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§§ 9 � 13 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις  

1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

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

2. Τι ήταν ο θεσµός της «δοκιµασίας» και ποιος ο στόχος του;  

3. δοκιµασία: Γιατί ο θεσµός αυτός είναι συνυφασµένος µε τη δηµοκρατία;  

4. ἐν µὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι, «ἐν δὲ ταῖς δοκιµασίαις: Τι εννοεί µε τις 

φράσεις αυτές ο Μαντίθεος και ποια είναι η σχέση τους µε την πορεία 

του λόγου του;  

5. Σε ποιο σηµείο του λόγου το ύφος του ρήτορα είναι παρακλητικό;  

6. Γιατί ο Μαντίθεος συνδέει την οικονοµική του κατάσταση µε τις 

συµφορές της πόλης;  

7. δύο µὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα, ἐπιδοὺς τριάκοντα µνᾶς ἑκατέρᾳ: Τι επιδιώ-

κει ο ρήτορας µε την επισήµανση αυτή και γιατί αναφέρει το ποσό21; 

8. Ποια ήταν η αξία των ελληνικών νοµισµάτων22; 

9. Γιατί ο Μαντίθεος κρίνει αναγκαίο να µιλήσει για την οικογένειά του;   

10. µηδὲ πρὸς ἕνα µηδὲν ἔγκληµα: Τι επιθυµεί να τονίσει ο ρήτορας;  

11. Να εντοπίσετε το σηµείο του λόγου, όπου ο Μαντίθεος τονίζει ότι η 

ευπρεπής συµπεριφορά στην ιδιωτική ζωή αποτελεί εγγύηση για τη 

δηµόσια ζωή και να αξιολογήσετε το επιχείρηµά του αυτό.  

12. Ποιες πληροφορίες σχετικά µε τη συµπεριφορά νεαρών Αθηναίων 

µπορούµε να συναγάγουµε από το συγκεκριµένο κείµενο;  

13. λογοποιοῦντας καὶ ψευδοµένους περὶ ἐµοῦ: Ποιο αρνητικό κοινωνικό 

φαινόµενο θίγει ο Μαντίθεος και τι νοµίζετε ότι επιδιώκει µε την 

αναφορά του αυτή;  

14. Με ποια στοιχεία της προσωπικής του ζωής επιδιώκει ο Μαντίθεος να 

επηρεάσει τους βουλευτές;  

15. δίκη, γραφή, εἰσαγγελία: Ποιος ήταν ο ρόλος τους στην αρχαία Αθήνα;  

                                                           
21  Η συνηθισµένη προίκα ήταν 30-40 µνες, όχι σπάνια όµως υπερέβαινε το ποσό αυτό. Οι 

πλούσιοι έδιδαν συνήθως προίκα 1 τάλαντο.  
22  1 τάλαντον = 60 µναῖ, 1 µνᾶ = 100 δραχµαί,  1 δραχµή = 6 οβολοί ή 12 ἡµιωβόλια.  
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16. Σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρεται ο Μαντίθεος στην § 13 και τι 

επιθυµεί να αποδείξει;  

17. Κατά την άποψη του Αριστοτέλη, υπάρχουν δύο ειδών παραδείγµατα, 

τα ιστορικά ή πραγµατικά και τα φανταστικά ή πλαστά, που βοηθούν 

τον ρήτορα να προωθήσει την επιχειρηµατολογία του. Ποιο 

παράδειγµα χρησιµοποιεί ο Μαντίθεος στο συγκεκριµένο κείµενο; Να 

το εντοπίσετε και να κρίνετε την αποτελεσµατικότητά του.  

18. Από ποια σηµεία του κειµένου φαίνεται ότι ο Μαντίθεος γνωρίζει τη 

στρατιωτική τέχνη;  

19. Στους δικανικούς λόγους οι πράξεις ἐκ τοῦ βίου είναι κοινοί τόποι 
τόσο για το ήθος του λέγοντος όσο και για το ήθος του αντιπάλου. Να 

εντοπίσετε τα σηµεία του κειµένου που επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή.  

