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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές του προσανατολισμού ανθρωπιστικών
σπουδών που έχουν στόχο να προετοιμαστούν για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του
επόμενου έτους.
Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με τις απαιτήσεις του μαθήματος των
αρχαίων ελληνικών όσον αφορά τα αρχαία. Με αυτό το εγχειρίδιο οι γνώσεις τους θα είναι
επαρκείς για να επιτύχουν τον σκοπό τους. Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει έναν
πλήρη οδηγό και βοηθό για το καθημερινό αλλά και επαναληπτικό διάβασμα των
μαθητών. Με το πέρας της μελέτης του βιβλίου οι μαθητές θα είναι σε θέση να
μεταφράζουν τα ρητορικά αποσπάσματα, να τα αναλύουν, να τα επεξεργάζονται αισθητικά
και λεξιλογικά εμπλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις τους για ρητορικά αλλά και
φιλοσοφικά ζητήματα όπως η εξωτερική εμφάνιση και τι είναι δίκαιο ή άδικο, που μας
απασχολούν μέχρι και σήμερα. Επίσης, στο παρόν βιβλίο παρατίθενται 30 κείμενα της
αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας της αττικής διαλέκτου διάφορων αρχαίων Ελλήνων
συγγραφέων με επαρκές λεξιλόγιο προς βοήθεια και εκμάθηση, ώστε ο μαθητής να
εξοικειωθεί με γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και να μάθει να βγάζει μετάφραση
από κείμενα των αρχαίων πεζογράφων. Συμπληρωματικά, στοιχειοθετούνται κριτήρια
αξιολόγησης σύμφωνα με το ΚΕΕ με ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού για επιπλέον
εξάσκηση. Στο τέλος δίνεται βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής της αττικής διαλέκτου
ώστε να εφοδιαστεί λεξιλογικά ο μαθητής αλλά και να έχει ανά πάσα στιγμή ένα ευρετήριο
λέξεων της αρχαίας ελληνικής. Το βιβλίο, επίσης, συνοδεύεται από ένα πρότυπο
γραμματικής και συντακτικής ανάλυσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την
ανάλυση άλλων αρχαίων κειμένων.
Περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις εισαγωγής

Αρχαίο κείμενο

Μετάφραση

Ετυμολογική και λεξιλογική ανάλυση

Πραγματολογικά και ερμηνευτικά σχόλια

Ερωτήσεις ΚΕΕ

30 κείμενα αρχαίων Ελλήνων πεζογράφων της αττικής διαλέκτου

Κριτήρια αξιολόγησης

Λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής

Πρότυπο – οδηγός για συντακτική ανάλυση και μετάφραση κειμένου
Τα κριτηρία αξιολόγησης έχουν αντληθεί από τον ηλεκτρονικό και γραπτό τύπο και έχουν
διασκευαστεί ανάλογα, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες της σωστής προετοιμασίας
των μαθητών
Είναι βέβαιο ότι το συγκεκριμένο βιβλίο θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στη δύσκολη
προσπάθεια των μαθητών να επιτύχουν τους στόχους τους. Οποιεσδήποτε επισημάνσεις
και ιδέες για τη βελτίωση ή τον εμπλουτισμό του θα γίνουν δεκτές με χαρά
Θερμές ευχές για επιτυχία!

Χριστίνα Γιαλαμίδου
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Α΄ Η ΦΥΣΙΚΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ
Β΄ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΕΙΑΣ

1. Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντομης απάντησης
1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ φυσικής ευγλωττίας και συστηματικής ρητορικής;
2. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου στον οποίο μια
ομήγυρις αναγνωρίζει φυσική ευγλωττία; Να δώσετε παραδείγματα από την καθημερινή
ζωή για τις κατηγορίες: α) του φυσικώς εύγλωττου ανθρώπου και β) του εκπαιδευμένου
ομιλητή.
3. Ποια είναι η κοινωνική διάσταση της λέξεως ἀγορή (= αγορά), όπως χρησιμοποιείται
στον Όμηρο και ποια η σημερινή;
4. Σε ποια γεωγραφική περιοχή, κάτω από ποιες κοινωνικές συνθήκες και με ποια μορφή
αναπτύχθηκε αρχικά η συστηματική ρητορεία;
5. Ποιοι θεωρούνται οι πρώτοι διδάσκαλοι της ρητορικής τέχνης και σε τι συνίσταται η
προσφορά τους;
6. Να συνθέσετε ένα κείμενο σε μορφή διαλόγου, στο οποίο να διακρίνονται οι διαφορές
που υπάρχουν μεταξύ ενός ανθρώπου με φυσική ευγλωττία και ενός εκπαιδευμένου
ομιλητή.
7. Να εξετάσετε τα δύο κείμενα που ακολουθούν και να προσδιορίσετε την άποψη που
έχει κάθε συγγραφέας για την ικανότητα του ανθρώπου να ομιλεί καλά:
α) Εἰ μὲν σοι ὑπάρχει φύσει ῥητορικῷ εἶναι, ἔσει ῥήτωρ ἐλλόγιμος προσλαβών
ἐπιστήμην τε καὶ μελέτην, Πλάτωνος Φαῖδρος 269d. (Μετάφραση: αν διαθέτεις φυσική
ευγλωττία, θα γίνεις αξιόλογος ρήτορας προσθέτοντας σ’ αυτήν γνώση και άσκηση).
β) Αἱ μὲν γὰρ δυνάμεις καὶ τῶν λόγων καὶ τῶν ἄλλων ἔργων ἁπάντων ἐν τοῖς εὐφυέσιν
ἐγγίγνονται καὶ τοῖς περὶ τὰς ἐμπειρίας γεγυμνασμένοις. Ἡ δὲ παίδευσις τοὺς μὲν
τοιούτους τεχνικωτέρους καὶ πρὸς τὸ ζητεῖν εὐπορωτέρους ἐποίησεν· … τοὺς δὲ
καταδεεστέραν τὴν φύσιν ἔχοντας ἀγωνιστὰς μὲν ἀγαθοὺς ἢ λόγων ποιητὰς οὐκ ἂν
ἀποτελέσειεν, αὐτοὺς δ’ ἂν αὑτῶν προαγάγοι καὶ πρὸς πολλὰ φρονιμοτέρως
διακεῖσθαι ποιήσειεν. Ἰσοκράτους Κατά Σοφ., § 15. (Μετάφραση: καθ’ όσον μάλιστα η
ικανότητα να συνθέτει κανείς λόγους και γενικώς να ενεργεί, ενυπάρχει σ’ εκείνους οι
οποίοι είναι προικισμένοι με φυσικά προτερήματα και είναι εξασκημένοι μέσω της
πείρας· αλλά η αγωγή τους καθιστά επιτηδειότερους προς την τέχνη τους και
καλύτερα προικισμένους για τις αναζητήσεις (τους)· … εκείνους δε που έχουν
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προτερήματα εκ φύσεως κατώτερα, η αγωγή δεν θα τους έκανε ικανούς να
αγωνίζονται και να κατασκευάζουν λόγους, αυτούς όμως τους ίδιους μπορεί να
αναπτύξει περισσότερο και να τους καταστήσει περισσότερο σώφρονες από πολλές
απόψεις).

2. Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου
1. Να συνδέσετε κάθε όνομα της στήλης Α με το στοιχείο που του αντιστοιχεί στη στήλη Β.
Η στήλη Β περιέχει πληροφορίες από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου.
Α
Σόλων
Πίνδαρος
Όμηρος
Ηρόδοτος
Θεμιστοκλής
Περικλής
Κόραξ
Τ(ε)ισίας










Β
διδάσκαλος συστηματικής ρητορικής
ποιητής
ποιητής, νομοθέτης
διδάσκαλος συστηματικής ρητορικής
ιστορικός
πολιτικός, φυσικός ρήτωρ
στρατηγός, φυσικός ρήτωρ
ποιητής, φυσικός ρήτωρ

2. Να συνδέσετε τις εκφράσεις της στήλης Α με τις συμπληρωματικές τους της στήλης Β,
ώστε να ολοκληρωθεί το νόημά τους:
Α
Η φυσική ικανότητα στον λόγο
Στους ήρωες του Ομήρου
Η «ισηγορία»
Η συστηματική ρητορική
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Β
 βοήθησε τους πολίτες να ασκήσουν
την ικανότητά τους στον λόγο
 δεν γνωρίζει φυσικές διακρίσεις
 έχει κανόνες
 η ευγλωττία περιγράφεται ως θεϊκό
χάρισμα
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Γ΄ ΡΗΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ
1. Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντομης απάντησης
1. Η Αθήνα, σε αντίθεση με τη Σπάρτη και άλλες πόλεις, αποτελεί το κέντρο της
συστηματικής ρητορικής κατά τους 5ο και 4ο αιώνες π.Χ. Γιατί, κατά τη γνώμη σας,
συμβαίνει αυτό;
2. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αρχαία ελληνική γραμματολογία ο Γοργίας ο
Λεοντίνος, τον 5ο αι. π.Χ. καλλιεργώντας την πολιτική και κυρίως την επιδεικτική
ρητορεία, μελέτησε και αξιοποίησε τη σημασία που έχει η χρήση των καταλλήλων
λέξεων για κάθε κοινωνική περίσταση. Να εξηγήσετε με ένα παράδειγμα από την
καθημερινή ζωή πώς αντιλαμβάνεστε τη σημαντικότητα αυτής της επικοινωνιακής
αρχής.
3. Ο Γοργίας ο Λεοντίνος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια και ηθική και ο
Πρωταγόρας ότι για κάθε ζήτημα υπάρχουν δύο απόψεις (5ος - 4ος αι. π.Χ.). Σήμερα,
στο τέλος του 20ού αι. χρησιμοποιούμε τις εκφράσεις: «Όλα τα ζητήματα δεν είναι
άσπρο- μαύρο» και «Το νόμισμα έχει δύο όψεις». Πόσο συγγενείς εννοιολογικά
φαίνονται οι θέσεις αυτές, παρά το ότι ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και γιατί, κατά τη
γνώμη σας, τις αποδέχθηκε η κοινωνία;
4. Η διαφωνία Πλάτωνα και σοφιστών και η απόρριψη των θέσεων των τελευταίων από τον
Πλάτωνα οδηγεί και στην απόρριψη των ρητοροδιδασκάλων της Αθήνας. Ποιο κοινωνικό
κλίμα μπορείτε να περιγράψετε προσπαθώντας να φανταστείτε εκείνη την ιδεολογική
διαμάχη;
5. Ποια θέση υιοθετεί ο Ισοκράτης απέναντι στη διαφωνία φιλοσοφίας και ῥητορικῆς που
αποκτά και κοινωνικές συνέπειες;
6. Ποια είναι η έννοια της φιλοσοφίας κατά τον Ισοκράτη;
7. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, η Ρητορική χαρακτηρίστηκε πειθοῦς δημιουργός;
5
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8. Η διαφωνία φιλοσοφίας και ῥητορικῆς αποτελούσε και αποτελεί ένα πλαστό πρόβλημα;
Ναι ή όχι και γιατί;
9. Γιατί η θέση της φιλοσοφίας στην αρχαία Ελλάδα και κυρίως, όπως αυτή εκφράζεται
κυρίως από τον Πλάτωνα, αποκλείει τη Ρητορική από τις επιστήμες και τις τέχνες;

2. Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου
1. Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας από τις λέξεις που βρίσκονται σε παρένθεση
εκείνη που ταιριάζει για κάθε περίπτωση:
Ο ................ στο έργο του Ῥητορική Τέχνη υποστηρίζει ότι ο Πρωταγόρας λόγω
επαγγέλματος υποσχόταν ότι μπορεί να καταστήσει πειστικό ένα ασθενές επιχείρημα.
Έτσι έκρινε και ..................... (αποδοκίμαζε / επιδοκίμαζε) τους σοφιστές.
2. Ο Γοργίας ο Λεοντίνος επηρέασε την εξέλιξη της ρητορικής τέχνης στην Αθήνα.
Επεσήμανε τη σημασία που έχει για την …........................ (εγκυρότητα / γνησιότητα /
πειστικότητα) του λόγου ……................... (ο «καιρός» / η εκπαίδευση / η ηθική
διαπαιδαγώγηση των πολιτών).
3. Η ρητορική κατά τον ...................... (Ισοκράτη / Πλάτωνα / Πρωταγόρα) έχει στόχο να
.................. (διδάξει / πείσει / αποτρέψει) και να ............................. (ανακαλύψει /
προβάλει / παρουσιάσει) τα «εἰκότα», δηλ. τα ......................... (αληθή / συμφέροντα /
αληθοφανή).
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∆΄ ΟΙ ΑΤΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Ε΄ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΣΤ΄ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ζ΄ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΑ
1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Να διατυπώσετε τη γνώμη σας σχετικά με την πιθανή επίδραση που ασκήθηκε μεταξύ
των δέκα ρητόρων της Αττικής, αφού ζούσαν στο ίδιο πολιτισμικό περιβάλλον. Στην
εκτίμηση και παρουσίαση της θέσης σας να λάβετε υπόψη την ηλικία καθενός από τους
δέκα Αττικούς ρήτορες (σ. 14, Εισαγωγή σχολικού βιβλίου).
2. Ποιος ήταν ο κοινωνικός ρόλος των συμβουλευτικών λόγων κατά τον 5ο και 4ο αιώνα
στην Ελλάδα; Πώς καταδεικνύεται ο σημαντικός τους ρόλος στη ζωή των πολιτών της
Αθήνας;
3. Από πού καταδεικνύεται η κοινωνική διάσταση των δικανικών λόγων και γιατί, κατά τη
γνώμη σας, αυτοί ήσαν αναγκαίοι στο πολιτικό σύστημα της πόλεως των Αθηνών;
4. Πώς επηρέαζε η προσωπικότητα του ρήτορα την αξιοπιστία του στο ακροατήριο; Να
κάνετε τις δικές σας εκτιμήσεις και επισημάνσεις περιγράφοντας ένα σύγχρονο ομιλητή
σε μεγάλο ακροατήριο και να σκεφτείτε πιθανές διαφορές ή ομοιότητες.
5. Η τεχνική της υποκριτικής αποτελούσε προαπαιτούμενη γνώση για την επιτυχή
εκφώνηση ενός ρητορικού λόγου. Πιστεύετε ότι το ίδιο ισχύει και σήμερα για τον
δάσκαλο, τον ιερέα, τον πολιτικό, τον συνδικαλιστή; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.
6. Να συνθέσετε ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή στο οποίο θα περιγράψετε ένα
δάσκαλο που θα διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρήτορα(γνώση, υπόκριση,
μνήμη).
7. Ποια εξήγηση δίνετε στο γεγονός ότι η ακμή της ρητορείας συντελέστηκε στην Αθήνα
του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ.;

