
Mαντίθεος Λυσία, ΠΡΟΟΙΜΙΟ §§1-3    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1.Χάριν ειχον: ποια εντύπωση προκαλεί ο ομιλητής; 

Στοιχείο πρωτοτυπίας και εντυπωσιασμού, εύνοια βουλευτών ,πρόσεξιν, αυτοπεποίθηση. 

2. ηγουμαι …αιτίους:τι παράδοξο υπάρχει; 

Οι κατήγοροι του προσφέρουν τη δυνατότητα να αποδείξει την αθωότητά του και να καταδείξει το ποιόν 

τους. 

3.αναγκάζωσιν:τι υπογραμμίζει; 

Ότι είναι υποχρεωμένος να απολογηθεί. 

 

4.Με ποιες λέξεις διαγράφεται το ήθος του: 

τοις αδίκως διαβεβλημένοις, εγώ γάρ ούτω…πιστεύω, μεταμελήσειν αυτω…ηγήσεσθαι, ως 

εύνους…μετέχειν υμιν, περί τα άλλα…των εχθρων, δέομαι…δοκιμάζειν. 

 

5.Από πού φαίνεται η πίστη του ότι θα μεταστρέψει τη γνώμη των βουλευτών; 

Όποιος έχει αρνητική γνώμη θα αλλάξει ,γιατί θα πιστέψει στην αθωότητά του (2
η
 &) 

Γεμάτος αυτοπεποίθηση θα ανασκευάσει τις κατηγορίες(3
η
 &) 

 

6.Σε ποιο σημείο φαίνεται το άμεμπτο ήθος του; 

Εάν φαίνωμαι και περί τα άλλα μετρίως βεβιωκώς…δοκιμάζειν. 

 

7.Ποια ήταν τα βασικά στοιχεία όπου θα στηρίξει τις αποδείξεις του; 

Αυτά που αναφέρονται στην πρόθεση. 

 

8.Ποια πιστεύετε πως ήταν η ψυχολογική του κατάσταση την ώρα που εκφωνούσε το λόγο;  

Ψύχραιμος, άνετος,  ήρεμος, λίγο ανήσυχος για την ακύρωση της εκλογής του. 

 

9.ουδ’ ,ουδέ :Ποια η σημασία τους;  

το πρώτο είναι συμπλεκτικό ενώ το δεύτερο ελαττωτικό. Με τις αρνήσεις εκθέτει το κατηγορητήριο το 

οποίο θα αποδείξει ότι δεν ευσταθεί. 

 

10.Για ποια στοιχεία της πολιτικής ή κοινωνικής ζωής θα μπορούσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες; 

1.βουλή των 500, έλεγχος για δημόσια αξιώματα. 

2.δικαίωμα των πολιτών να καταγγέλλουν (δίκαια ή άδικα) τα πρόσωπα που δεν έπρεπε να αναλάβουν 

αξιώματα. 

3.δικαίωμα των κατηγορουμένων να υπερασπίζονται τον εαυτό τους. 

4. Μέτρο:ιδανικό που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει τη ζωή όλων  

5.θεσμός της δοκιμασίας 

6.Τριάκοντα τύραννοι, ολιγαρχία 

7.οι ιππείς στήριξαν το καθεστώς των Τριάκοντα 

 

11.Γιατί χρησιμοποιείται το «και εί» και όχι το «ει και»; 

Και ει: παραχώρηση στο μη πραγματικό:ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες κάποιος να τον αντιπαθεί. 

