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ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ ΜΑΝΤΙΘΕΩΙ ∆ΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

Προοίµιο  

§§ 1 � 3 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  χάριν εἶχον: Ποια εντύπωση επιθυµεί να δηµιουργήσει ο οµιλητής;  

2. ἡγοῦµαι γὰρ � αἰτίους: Τι παράδοξο υπάρχει στη φράση αυτή;  

3. ἀναγκάζωσιν: Τι υπογραµµίζει µε τη λέξη αυτή ο Μαντίθεος;  

4. Με ποιες λέξεις διαγράφει ο Λυσίας το ήθος του πελάτη του;  

5. οὕτω σφόδρα ἐµαυτῷ πιστεύω: Νοµίζετε ότι η έκφραση υποδηλώνει το 

χαρακτήρα του Μαντιθέου;  

6. Ποιος ήταν ο ρόλος της βουλής την εποχή του Λυσία;  

7. Ποια σηµεία του προοιµίου επιβεβαιώνουν την αντίληψη του οµιλητή 

για τη µεταστροφή της γνώµης των βουλευτών; Να δικαιολογήσετε τις 

επιλογές σας.  

8. Ἀξιῶ δὲ � πολιτείας: Ποια είναι η θέση του χωρίου στη δοµή του 

λόγου;  

9. Σε ποιο σηµείο προβάλλει ο Μαντίθεος το ανεπίληπτο του ήθους του; 

10. Το προοίµιο πρέπει να περιέχει την κεντρική ιδέα του λόγου. Ισχύει 

αυτό στο συγκεκριµένο λόγο και ποιο σκοπό εξυπηρετεί;  

11. Ποια ήταν τα βασικά στοιχεία στα οποία ο Μαντίθεος επιχειρεί να 

στηρίξει τις αποδείξεις του;  

12. Ποια πιστεύετε πως ήταν η ψυχολογική κατάσταση του Μαντιθέου, 

όταν αρχίζει να εκφωνεί το λόγο του;  

13. Στις §§ 1-3 ο Μαντίθεος αναφέρεται σε αρκετές προϋποθέσεις. Ποιες 

είναι και γιατί επιλέγει τις συγκεκριµένες;  
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14. Τα ρητορικά ήθη διακρίνονται:  

α) Στο ήθος του λέγοντος, που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να 

εξυψώσει τον εαυτό του.  

β) Στο ήθος του ακροατή, που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να 

εξυψώσει τους ακροατές του.  

γ) Στο ήθος του αντιπάλου, που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να 

µειώσει τον αντίπαλό του.  

Να εντοπίσετε και να αναλύσετε τα ρητορικά ήθη στο προοίµιο του λόγου.  

15. Τὸ µὲν οὖν ἀναγκαιότατον ἔργον τοῦ προοιµίου, καὶ ἴδιον τοῦτο, 
δηλῶσαι τί ἐστι τὸ τέλος οὗ ἕνεκα ὁ λόγος (Ἀριστοτέλους ῾Ρητορική 
Τέχνη, 14, 6). Ανταποκρίνεται η άποψη αυτή στο συγκεκριµένο προοί-

µιο; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε στοιχεία του κειµένου.  

16. Σε ποια συµπεράσµατα θα µπορούσαµε να οδηγηθούµε για την 

αθηναϊκή δηµοκρατία και τις προτεραιότητες που αυτή θέτει από το 

γεγονός της δοκιµασίας των αρχόντων;  

17. Ποια εικόνα σχηµατίζετε για τον Μαντίθεο από όσα αναφέρει στο 

απόσπασµα αυτό για τον εαυτό του και από τον τρόπο µε τον οποίο τα 

παρουσιάζει;  

18. Αν από το λόγο του Λυσία είχε σωθεί µόνο αυτό το απόσπασµα, ποια 

στοιχεία θα µας βοηθούσαν να το αποδώσουµε στον συγκεκριµένο 

λογογράφο; (Βλ. Εισαγωγή, σσ. 30-31).  