2. Συνδυασμός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντομης απάντησης
1. Ποιες πληροφορίες παρέχονται, κατά τη γνώμη σας, από τους επιδεικτικούς ή
συμβουλευτικούς ρητορικούς λόγους της αρχαιότητας για την κοινωνική κατάσταση μιας
πόλης-κράτους;
2. Τι περιλαμβάνει ο ρητορικός κανών και για ποιο λόγο συντάχθηκε;
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3. Πώς αξιοποίησε ο Χριστιανισμός τη ρητορική παράδοση, ποια κέντρα της εποχής
θεωρούνται επιφανέστερα και ποιοι εκπρόσωποι εκτιμώνται ως τις μέρες μας για την
προσφορά τους;
4. Να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά του Ἀττικισμοῦ ως μορφής της ρητορικής τέχνης
και τους κοινωνικούς τομείς στους οποίους ασκήθηκε.
5. Ποια είναι τα μέρη ενός ρητορικού λόγου και με ποιο είδος του σύγχρονου
οργανωμένου λόγου μπορείτε να συγκρίνετε τη διάταξη των μερών αυτών;
6. Τι χαρακτηρίστηκε ως μνημοτεχνική ικανότητα του ρήτορα;
7. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην πρόθεσιν και την διήγησιν ενός ρητορικού λόγου;
8. Ποια είναι η διαφορά των ιστορικών παραδειγμάτων από τα πλαστά και πόσο εξυπηρετούν
και τα δύο την πειστικότητα ενός ρητορικού λόγου;
9. Οι γνώμες ως μέρος του ρητορικού λόγου σημαίνουν ό,τι και σήμερα σε ένα προφορικό
ή γραπτό κείμενο; Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν; Υποστηρίζουν την πειστικότητα
του ομιλητή ή όχι;
10. Η ηθοποιΐα και η παθοποιΐα αποτελούν χαρακτηριστικά της δράσης του ρήτορα κατά
την αγόρευσή του. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, υιοθετήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν;
11. Να μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί και να καταγράψετε τα προσόντα
που θα έπρεπε να έχει ο ρήτορας κατά την άποψη του Πλάτωνα: Ἐπειδὴ λόγου δύναμις
τυγχάνει ψυχαγωγία οὖσα, τὸν μέλλοντα ῥητορικὸν ἔσεσθαι ἀνάγκη εἰδέναι ψυχὴ ὅσα
ἔχει. (Μετάφραση: Αφού σκοπός του λόγου είναι η αγωγή των ψυχών, είναι απαραίτητο
αυτός που πρόκειται να γίνει ρήτορας να γνωρίζει όλα τα είδη (μέρη) της ψυχής).
12. Να μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί και να επισημάνετε τη θέση του
Ισοκράτη για τα προσόντα του ρήτορα: «Εάν όλοι, όσοι ασχολούνται με την αγωγή των
νέων, είχαν τη διάθεση να λένε την αλήθεια και να μη δίνουν υποσχέσεις ανώτερες από
εκείνα, που πρέπει να επιτύχουν» και «εάν είναι αυτοί έντιμοι και δίκαιοι προς τους
άλλους, δεν θα διαπράξουν αμαρτήματα απέναντι τούτων, εξαιτίας των οποίων έχουν
γίνει τέτοιοι (ενν. έντιμοι και δίκαιοι)» και «όχι μόνο αυτούς, αλλά και εκείνους που
υπόσχονται ότι διδάσκουν την ευγλωττία ενώπιον του λαού (ενν. τη δημόσια ευγλωττία)
αξίζει να επιτιμήσουμε· διότι και εκείνοι για την αλήθεια δεν φροντίζουν καθόλου» και
«τόσο δε ανόητοι είναι και αυτοί οι ίδιοι και τους άλλους τόσο ανόητους θεωρούν, ώστε,
αν και γράφουν τους λόγους τους χειρότερα απ’ όσο μερικοί από τους άπειρους
αυτοσχεδιάζουν σχετικά με τους (ρητορικούς) λόγους, όμως υπόσχονται ότι θα κάμουν
τους μαθητές τους τέτοιους ρήτορες, ώστε να μην αφήνουν να τους ξεφεύγει στις
υποθέσεις τους κανένα από τα δυνατά επιχειρήματα. Και κατά την απόκτηση αυτής της
δύναμης δεν αποδίδουν καμιά σημασία ούτε στην πείρα ούτε στις φυσικές ικανότητες
του μαθητή, αλλά διατείνονται ότι θα μεταδώσουν σ’ αυτόν τη γνώση των λόγων κατά
τον ίδιο τρόπο που μεταδίδουν σ’ αυτόν τη γνώση της γραφής, χωρίς να εξετάσουν τι
είναι τα δύο αυτά πράγματα».
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13. Να συγκρίνετε τις απόψεις του Ισοκράτη και του Πλάτωνα, που μελετήσατε στις δύο
προηγούμενες ερωτήσεις (11 και 12) και να διατυπώσετε την προσωπική σας θέση για
το περιεχόμενο και τη σημασία των ιδεών που κυκλοφορούσαν στην εποχή τους.
14. Πώς εξελίσσεται και ποιους στόχους έχει η καλλιέργεια της συστηματικής ρητορικής
κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους;
15. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος του λογογράφου στην Αθήνα του
5ου και 4ου αιώνα π. Χ.
16. Σε τι, κατά τη γνώμη σας, εξυπηρετούσαν τους σκοπούς ενός ρητορικού λόγου οι
γνώσεις που, κατά την κοινή αντίληψη, έπρεπε να έχει ο ρήτορας;
17. Έχουν ταυτόσημη έννοια η μνημοτεχνική ικανότητα, η απομνημόνευση και ο
«παπαγαλισμός»; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας αξιοποιώντας την εμπειρία σας.

3. Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου
1. Σε ποιο είδος ρητορικού λόγου είναι ιδιαίτερα σημαντική:
α) η παρουσία του πλήθους ως ακροατηρίου;
β) η συμμετοχή των πολιτών για τη λήψη αποφάσεων;
γ) η παρουσία ακροατηρίου με ειδικά ορισμένες αρμοδιότητες;

2. Να συμπληρώσετε τις επόμενες προτάσεις με τα ονόματα των ρητόρων που σας

δίνονται σε παρένθεση (Λυσίας, Ισοκράτης, ∆ημοσθένης):
α) Ο ……………….................. θεωρείται ως ο επιφανέστερος εκπρόσωπος της
επιδεικτικής ρητορείας.
β) Ο ……………….................. θεωρείται ο κατ’ εξοχήν ικανός λογογράφος της κλασικής
Αθήνας.
γ) Ο ……………….................. θεωρείται ως ο σημαντικότερος ρήτορας συμβουλευτικών
λόγων.
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Η΄ Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Θ΄ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΩΝ ΡΗΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
1. Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντομης απάντησης
1. Ποιες ήταν, κατά τον Ισοκράτη, οι ωφέλειες των πολιτών από τη διδασκαλία της
ρητορικής;
2. Ποια ήταν η εξέλιξη της συστηματικής ρητορικής στο Βυζάντιο;
3. Πώς παρουσιάζεται η έντεχνη ρητορεία της κλασικής Ελλάδας στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας;
4. Ποιες διαφορές ως προς τα μέσα και τις προθέσεις μπορείτε να διακρίνετε ανάμεσα
στην αρχαία ρητορική τέχνη και τη σύγχρονη τεχνική επηρεασμού της κοινής γνώμης;
5. Ποια είναι η εξέλιξη της συστηματικής ρητορικής ως τέχνης του λόγου στα νεότερα
χρόνια (από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, 1830) και μέχρι τις μέρες μας;
6. Έχετε παραδείγματα από την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας στα οποία
φαίνεται να αξιοποιούνται οι τεχνικές της ρητορικής τέχνης, όπως εκδηλώθηκαν την
κλασική εποχή της ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας;
7. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, η ρητορική ως τεχνική άσκησης του προφορικού λόγου, δεν
αποτελεί ιδιαίτερο θέμα διδασκαλίας στην εποχή μας;
Ερωτήσεις για την εισαγωγή στο Λυσία
Ο βίος του Λυσία
1. Να γράψετε ένα κατατοπιστικό σημείωμα για το Λυσία, όπου θα αναφέρεστε στη ζωή
και το έργο του:
2. Πόσο επηρέασε τη ζωή και το έργο του Λυσία το ταξίδι του στην Κάτω Ιταλία;
3. Πόσο επηρέασε το καθεστώς των Τριάκοντα τη ζωή του Λυσία;
4. Ποιοι λόγοι οδήγησαν το Λυσία στο επάγγελμα του λογογράφου;
5. Γιατί ο Λυσίας παρέμεινε ισοτελής;
Το έργο του Λυσία
1. Με ποια είδη ρητορικού λόγου ασχολήθηκε ο Λυσίας;
2. Πόσοι λόγοι αποδίδονται στο Λυσία, πόσοι σώζονται και πού αναφέρονται;
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Η αξία του έργου
1. Μπορεί το έργο του Λυσία να θεωρηθεί αξιόπιστη ιστορική πηγή; Να δικαιολογήσετε
την απάντησή σας.
2. Για ποιες περιόδους της αθηναϊκής ιστορίας αντλούμε πληροφορίες από το έργο του
Λυσία;
3. Ποια χαρακτηριστικά προσδιορίζουν την τεχνική αρτιότητα των λόγων του Λυσία;
4. Ποιες είναι οι αρετές του λόγου του Λυσία και ποια χαρακτηρίζει ο ∆ιονύσιος ο
Αλικαρνασσεύς «εὐπρεπεστάτην ἀρετήν»;
5. Σε ποια σημεία τονίζει ο ∆ιονύσιος ο Αλικαρνασσεύς την υπεροχή του Λυσία έναντι των
άλλων ρητόρων;