Ει και: εναντίωση στο πραγματικό: πιο πολλές πιθανότητες κάποιος να τον αντιπαθεί 

 

12.Ποια στοιχεία του λόγου προσδιορίζουν το χρόνο απαγγελίας του; 

 Η αναφορά στους κοινούς κινδύνους(κορινθιακός πόλεμος 395-386),το καθεστώς των Τριάκοντα και η 

λήξη του(404-403) 

13.Γιατί ο Μ. δηλώνει την εύνοιά του στη δημοκρατία ;Έχει σχέση με το χρόνο εκφώνησης και τη 

σύνθεση της Βουλής; α. Απαραίτητο προσόν για υποψήφιο βουλευτή β. νωπές οι μνήμες παρά την 

αμνηστεία που δόθηκε γ. οι βουλευτές υπέρμαχοι της δημοκρατίας 

14.Ποια στοιχεία δείχνουν ότι το κείμενο είναι προοίμιο δικανικού λόγου & μάλιστα πρόκειται για 

υπόθεση δοκιμασίας; 

 

 



 

 

 

Mαντίθεος Λυσία, ΔΙΗΓΗΣΗ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ  §§ 4-8   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1.Ποιοι είναι οι θεματικοί άξονες των §§; 

α. έλειπε από την Αθήνα, β. ήταν γραμμένος στο σανίδιον αλλά όχι στον κατάλογο, γ. δεν έβλαψε 

κανέναν, άρα δεν πρέπει να αποκλειστεί 

 

2.Ποιος είναι ο σκοπός της διήγησης; 

Να εκθέσει τα γεγονότα ,όχι μόνο αυτά που σχετίζονται με την κατηγορία αλλά και όσα αφορούν τη 

δημόσια & ιδιωτική του ζωή. 

 

3. «ήλθομεν πρίν…πένθ’ ημέραις» Πού αποσκοπεί η δήλωση; 

Θέλει να συνδέσει το όνομά του με τους  δημοκρατικούς του Θρασύβουλου και να θεωρηθεί ότι ήταν 

απίθανο να συνεργάστηκε με τους Τριάκοντα ,παρά το ότι ήταν αριστοκράτης. 

 

4. «εις τοιουτον καιρόν»:τι εννοεί; 

Αναφέρεται στην εποχή του Σεπτεμβρίου του 403,όταν η λαική οργή για τα εγκλήματά τους ήταν έντονη. 

 

5. «ούτε…ούτε… ούτε»Τι πετυχαίνει με την επανάληψη; 

Θέλει να τονίσει τη βεβαιότητά του ότι το κατηγορητήριο είναι άκυρο. 

 

6. «εκείνοις τοις γράμμασιν» Τι θέλει να τονίσει; 

Πιο δικαιολογημένα οι βουλευτές μπορούν να εμπιστεύονται τους καταλόγους, πιο αξιόπιστοι, άρα ,αφού 

δεν ήταν γραμμένος , ήταν αθώος. 

 

7. «ράδιον ην…αναγκαιον ην»Ποια η σημασία τους; 

Με το πρώτο μειώνει την αξιοπιστία του σανιδίου, με το δεύτερο ενισχύει την εγκυρότητα του 

καταλόγου. 

 

8.Με ποιο επιχείρημα προσπαθεί να αποσπάσει τη θετική ψήφο των βουλευτών; 

Ακόμη κι αν υπηρέτησα ως ιππέας δε θα πρέπει να λειτουργήσει ανασταλτικά ,αφού πολλοί από εσάς που 

υπηρετήσατε ως ιππείς σήμερα κατέχετε υψηλά δημόσια αξιώματα.  

 

9.Με ποια στοιχεία της προσωπικής του ζωής προσπαθεί να επηρεάσει τους βουλευτές; 

Φιλική σχέση με το βασιλιά του  φιλέλληνα Πόντου,ο πατέρας του εμπιστεύτηκε τα παιδιά του, εμπόριο 

σίτου, επιστροφή στην Αθήνα 5 ημέρες πριν την επιστροφή των δημοκρατικών του Θρασύβουλου από τη 

Φυλή. 

