
διδαγμένο κείμενο   Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου
Κείμενο
 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  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  [οὔτ'  ἐπεδήμουν]  ἐπὶ  τῶν
τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.

Παρατηρήσεις
1)  Από  το  κείμενο  που  σας  δίνεται  να  μεταφράσετε  το  χωρίο  «Εἰ  μή
συνῂδη… καταστῆναι».  

                (μονάδες
10)

2) Με ποιες λέξεις του κειμένου διαγράφει ο Λυσίας το ήθος του πελάτη
του;

                (μονάδες
10)

3) Να αναλύσετε το σημείο του προοιμίου όπου ο Μαντίθεος  επιτυγχάνει
την  ευμάθεια,  την  πληροφόρηση  του  ακροατηρίου  σχετικά  με  το
κατηγορητήριο.

                (μονάδες
10)

4)  Να επιβεβαιώσετε ή  να απορρίψετε το περιεχόμενο των ακόλουθων
προτάσεων με την ένδειξη Σ ή Λ:
Α) Ο πρόλογος στοχεύει στην ενημέρωση, στην προσοχή και στην εύνοια
του ακροατηρίου.
Β  )  Ο  Λυσίας  είναι  ο  σημαντικότερος  εκπρόσωπος  των  επιδεικτικών
λόγων.
Γ ) Η Αθήνα είναι η κοιτίδα της συστηματικής ρητορικής. 
Δ ) Τα ενθυμήματα δεν οδηγούν πάντα σε ασφαλή συμπεράσματα.
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Ε  )  Ο  ρήτορας  εξαίρει  το  ήθος  του,  ενώ   επιτίθεται  στο  ήθος  του
αντιπάλου.

               (μονάδες
10)

5)  α)  Με  ποιες  λέξεις  του  κειμένου  συνάπτονται  ετυμολογικά  οι
ακόλουθες  λέξεις:   κοιτίδα,  ένδεια,  συνείδηση,  ευεξία,  αποδημητικός,
αντιβιοτικό, αναπόδεικτος, αδικοπραγία.
β)  δόξαν,  δοκιμάζειν:  Χρησιμοποιώντας   τις  λέξεις  με  διαφορετική
σημασία  από  ό,τι  στο  κείμενο,  να  γράψετε  από  μία  πρόταση  στα  νέα
ελληνικά για την καθεμιά λέξη .
(μονάδες 10)

Αίσια  έκβαση της  προσπάθειας!


