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§§ 4 � 8 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις  

1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποιοι είναι οι θεµατικοί άξονες των §§ 4-8; 

2. Με ποια στοιχεία της προσωπικής του ζωής προσπαθεί ο Μαντίθεος να 

επηρεάσει τους βουλευτές;  

3. πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συµφορᾶς: Σε ποιο ιστορικό γεγονός 

αναφέρεται ο Μαντίθεος και γιατί το αποκαλεί συµφορά; 

4. Ποιος είναι ο κύριος και πρωταρχικός σκοπός του ρήτορα στη διήγηση; 

5. τῶν τειχῶν καθαιρουµένων: Σε ποιο ιστορικό γεγονός παραπέµπει η 

εικόνα8;  

6. µεθισταµένης τῆς πολιτείας: Πώς διαµορφώθηκε η πολιτική κατάσταση 

στην Αθήνα µετά την καθαίρεση των τειχών;  

7. ἤλθοµεν πρὶν � πένθ� ἡµέραις: Από ποια σκοπιµότητα νοµίζετε ότι 

υπαγορεύεται η δήλωση αυτή του Μαντιθέου;  

8. εἰς τοιοῦτον καιρόν: Σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρεται ο ρήτορας;  

9. τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων: Ποια είναι η σχέση της φράσης αυτής µε το 

κατηγορητήριο σε βάρος του Μαντιθέου9;  

10. ἀλλὰ µᾶλλον ἠτίµαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆµον: Ποια 

στάση τήρησαν οι τύραννοι µπροστά στον κίνδυνο που ένιωθαν να 

τους απειλεί και σε ποια ενέργεια προέβησαν10; 

11. Τι σηµαίνει σανίδιον και κατάστασις και ποιο ρόλο είχαν στην αρχαία 

Αθήνα;  

                                                           
8  Ο Ξενοφών περιγράφει στα «Ελληνικά» Β, 2, 23 το γκρέµισµα των µακρών τειχών που 

συνέδεαν την Αθήνα µε τον Πειραιά, το 404 π.Χ. από το Λύσανδρο, µε συνοδεία αυλών.  
9  Ξένοι κίνδυνοι για το Μαντίθεο ήταν οι κίνδυνοι που διέτρεχαν οι τριάκοντα τύραννοι 

στη µάχη του Πειραιά. Στη µάχη αυτή πήραν µέρος υπέρ των τριάκοντα, ιππείς 
Αθηναίοι. Ο Μαντίθεος δεν έλαβε µέρος και εποµένως δεν είχε σχέση µε το καθεστώς, 
ούτε ήταν ιππέας.  

10  Κατεδίωξαν και αποµάκρυναν από την αρχή τους οµοϊδεάτες τους (τον Θηραµένη και 
τους οπαδούς του), οι οποίοι συνεργάστηκαν και συνωµότησαν για την κατάλυση της 
δηµοκρατίας. Ο Κριτίας ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία του Θηραµένη, που υπήρξε 
ολιγαρχικός και προσωπικός του φίλος, αλλά δεν ήταν πρόθυµος να φτάσει σε 
ακρότητες.  
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12. Ο Μαντίθεος χαρακτηρίζει την εγγραφή στο σανίδιον ως µη αξιόπιστη. 

Πώς αιτιολογεί το χαρακτηρισµό;  

13. Να εντοπίσετε στο κείµενο τα σηµεία που ο Μαντίθεος αµφισβητεί την 

αξιοπιστία του σανιδίου.  

14. οὔτε � οὔτε � οὔτε: Τι προσπαθεί, κατά τη γνώµη σας, να πετύχει ο 

Μαντίθεος µε την επανάληψη αυτή;  

15. ἐκείνοις τοῖς γράµµασιν: Τι επιθυµεί να τονίσει ο Μαντίθεος µε τη 

φράση αυτή11; 

16. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον � πιστεύτοιτε: Σε ποιο συµπέρασµα καταλή-

γει ο οµιλητής; Να διατυπώσετε αναλυτικά τα επιχειρήµατά του12. 