ΛΥΣΙΟΥ

“Ὑπὲρ Μαντιθέου”

Εισαγωγή
1. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της «δοκιμασίας» και ποιος ο στόχος της;
2. Γιατί κατηγορείται ο Μαντίθεος;
3. Με ποιο τρόπο ο Μαντίθεος προσπαθεί να πείσει το δικαστήριο και να αποκρούσει την
κατηγορία που του αποδίδουν;
4. Ποια εικόνα παρουσιάζει στο δικαστήριο ο Μαντίθεος και με ποιο θέμα ασχολείται
περισσότερο;
5. Με ποια στοιχεία του λόγου μπορούμε να καθορίσουμε το χρόνο απαγγελίας του;
6. Ποια είναι η δομή του συγκεκριμένου λόγου;
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1-2 §
∆ΙΗΓΗΣΙΣ – ΑΠΟ∆ΕΙΞΙΣ 3§
[1] 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.
[2] 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.
[3] 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> περὶ 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.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1
Αν δεν ήξερα καλά, βουλευτές, ότι οι κατήγοροί μου θέλουν να με βλάψουν με κάθε
τρόπο θα τους χρωστούσα μεγάλη ευγνωμοσύνη γι’ αυτήν την κατηγορία τους. Γιατί
νομίζω ότι για όσους έχουν συκοφαντηθεί άδικα είναι αίτιοι πολύ μεγάλων αγαθών που
τους αναγκάζουν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις της ζωής τους.
2
Εγώ άλλωστε έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου , ώστε ελπίζω και αν
ακόμα συμβαίνει να φέρεται κάποιος σε μένα με άσχημο τρόπο, όταν με ακούσει να μιλώ
για τις πράξεις μου, ότι αυτός θα αλλάξει γνώμη και θα με θεωρεί πολύ καλύτερο στο
εξής.
3 Κι έχω την αξίωση, βουλευτές, αν σας αποδείξω αυτό μόνο, ότι δηλαδή είμαι φιλικός
προς το παρόν πολίτευμα και ότι έχω αναγκαστεί να συμμετέχω μαζί σας στους ίδιους
κινδύνους, να μην έχω καμία ακόμα ωφέλεια. Αν όμως αποδειχθεί ότι και κατά τα άλλα
έχω ζήσει κόσμια και πολύ αντίθετα από ότι πιστεύουν και λένε οι εχθροί μου, σας
παρακαλώ να εγκρίνετε την εκλογή μου και να νομίζετε ότι αυτοί είναι κακοήθεις. Και
πρώτα θα αποδείξω ότι στην εποχή των Τριάκοντα δεν ήμουν ιππέας ούτε διέμενα στην
πόλη ούτε συμμετείχα στο τότε καθεστώς.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ἡγοῦμαι (+ειδ.απαρμφ.)=νομίζω(ότι..)
Συνώνυμα : νομίζω,δοκῶ,δοκεῖ μοι.
μεταμελήσειν (+δοτ. προσωπική :αυτω)= θα αλλάξει γνώμη.
σύνοιδα =γνωρίζω καλά.
Συνώνυμα : γνωρίζω, επίσταμαι.
Αντώνυμα : αγνοώ.
βούλομαι : θέλω.
Αντώνυμα : ἁβουλῶ
λέγω (συνώνυμα : αγορεύω, φημί, φάσκω)
κακῶς ποιῶ =καταστρέφω.
Αντώνυμα : εὖ ποιῶ (=ευεργετώ)
πλέον= περισσότερο
Αντώνυμα: μεῖον.
ἁηδῶς = δυσάρεστα.
Αντώνυμα : ἡδέως.
παρά την δόξα= αντίθετα με.
Αντώνυμα : κατά την δόξα (σύμφωνα με )