20. Από τα επιχειρήµατα του Μαντιθέου άλλα απευθύνονται στο 

συναίσθηµα και άλλα στη λογική. Αφού τα κατηγοριοποιήσετε µε αυτό 

το κριτήριο, να προσπαθήσετε να ερµηνεύσετε τη σειρά µε την οποία 

τα παραθέτει.  

21. Ποια συγκεκριµένα στοιχεία καταθέτει ο Μαντίθεος στους βουλευτές 

από τη δράση του στον ιδιωτικό και το δηµόσιο βίο του;  

22. Σε ποιο σηµείο της § 13 η σκέψη του Μαντιθέου έχει γενικό κύρος23; 

 

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

1. α) Να εντοπίσετε τα σηµεία στα οποία ο Μαντίθεος προσπαθεί να 

διαγράψει το ήθος των κατηγόρων του.  

β)  Τι επιδιώκει µε αυτή του την αναφορά;  

2. α) Ποιο από τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιεί ο ρήτορας θεωρείτε 

περισσότερο εύστοχο;  

β)  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.   

3.  α) Σε ποιους θεµατικούς άξονες οργανώνει την απολογία του ο Μαντί-

θεος στις §§ 9-13;  

β)  Ποια είναι η σκοπιµότητα της επιλογής του αυτής;  

                                                           
23  ἡγούµενος αἰσχρὸν εἶναι � στρατεύεσθαι. Η συµµετοχή στους κινδύνους για τη σωτηρία 

της πατρίδας αποτελεί ύψιστη υποχρέωση των πολιτών.  
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4.  Με δεδοµένη τη συνάφεια ἤθους και πάθους24:  

α) να αναζητήσετε στο κείµενο µε ποιο τρόπο ο Μαντίθεος προσπαθεί 

να προκαλέσει το πάθος των βουλευτών.  

β)  να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 

 

1.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου  

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

(δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν)25.  

Α Β 

1. τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούµενοι 
 

2. δύο ἀδελφὰς ἐξέδωκα 

 

3. µηδὲ � µηδὲν 

 

4. ἑτέρων - ἁπάντων - ἀναβάντων 

 

5. οὐκ ἂν τοιαύτην γνώµην εἶχον 

 

6. µηδὲ πρὸς ἕνα 

 

7. οὐ πολλῆς  

α) σχήµα λιτότητας 

β) υπερβολή 

γ) µεταφορά 

δ) περίφραση 

ε) σχήµα υπερβατό 

στ) οµοιοτέλευτο 

ζ) συνωνυµία 

η) έµφαση 

θ) επανάληψη 

 

                                                           
24  Τα ρητορικά πάθη είναι συγκινησιακές καταστάσεις. Με αυτά ο λέγων δεν απευθύνεται 

στη λογική αλλά στο συναίσθηµα των ακροατών και επιδιώκει: α) τη συµπάθεια για τον 
ίδιο, β) την αντιπάθεια για τον αντίπαλο, ή γ) και τα δύο.  

25  1δ,  2γ,  3θ,  4στ,  5ε,  6η,  7α.    
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2. Λεξιλογικές � Σηµασιολογικές ασκήσεις  

2.1. Παραδείγµατα ασκήσεων ανοικτού τύπου 

1. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα αντίθετο για τις παρακάτω 

λέξεις: βιόω-ῶ, φηµί, αἰσχρός, νεώτερος, ὁµολογῶ26.   
 

2. διατριβή: Ποια είναι η σηµασία της λέξης στην αρχαία και στη νέα 

ελληνικη; Να γράψετε µια πρόταση, όπου θα φαίνεται η σηµασία της 

στη νέα ελληνική.  

 

3. Να σχηµατίσετε στη νέα ελληνική προτάσεις µε τις ακόλουθες λέξεις: 

δοκιµασία, ακρόαση, τεκµήριο, πολέµιος, καθεστώς.  
 

4. Να συνθέσετε το ρήµα ἔχω µε πέντε προθέσεις και να σχηµατίσετε µε τα 

ρήµατα που θα προκύψουν αντίστοιχες προτάσεις.  