 

10. «Ωστέ μηδέν… την απολογίαν» Ποιο το συμπέρασμα; 

Είναι ότι δεν απολογείται για την κατηγορία αυτή καθ’ εαυτήν αλλά για να αποδείξει την ψευδολογία 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mαντίθεος Λυσία, ΔΙΗΓΗΣΗ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ §§ 9-11   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1.Ποια είναι η θέση των §§ 9-13στη δομή του λόγου; 

Αποτελούν το κύριο και μεγαλύτερο μέρος της διήγησης. Η διήγηση δεν περιλαμβάνει μόνο γεγονότα ως 

αποδεικτικά στοιχεία για την αναίρεση της κατηγορίας αλλά και για την προβολή  της υποδειγματικής 

συμπεριφοράς του κατηγορουμένου στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο. Έτσι η διήγηση λειτουργεί ως 

απόδειξη. Θα απολογηθεί για τη ζωή του(§ 9), για την ιδιωτική (§10), τη δημόσια(§11-12)και τη  

στρατιωτική(§ 13). 

 

2. «δοκιμασία» : Γιατί ο θεσμός είναι συνυφασμένος με τη δοκιμασία; 

Επειδή γεννήθηκε στα πλαίσια αυτής με σκοπό να τη διαφυλάξει. Εξεταζόταν η καταλληλότητα κάθε 

πολίτη για την ανάληψη ενός αξιώματος . Έτσι επιλέγονταν τα κατάλληλα πρόσωπα και αποκλείονταν οι 

ανίκανοι ή όσοι απέβλεπαν στο προσωπικό συμφέρον. 

 

3. «εν μεν τοις άλλοις αγωσιν, εν δε ταις δοκιμασίαις» Τι εννοεί με αυτή την αντιδιαστολή ο Μαντίθεος; 

Ότι στις άλλες δίκες ο κατηγορούμενος απολογείται μόνο για τις κατηγορίες ,ενώ στη δοκιμασία 

απολογείται για όλη του τη ζωή. Έτσι τονίζει τη ν ιδιαιτερότητα της εξέτασης αυτής & είναι ένας ωραίος 

τρόπος μετάβασης στο θέμα της ιδιωτικής του ζωής. 

 

4. Σε ποιο σημείο του λόγου του το ύφος γίνεται έντονα  παρακλητικό; 

«δέομαι υμων μετ’ ευνοίας ακροάσασθαί μου».Έρχεται ως λογικό συμπέρασμα της προηγούμενης 

περιόδου αλλά δηλώνει και την επιθυμία κάθε αδίκως κατηγορουμένου. 

 

5. Γιατί συνδέει τη οικονομική του κατάσταση με τις συμφορές της πόλης; 

Η κακή οικονομική του κατάσταση ήταν απόρροια των συμφορών της πόλης ,γιατί ο πελοποννησιακός 

πόλεμος προξένησε συμφορές στις εμπορικές επιχειρήσεις του πατέρα του. Έτσι ,αναγκάστηκε να στείλει 

τα 2 αγόρια του στο Σάτυρο. 

 

6. «Δύο αδελφάς εξέδωκα, επιδούς τριάκοντα μνας εκατέρα» Τι επιδιώκει ο Μ. με τη δήλωση αυτή και 

γιατί αναφέρει το ποσό; 

Να παρουσιάσει  τις καλές σχέσεις που είχε με την οικογένειά του .Έκανε το καθήκον του παρ’ όλο που 

δεν ήταν υποχρεωμένος, προίκισε τις αδελφές του .Μια συνηθισμένη προίκα ανερχόταν σε 30-40 μνες. 

Αν και η οικονομική του κατάσταση ήταν κακή ,ο ίδιος έδωσε όσο έδιναν και οι άλλοι.(βέβαια οι 

πλούσιοι έδιναν 1 τάλαντο) 

 

7.Ποια η αξία των νομισμάτων;1 τάλαντο = 60 μνες, μία μνα= 100 δρχμς, 1 δρχμή= 6 οβολοί 

 

8. Σε ποιο σημείο ισχυρίζεται ότι η ευπρεπής συμπεριφορά στην ιδιωτική ζωή αποτελεί εχέγγυο για τη 

δημόσια ζωή; Αξιολογήστε το επιχείρημα. 

