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ΘΕΜΑ 106ο  Λυσίου, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 14-15 

 

Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου͵ εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας 

μὲν χρηστοὺς ὄντας καὶ προθύμους͵ ἐφοδίων δὲ ἀποροῦντας͵ εἶπον ὅτι χρὴ τοὺς 

ἔχοντας παρέχειν τὰ ἐπιτήδεια τοῖς ἀπόρως διακειμένοις. καὶ οὐ μόνον τοῦτο 

συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις͵ ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα 

δραχμὰς ἑκατέρῳ͵ οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος͵ ἀλλ΄ ἵνα παράδειγμα τοῦτο τοῖς 

ἄλλοις γένηται. Καί μοι ἀνάβητε.  

Μετὰ ταῦτα τοίνυν͵ ὦ βουλή͵ εἰς Κόρινθον ἐξόδου γενομένης καὶ πάντων 

προειδότων ὅτι δεήσει κινδυνεύειν͵ ἑτέρων ἀναδυομένων ἐγὼ διεπραξάμην ὥστε 

τῆς πρώτης τεταγμένος μάχεσθαι τοῖς πολεμίοις· καὶ μάλιστα τῆς ἡμετέρας 

φυλῆς δυστυχησάσης͵ καὶ πλείστων ἐναποθανόντων͵ ὕστερος ἀνεχώρησα τοῦ 

σεμνοῦ Στειριῶς τοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις δειλίαν ὠνειδικότος.  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

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

την απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο. 

 Ο Μαντίθεος επέδειξε τον ανθρωπισμό του πριν από την εκστρατεία. 

 Η φυλή του Μαντιθέου στην μάχη είχε ελάχιστες απώλειες. 

Μονάδες 10  

 

Β1. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων. 

 Ο Μαντίθεος περνάει από δοκιμασία, επειδή κληρώθηκε βουλευτής. 

 Ο Ισοκράτης υπερασπίζεται την παιδευτική αξία της ρητορικής 

τέχνης. 

 Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου είναι δύο. 

 Τα παραδείγματα μέσα στον ρητορικό λόγο είναι άτεχνες αποδείξεις.  

Μονάδες 10  
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Β2. Πώς τεκμηριώνεται στο κείμενο ο πατριωτισμός του Μαντιθέου;  

Μονάδες 10  

 

Β3. ὕστερος ἀνεχώρησα τοῦ σεμνοῦ Στειριῶς… ὠνειδικότος : Να σχολιάσετε 

την φράση αυτήν του Μαντιθέου.  

Μονάδες 10  

 

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 

ἀνάβητε -ις  

Κινδυνεύειν -ος  

Διεπραξάμην -ις  

Τεταγμένος -μα  

Μάχεσθαι -ὴς  

 

Β4.β) ιστορία, γένος, φυλετικός, παραχώρηση, καθυστέρηση : Να συνδέσετε 

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

τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 