17. ῥᾴδιον ἦν, ἀναγκαῖον ἦν: Ποια είναι η σηµασία τους στην αποδεικτική 

διαδικασία;  

18. ἐν ἐκείνοις � ἀπενεχθῆναι: Πού αναφέρεται ο οµιλητής µε τη φράση 

αυτή13; 

19. Με ποιο επιχείρηµά του ο Μαντίθεος προσπαθεί έµµεσα να αποσπάσει 

τη θετική ψήφο των βουλευτών;  

20. εἴπερ ἵππευσα: Με ποια προϋπόθεση θα µπορούσε να αποτελεί εµπόδιο 

για την εκλογή του14; 

21. ὥστε µηδὲν � τὴν ἀπολογίαν: Να σχολιάσετε το συµπέρασµα στο οποίο 

κατέληξε ο Μαντίθεος σε συνδυασµό µε τα επιχειρήµατα που 

χρησιµοποίησε.  

22. φύλαρχοι, στρατηγοὶ: Ποιος ήταν ο ρόλος τους στην αρχαία Αθήνα;  

                                                           
11  ἐκείνοις τοῖς γράµµασιν: Εννοεί τα πρακτικά των «αναπράξεων».  
12  Στην § 7 το επιχείρηµα µπορεί να διατυπωθεί ως παραγωγικός συλλογισµός Στην § 8 η 

υποθετική άποψη µπορεί να διατυπωθεί ως δίληµµα (η µείζων πρόταση υποθετική µε 
διάζευξη � ο συλλογισµός αυτός έχει στην υπόθεση διάζευξη, της οποίας όταν παύσουν 
να υπάρχουν τα µέλη, παύει να υπάρχει και η απόδοση). Βλ. Ν. Σούλια, Λογική µετά 
στοιχείων Γνωσιολογίας, ΟΕΒ∆, Αθήνα 1971. 

13  Αναφέρεται στον κατάλογο των φυλάρχων, όπου ήταν αναγκαίο να καταγραφούν τα 
ονόµατα των ιππέων και να αναγγελθούν στο δήµο. Οι κατάλογοι ως επίσηµα έγγραφα 
παραδίδονταν στη Βουλή και έτσι δεν ήταν εύκολο να πλαστογραφηθούν, σε αντίθεση 
µε το σανίδιον που ήταν εκτεθειµένο και µπορούσε η αναγραφή κάποιου ονόµατος να 
είναι πλαστή.  

14  Με την προϋπόθεση ότι το ἱππεύειν οὐκ ἦν ἁµάρτηµα, εἰ µηδεὶς τῶν πολιτῶν ὑπὸ τοῦ 
ἱππεύσαντος ἔπαθε κακόν.  
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23. Με ποιο τρόπο ο Μαντίθεος αµβλύνει την κατηγορία του ιππέα;  

24. Ποια εικόνα σχηµατίζετε για τον Μαντίθεο, από όσα αναφέρει στο 

απόσπασµα αυτό και από τον τρόπο µε τον οποίο τα παρουσιάζει;  

25. Ποιες πληροφορίες αντλούµε για την πολιτική και κοινωνική ζωή της 

αρχαίας Αθήνας από το κείµενο, αν το αντιµετωπίζαµε ως ιστορική 

πηγή;  

26. Να εντοπίσετε δύο στοιχεία του λόγου στις §§ 4-8, τα οποία µπορούν 

να µας πείσουν ότι πρόκειται για λόγο απολογητικό.  

 

 

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης  

1.  α) Να εντοπίσετε στο κείµενο τη φιλοφρονητική διάθεση προς το 

ακροατήριο.  

β)  Να γράψετε ποια σκοπιµότητα εξυπηρετεί.  

2.  α) κατάστασις: Ποια είναι η σηµασία της λέξης στο συγκεκριµένο κεί-

µενο;  

β)  Ποιο στοιχείο της κατηγορίας ανατρέπει;  

3. α) Να εντοπίσετε τρεις µετοχές µε τις οποίες ο Μαντίθεος απορρίπτει 

βασικά ενοχοποιητικά στοιχεία.  

β)  Να κρίνετε την αποτελεσµατικότητά τους.  

4.  α) Ποιο επιχείρηµα του Μαντιθέου θεωρείτε ισχυρότερο στις §§ 4-8;  

β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

5.  α) Ποια µαρτυρία επικαλείται στο κείµενο αυτό ο Μαντίθεος;  

β)  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
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1.3. Ερµηνευτικές ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου  

Άσκηση σύζευξης 
Να ενώσετε τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β. 

∆ύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν15. 

