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Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο 
Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 7-8 

 
7  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 ἀπενε-  

8 χθῆναι. 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. 



  
 

 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το τμήμα "ἔτι δέ, ὦ βουλή ... καὶ 
μαρτύρησον". 

Μονάδες 10 
 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων: 

 

Β1.  Σύμφωνα με τα δεδομένα της παραγράφου 7, να 
εντοπίσετε τα εναντίον του Μαντιθέου ενοχο-
ποιητικά στοιχεία και να διευκρινίσετε το περιεχό-
μενό τους. 

Μονάδες 15 
 

Β2. Σε ποιο γεγονός αναφέρεται ο Μαντίθεος με τη 
φράση "εἴπερ ἵππευσα, ... δοκιμάζεσθαι"  και ποια 
είναι η βαθύτερη επιδίωξή  του ; 

Μονάδες 15 
 

Β3. Να αναφέρετε συνοπτικά τα είδη πίστεων της 
αρχαίας ρητορικής (Μονάδες 4) .  Σε ποιο απ' αυτά 
τα είδη ανήκουν τα ενθυμήματα και τι γνωρίζετε 
γι' αυτά ;  (Μονάδες 6) .  

Μονάδες 10 
 

Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα , της 
αρχαίας ή της νέας ελληνικής) από το β′  συνθετικό 
καθεμιάς από τις παρακάτω λέξεις: ἀποδείξειεν, 
ἀπενεχθέντα, συνδίκοις, στρατηγούς, ἀνάβηθι .  

Μονάδες 10 
 

     Γ.   Αδίδακτο κείμενο 
Πλάτωνος Νόμων Α, 631b - c 

 

    " Ὦ ξένε, οἱ Κρητῶν νόμοι οὐκ εἰσὶν μάτην ἐν 
πᾶσιν διαφερόντως εὐδόκιμοι τοῖς Ἕλλησιν · ἔχουσιν 
γὰρ ὀρθῶς , τοὺς αὐτοῖς χρωμένους εὐδαίμονας 
ἀποτελοῦντες. πάντα γὰρ τἀγαθὰ πορίζουσιν. διπλᾶ δὲ 
ἀγαθά ἐστιν , τὰ μὲν ἀνθρώπινα, τὰ δὲ θεῖα · ἤρτηται δ' 



  
 

 

ἐκ τῶν θείων θάτερα , καὶ ἐὰν μὲν δέχηταί τις τὰ 
μείζονα πόλις, κτᾶται καὶ τὰ ἐλάττονα , εἰ δὲ μή, 
στέρεται ἀμφοῖν. ἔστι δὲ τὰ μὲν ἐλάττονα ὧν  ἡγεῖται 
μὲν ὑγίεια , κάλλος δὲ δεύτερον,  τὸ δὲ τρίτον ἰσχὺς εἴς 
τε δρόμον καὶ εἰς τὰς ἄλλας πάσας κινήσεις τῷ σώματι , 
τέταρτον δὲ δὴ πλοῦτος οὐ τυφλὸς ἀλλ' ὀξὺ βλέπων, 
ἄνπερ ἅμ' ἕπηται φρονήσει" .   

 ------------------  
 ἤρτηται=  ἐξήρτηται 
 

 

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω 
κείμενο. 

Μονάδες 20 
 

Γ2.  Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις: 

 

μείζονα :  αιτιατική ενικού  θετικού βαθμού στο 
    ίδιο γένος 
κάλλος :  ονομαστική  πληθυντικού .  
εἰσὶν :  γ′  ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα 
ἔχουσιν :  γ′ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β′ 
ἡγεῖται :  απαρέμφατο αορίστου μέσης φωνής. 

Μονάδες 10 
  

Γ3α.  "ἐὰν μὲν δέχηταί τις ...  ἐλάττονα" :  Να χαρακτηρί-
σετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε 
σε υποθετικό λόγο που να δηλώνει την απλή 
σκέψη του λέγοντος.  

 Μονάδες 5   
  

Γ3β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω 
λέξεις: εὐδόκιμοι, αὐτοῖς, πάντα, πόλις, ὧν .  

Μονάδες 5 
 

 