«ότι των νεωτέρων ,όσοι περί κύβους…πάντας αυτούς όψεσθε μοι διαφόρους όντας» 

Ο Μ. ήταν έντιμος και δεν είχε σχέση με αυτούς που σύχναζαν στα κυβευτήρια, στα καπηλειά ή στα 

σκιραφεία(λέσχες)Αν είχε σχέση , δε θα τον κατηγορούσαν , αφού θα ήταν ένας από αυτούς(όμοιος ομοίω 

αεί πελάζει)Επιχείρημα ψυχολογικό και πολύ εύστοχο. Συνήθως όποιος είναι έντιμος στην ιδιωτική του 

ζωή είναι και στη δημόσια. 

 

9. «λογοποιούντας και ψευδομένους περί εμου» .Ποιο κοινωνικό φαινόμενο θίγει; Γιατί; 

Το φαινόμενο της συκοφαντίας. Αθώοι πολίτες έπεφταν θύματα αυτής της μάστιγας ,καθώς σύρονταν στα 

δικαστήρια από φαύλους με πλάστές κατηγορίες. Με αυτή την αναφορά επιχειρεί να επηρεάσει αρνητικά 

τους βουλευτές εναντίον των κατηγόρων του. 

 

 

10. Να επισημάνετε το λειτουργικό ρόλο που έχουν οι 2 σύνδεσμοι καίτοι της ενότητας. 

      § 11:αντίθεση ήθους του Μ. –κατηγόρων του, § 12: αντίθεση ήθους Μ. – άλλων πολιτών. 

 



 

Mαντίθεος Λυσία, ΔΙΗΓΗΣΗ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ §§ 11-13  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1.Ποιες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των νέων εξάγουμε από την § 11; 

Ζάρια , καπηλεία ,τόποι διαφθοράς όπου σύχναζαν «κοινές γυναίκες».Χαμερπείς και φαύλοι νέοι 

κατασκευάζουν ψευδείς κατηγορίες για τους έντιμους και ηθικούς. 

 

2.Με ποια στοιχεία της προσωπικής του ζωής προσπαθεί να επηρεάσει τους βουλευτές; 

1.σχέσεις με τα αδέλφια του,2.σχέσεις με τους συμπολίτες του άψογες, χωρίς παράπονα από την πλευρά 

τους, 3.η ζωή του τίμια μακριά από τους χώρους ακολασίας και διαφθοράς, 4.ποτέ δεν οδηγήθηκε στο 

δικαστήριο για θέματα σχετικά με το χαρακτήρα του, 5.κατά την εκστρατεία στην Αλίαρτο της Βοιωτίας 

το 395 π.Χ. αν και ανήκε στο ιππικό εθελοντικά πήγε στο πεζικό, που ήταν πιο επικίνδυνο.  

 

3. Από τα επιχειρήματά του άλλα απευθύνονται στη λογική και άλλα στο συναίσθημα. Ποια είναι αυτά 

και γιατί επιλέγεται η συγκεκριμένη σειρά; 

α. Επιχειρήματα για οικογένεια και συμπολίτες:συναισθηματικά. β .Επιχειρήματα για τρόπο 

διασκέδασης, αποχή από τα δικαστήρια και στρατιωτική ζωή: λογικά. Ξεκινά με τα πρώτα ,για να 

προετοιμάσει τους βουλευτές συναισθηματικά και έπειτα να δεχθούν και τα λογικά.  

 

4. Ποιες κατηγορίες πιθανόν διέδιδαν οι κατήγοροί του; 

Φυγή στον Πόντο, ολιγαρχικός, κόμη(μακριά μαλλιά), ενδυμασία… 

 

5. «δίκη», «γραφή», «εισαγγελία»: ποιος ο ρόλος τους στην αρχαία Αθήνα; 

Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ.98-99 

 

6.Πώς παρουσιάζονται τα ρητορικά ήθη; 

 

7. Ποια ρητορικά πάθη θέλει να διεγείρει στις ψυχές των βουλευτών; 

 

 


