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Κείμενο Διδαγμένο, ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ, 5-7 

5] 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.  

[6] 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.  

[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 ἀπενεχθῆναι. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να αντιστοιχίσετε   τα σωστά:  

α) σανίδιον          1. επίσημοι κατάλογοι 

β) καταστάσεις   2. ξύλινη πινακίδα 

γ) σύνδικοι  3. συνήγοροι δημοσίου 

δ) φύλαρχος 4. επιδόματα ιππέων 

ε) γράμματα  5. αρχηγός φυλής 

                                      

          

                                                                                                                                    Μονάδες 10 

2. Πώς σκιαγραφείται  το  ήθος  του Μαντιθέου  στην παράγραφο 5; 

                  Μονάδες 10 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2018 
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3. α. «ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν 

ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν»  β. «ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν 

ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ 

τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι». Να σχολιάσετε τα  επιχειρήματα που  

αποδεικνύουν την αναξιοπιστία του σανιδίου στα παραπάνω αποσπάσματα. 

                            Μονάδες  10 

4. Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σωστό ή Λάθος: 

 

α) Η συστηματική ρητορική γεννήθηκε στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ. επειδή εκεί 

υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να ευδοκιμήσει (η δημοκρατία, οι συνελεύσεις 

και τα δικαστήρια, το μέγεθος της πόλης, οι πολυλόγοι και φιλόλογοι Αθηναίοι, οι 

σοφιστές). 

β) Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η ρητορική είναι απλώς μία εμπειρία, ένα όργανο 

απάτης στον χωρίς ηθικούς φραγμούς αγώνα του δημόσιου βίου.  

γ) Η Βουλή και  η Εκκλησία του δήμου, εκτός από τις βασικές αρμοδιότητες τους, 

εκδίκαζαν και ορισμένες σοβαρές υποθέσεις. 

δ) Οι συνεδριάσεις της Εκκλησίας του δήμου κυρίως γίνονταν στην Πνύκα.  

ε) Η διήγησις περιλαμβάνει την έκθεση των σχετικών με το θέμα γεγονότων που 

είναι άγνωστα ή ανεπαρκώς γνωστά στο θεατή.  

                              Μονάδες 10 

 

5. Να γράψετε από  ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, στη νέα ελληνική για 

κάθε λέξη: ἐξέπεμψε − μεθισταμένης −  πολιτείας −  ἐπιθυμεῖν −  ἀναπράξητε  

                              Μονάδες 10 

 

6. οὔτ’ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι     

καὶ  τοῖς   μηδὲν  ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας :  Στο απόσπασμα   

από τον   λόγο     του  Λυσία  διαφαίνεται πώς η διάπραξη αδικημάτων ήταν    

προϋπόθεση για   την  ανάληψη αξιωμάτων την εποχή των Τριάκοντα. Αφού     

μελετήσετε  το   παράλληλο  απόσπασμα  από τα Ἑλληνικά του Ξενοφώντα  (2.4.26)    

να  βρείτε ποιος ήταν ο ρόλος του σώματος των ιππέων την εποχή των  Τριάκοντα   

που επιβεβαιώνει  αυτή την προϋπόθεση.  

      ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Από τη μεριά της Αθήνας ωστόσο δεν έβγαιναν άλλοι ένοπλοι παρά μόνο οι ιππείς, 

που κάθε τόσο αιχμαλώτιζαν επιδρομείς από την παράταξη του Πειραιά και 

χτυπούσαν και το πεζικό τους. Μια φορά συνάντησαν μερικούς Αιξωνείς που 

πήγαιναν στα χωράφια τους για τροφές, κι ο αρχηγός του ιππικού Λυσίμαχος τους 

έσφαξε ― παρ' όλες τις ικεσίες τους και παρ' όλη τη δυσαρέσκεια πολλών ιππέων.

                              Μονάδες 10 
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Αδίδακτο Κείμενο: Αἰσώπου Μῦθοι 

 

Το απόσπασμα είναι ένας διδακτικός μύθος του Αισώπου. Ο Αίσωπος παίρνοντας ως 

παράδειγμα ένα λειτούργημα σαν αυτό του γιατρού προσπαθεί να καυτηριάσει με 

εύθυμο τρόπο την έλλειψη επαγγελματισμού και υπευθυνότητας που επιδεικνύουν 

κάποιοι επαγγελματίες, αλλά και την ισχυρογνωμοσύνη και τη θρασύτητα που 

συνοδεύουν πολλές φορές την άγνοιά τους. 