 

5. Ποια είναι η σηµασία των παρακάτω ρηµάτων:  

ἀποδείκνυµι, ἐνδείκνυµι, ἐπιδείκνυµι  
ἐπιγίγνοµαι, προσγίγνοµαι, ἐκγίγνοµαι 

 

6. Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειµένου που είναι οµόρριζες µε τις 

παρακάτω:  δόγµα, όψη, γηγενής, ευεξία, άβατος, δέηση, τύχη27. 

 

7. Να εντοπίσετε τους δικανικούς όρους του κειµένου και να γράψετε 

ποιοι έχουν την ίδια σηµασία στην εποχή µας.  

 

                                                           
26   ἀποθνῄσκω, σιωπῶ, ὁ ἀγαθὸς, ὁ πρεσβύτερος, κρύπτω.  
27  δοκεῖ, ὄψεσθε, γεγενηµένην, παρέχω, ἀναβάντων, δέοµαι, τυγχάνουσι.  
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2.2. Παραδείγµατα ασκήσεων αντικειµενικού τύπου 

Άσκηση σύζευξης 
Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α µε τις λέξεις της στήλης Β, µε τις 

οποίες έχει κοινό θέµα (σε σύνθεση ή µη), γράφοντας µπροστά από κάθε 
αριθµό της στήλης Α το ή τα γράµµατα από τη στήλη Β28.  

Α Β 

1. φηµὶ 
 
2. ἡγοῦµαι 
 
3. ὁρῶ 
 
4. γίγνοµαι 
 
5. οἶδα 

 

α) εισηγητής 
β) αυτόπτης 
γ) γενεά 
δ) προφήτης 
ε) προγενέστερος 
στ) κατάφαση 
ζ) όραση 
η) όραµα 
θ) ηγούµενος 
ι) ιστορία 
ια) ηγεµόνας 
ιβ) κάτοπτρο 
ιγ) είδηση 

 
2.3. Συνδυασµός ασκήσεων αντικειµενικού και ανοικτού τύπου 

1.  Α.  Να συµπληρώσετε τα κενά ακολουθώντας το παράδειγµα:  

κατά  +  φηµί =  κατάφαση, καταφατικός 
    Π.χ. η απάντησή του ήταν καταφατική. 
πρό  + φηµί =  ................................................................................................ 
α (στερ.) + φηµί =  ................................................................................................ 
ἀπό  + φηµί =  ................................................................................................ 
ἀντί + φηµί =  ................................................................................................ 
ἀνά + λαµβάνω = ............................................................................................ 
πρό  + λαµβάνω = ............................................................................................ 
πρό + κατά + λαµβάνω = .......................................................................................... 
Β. Να χρησιµοποιήσετε τις λέξεις που θα φτιάξετε σε σύντοµες προτάσεις29. 

                                                           
28  1δ, στ    2α, θ, ια    3β, ζ, η, ιβ    4γ, ε    5ι, ιγ.   
29  προφήτης, άφατος, απόφαση, αποφατικός, αντιφατικός, ανάληψη, πρόληψη, προκατάληψη.  
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2.  Α.  Να συµπληρώσετε τα κενά ακολουθώντας τα παραδείγµατα:  
διά  +  φορά =  διαφορά < διαφέρω / διαφέροµαι30  
σύν  +  φορά =  συµφορά < συµφέρω (µόνο ενεργητική φωνή) 
πρό  + φορά =  ................................................................................................ 
πρός  + φορά =  ................................................................................................ 
ὑπό  + φορά =  ................................................................................................ 
ἀνά  + φορά =  ................................................................................................ 
κατά  + φορά =  ................................................................................................ 
παρά + φορά31 =  ................................................................................................ 
εἰς  + φορά =  ................................................................................................ 
ἐκ  + φορά =  ................................................................................................ 
περί  + φορά =  ................................................................................................ 
σύν + εἰς + φορά =  ................................................................................................ 
Β. Να προσέξετε τη διαφορά µεταξύ ρήµατος φέρω και φέρνω (όπου 

υπάρχει) και να την αποδώσετε µε παραδείγµατα32. 
 
