    

πεποιηκώς -ής  

ἠξίουν -μα  

πέπονθε -ος  

δοκιμάζεσθαι -ία  

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 58ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵…καὶ μαρτύρησον. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποιο είναι το περιεχόμενο του προοιμίου ενός ρητορικού λόγου; 

Μονάδες 10 

 

3. Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπι-

στες πηγές σε σχέση με τα σανίδια; 

Μονάδες 10 

 

4. Γιατί ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι και αν ακόμη είχε υπηρετήσει ως ιππέας 

επί των Τριάκοντα δεν θα το αρνιόταν; 

Μονάδες 10 

 

5. βουλή, πολίτης, γνώμη, στρατηγός, ἀπολογία: Να γράψετε για καθεμία από 

τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας.                

Μονάδες 10  
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ΘΕΜΑ 59ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα…καὶ μαρτύρησον. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποια στοιχεία παραδίδονται σχετικά με τον Λυσία (τόπος γέννησης, καταγω-

γή, μόρφωση);  

Μονάδες 10 

 

3. Ο Μαντίθεος καταφεύγει σε έναν υποθετικό συλλογισμό: εἴπερ ἵππευσα... δο-

κιμάζεσθαι. Ποιο είναι το περιεχόμενο του συλλογισμού και τι επιδιώκει με 

αυτόν;  

Μονάδες 10 

 

4. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι οι κατάλογοι των φυλάρ-

χων ήταν εγκυρότεροι από τα σανίδια, στα οποία ήταν γραμμένα τα ονόματα 

των ιππέων;    

Μονάδες 10 
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5. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα 

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

σιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  

ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά 

ἔχοντας   -ις  

χρωμένους -της  

ἡγεῖσθε -μών  

καταψεύσασθαι -ος  

μαρτύρησον -ία  

Μονάδες 5 

 

β) παράδειγμα, ανήφορος, καταστατικό, πρόβλημα, αναβάτης: Να συνδέ-

σετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κει-

μένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.                                                   

Μονάδες 5 

 



1 

 

ΘΕΜΑ 60ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα…καὶ μαρτύρησον. 

Μονάδες 10 

 

2. Πώς αντιλαμβάνεσθε το περιεχόμενο του όρου φυσική ευγλωττία; 

Μονάδες 10 

 

3. Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπι-

στες πηγές σε σχέση με τα σανίδια; 

Μονάδες 10 

 

4. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο…ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι: Να σχολιάσετε, με βάση 

το χωρίο, το ήθος των κατηγόρων, όπως το παρουσιάζει ο Μαντίθεος. 

Μονάδες 10 

 

5. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με τη συνώνυμή της στη 

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

Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ 

1. γιγνώσκω α) βλάπτομαι 
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2. ὁρῶ β) θέλω 

3. ἡγοῦμαι   γ) ἐπίσταμαι 

4. βούλομαι δ) ἀγνοῶ 

5. ζημιοῦμαι ε) ὠφελῶ 

 στ) οἴομαι  

 ζ) βλέπω 

Μονάδες 5 

 

β) σχήμα, εμπιστοσύνη, αδόκιμος, κατάχρηση, ατολμία: Να συνδέσετε τις 

παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με 

τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.           

    Μονάδες 5     
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ΘΕΜΑ 48ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς…ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποια η διαφορά φυσικής ευγλωττίας και συστηματικής ρητορικής; Πώς κα-

λύφθηκε η διαφορά αυτή, πού και κάτω από ποιες συνθήκες; 

Μονάδες 10 

 

3. Ποιο βασικό αποδεικτικό στοιχείο της αθωότητάς του εκθέτει ο Μαντίθεος στο 

κείμενο και με ποια επιχειρήματα το τεκμηριώνει; 

Μονάδες 10 

 

4. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο…ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι: Να σχολιάσετε, με βάση 

το χωρίο, το ήθος των κατηγόρων, όπως το παρουσιάζει ο Μαντίθεος. 

Μονάδες 10 

 

5. α) πιστεύοιτε, ἐξαλειφθῆναι, ἔχοντας, βουλομένῳ, ὁρῶ: Να γράψετε ένα ομόρ-

ριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας 

για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.      

Μονάδες 5 
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β) ἀποδείξειεν, παραδοθέντα, συνδίκοις, καταβαλόντα, καταψεύσασθαι: Να 

αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.      

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 57ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 7-8 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς 

καταστάσεις͵ αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν 

ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ 

ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ 

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ 

καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. 

ὥστε μηδὲν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα…καὶ μαρτύρησον. 

Μονάδες 10 

 

2. Ποια ήταν τα θέματα για τα οποία αποφάσιζε η Εκκλησία του Δήμου, πού και 

πότε συνεδρίαζε αυτή και πώς ψηφίζονταν οι αποφάσεις; 

Μονάδες 10 

 

3. Ποιο βασικό αποδεικτικό στοιχείο της αθωότητάς του εκθέτει ο Μαντίθεος στο 

κείμενο και με ποια επιχειρήματα το τεκμηριώνει; 

Μονάδες 10 

 

4. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο…ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι: Να σχολιάσετε, με βάση 

το χωρίο, το ήθος των κατηγόρων, όπως το παρουσιάζει ο Μαντίθεος. 

Μονάδες 10 

 

5. α) πιστεύοιτε, ἐξαλειφθῆναι, ἔχοντας, βουλομένῳ, ὁρῶ: Να γράψετε ένα ο-

μόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσ-

σας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.      

Μονάδες 5 
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β) ἀποδείξειεν, ἀπενεχθέντα, παραδοθέντα, καταβαλόντα, συνδίκοις: Να α-

ναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.      

Μονάδες 5 

 