Α Β 

1. πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συµφορᾶς 

2. εὔηθές ἐστιν � ἔλεγχος µέγιστος 

3. οὔτε � οὔτε � οὔτε 

4. φαίνονται ἔχοντες τοιαύτην γνώµην 

5. πολλοὺς δ� αὐτῶν στρατηγοὺς 

6. ὡς πεποιηκὼς δεινόν τι 

α) περίφραση 

β) υπερβατό 

γ) µετωνυµία 

δ) βραχυλογία 

ε) αντίθεση 

στ) έµφαση 

ζ) υπερβολή 

η) απροσδόκητο 

 

2.  Λεξιλογικές � Σηµασιολογικές ασκήσεις  

1. Να συνθέσετε το ρήµα ἔχω ή ἔχοµαι:  
α) µε τις προθέσεις: ἐν, ἀνά, κατά, παρά, ἀντί, ἀπό, ὑπό, ὑπέρ, ἐκ, σύν, 

πρός, µετά, ἐπί, περί.  
β) µε δύο κάθε φορά προθέσεις: διά + κατά, σύν + µετά, ἀντί + παρά, 

πρό + ἐκ.   
 

2. Να γράψετε προτάσεις στα νέα ελληνικά µε τις παρακάτω λέξεις ή 

παράγωγά τους: ἐκπέµπω, ἀποδηµῶ, καταβάλλω, ἀξιῶ, δοκιµάζοµαι, 
διαιτῶµαι, πάσχω.  

 

3. Ποια είναι η διαφορά στη σηµασία των παρακάτω λέξεων (στην 

αρχαία ή τη νέα ελληνική γλώσσα);  

α) αἱρῶ - καθαιρῶ - καθαίρω 
β) φέρω - ἀποφέρω 
γ) ἀποδηµῶ - ἐνδηµῶ 
 

                                                           
15  1αγ, 2ε, 3στ, 4α, 5β, 6δ.   
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4. Να γράψετε δύο παράγωγα και δύο σύνθετα ουσιαστικά από τα ρήµατα: 

α) πέµπω:  ........................  ........................  ....................  ....................  

β) δίδωµι: ........................  ........................  ....................  ....................  

γ) πάσχω: ........................  ........................  ....................  ....................  

δ) ἔχω: ........................  ........................  ....................  ....................  

 

5. ἀλλότριος, ξένος: Να γράψετε παράγωγα ή σύνθετα στη νέα ελληνική 

για κάθε λέξη και να σχηµατίσετε σύντοµες φράσεις που θα 

φανερώνουν τις διαφορές της σηµασίας τους16. 

 

6. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική ένα συνώνυµο για τις παρακάτω 

λέξεις:  

µαρτυρῶ =  ....................................  πράττω =  ..................................... 

ἔρχοµαι = ....................................  γιγνώσκω = ..................................... 

βούλοµαι = ....................................  σκοπῶ = ..................................... 

ἐξαµαρτάνω =  ....................................  

 

7. Να συµπληρώσετε τις προτάσεις µε παράγωγα των ρηµάτων που δίδο-

νται:  

καθαιρέω-ῶ:  Η  .......................................  του στρατηγού 

ἐξαιρέω-ῶ:  Έχει ..................................  ήθος, γι� αυτό αποτελεί ���  

 στη διαφθορά που επικρατεί. 

δίδωµι (δω/δο-): Πληρώνω τις ....................................................  

 Το βιβλίο είναι ένα καλό .............................. 

 Είναι ..................του ναού και η πράξη του λέγεται  

 ....................................................  

 Όποιος προσφέρει δώρα λέγεται ..........................  

γιγνώσκω:  Η  ..............  είναι δύναµη  

 Έχει πλήρη ....................  του γεγονότος 

 Είναι επιστήµων .............................  κύρους 

                                                           
16  αλλότριος: αλλοτρίωση, αλλοτριωµένος, απαλλοτρίωση, απαλλοτριώνω, αναπαλλο-

τρίωτος / ξένος: άξενος, φιλόξενος, παράξενος, αποξενώνω, ξενοδόχος, ξενοδοχείο, 
ξενοφοβία.  
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8. κακῶς ποιῶ � κακῶς πάσχω: Να γράψετε στα αρχαία ελληνικά το 

αντίθετο για καθεµιά από τις περιφράσεις και να το αποδώσετε 

µονολεκτικά στη νέα ελληνική.  