 

3. Α.  Να συµπληρώσετε τα κενά µε σύνθετα ρήµατα και ουσιαστικά 
οµόρριζα του ρ. βαίνω ακολουθώντας το παράδειγµα:  
διά  +  βαίνω =  διαβαίνω < διάβαση 
ἀνά  + βαίνω =  ................................................................................................ 
ὑπέρ  + βαίνω =  ................................................................................................ 
ἀπό  + βαίνω =  ................................................................................................ 
ἐκ  + βαίνω =  ................................................................................................ 
πρός  + βαίνω =  ................................................................................................ 
µετά  + βαίνω =  ................................................................................................ 
παρά + βαίνω =  ................................................................................................ 
κατά + βαίνω =  ................................................................................................ 
Β.  Με τα ουσιαστικά που θα σχηµατίσετε µε τις προθέσεις ὑπέρ, ἐκ, 

πρός να σχηµατίσετε ονοµατικά σύνολα και µε τις λέξεις αναβάθµι-
ση, υποβάθµιση και διαβάθµιση να σχηµατίσετε προτάσεις στη 
νεοελληνική γλώσσα (µία για κάθε λέξη).  

                                                           
30  διαφέρει µοι: µε ενδιαφέρει, διαφέροµαι διά τι = φιλονικώ.  
31  εύχρηστο µόνο το µέσο, το ενεργητικό παραφέρω (αρχ.) = φέρω ενώπιον, παραφέρνω 

(νεότ.) = φέρνω περισσότερο / µοιάζω. 
32  καταφέρω χτύπηµα, καταφέρνω να διαφύγω.  
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3. Παραδείγµατα εργασιών για το σπίτι 

1. Ο Μαντίθεος στην απολογία του στην § 9 αναφέρει: ποιήσοµαι δὲ τὴν 
ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωµαι διὰ βραχυτάτων. Ο αδύνατος στον οµώνυµο 

λόγο του (§ 4) αναφέρει: ὡς ἂν οἷόν τε διὰ βραχυτάτων ἐρῶ. Ποιες 

αρετές του λόγου του Λυσία εντοπίζετε στις φράσεις αυτές; (Να 

απαντήσετε αφού µελετήσετε και την εισαγωγή του βιβλίου σας).  

2. Στην § 3 ο Μαντίθεος αναφέρεται µε έµφαση στο µετρίως βεβιωκὼς και 
στην § 11 περὶ δὲ τῶν κοινῶν µοι µέγιστον ἡγοῦµαι τεκµήριον εἶναι τῆς 
ἐµῆς ἐπιεικείας. Με βάση τις φράσεις αυτές να γράψετε ποια σηµασία 

απέδιδαν οι αρχαίοι Αθηναίοι στην ηθική ζωή των πολιτών σε σχέση µε 

την πρόοδο της πολιτείας.  

3. Ποια από τα στοιχεία των §§ 9-13 πιστεύετε ότι θα χρησιµοποιούσε 

κάποιος συνήγορος κατά την αγόρευσή του σε µια σύγχρονη δίκη, για 

να αναδείξει το ήθος του πελάτη του;  

4. «Οι λόγοι του Λυσία αφήνουν την εντύπωση µιας απέριττης 

εντιµότητας» (Α. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, 
σ. 822). Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι µπορούµε να εντάξουµε σ� αυτά τα 

πλαίσια το κείµενο των §§ 9-13;  

5. Οι κοινωνικές σχέσεις και στα αρχαία χρόνια και στις µέρες µας 

αποτελούν κριτήριο για την ποιότητα και το ήθος των ανθρώπων. Μια 

λαϊκή παροιµία το εκφράζει µε το γνωστό «δείξε µου το φίλο σου, να 

σου πω ποιος είσαι». Πώς αντιµετωπίζει την αντίληψη αυτή ο 

Μαντίθεος στο συγκεκριµένο κείµενο και πώς την αξιολογείτε στην 

εποχή µας; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

6. Στο απόσπασµα αυτό ο Μαντίθεος προσπαθεί να συγκινήσει τους 

βουλευτές. Πιστεύετε πως τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιεί θα ήταν 

αρκετά να σας πείσουν, αν ήσαστε στη θέση των κριτών του;  

7. Ο θεσµός της προίκας στην κοινωνία της αρχαίας Αθήνας και η 

επικράτησή του µέχρι πριν λίγα χρόνια ποια στάση της κοινωνίας 

απέναντι στη γυναίκα φανερώνει; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  
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