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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 

 [9] Περί μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ’ ὃ,τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ 

βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν 

ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. 

Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ’ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν 

δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.[10] Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς 

καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν 

ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ’ οὕτως 

ἐνειμάμην ὥστε ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς 

ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα 

γενέσθαι.[11] καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι 

τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ 

περὶ τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς 

ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ 

ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην 

εἶχον περὶ ἐμοῦ.[12] Ἔτι δέ, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην 

αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ὁρᾶτε ἑτέρους πολλάκις 

εἰς τοιούτους ἀγῶνας  καθεστηκότας. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες: 

α) Στις δοκιμασίες αρμόζει να απολογείται κάποιος για όλη του την ζωή. 

β) Ο Μαντίθεος έδωσε προίκα και στις δύο αδερφές του τριάντα μνες 

συνολικά. 

γ) Ο αδελφός του Μαντίθεου παραδέχεται ότι έχει μικρότερο μέρος της 

πατρικής περιουσίας από αυτόν . 

δ) Όσοι από τους νεότερους τυχαίνει να χάνουν τον καιρό τους στα ζάρια ή στα ποτά 

είναι  όμοιοι με τον  Μαντίθεο. 

ε)Κανείς δε θα μπορούσε να αποδείξει για τον Μαντίθεο ότι έχει γίνει σε βάρος του 

ούτε αισχρή ιδιωτική δίκη, ούτε έγγραφη καταγγελία για δημόσιο αδίκημα, ούτε 

μήνυση για δημόσιο αδίκημα. 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

2.   Σε τι διαφέρει μια τυπική δίκη από τη δοκιμασία; 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 
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3. «περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους»: Ποιο αρνητικό κοινωνικό φαινόμενο 

θίγει ο Μαντίθεος και τι νομίζετε ότι επιδιώκει με την αναφορά του αυτή; 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

4.    Να γράψετε  αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή όχι με βάση την εισαγωγή 

του σχολικού σας βιβλίου : 

i)  Η ρητορική τέχνη   έχει σχέση με το έμφυτο τάλαντο των ανθρώπων. 

ii)  Εκπρόσωπος της ρητορικής τέχνης στην Αθήνα ήταν ο Πλάτωνας και πολέμιος ο 

Ισοκράτης. 

iii)  Οι συμβουλευτικοί λόγοι εκφωνούνταν στην Εκκλησία του Δήμου. 

iv)  Κύριος εκπρόσωπος των δικανικών λόγων ήταν ο Δημοσθένης. 

v) Οι “πίστεις” των ρητορικών λόγων διακρίνονται στις έντεχνες και άτεχνες. 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

5.α) οὐσίας,διδόναι,τυγχάνουσι,ἐνειμάμην,καθεστηκότας: Να γράψετε ένα 

ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για 

καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

 

   β) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με τη αντώνυμή της                   

στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν): 

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1.πολλή  α) ἐλάχιστον 

2.δίκαιον  β) ἀγνοῶ 

3. δῆλον   γ) φανερὸν 

4. οἶδα   δ) ἄδηλον 

5. μέγιστον  ε) ὀλίγη 

 στ) ἄδικον 

   ζ) ἐπίσταμαι 

 

                                                                                                                                Μονάδες 10 

 

6. Να συγκρίνετε το παρακάτω παράλληλο απόσπασμα με την παράγραφο 10 από το 

λόγο του Λυσία «Υπέρ Μαντιθέου» και να εντοπίσετε ποιες ενέργειες  θεωρούνται 

σημαντικές για την ανάδειξη του ενάρετου ήθους. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

‘’Όλες αυτές (οι λειτουργίες) είναι συνολικά εννέα τάλαντα και δυο χιλιάδες δραχμές. 

Ακόμη, στην ιδιωτική του ζωή βοήθησε οικονομικά έναν αριθμό άπορων συμπολιτών 

να παντρέψουν τις θυγατέρες τους και τις αδελφές τους κι άλλους (αιχμαλώτους) τους 

απελευθέρωσε από τους εχθρούς καταβάλλοντας τα λύτρα και σ' άλλους (φτωχούς) 

πλήρωσε τα έξοδα για την κηδεία (των δικών τους). Και αυτά τα έκανε, γιατί πίστευε 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 5                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ότι είναι γνώρισμα αγαθού πολίτη να ωφελεί τους φίλους, ακόμη κι αν κανείς δεν 

πρόκειται να το μάθει. Τώρα, λοιπόν, είναι πρέπον και εσείς να με ακούσετε. ‘’                      

                                      (Λυσία, Υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων προς το Δημόσιον,59) 

                                                                                                                                Μονάδες 10 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Στο έργο αυτό του Ξενοφώντα περισσότερο από κάθε άλλο παρουσιάζονται προσωπικές 

του αντιλήψεις. Η ιδέα που δεσπόζει στο έργο είναι ότι το να κυβερνά κανείς αποτελεί 

σπουδαία και πολύ δύσκολη τέχνη. Ιδεώδης εξουσία είναι εκείνη που στηρίζεται στην 

προσωπική υπεροχή του άρχοντα και στην ικανότητά του να πείθει τους αρχόμενους για 

καθετί που ζητά να κάνουν. Ιδεώδης τέτοιος αρχηγός κατά τον Ξενοφώντα υπήρξε ο 

Κύρος ο μέγας, ο ιδρυτής της απέραντης Περσικής αυτοκρατορίας. Στο απόσπασμα 

αναπτύσσεται το θέμα της πειθαρχίας.  

