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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

Λυσίου, ὑπὲρ Μαντιθέου 18-19 § 

 

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.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων και να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο :  

 Ο Μαντίθεος πρώτος πήγαινε και στις εκστρατείες. 

 Ο Μαντίθεος πρώτος έφευγε από τις εκστρατείες. 

 Προτρέπει τους βουλευτές να αξιολογούν τους πολίτες βάσει και του 

ήθους και της τυπικότητάς τους.  

 Αξία για τον Μαντίθεο έχει η προσφορά στην πόλη και στο συλλογικό 

συμφέρον. 

Μονάδες 10 

 

Β1. Για ποιόν λόγο ο Μαντίθεος αναφέρεται στους ανθρώπους με μακριά κόμη 

και υποστηρίζει ότι δεν θα έπρεπε να κατακρίνονται γι’ αυτό; Να συγκρίνετε τα 

λεγόμενα του Μαντίθεου με το παρακάτω απόσπασμα από τον Επιτάφιο του 

Περικλή που υμνεί το ήθος κάθε Αθηναίου δημοκράτη πολίτη :  
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«Ζούμε ως ελεύθεροι άνθρωποι στην δημόσια ζωή μας, αλλά επίσης είμαστε 

απαλλαγμένοι στις καθημερινές μας ασχολίες από την μεταξύ μας καχυποψία, 

διότι δεν θυμώνουμε με τον γείτονα, αν κάνει κάτι καταπώς τού αρέσει, ούτε 

παίρνουμε το ύφος ενοχλημένου προς αυτόν, πράγμα που δεν τού επιφέρει 

ζημία, ωστόσο σίγουρα τόν λυπεί.»1  

Μονάδες 15 

 

Β2. Τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα…..ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν : Στο τμήμα 

αυτό του κειμένου που σάς παρατίθεται, ο Μαντίθεος προτρέπει τους Βουλευτές 

να κρίνουν τους δοκιμαζόμενους και εν γένει τους πολίτες με συγκεκριμένα 

κριτήρια. Ποιά είναι αυτά; Να συγκρίνετε την άποψη αυτή του Μαντίθεου με το 

παρακάτω απόσπασμα από τον Επιτάφιο του Περικλή :  

 

«Γιατί, και στην περίπτωση αυτών που από κάθε άποψη αποδείχτηκαν κακοί, 

είναι δίκαιο να κρίνεται σπουδαιότερο από οτιδήποτε άλλο η υπέρ πατρίδος 

ανδραγαθία· γιατί εξαφάνισαν κάθε ηθικό τους παράπτωμα με την ανδρεία τους 

και ωφέλησαν περισσότερο το συλλογικό συμφέρον απ’ ό,τι τό έβλαψαν στο 

παρελθόν με τις παρατυπίες τους στην προσωπική τους ζωή.»2  

Μονάδες 15 

 

Β3. Να δηλωθεί η ορθότητα των παρακάτω φράσεων :  

 Ο Περικλής είχε έμφυτο ταλέντο της ρητορικής. 

 Ένα από τα διδάγματα ρητορικής του Γοργία ήταν οι δισσοὶ λόγοι.  

 Ο Ισοκράτης ασχολείτο με την φιλοσοφία και μισούσε την ρητορική 

τέχνη. 

 Οι προσωπικές δίκες εκδικάζονταν στην Εκκλησία του Δήμου.  

 Ο Λυσίας ευνοήθηκε και προωθήθηκε από το πολίτευμα των Τριάκοντα. 

Μονάδες 10 

 

 

Β4. ἀπελείφθην, ἐξόδους, σκοπεῖν, διαλεγόμενοι, ἀμπεχόμενοι : Δύο ομόρριζα 

της αρχαίας ή νέας ελληνικής για τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.    

Μονάδες 10 

 

 

                                                           
1 Θουκυδίδου Β37 : ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ' 

ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψία, οὐ δι' ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καθ' ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μέν, 

λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι                                                             
2 Θουκυδίδου Β42 : καὶ γὰρ τοῖς τἆλλα χείροσι δίκαιον τὴν ἐς τοὺς πολέμους ὑπὲρ τῆς πατρίδος 

ἀνδραγαθίαν προτίθεσθαι· ἀγαθῷ γὰρ κακὸν ἀφανίσαντες κοινῶς μᾶλλον ὠφέλησαν ἢ ἐκ τῶν ἰδίων 

ἔβλαψαν  

 