 

9. α) Να γράψετε τη σηµασία των παρακάτω ρηµάτων: 

ἀναδίδωµι ἀντιδίδωµι ἀποδίδωµι µεταδίδωµι 
διαδίδωµι ἐκδίδωµι ἐπιδίδωµι παραδίδωµι 

β) Να γράψετε για κάθε ρήµα µία παράγωγη λέξη στη νέα ελληνική17. 
 

10. Ποια είναι η σηµασία των ρηµάτων πυνθάνοµαι, µανθάνω και 

ἐπίσταµαι;  
 

11. ἐξέπεµψε, καθαιρουµένων, ἀναπράξητε, συγκαταλύσαντας, 
παραδοθέντα: Ποια σηµασιολογική απόχρωση δίνουν οι προθέσεις στα 

παραπάνω ρήµατα; Με τις προθέσεις αυτές να γράψετε σύνθετα 

ρήµατα στη νέα ελληνική µε την ίδια σηµασιολογική απόχρωση.  
 

12. α) Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων18: κατέρχοµαι, διεξέρχοµαι, 

µετέρχοµαι, υπεισέρχοµαι, ανέρχοµαι. 

β)  Να γράψετε από ένα συνώνυµο των παρακάτω λέξεων µε θέµατα 

του ρήµατος ἔρχοµαι, (π.χ. για τη λέξη διάβαση: συνώνυµο µε  το θ.  

-ἐλευθ του ἔρχοµαι = διέλευση)19: αποχωρώ, σύνοδος, µύηση, βατός, 

εφορµώ, θρασύτητα 

 

                                                           
17  παράγω, ανταλλάσσω την περιουσία µου, επιστρέφω κάτι που οφείλω, δίδω µέρος εκ 

τινός (δίδω µετά), διαµοιράζω, παντρεύω, προοδεύω, παραδίδω (παραχωρώ, 
προσφέρω). παράγωγα: ανάδοση (αναθυµίαση), αντίδοτο, απόδοση, µετάδοση, 
διάδοση, έκδοση, επίδοση, παράδοση.    

18   διεξέρχοµαι: διέρχοµαι από τη µία άκρη στην άλλη / µετέρχοµαι: επιδιώκω, ασκώ 
επάγγελµα / υπεισέρχοµαι: εισχωρώ απαρατήρητος / ανέρχοµαι: ανεβαίνω (σκαλοπάτια, 
ιεραρχία). 

19   απέρχοµαι, συνέλευση, προσηλυτισµός, προσιτός, επέρχοµαι, ιταµότητα.   
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13. Να σχηµατίσετε σύνθετα επίθετα ή ουσιαστικά µε α΄ συνθετικό το 

επίρρηµα εὖ και να γράψετε µε πέντε από αυτά προτάσεις στη νέα 

ελληνική20:  

εὖ + ἦθος =  ευήθης =   ο αφελής, ο ανόητος   
εὖ + ἁλῶναι <  ἁλίσκοµαι =...........  εὖ + δαίµων = ..................................... 

εὖ + βουλή (σκέψη)   =....................  εὖ + γλῶττα =  ..................................... 

εὖ + γένος =  ....................................  εὖ + ἀκούω = ..................................... 

 

3. Παραδείγµατα εργασιών για το σπίτι 

1. Ποιες από τις αρετές ενός καλού οµιλητή εντοπίζετε στις §§ 1-8;  

2. Να σχολιάσετε τον τρόπο µε τον οποίο από την αρχή του λόγου του ο 

Μαντίθεος αντιµετωπίζει την κατηγορία ότι ήταν ιππέας των 

τριάκοντα. Ποια στοιχεία επιβεβαιώνουν την «ηθοποιία» του Λυσία;  

3. Με ποιες συγκεκριµένες αναφορές επιδιώκει ο Λυσίας να γίνει 

αντιληπτό το ήθος των Τριάκοντα; Πόσο επηρέασε τη ζωή του το 

καθεστώς που επέβαλαν; (βλ. εισαγωγή του βιβλίου σας, «Ο βίος του 
Λυσία» και το λόγο του κατά Ἐρατοσθένους).  

 

 

Η Ελλάς το 362 π.Χ.  
(Ιστορία Ελληνικού  Έθνους, τµ. Γ1) 

                                                           
20   ευάλωτος, ευβουλία, ευγενής, ευδαίµων, εύγλωττος, ευήκοος.   
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