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Λυσίου, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 4-7 (θέμα 22ο) 

 

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.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο. 

 Ο Μαντίθεος απουσίαζε από την πόλη επί των 

Τριάκοντα και επέστρεψε δέκα ημέρες πριν το 

πολίτευμα πέσει.  

 Το ισχυρότερο τεκμήριο αθωότητας κατά τον 

Μαντίθεο είναι ο κατάλογος των φυλάρχων. 

Μονάδες 10  

 

 

Β1. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων. 

 Η ρητορική ως επιστήμη δημιουργήθηκε στην Αττική. 

 Ο Πλάτωνας επέκρινε την ρητορική τέχνη. 

 Ο Λυσίας ήταν λογογράφος. 

 Το έργο του Λυσία χαρακτηρίζεται από την παθοποιία.  

Μονάδες 10  

 

 

Β2. Η επιχειρηματολογία του Μαντιθέου στηρίζεται στα 

γεγονότα που συνδέονται με την ζωή του, αλλά και στην λογική. 

Ποιά είναι αυτά τα επιχειρήματα;  

Μονάδες 10  

 

 

Β3. Τί υπαινίσσεται ο Μαντίθεος με την φράση «ἀλλὰ μᾶλλον 

ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον»;  

Μονάδες 10  
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Β4. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους 

του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη 

που σάς δίνεται:  

 

ῥηματικοὶ τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά 

ἐξέπεμψε      -ὴ  

ἔχοντες      -μα  

μεθισταμένης      -ις  

ἀποδημούσι      -ία  

μεταδιδόναι      -ις  

 

Β4β) τεῖχος, πολιτεία, κίνδυνος, δῆμος, ἔλεγχος : Να γράψετε 

για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο 

ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 


