
 

ΘΕΜΑ 17ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 1-3 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

Εἰ μὴ συνῄδη͵ ὦ βουλή͵ τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου 

κακῶς ἐμὲ ποιεῖν͵ πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· 

ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν 

αἰτίους͵ οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων 

καταστῆναι. ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω͵ ὥστ΄ ἐλπίζω καὶ εἴ τις 

πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος͵ ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος 

ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων͵ μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς 

τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. ἀξιῶ δέ͵ ὦ βουλή͵ ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν 

ἐπιδείξω͵ ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι 

τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν͵ μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ 

φαίνωμαι <καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν 

καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν͵ δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, 

τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐκ ἵππευον οὐδ΄ 

ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα͵ οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.  

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀξιῶ δέ͵ ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις…οὐδὲ 

μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.  

Μονάδες 10  

2. Τι είναι τα ενθυμήματα και ποιο το περιεχόμενό τους;  

Μονάδες 10  

3. Στοιχείο του προοιμίου ενός ρητορικού λόγου είναι και η εὐμάθεια. Πώς 

πραγματώνεται στο συγκεκριμένο προοίμιο;  

Μονάδες 10  

4. Τι επιδιώκει ο Μαντίθεος να επιτύχει με το χωρίο: «ἐγὼ γὰρ οὕτω 

σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω͵ ὥστ΄ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ 

κακῶς] διακείμενος͵ ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων͵ 

μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι».  

Μονάδες 10 

5. βούλομαι, ἡγοῦμαι, λέγω, πράττω, φαίνομαι: Να γράψετε για καθεμία 

από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου μία συνώνυμη λέξη στην αρχαία 

ελληνική γλώσσα.  

Μονάδες 10 

 

 

 



 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Έχω δε την αξίωση, κύριοι βουλευτές, εάν αυτό μόνο σας αποδείξω, ότι 

δηλαδή συμπαθώ το παρόν πολίτευμα και ότι έχω αναγκαστεί να μετέχω 

στους ίδιους κινδύνους με σας, να μην υπάρχει ακόμη καμία ωφέλεια σε 

μένα· εάν όμως φαίνομαι ότι και ως προς τα άλλα έχω ζήσει τίμια και 

πολύ διαφορετικά από τη γνώμη και τις συκοφαντίες των εχθρών μου, 

σας ικετεύω εμένα βέβαια να εγκρίνετε βουλευτή, ενώ αυτούς να τους 

θεωρείτε κακούς. Πρώτα, λοιπόν, θα αποδείξω ότι δεν υπηρέτησα ως 

ιππέας ούτε ήμουν στην πατρίδα την εποχή των Τριάκοντα ούτε έλαβα 

μέρος στο τότε καθεστώς. 

 

2. Σχολικό βιβλίο σελίδες 19-20: «1. Τα ενθυμήματα, … κοινοί τόποι 

(κοινόχρηστα επιχειρήματα)». 

 

3. Στόχος του Μαντιθέου στο προοίμιο είναι να κατατοπίσει τους δικαστές 

για την εκδικαζόμενη υπόθεση και έτσι να επιτύχει την ευμάθεια του 

ακροατηρίου του. Στην τρίτη παράγραφο του προοιμίου αναφέρεται στην 

αφοσίωσή του στη δημοκρατία αλλά και στη συμμετοχή του στους αγώνες 

για την πατρίδα του. Τονίζει ακόμα την σωφροσύνη και την μετριοπάθειά 

του στον ιδιωτικό τομέα. Πληρώντας τις δυο αυτές προϋποθέσεις σε 

δημόσια και ιδιωτική ζωή θεωρεί επιβεβλημένη την επικύρωση της 

εκλογής του ως βουλευτή. Στην «πρόθεσιν» που ακολουθεί «πρῶτον δὲν 

ἀποδείξω…τῆς τότε πολιτείας» εκθέτει το κατηγορητήριο και υπόσχεται 

ότι θα αποδείξει ότι δεν υπηρετούσε στο ιππικό κατά την περίοδο που 

κυβερνούσαν οι τριάκοντα, δεδομένου ότι βρισκόταν μακριά από την 

Αθήνα, και δεν συνεργάστηκε με τους τυράννους. Έτσι, επιτυγχάνει με 

συντομία και ακρίβεια να κατατοπίσει τους δικαστές για το θέμα της 

δίκης. 

 

4. Στη δεύτερη παράγραφο του προοιμίου ο Μαντίθεος εκφράζει την 

αυτοπεποίθησή του της οποίας το μέγεθος δηλώνεται από την εμφαντική 

παρουσία του υποκειμένου «ἐγώ» καθώς και τη χρήση των επιρρημάτων 

«σφόδρα» και «οὕτω». Η αυτοπεποίθησή του είναι εντυπωσιακή και 

εκφράζεται με τέτοιο τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες 

σχετικά με τις πράξεις της ζωής του. Είναι απόλυτα σίγουρος για την 

αθωότητά του και αισιοδοξεί ότι, ακόμα και αν κάποιοι τον αντιπαθούν, 

μετά  την αγόρευσή του θα αλλάξουν άποψη γι’ αυτόν και θα τον 

θεωρούν καλό πολίτη. Με αυτό τον τρόπο προϊδεάζει τους βουλευτές και 



 

δημιουργεί εύλογο ενδιαφέρον για όσα πρόκειται στη συνέχεια να 

εκθέσει. 

 

5. ἐθέλω, οἴομαι, φημί, ποιῶ, ἀποδείκνυμι. 

 