 

τό γε μὴν πειθομένους παρέχεσθαι τοὺς στρατιώτας, οὐκ ἀπείρως μοι 

δοκῶ αὐτοῦ ἔχειν, ὦ πάτερ· σύ τε γάρ με εὐθὺς τοῦτο ἐκ παιδίου ἐπαίδευες, 

σαυτῷ πείθεσθαι ἀναγκάζων· ἔπειτα τοῖς διδασκάλοις με παρέδωκας, καὶ 

ἐκεῖνοι αὖ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔπραττον· ἐπεὶ δ’ ἐν τοῖς ἐφήβοις ἦμεν, ὁ ἄρχων τοῦ 

αὐτοῦ τούτου ἰσχυρῶς ἐπεμελεῖτο· καὶ οἱ νόμοι δέ μοι δοκοῦσιν οἱ πολλοὶ 

ταῦτα δύο μάλιστα διδάσκειν, ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι. καὶ τοίνυν κατανοῶν 

περὶ τούτων ἐν πᾶσιν ὁρᾶν μοι δοκῶ τὸ προτρέπον πείθεσθαι μάλιστα ὂν 

τὸ τὸν πειθόμενον ἐπαινεῖν τε καὶ τιμᾶν, τὸν δὲ ἀπειθοῦντα ἀτιμάζειν τε 

καὶ κολάζειν. Καὶ ἐπὶ μέν γε τὸ ἀνάγκῃ ἕπεσθαι αὕτη, ὦ παῖ, ἡ ὁδός ἐστιν· 

ἐπὶ δὲ τὸ κρεῖττον τούτου πολύ, τὸ ἑκόντας πείθεσθαι, ἄλλη ἐστὶ 

συντομωτέρα. ὃν γὰρ ἂν ἡγήσωνται περὶ τοῦ συμφέροντος ἑαυτοῖς 

φρονιμώτερον ἑαυτῶν εἶναι, τούτῳ οἱ ἄνθρωποι ὑπερηδέως πείθονται.                       

                                                                                   (ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ 1,6,20 – 21)  

     Λεξιλόγιο  

       ἀτιμάζω: αφαιρώ από κάποιον τα πολιτικά του δικαιώματα 

ὁδός : μέσο 

ὑπερηδέως: με υπερβολική χαρά 
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Παρατηρήσεις 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «σύ τε γάρ……………………… τε καὶ ἄρχεσθαι». 

Μονάδες 10 

2. Ποιος είναι, σύμφωνα με το κείμενο, ο τρόπος για να πειθαρχούν οι άνθρωποι με 

τη θέλησή τους; 

Μονάδες 10 

3. τὸ κρεῖττον: να γράψετε το επίθετο  στους άλλους βαθμούς διατηρώντας την 

πτώση το γένος και τον αριθμό.  

Μονάδες 2 

4. σύ τε γάρ με εὐθὺς τοῦτο ἐκ παιδίου ἐπαίδευες: α) να μεταφέρετε την πρόταση 

στον άλλο αριθμό. β) η αντωνυμία «τοῦτο» να γραφεί  στην ονομαστική 

πληθυντικού στο θηλυκό γένος. 

Μονάδες 6 

5. καὶ τοίνυν κατανοῶν περὶ τούτων ἐν πᾶσιν ὁρᾶν μοι δοκῶ τὸ προτρέπον 

πείθεσθαι μάλιστα ὂν τὸ τὸν πειθόμενον ἐπαινεῖν τε καὶ τιμᾶν, τὸν δὲ ἀπειθοῦντα 

ἀτιμάζειν τε καὶ κολάζειν: για τους υπογραμμισμένους τύπους να γράψετε το β’ 

ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα  και το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της 

προστακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται. 

Μονάδες 2 

6. Να εντοπίσετε τα αντικείμενα του ρήματος  και να γράψετε ποιο είναι άμεσο και 

ποιο έμμεσο δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό : ἔπειτα τοῖς διδασκάλοις με 

παρέδωκας. 

Μονάδες 2 

7. Να εντοπίσετε τη μετοχή, να χαρακτηρίσετε το είδος της και να βρείτε το 

συντακτικό της ρόλο : ὁ ἄρχων τοῦ αὐτοῦ τούτου ἰσχυρῶς ἐπεμελεῖτο. 

Μονάδες 3 
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8. Να εντοπίσετε το υποκείμενο του ρήματος και του απαρεμφάτου και να δηλώσετε 

αν υπάρχει ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία: ὃν γὰρ ἂν ἡγήσωνται περὶ τοῦ 

συμφέροντος ἑαυτοῖς φρονιμώτερον ἑαυτῶν εἶναι. 

Μονάδες 3 

9. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις: καὶ οἱ νόμοι δέ μοι 

δοκοῦσιν οἱ πολλοὶ ταῦτα δύο μάλιστα διδάσκειν, ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι. 

Μονάδες 2 

 


