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B’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1-3-2015
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΛΥΣΙΟΥ ὙΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ, ΔΙΗΓΗΣΗ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, §§11- 13
11. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὓτως 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 ὂψεσθέ μοι διαφόρους ὂντας, καὶ πλεῖστα
τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν
ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἄν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ.
12. Ἒτι δ’, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε
εἰσαγγελίαν γεγενημένην∙ καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας.
Πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασθε οἷον
ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει.
13. Πρῶτον μὲν γάρ, ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] Βοιωτοὺς καὶ εἰς Ἁλίαρτον ἔδει
βοηθεῖν, ὑπὸ Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν, ἐπειδὴ πάντας ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν
ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας, τοῖς δ’ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους, ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ
τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον ἐγὼ προσελθὼν ἔφην τῷ Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με
ἐκ τοῦ καταλόγου, ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ
παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι. Καί μοι ἀνάβηθι, Ὀρθόβουλε.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του
αποσπάσματος: «Καὶ τὰ μὲν ἴδια … παρέχω τῇ πόλει.»
(Μονάδες 10)
Β1. «δίκη», «γραφή», «εισαγγελία»: Ποιος ήταν ο ρόλος τους στην αρχαία Αθήνα;
(Μονάδες 15)
Β2. Από ποιά σημεία του κειμένου φαίνεται ότι ο Μαντίθεος γνωρίζει τη στρατιωτική τέχνη;
( Μονάδες 15)
Β3 .Τι γνωρίζετε για τα ενθυμήματα και τις γνώμες;
( Μονάδες 10)
Β4. τυγχάνουσι , ὄψεσθε , ἀποδεῖξαι, ἡγουμένους, παρέχω : Να γράψετε δύο ομόρριζα στη νέα ελληνική
για κάθε λέξη που σας δόθηκε .
( Μονάδες 10)
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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B’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1-3-2015
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

A. §11. Και τις ιδιωτικές μου υποθέσεις έτσι τις έχω διευθετήσει ∙ όσον αφορά τη δημόσια ζωή μου, θεωρώ
ότι σημαντικότερη απόδειξη της δικής μου εντιμότητας είναι ότι όσοι από τους νεότερους τυχαίνει να
ασχολούνται με ζάρια ή ποτά ή τέτοιου είδους ακολασίες / ασωτίες, θα δείτε ότι όλοι αυτοί είναι εχθροί
μου και ότι διαδίδουν για μένα πάρα πολλές ψευδείς φήμες και ότι λένε πάρα πολλά ψέματα. Και όμως
είναι φανερό πως, αν θέλαμε τα ίδια πράγματα, δεν θα είχαν τέτοια γνώμη για μένα.
§12. Επιπλέον, κύριοι βουλευτές, κανείς δε θα μπορούσε να αποδείξει ούτε ότι έχει γίνει εις βάρος μου
ιδιωτική δίκη ούτε έγγραφη καταγγελία ούτε μήνυση για δημόσιο αδίκημα∙ κι όμως βλέπετε ότι άλλοι
πολλές φορές έχουν εμπλακεί σε τέτοιου είδους δικαστικούς αγώνες. Επίσης, ως προς τις εκστρατείες και
τους κινδύνους απέναντι στους εχθρούς, εξετάστε πώς συμπεριφέρομαι στην πόλη.

Β1. Βλ. σχολικό εγχειρίδιο σελ. 98-99 (Στην Αθήνα … ήσσονος σημασίας).
Β2. Ο Μαντίθεος φαίνεται ότι γνωρίζει τη στρατιωτική τέχνη στην παράγραφο 13, όπου αρχίζει την
εξιστόρηση του στρατιωτικού του βίου, κατά τη διάρκεια του οποίου εκπλήρωσε το καθήκον του προς την
πατρίδα. Στη συγκεκριμένη παράγραφο κάνει αναφορά στο έργο των ιππέων και των οπλιτών,
πιστεύοντας πως το έργο των δεύτερων ήταν δυσκολότερο και οι κίνδυνοι που αντιμετώπιζαν
μεγαλύτεροι. Έπειτα κάνει λόγο για τη δοκιμασία που έπρεπε να υποβληθούν οι ιππείς στην αρχή κάθε
χρόνου από τη Βουλή. Τέλος, καυτηριάζει το γεγονός πως κάποιοι, παρόλο που δεν είχαν υποστεί
ανάλογη δοκιμασία, κατατάσσονταν στο ιππικό ενώ ο ίδιος, παρόλο που ανήκε στους ιππείς, τάχθηκε
εθελοντικά στους οπλίτες. Οι αναφορές του στα συγκεκριμένα περιστατικά έχουν σκοπό να
παρουσιάσουν το ηρωικό του ήθος, τη φιλοπατρία του και την υπευθυνότητά του.
Β3. Βλ. σχολικό εγχειρίδιο σελ. 19-20 (Τα ενθυμήματα, βραχυλογικοί … κοινόχρηστα επιχειρήματα ) και
σελ. 20 (Οι γνώμες. Είναι αποφθέγματα … διατυπώσει).
Β4. τυγχάνουσι : τυχερός, τεύχος
ὄψεσθε :όψη, όραση
ἀποδεῖξαι: αποδεικτικός, ένδειξη
ἡγουμένους: ηγεμονικός, αφήγηση
παρέχω: παροχή, σχέση
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