Παράγωγα
Συνήδη : (οἶδα) : συνείδηση, συνειδητός, ασυνείδητος, ευσυνείδητος,συνειδητοποίηση και
είδος, ειδικός, ειδικεύομαι, είδηση, είδωλο, ειδήμων, ιδέα, ιδεατός, ιδανικός, ιστορία,
ιστορικός, ιστορικότητα.
Βουλή : βούλευμα, βουλευτής, βουλευτικός, βουλευτήριο. Σύνθετα : επιβουλή, συμβουλή.
Τρόπος : τροπή, τροπάριο, τροπικός, Σύνθετα : τροποποιώ, τροποποίηση, δύστροπος,
επιτροπή, πολύτροπος κ.α.
Έλεγχος : ελεγκτής, ελεγκτικός. Σύνθετα : ανεξέλεγκτος
Αηδώς : αηδία, αηδιαστικός, αηδιάζω.
Μετέσχον (ἔχω): ανέχομαι, ανοχή, αντέχω, αντοχή, απέχω, αποχή, ενέχομαι, ενοχή,
ένοχος, κατέχω, κατοχή, κάτοχος, μετέχω, μετοχή, μετοχικός, προσέχω, προσοχή,
προσεχτικός, υπερέχω, υπεροχή, υπέροχος, σχέδιο, σχεδιάζω, σχεδιαστής, σχήμα,
σχηματικός, σχεδόν, άσχημος, σχολή, σχολείο, σχολαστικός, συνεχής, συνέχεια κ.α.
Ποιῶ : ποιητής, ποιητικός, ποίηση, φαρμακοποιός, αρτοποιός, αντιποίηση, παραποίηση
κ.α.
Βεβιωκώς (ζήω-ζῶ) : βίος, βιολογία, βιοχημεία, αντιβίωση, ζωή, ζωτικός, αβίωτος κ.α.
Λέγω : λέξη, λεκτικός, λεξικό, διάλεξη. ρήση, άρρητος, απόρρητος, λόγος, διάλογος,
παράλογος, κατάλογος, λογύδριο, λόγιος, λογάριθμος κ.α.
∆ιαβεβλημένοις : διαβάλλω, καταβάλλω, διαβολή, αδιάβλητος, παράβολο κ.α.
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ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Η απροσδόκητη δήλωση του Μαντίθεου.
- Η αιτιολόγηση αυτής.
2. Η αυτοπεποίθησή του.
- Η βέβαιη προσδοκία του.
3. Η αξίωση και η παράκλησή του.
- Το εις βάρος του κατηγορητήριο.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
- ει μη συνήδη… της κατηγορίας: με πρωτότυπο απροσδόκητο τρόπο ο Μαντίθεος
εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους κατηγόρους του, έστω και υπό προϋποθέσεις. Το
γεγονός αυτό ξαφνιάζει και εντυπωσιάζει τους βουλευτές και διεγείρει την προσοχή τους
(την πρόσεξιν), με σκοπό να κερδίσει την εύνοιά τους (εύνοιαν). Ανάλογη είναι και η
γνωστή προλογική αρχή στον Υπέρ του Αδυνάτου λόγο του ρήτορα: «Ου πολλου δέω
χάριν έχειν, ω βουλή, τω κατηγόρω, ότι μοι παρεσκεύασα τον αγωνα τουτονί».
Υπογραμμίζει επίσης την πρόθεση των κατηγόρων του και το ποιόν τους: είναι κακοήθεις
και συκοφάντες και θέλουν να τον βλάψουν. Με τον τρόπο αυτό τους μειώνει ηθικά ενώ ο
ίδιος παρουσιάζεται ως θύμα της μοχθηρίας τους.
- ω Βουλή: Πρόκειται για τη Βουλή των Πεντακοσίων, θεσμό που καθιέρωσε ο Κλεισθένης
(508-507 π.Χ.). Οι 10 φυλές της Αθήνας εξέλεγαν κάθε χρόνο 1000 πολίτες (100 η
καθεμιά) για το αξίωμα του Βουλευτή. Από αυτούς κληρώνονταν τελικά οι 500, που
χωρίζονταν σε 10 τμήματα. 50 βουλευτές κάθε φορά γίνονταν πρυτάνεις, κάτι σαν
πρόεδροι της Βουλής, για το 1/10 του έτους. Στο διάστημα αυτό έμεναν και σιτίζονταν
δωρεάν στη Θόλο, κυκλικό κτίριο στην Αγορά, και αποζημιώνονταν σε μισθό που έφτανε
τον 4ο αι. τους 5 οβολούς. Η θητεία τους ήταν ενιαύσια (=για 1 χρόνο) και μετά το τέλος της
λογοδοτούσαν για τι έργο τους.
Για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής έπρεπε να είναι γνήσιος Αθηναίος πολίτης άνω
των 30 ετών, να έχει κάποια πολιτική εμπειρια από τις συνελεύσεις του δήμου του, να
διαθέτει δημοκρατικά φρονήματα και ήθος στην ιδιωτική και δημόσια ζωή.
Έργο της Βουλής ήταν να καταρτίζει τα προβουλεύματα, δηλαδή τις εισηγήσεις για
κάθε υπόθεση που θα υποβαλλόταν στην Εκκλησία του δήμου, να δοκιμάζει και να ελέγχει
τους άρχοντες, ορισμένες δικαστικές αρμοδιότητες και γενικά η διεκπεραίωση όλων των
έργων που δεν είχαν ανατεθεί στην Εκκλησία του δήμου.
Kάθε εκλεγμένος βουλευτής, πριν ασκήσει το αξίωμά του, έπρεπε να υποστεί τη
δοκιμασία από την προηγούμενη Βουλή, που έκρινε αν πληρούσε όλες τις νομικές (ηλικία,
πολιτική εμπειρία, στρατιωτικές και φορολογικές υποχρεώσεις, δημοκρατικά φρονήματα)
και ηθικές (σεβασμός σε γονείς, θεούς και πατρίδα, αρετή στις σχέσεις με τους συμπολίτες
του κλπ.) προϋποθέσεις και ήταν άξιος του αξιώματος. Έπειτα, όποιος πολίτης ήθελε είχε
το δικαίωμα να διατυπώσει εναντίον του υποψηφίου κατηγορίες, τις οποίες εκείνος ήταν
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υποχρεωμένος να αντικρούσει. Τέλος, η Βουλή αποφέσιζε για την έγκριση ή την απόρριψη
του υποψηφίου.
- ηγουμαι γάρ καταστηναι:οι κατήγοροι, έστω και άθελά τους, προσφέρουν στον
κατηγορούμενο τη δυνατότητα να αποδείξει την αθωότητά του μιλώντας δημόσια για
τη ζωή του και συγχρόνως να καταδείξει το ποιόν των αντιπάλων του
- και εί τις προς εμέ τυγχάνει αηδως διακείμενος: φαίνεται ότι τον Μαντιθεο τον
αντιπαθούσαν κάποιοι συμπολίτες του για τα αριστοκρατικά του φρονήματα άλλά και
για την εξωτερική του εμφάνιση (βλ. § 18-19)
- εγώ γάρ……ηγήσεσθαι: ο νεανικός αυθορμητισμός, το θάρρος, η παρηφάνια και η
αυτοπεποίθηση του Μαντίθεου, αλλά και η ελπίδα του ότι θα μεταστρέψει την εις
βάρος του δυσμενή εντύπωση αποτελούν προσπάθεια προϊδεασμού
των
βουλευτών και δημιουργούν εύλογο ενδιαφέρον για όσα πρόκειται στη συνέχεια να
εκθέσει.
- Αξιω δέ, ω βουλή, εάν μέν….πλέον είναι. Εάν δε…χείρους είναι: στα
δημοκρατικά φρονήματα και οι αγώνες για τη δημοκρατία σε χαλεπούς καιρούς.
Όπως στην εποχή των Τριάκοντα, συγκινούσαν ιδιαίτερα τους Αθηναίους και
έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη δοκιμασία των αρχόντων. ∆εν αρκούσε όμως μόνο η
δημοκρατική διαγωγή για την ανάληψη ενός δημοσίου αξιώματος- μεγάλα σημασία
δινόταν και στο ήθος του πολίτη.
- Ηνάγκασμαι τωναυτων κινδύνων μετέχειν υμιν: ο Μαντίθεος δεν αναφέρεται
στους κινδύνους που διέτρεξαν οι εξόριστοι Αθηναίοι δημοκρατικοί στην εποχή των
Τριάκοντα (404-403 π.Χ.), αφού τότε απουσίαζε στον Πόντο (βλ. § 5). Αναφέρεται
σε γεγονότα του Κορινθιακού πολέμου (395-387 π.Χ) μετά την αποκατάσταση της
δημοκρατίας από το Θρασύβουλο.
- Ουχ ίππευον (επί των τριάκοντα): οι ιππείς, 1000 περίπου άνδρες από πλούσιες
και αριστοκρατικές οικογένειες, υπηρέτησαν πιστά τους Τριάκοντα και τους
στήριξαν στην επιβολή του καθεστώτος. Ήταν φανατισμένοι και γι’αυτό ο λαός τους
μίσησε. Το όνομα του Μαντίθεου είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ιππέων
αυτών (βλ. § 6), γεγονός στο οποίο στήριξαν οι κατήγοροί του τις επικρίσεις τους,
ότι δε διέθετε δημοκρατικό ήθος.
- Επί των τριάκοντα: πρόκειται για τους Τριάντα τυράννους, που εγκαθίδρυσαν οι
Λακεδαιμόνιοι στην Αθήνα με τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμους.
Κυβέρνησαν την πόλη για 8 μήνες (Σεπτ. 404 – Μάιος 403 π.Χ.) κατά τρόπο ωμό,
άδικο και ανήθικο και διέπραξαν εκατοντάδες δολοφονίες ‘αντιφρονούντων’ και
ακόμη περισσότερους εξορισμούς. Ανατράπηκαν από το Θρασύβουλο και άλλους
δημοκρατικούς που αποκατέστησαν τη δημοκρατία.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ
Ο Μαντίθεος κληρώθηκε βουλευτής και υφίσταται, κατά τον νόμο, τη σχετική δοκιμασία
από τη βουλή. Κάποιοι όμως συμπολίτες του τον κατηγόρησαν ότι ως ιππέας
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συνεργάστηκε με τους Τριάκοντα – βαρύτατη κατηγορία -, ότι δεν είχε δημοκρατικά
φρονήματα και, συνεπώς, έπρεπε να ακυρωθεί η εκλογή του. Ο Μαντίθεος λοιπόν,
δικαιούται και υποχρεούται να αναιρέσει το κατηγορητήριο και να αποδείξει την αθωότητα
του, γιατί μόνο έτσι θα ασκήσει το βουλευτικό του αξίωμα.
Στην αρχή της απολογίας, ευγνωμονεί τους κατηγόρους του, προς έκπληξη των
βουλευτών. ∆ιεγείρει έτσι την προσοχή των ακροατών του (την πρόσεξιν). Κατόπιν
υπογραμμίζει το ποιόν των κατηγόρων του ˙ κακοήθεις και συκοφάντες, ανήθικοι
άνθρωποι σε αντιδιαστολή με τον ίδιο τον Μαντίθεο. Προδιαθέτει συνεπώς τους βουλευτές
δυσμενώς απέναντί τους και ευμενώς στο πρόσωπό του.
Ακολούθως τεκμηριώνει την έκφραση της ευγνωμοσύνης του : οι συκοφάντες δίνουν
την ευκαιρία στους κατηγορουμένους να απολογηθούν για τη ζωή τους, ενώ δεν το
επιθυμούν και δεν είναι φιλόδικοι. Οι πράξεις και το ήθος τους γίνεται αδιάβλητη απόδειξη
της αθωότητάς τους σε όλες τις δοκιμασίες.
Το ίδιο πιστεύει ακράδαντα ότι θα συμβεί και στη δική του περίπτωση. Με
αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στην αθωότητά του προσδοκά τη μεταστροφή της κακής
εκτίμησης και αντιπάθειας που τον βαραίνει.
Και για να ανασκευάσει την κατηγορία ότι δεν επέδειξε δημοκρατική διαγωγή,
δηλώνει την πίστη και την αφοσίωσή του στο πολίτευμα (δήλωση νομιμοφροσύνης) και
υπενθυμίζει ότι συμμετείχε στους αγώνες για την εδραίωση της δημοκρατίας, γνωρίζοντας
ότι η προβολή και η αναγνώριση του δημοκρατικού ήθους συγκινεί τους Αθηναίους.
Άλλωστε δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια από την πτώση των Τριάκοντα (403 – περ. 390
π. Χ.).
Χαρακτηριστικό του νεανικού αυθορμητισμού και θάρρους, της περηφάνιας και της
αυτοπεποίθησης του Μαντίθεου είναι η χρήση του απαιτητικού ρήματος αξιω (θεωρώ
σωστό, έχω την αξίωση, απαιτώ). Με τον απορριπτικό χαρακτήρα που επιδεικνύεται στην
ημιπερίοδο «αξιω μηδεν πω μοι πλεον ειναι» εντυπωσιάζει, γιατί ο ομιλητής δεν αξιώνει
κάτι θετικά, δεν απαιτεί να του πιστωθεί η δημοκρατική του διαγωγή ως το μόνο του
προσόν για την άσκηση του βουλευτικού αξιώματος. Επομένως, το ρ. αξιω χάνει την
αρνητική εντύπωση που πιθανότατα προκαλεί αφού τίθεται κάτω από προϋπόθεση (βλ.
εάν υμιν επιδειξω…).
∆εν αρκεί όμως η προβολή των δημοκρατικών του φρονημάτων. Το ήθος του άνδρα
παίζει σημαντικότερο ρόλο. Τονίζοντας λοιπόν τη συνέπεια και υπευθυνότητα που
επιδεικνύει στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο του, εναρμονίζει τις κοινωνικές/ ηθικές αρετές του
με τις πολιτικές.
Το ήθος έχει προτεραιότητα. Η πίστη στην δημοκρατία και η έμπρακτη αφοσίωση σ’
αυτήν, απαιτεί ως εφόδιο ακεραιότητα και αξιοπιστία, αλλά η ιδιωτική και δημόσια ζωή του
είναι που τον συγκρατεί ως άνθρωπο και ακολούθως ως πολίτη μιας δημοκρατικής
κοινωνίας.
Η καλοστημένη παράσταση πλησιάζει στο τέλος της, και ο Μαντίθεος πρέπει να
κερδίζει την συμπάθεια των βουλευτών για να τους καθηλώσει. Και τα καταφέρνει. Το αξιω
γίνεται δέομαι και η αξίωση σεμνή ικεσία. Τους «παροπλισμένους» συναισθηματικά
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βουλευτές σφυροκοπά με λογικά επιχειρήματα. Ψευδής η κατηγορία, διότι ούτε στο σώμα
των ιππέων υπηρέτησε, ούτε συμμετείχε στο τότε καθεστώς (δεν ήταν στην Αθήνα).

ΘΕΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Αποτελεί το Προοίμιο. Στόχοι του Μαντίθεου, οι οποίοι επιτελούνται και στα
περισσότερα προοίμια είναι :
Α. Η ευμάθεια
Β. Η εύνοια
Γ. Η πρόσεξις

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΑ
1. Να ανασκευάσει τις κατηγορίες εις βάρος του, παρουσιάζοντάς τες ψευδείς και
ανυπόστατες.
2. Να προβάλει την πίστη και την αφοσίωσή του στη δημοκρατία.
3. Να καταδείξει το ήθος του γενικά στην ιδιωτική και δημόσια ζωή του.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α. Ευγνωμονεί σχεδόν τους κατήγορούς του, γιατί του δίνουν την ευκαιρία να απολογηθεί
για τη ζωή του(§1, λογικό – ψυχολογικό). Ως επιχείρημα συντελεί στην εύνοια και πρόσεξη,
αλλά δεν είναι επαρκές για να πείσει.
Β. Υποστηρίζει ότι το κατηγορητήριο είναι συκοφαντίες εις βάρος του και αποτέλεσμα
κακότητας (§1 - §2, λογικό – ψυχολογικό). Ως επιχείρημα συντελεί στην εύνοια και
πρόσεξη, αλλά δεν είναι επαρκές για να πείσει.
Γ. ∆ηλώνει ότι είναι αφοσιωμένος στη δημοκρατία ˙ συμμετείχε στους ίδιους κινδύνους με
τους βουλευτές (§3, πραγματικό). Ως επιχείρημα φαίνεται πιο πειστικό. Αναφέρεται σε
γεγονότα και συμβάντα.
∆. Τονίζει ότι η ζωή του είναι μετρημένη και κόσμια , όπως απαιτεί η δημοκρατία (§3,
πραγματικό – λογικό). Ως επιχείρημα φαίνεται πιο πειστικό. Αναφέρεται σε γεγονότα και
συμβάντα.
Ε. Το τριπλό κατηγορητήριο δεν ισχύει, διότι :
- ∆εν υπηρέτησε στη τάξη των ιππέων
- ∆εν ήταν στην Αθήνα την εποχή των Τριάκοντα
- ∆ε συμμετείχε στο τότε τυραννικό καθεστώς
Αποτελεί το πλέον σημαντικό επιχείρημα. Πραγματικό, αποσκοπεί στην
προετοιμασία του εδάφους για αναίρεση του κατηγορητήριου.
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ΗΘΟΠΟΙΙΑ
Ήθος του ομιλητή/κατηγορούμενου: εμφανίζεται ανεξίκακος, ευγνώμων, θύμα κακίας ˙
διαθέτει αυτογνωσία, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση ˙ πιστεύει στη δημοκρατία ˙
διακρίνεται για τη μετριοπάθεια και τη σύνεση στην ιδιωτική και δημόσια ζωή του.
Ήθος κατηγόρων: Παρουσιάζονται κακοήθεις, συκοφάντες, επικίνδυνοι, ανήθικοι και
στηρίζονται σε ένα αναξιόπιστο κατηγορητήριο.
Ήθος των βουλευτών/ ακροατών: Εμφανίζονται πατριώτες, θερμοί υποστηρικτές της
δημοκρατίας, είναι σεβάσμιοι.

ΠΑΘΟΠΟΙΙΑ
-

οργή και αγανάκτηση διεγείρεται στη ψυχή των βουλευτών. ∆ημιουργεί σοβαρές
αμφιβολίες για την ειλικρίνεια των αντιπάλων.

-

εμπνέει στους βουλευτές εκτίμηση και θαυμασμό για τον εαυτό του.

-

∆ημιουργεί ικανοποίηση και ευαρέσκεια στους βουλευτές, προβάλλοντας την
αγωνιστική τους διάθεση.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
1. απροσδόκητο: Ει μη συνηδη … της κατηγορίας
2. υπερβολή: εγω ουτω σφοδρα εμαυτω πιστευω
3. υπερβατό: βουλομένοις – κακώς εμέ ποιειν // πολλην – χαριν // ελπίζω –
μεταμελησειν … και … ηγησεσθαι
4. αντίθεση: και ει τις προς με τυγχανει αηδως διακειμενος – μεταμελησειν // εάν μεν
τουτο μονον επιδειξω – εάν δε φαινωμαι.. // εμε μεν δοκιμάζειν – τουτους ∆ε
ηγεισθαι χειρους είναι // βελτιω – χειρους //
5. πολυσυνδετο: ουχ ιππευον, ουδε επεδημουν … ουδε μετέσχον
Οι πολλές προϋποθέσεις, που μετριάζουν το δογματικό και απόλυτο τόνο της ομιλίας
του κατηγορούμενου.