19. Για ποια στοιχεία της πολιτικής και κοινωνικής  ζωής της αρχαίας 

Αθήνας θα µπορούσαµε να συναγάγουµε πληροφορίες από το 

προοίµιο, αν το αντιµετωπίζαµε ως ιστορική πηγή;  
 

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  α)  Ποιος είναι ο στόχος του οµιλητή στο προοίµιο;  

β)  Να εντοπίσετε τα σηµεία του λόγου που θεωρείτε ενδεικτικά αυτού 

του στόχου και να σχολιάσετε την αποτελεσµατικότητά τους.  

2.  α) Να αναφέρετε δύο σηµεία του αποσπάσµατος στα οποία είναι εµφα-

νής η προσπάθεια του Λυσία να σκιαγραφήσει αριστοτεχνικά και 

άµεσα το χαρακτήρα του Μαντιθέου.  

β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
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3. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, οι γενικότεροι σκοποί που εξυπηρετεί το 

προοίµιο του δικανικού λόγου είναι η εύνοια, η προσοχή και η 

κατατόπιση του ακροατηρίου.  

α) Να εντοπίσετε τα συγκεκριµένα στοιχεία του κειµένου που αναφέ-

ρονται σ� αυτούς τους σκοπούς.  

β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 

1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  Α. Να σηµειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. 

Η στάση του Μαντιθέου στο προοίµιο του λόγου είναι:  

Σωστό   Λάθος 

α) αξιοπρεπής      ! ! 

β) παρακλητική      ! ! 

γ) προκλητική      ! ! 

δ) απολογητική      ! ! 

Β.  Να αιτιολογήσετε µία επιλογή σας.  

 

2. Λεξιλογικές � Σηµασιολογικές ασκήσεις  

2.1. Παραδείγµατα ασκήσεων ανοικτού τύπου 

1. διάκειµαι: Να αντικαταστήσετε την πρόθεση διά µε τις προθέσεις: 

κατά, ἐπί, παρά, ἐν, ἀπό, ὑπό και να σχηµατίσετε στη νέα ελληνική 

σύντοµες προτάσεις ή φράσεις µε τα ρήµατα αυτά ή παράγωγά τους, 

όπου θα φαίνεται η σηµασία τους. Π.χ.: ἐπίκειµαι: η επικείµενη 
συνάντηση των αρχηγών κρατών.  

 

2. ἡγοῦµαι: Να προσδιορίσετε τις δύο σηµασίες του ρήµατος και να 

γράψετε ένα παράδειγµα για καθεµιά.  

 

3. Να γράψετε τις λέξεις του κειµένου που είναι πολιτικοί και δικανικοί 

όροι ή αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις στην αρχαία Αθήνα και 

να τις µεταφέρετε στα νέα ελληνικά. Αν αυτές χρησιµοποιούνται στην 

εποχή µας, να δηλώσετε τη διαφορά στη σηµασία τους, όπου υπάρχει.  
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4. διακείµενος ἀηδῶς: α) Να γράψετε δύο παρόµοιες φράσεις που έχουν 

επικρατήσει σήµερα και εκφράζουν συµπάθεια η µία και αντιπάθεια η 

άλλη.  

β) Να σχηµατίσετε δύο προτάσεις στις οποίες θα δηλώνεται η σηµασία 

των φράσεων αυτών.  

 

5. Να γράψετε στη νέα ελληνική πέντε ουσιαστικά ή επίθετα µε β΄ 

συνθετικό το ρ. πράττω και παραγωγικές καταλήξεις -ος, -ία, -τος, -η 

και να δηλώσετε τη σηµασία τους1. 

 

6. βούλοµαι, βουλεύοµαι: Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων.  

 

7. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα συνώνυµο για τις 

παρακάτω λέξεις:  πράττω, βιόω-ῶ, φαίνοµαι, δέοµαι, ἡγοῦµαι2. 

 

8. σφόδρα � διακείµενος � πεπραγµένα: Να χρησιµοποιήσετε τις λέξεις 

αυτές σε ισάριθµες προτάσεις στη νέα ελληνική, ώστε να φαίνεται η 

σηµασία τους.  