 

Ἰατρὸς ἦν ἄτεχνος. Οὗτος ἀρρώστῳ παρακολουθῶν, πάντων ἰατρῶν 

λεγόντων αὐτὸν μὴ κινδυνεύειν, ἀλλὰ χρονίσειν ἐν τῇ νόσῳ, οὗτος 

μόνος ἔφη αὐτῷ πάντα τὰ αὐτοῦ ἑτοιμάσαι· τὴν αὔριον γὰρ οὐκ 

ὑπερβήσῃ. Ταῦτα εἰπὼν ὑπεχώρησε. Μετὰ χρόνον δέ τινα ἀναστὰς ὁ 

νοσῶν προῆλθεν, ὠχρὸς καὶ μόλις βαίνων. Ὁ δὲ ἰατρὸς συναντήσας 

αὐτῷ· Χαῖρε, ἔφη· πῶς ἔχουσιν οἱ κάτω; Κἀκεῖνος εἶπεν· Ἠρεμοῦσι 

πιόντες τὸ τῆς Λήθης ὕδωρ. Πρὸ ὀλίγου δὲ ὁ Θάνατος καὶ ὁ Ἅιδης δεινῶς 

ἠπείλουν τοὺς ἰατροὺς πάντας, ὅτι τοὺς νοσοῦντας οὐκ ἐῶσιν 

ἀποθνῄσκειν, καὶ κατεγράφοντο πάντας. Ἔμελλον δὲ καὶ σὲ γράψαι, 

ἀλλ᾿ ἐγὼ προσπεσὼν αὐτοῖς, ἐξωμοσάμην αὐτοῖς μὴ ἀληθῆ ἰατρὸν εἶναί 

σε, ἀλλὰ μάτην διεβλήθης. [Ὅτι] τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀμαθεῖς καὶ 

κομψολόγους ἰατροὺς ὁ παρὼν μῦθος στηλιτεύει. 

Λεξιλόγιο  

χρονίζω: παρατείνομαι 

ἀναστὰς (ἀνίσταμαι): σηκώνομαι 

ἐξωμοσάμην (ἐξόμνυμαι) : αρνούμαι με όρκο 

 

Ασκήσεις  

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Πρὸ ὀλίγου δὲ ὁ Θάνατος…. ἀλλὰ μάτην 

διεβλήθης.» 

                                                                                                                                       Μονάδες 10 

 

2. Τι έλεγε ο ανίδεος γιατρός στον ασθενή του σε αντίθεση με τους άλλους γιατρούς; 

                                                                                                                                       Μονάδες 10 
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3α.  Να εντοπίσετε στο απόσπασμα ένα δευτερόκλιτο επίθετο και να γράψετε την 

ίδια πτώση και  τον ίδιο αριθμό στα άλλα γένη : 

«Μετὰ χρόνον δέ τινα ἀναστὰς ὁ νοσῶν προῆλθεν, ὠχρὸς καὶ μόλις βαίνων ». 

                                                                                                                                         Μονάδες 2 

 

3β.  Να γράψετε τη γενική ενικού και πληθυντικού  των ουσιαστικών: νόσῳ, ὕδωρ.  

                                                                                                                                         Μονάδες 4 

 

3γ. Στο απόσπασμα που σας δίνεται να μεταφέρετε τους υπογραμμισμένους 

ρηματικούς τύπους στον παρακείμενο: 

«Οὗτος ἀρρώστῳ παρακολουθῶν, πάντων ἰατρῶν λεγόντων αὐτὸν μὴ κινδυνεύειν, 

ἀλλὰ χρονίσειν ἐν τῇ νόσῳ, οὗτος μόνος ἔφη αὐτῷ πάντα τὰ αὐτοῦ ἑτοιμάσαι·»  

                                                                                                                                                            
                                                                                                      Μονάδες 2 
 

3δ. κατεγράφοντο: να γράψετε τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα και τον παρακείμενο. 

                                                                                                                                         Μονάδες 2 

 

4α.  «Ἔμελλον δὲ καὶ σὲ γράψαι, ἀλλ᾿ ἐγὼ προσπεσὼν αὐτοῖς, ἐξωμοσάμην αὐτοῖς 

μὴ ἀληθῆ ἰατρὸν εἶναί σε, ἀλλὰ μάτην διεβλήθης»: να γράψετε τον συντακτικό 

ρόλο των υπογραμμισμένων όρων του αποσπάσματος. 

                                                                                                                                         Μονάδες 6 

 

4β.  «Τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀμαθεῖς καὶ κομψολόγους ἰατροὺς ὁ παρὼν μῦθος 

στηλιτεύει »: να τρέψετε  την πρόταση στην παθητική σύνταξη.  

                                                                                                                                        Μονάδες 4 

 

 

 
 