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Ο κακοήθης δεν ησυχάζει με την αξιοσύνη του άλλου (§1).
2. Οι συκοφάντες ωφελούν όσους κατηγορούν άδικα, γιατί δίνουν σ’ αυτούς την
ευκαιρία να προβληθούν(§1).
3. Η ανασκευή της άδικης κατηγορίας μεταστρέφει αρνητικά συναισθήματα και
εκτιμήσεις.
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4. Η αφοσίωση στη δημοκρατία αποδεικνύεται με την υπεράσπιση της εναντίον των
εχθρών της στα πεδία των μαχών, αλλά και με το ήθος στην καθημερινότητα(§3).
5. Το μέτρο και η σύνεση είναι αρετές αναγκαίες στη ζωή(§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; 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.
14. 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
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στο συγκεκριμένο προοίμιο; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία του
κειμένου.
15. Σε ποια συμπεράσματα θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε για την αθηναϊκή δημοκρατία
και τις προτεραιότητες που αυτή θέτει από το γεγονός της δοκιμασίας των αρχόντων;
16. 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;
17. 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. 3031).
18. 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 εμφανής η
προσπάθεια του Λυσία να σκιαγραφήσει αριστοτεχνικά και άμεσα το χαρακτήρα του
Μαντιθέου.
β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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 αναφέρονται 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.
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2. Λεξιλογικές – Σημασιολογικές ασκήσεις
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.
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 τους.
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, ἡγοῦμαι.
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  υπόνοια.
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-.
11. Να γράψετε τη σημασία των παρακάτω ρημάτων:
ἀφίσταμαι = ........................
μεθίσταμαι = ........................
ἀνίσταμαι = ........................
παρίσταμαι = ........................
καθίσταμαι = ......................
ὑφίσταμαι = ........................
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12. Να γράψετε τη σημασία των ρημάτων πιστεύω, πιστεύομαι και της περίφρασης πιστεύω
ἐμαυτῷ.
13. 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 Β.
Α
Β
1. ρήση
2. ποίηση
3. φάσμα
α) βιόω-ῶ
4. βιώσιμος
5. πράγμα
β) ἔχω
6. ευεξία
7. πράκτωρ
γ) ποιῶ
8. ρήμα
9. βίωμα
δ) λέγω
10. φανός
11. έξις
ε) φαίνομαι
12. αβίωτος
13. σχεδόν
στ) πράττω
14. ποίημα
15. λέσχη
16. βιώνω
17. άπραγος
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∆ΙΗΓΗΣΗ - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ 4-5§
[4] Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ
διαιτησομένους ἐξέπεμψε, καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν> οὔτε
μεθισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ’ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν
πρότερον πένθ’ ἡμέραις.
[5] καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν
ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ’ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς
ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον
ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
4
Ο πατέρας μου λοιπόν πριν από την καταστροφή μας στο Ελλήσποντο μας έστειλε
μακριά στο Σάτυρο που βρισκόταν στον Πόντο για να ζήσουμε εκεί και δε διαμέναμε στην
πατρίδα μας ούτε όταν γκρεμίζονταν τα τείχη ούτε όταν μεταβάλλονταν το πολίτευμά μας,
αλλά γυρίσαμε 5 μέρες πριν επιστρέψουν από την εξορία τους στον Πειραιά οι άντρες που
εξόρμησαν από την Φυλή.
5
Και βέβαια ούτε εμείς ήταν φυσικό να επιθυμούμε να συμμετέχουμε στους ξένους
κινδύνους, αφού είχαμε έρθει σε τέτοια κρίσιμη περίσταση, ούτε εκείνοι φαίνεται ότι είχαν
τέτοια γνώμη, ώστε να παρέχουν αξιώματα στη διοίκηση της πολιτείας και σε όσους
ζούσαν στα ξένα και σε όσους δε διέπραττάν κανένα αδίκημα, αλλά πιο πολύ στερούσαν
τα πολιτικά δικαιώματα ακόμα και από όσους κατέλυσαν μαζί τους τη δημοκρατία.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
γάρ : λοιπόν, δηλαδή. Το γάρ συνδέει κύριες προτάσεις.
συμφέρω : αντώνυμα : βλάπτω, ζημιῶ. Παράγωγα : συμφορά, συμφορός, ασύμφορος.
∆ίαιτα : ζωή. Παράγωγα : διατητής, ενδιαίτημα.
∆ιαιτῶμαι : ζῶ
Πρότερον : προηγουμένως.
Γιγνώσκω : συνώνυμα : ἐπίσταμαι, σύνοιδα. Αντώνυμα : αγνοῶ. Παράγωγα : γνώμη,
γνωστός, άγνωστος, γνώση, ανάγνωση, διάγωνση κ.α.
καθαιρῶ τα τεῖχη : περιαιρῶ τα τεῖχη.
ἔρχομαι : συνώνυμα : βαίνω,πορεύομαι, ἤκω, ἀφικνοῦμαι. Παράγωγα : εισιτήριο, εξιτήριο,
προσιτός, προέλευση, διέλευση, συνέλευση, ανεξίτηλος κ.α.
ἀτιμάζω : συνώνυμα : ὀνειδίζω, καταφρονῶ, προπηλακίζω.
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ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3. Η αποδημία και η επιστροφή του Μαντίθεου.
- Τα πρόσωπα, ο σκοπός της φυγής και ο χρόνος ˙
- Τα δραματικά γεγονότα της περιόδου των Τριάκοντα.
4. Οι λόγοι της πολιτικής απραξίας του Μαντίθεου μετά την επάνοδό του.
- Οι αυθαιρεσίες του καθεστώτος.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ημας: ο Μαντίθεος εννοεί τον εαυτό του και τον αδερφό του.
προ της εν Ελλησπόντω συμφορας: πρόκειται για την συντριβή των Αθηναίων από τους
Λακεδαιμονίους (με ηγέτη το Λύσανδρο) στη ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς, τον Απρίλιο
του 405 π.Χ., η οποία τερμάτισε τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.
ως Σάτυρον τόν εν τω Πόντω: ο Σάτυρος ήταν φιλέλληνας βασιλιάς του Πόντου ή
Κιμμερίου Πόντου (Κριμαία), με πρωτεύουσα το Παντικάπαιο, αποικία της Μιλήτου. Ο
πατέρας του Μαντίθεου ήταν φίλος του Σάτυρου κι έστειλε εκεί τους δυο γιούς του γιατί
βρισκόταν σε κακή οικονομική κατάσταση εξαιτίας του πολέμου. Επίσης ήθελε να
αποκτήσουν πείρα στο εμπόριο σίτου, με το οποίο κι ασχολήθηκαν κατά την παραμονή
τους εκεί. Επιπλέον φαίνεται ότι η οικογένεια του Μαντίθεου είχε αριστοκρατικά
φρονήματα, γεγονός που της δημιουργούσε και προβλήματα πολιτικής φύσεως. Ο
Σάτυρος είχε αναπτύξει άριστες εμπορικές σχέσεις και με άλλους Αθηναίους κι είχε
φιλοξενήσει εκεί πολλούς εξόριστους που κατέφυγαν σ’αυτόν από φόβο για τους
Τριάκοντα.
των τειχων καθαιρουμένων: πρόκειται για τα Μακρά τείχη που συνέδεαν την Αθήνα με
τον Πειραιά, σύμβολο της αθηναϊκής δύναμης και μεγάλο άγχος των Λακεδαιμονίων, όπως
κι ο αθηναϊκός στόλος. Η κατεδάφισή τους έγινε την άνοιξη του 404 π.Χ. με διαταγή του
Λύσανδρου και σύμφωνα με τους όρους ειρήνης και παράδοσης της πόλης που
επέβαλλαν οι Σπαρτιάτες μετά τη νίκη τους στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
μεθισταμένης της πολιτείας: η κατάλυση της αθηναϊκής δημοκρατίας και η μεταβολή του
δημοκρατικού πολιτεύματος σε ολιγαρχικό με την εγκαθίδρυση των Τριάκοντα έγινε
αμέσως μετά τη κατεδάφιση των τειχών, τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο του 404 π.Χ. Οι
Τριάκοντα έμειναν στην εξουσία 8 μήνες.
ήλθομεν πρίν ....πένθ’ημέραις: 1000 περίπου δημοκρατικοί, εξόριστοι οι περισσότεροι,
με ηγέτη το Θρασύβουλο εξόρμησαν από τη Φυλή, οχυρό φρούριο Ν∆ της Πάρνηθας,
ίσως το Μάιο του 403 π.Χ., κι εγκαταστάθηκαν στη Μουνιχία, οχυρό του Πειραιά, όπου
αντιμετώπισαν με επιτυχία τις επιθέσεις των Τριάκοντα και τον σπαρτιατικό αποκλεισμό.
Οι Τριάκοντα ταπεινωμένοι αποσύρθηκαν στην Ελευσίνα κι ο Θρασύβουλος
αποκατέστησε τη δημοκρατία στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 403.
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εις τοιουτον καιρόν αφιγμένους: πραγματικά ο Μαντίθεος κι ο αδερφός του επέστρεψαν
στην Αθήνα σε εξαιρετικά δύσκολη κι επικίνδυνη περίοδο για τους Τριάκοντα, λόγω α) της
λαϊκής οργής για τα εγκλήματά τους, β) των εσωτερικών τους διενέξεων και γ) της
αντίδρασης του Θρασύβουλου και των δημοκρατικών που βρίσκονταν μαζί του.
ούτε ημεις εικός ην..... αλλοτρίων κινδύνων: ο Μαντίθεος κι ο αδερφός του δεν είχαν
καμιά σχέση με το τυραννικό καθεστώς, αφού έφυγαν για τον Πόντο πριν την εγκαθίδρυσή
του. Επομένως η συμμετοχή τους στους κινδύνους που δικαιολογημένα διέτρεχαν οι
Τριάκοντα, κυρίως από το Θρασύβουλο και τις μάχες του Πειραιά, θα ήταν πράξη αφύσικη
και ανόητη.
ούτ’ εκεινοι φαίνονται....μεταδιδόναι της πολιτείας: οι Τριάκοντα δε δέχονταν για
συνεργάτες τους όσους είχαν φύγει σε άλλη χώρα και δεν παρείχαν αξιώματα της πόλης
σε όσους δε συμμετείχαν μαζί τους σε αντιδημοκρατικές ενέργειες, δε διέπρατταν
εγκλήματα και σε στήριζαν έμπρακτα του τυραννικό καθεστώς. Άλλος ένας ισχυρό λόγος
για τη μη ανάμειξη του Μαντίθεου στη διακυβέρνηση των Τριάκοντα.
ητίμαζον και τους συγκαταλύσαντας τόν δημον: οι Τριάκοντα φέρονταν με ωμότητα
ακόμη και σε κάθε συνεργάτη και φίλο τους που τους βοήθησε στην κατάλυση της
δημοκρατίας, αν αυτός εξέφραζε αντιρρήσεις για την τρομοκρατία τους. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι ο Κριτίας, ένας από τους σκληρότερους τυράννους, που δε δίστασε να
καταγγείλει τον μετριοπαθή τύραννο και φίλο του Θηραμένη ως προδότη του καθεστώτος,
να τον οδηγήσει στο θάνατο και να καταδιώξει τους οπαδούς του, επειδή ο Θηραμένης
επέκρινε την πολιτική τρομοκρατίας που εφάρμοζε ο Κριτίας.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ
Ο Μαντίθεος συνεπής στη πρόθεση του λόγου του ότι ου μετεσχε της τοτε πολιτείας
αφηγείται γεγονότα της περιόδου εκείνης.
∆ηλώνει ότι τότε ∆ε βρισκόταν στην Αθήνα ˙ είχε σταλεί απ’ τον πατέρα του στον
Πόντο. Συνεπώς, αφού απουσίαζε δεν μπορεί να ήταν συνεργός των Τριάκοντα και να
ασκούσε δημόσιο αξίωμα. Από μακριά έζησε τα δραματικά γεγονότα που τραυμάτισαν
θανάσιμα την Αθήνα:
Α. την πανωλεθρία του αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταμούς (Απρίλιος 405 π. Χ.)
Β. την κατεδάφιση των τειχών (άνοιξη 404 π.Χ.)
Γ. την εγκαθίδρυση των Τριάκοντα και την κατάλυση της δημοκρατίας ( Αύγουστος/
Σεπτέμβριος 404 π. Χ)
∆. τις εγκληματικές πράξεις εκείνου του καθεστώτος (ως το Μάιο 403 π.Χ.)
Αναφέρει σκόπιμα και εύστοχα τα συμβάντα, γιατί αναμοχλεύει μνήμες (οικεια
κακα). ∆ηλώνει με σκόπιμη ακρίβεια το χρόνο της επανόδου του, πέντε μόλις μέρες πριν
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από το τέλος του δράματος. Σε κρίσιμους καιρούς για τους Τριάκοντα, η ανάμειξη του
Μαντίθεου θα ήταν παράλογη. Άλλωστε οι Τριάκοντα είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους
στους περισσοτέρους, πλην των ένθερμων ομοϊδεατών τους, στους οποίους επιδείκνυαν
σκληρή στάση αν διατύπωναν αντιρρήσεις και επικρίσεις.
Η εύστοχη αναφορά του Μαντίθεου στους δικαίους και έντιμους πολίτες
περιλαμβάνει εμμέσως και τον ίδιο.
Η ενότητα αυτή όχι μόνο ανασκευάζει την κατηγορία ότι ο Μαντίθεος μετεσχε της
τοτε πολιτείας, αλλά βοηθά και στο να αποκτήσει κανείς πραγματολογική γνώση της
εποχής εκείνης, καθώς υπάρχουν σοβαρά ιστορικά στοιχεία για την κοινωνική και πολιτική
ζωή της Αθήνας.

ΘΕΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Αποτελεί τη ∆ιήγηση. Αφηγείται γεγονότα σχετικά με την υπόθεση. Έπεται η Πίστις, όπου
εκθέτει επιχειρήματά του:
Α. §4 – 5 αναιρούν την κατηγορία ότι ο Μαντίθεος μετεσχε της τοτε πολιτειας
Β. §6 – 8 ανασκευάζουν την κατηγορία ότι ιππευε επί των Τριάκοντα
Γ. §9 – 19 απολογία για όλη τη ζωή του.
§4-8 αποτελεί το Α’ μέρος & §9-19 το Β΄ μέρος του λόγου του.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΑ
Επιδιώκει να αναιρέσει την κατηγορία ότι συμμετείχε ενεργά στο τότε καθεστώς,
αναφέροντας σχετικά γεγονότα του παρελθόντος και διατυπώνοντας εύλογες εκτιμήσεις
και κρίσεις για την ταραγμένη εκείνη εποχή.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α. Απουσίαζε στον Πόντο. Γύρισε πέντε μόλις μέρες πριν από την πτώση των Τριάκοντα
(§4, πραγματικό).
Β. Αφύσικη και παράλογη η πιθανότητα συνεργασίας του με τους Τριάκοντα σε μια τόσο
κρίσιμη περίοδο(§5,λογικό).
Γ. Οι Τριάκοντα παρείχαν αξιώματα μόνο σε ομοιδέατες τους, όχι σε απόδημους
Αθηναίους (§5, πραγματικό-λογικό).
∆. Τονίζει τη σκληρότητα που επιδείκνυαν στους μετριοπαθείς, ακόμη και παλαιούς
συνεργούς τους (§5, πραγματικό).
Το πρώτο επιχείρημα είναι και το σημαντικότερο, διότι είναι πραγματικό και ευαπόδεικτο
μέσω μαρτύρων. Το Β είναι αληθοφανές. Μεγάλη πειστικότητα έχουν τα Γ και ∆, διότι
αναφέρει γεγονότα ανεξάλειπτα στη μνήμη των βουλευτών.
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ΗΘΟΠΟΙΙΑ
Ήθος του ομιλητή/κατηγορούμενου: πειθαρχημένος, με εμπορικά ενδιαφέροντα και νοσταλγός της πατρίδας του ˙ φαίνεται ακόμη ρεαλιστής και συνετός και εμμέσως ενάρετος
πολίτης.
Ήθος κατηγόρων: Παρουσιάζονται έμμεσα ως μοχθηροί, αναξιόπιστοι συκοφάντες.
Ήθος των Τριάκοντα: Φανατισμένοι και αρχομανείς Αθηναίοι. Οι εγκληματικές τους
πράξεις απαριθμούνται με στόμφο.

ΠΑΘΟΠΟΙΙΑ
-

Οργή, αγανάκτηση, αντιπάθεια και αποστροφή προς τους κατήγορούς τους που
ψέγουν έναν αθώο πολίτη.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
1. Αντίθεση/άρση - θέση: ουκ επεδημουμεν – αλλα ηλθομεν // ουτε φαινονται – αλλα
ητιμαζον
2. υπερβατό: ημας ο πατηρ – εξεπεμψε // ουτε ημας εικος ην – επιθυμειν // ώστε μεταδιδόναι
3. πολυσυνδετο: ουτε καθαιρουμενων … ουτε μεθισταμενης // ουτε ημας … ουτε
εκεινοι..αλλα..

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Οι φίλοι είναι στήριγμα σε δύσκολες καταστάσεις (§4).
2. Οι συνετοί αποφεύγουν να αναμειχθούν σε κινδύνους ποτ δεν τους αφορούν (§5).
3. Οι κακούργοι συνεργάζονται μόνο με τους ομόφρονές τους ˙ αποφεύγουν τους
ενάρετους η τους τιμωρούν(§5).
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