 

9. εὔνους < εὖ + νοῦς < εὔνοια: Να γράψετε στη νέα ελληνική  

πέντε λέξεις αλλάζοντας το α΄ συνθετικό, όπως στο παράδειγµα:  

εύνοια → υπόνοια3. 

 

10. φέρω: Να γράψετε στα νέα ελληνικά τρία παράγωγα ή σύνθετα από 

κάθε θέµα του ρήµατος: θ. φερ- / φορ- / ενεκ- / και ένα σύνθετο από το 

θ. φωρ-4. 

                                                           
1  άπραγος, απραξία, άπρακτος, ευπραγία, δυσπραγία, σύµπραξη, εµπράγµατος κ.ά.  
2  ποιῶ, ζήω-ῶ, ἀποδείκνυµι, δῆλον ποιῶ, κελεύω, δοκῶ.  
3  παράνοια, οξύνοια, αγχίνοια, οµόνοια, µετάνοια, άνοια, διχόνοια, έννοια.   
4  φέρνω, φέρετρο, φέρσιµο, πολύφερνη (νύφη), φορά, φόρος, φορτίο, φορέας, διένεξη, 

διηνεκές, διηνεκής, αυτόφωρο.  
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11. Να γράψετε τη σηµασία των παρακάτω ρηµάτων5: 
ἀφίσταµαι =  ....................................  µεθίσταµαι =  ..................................... 
ἀνίσταµαι = ....................................  παρίσταµαι = ..................................... 

καθίσταµαι = ....................................  ὑφίσταµαι = ..................................... 
 
12. Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων πιστεύω, πιστεύοµαι και της 

περίφρασης πιστεύω ἐµαυτῷ6. 
 
2.2. Παραδείγµατα ασκήσεων αντικειµενικού τύπου 

Άσκηση σύζευξης 
Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α µε τις παράγωγες ή οµόρριζές της 
στη στήλη Β, γράφοντας πριν από κάθε γράµµα τον ή τους αριθµούς από 
τη στήλη Β7. 

Α Β 

 
 
 

α) βιόω-ῶ 
 
β) ἔχω 
 
γ) ποιῶ 
 
δ) λέγω 
 
ε) φαίνοµαι 
 
στ) πράττω 

 

1. ρήση 
2. ποίηση 
3. φάσµα 
4. βιώσιµος 
5. πράγµα 
6. ευεξία 
7. πράκτωρ 
8. ρήµα 
9. βίωµα 

10. φανός 
11. έξις 
12. αβίωτος 
13. σχεδόν 
14. ποίηµα 
15. λέσχη 
16. βιώνω 
17. άπραγος 

                                                           
5  αποµακρύνοµαι, εγείροµαι, διορίζοµαι, µεταβάλλοµαι, είµαι παρών, υποτάσσοµαι.  
6  πιστεύω ἐµαυτῷ: έχω πίστη στον εαυτό µου (δηλώνει την ατοµική συνείδηση κάποιου), 

πιστεύω: εµπιστεύοµαι, πιστεύοµαι: απολαµβάνω εµπιστοσύνης.  
7  α) 4, 9, 12, 16    β) 6, 11, 13    γ) 2, 14    δ) 1, 8, 15    ε) 3, 10    στ) 5, 7, 17.   
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3.  Εργασίες για το σπίτι 

1. Οι προϋποθέσεις που κρίνονταν απαραίτητες για την ανάληψη 
δηµοσίου αξιώµατος κατά την εποχή του Μαντιθέου πιστεύετε ότι θα 
έπρεπε να ισχύουν και στην εποχή µας για την εξακρίβωση του ήθους 
όσων ασχολούνται µε τα κοινά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

2. Να εξετάσετε µε τη βοήθεια της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου «Κοινωνική 
και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα» (σσ. 159-161) το 
καθεστώς της τυραννίας, σχολιάζοντας ιδιαίτερα πώς επηρεάζει τις 
κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις.  

3. Αφού µελετήσετε το προοίµιο του «Ὑπὲρ Ἀδυνάτου» λόγου του Λυσία 
να γράψετε τις οµοιότητες και διαφορές µε το προοίµιο του «Ὑπὲρ 
Μαντιθέου».  
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