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Αφιερωμένο στην ρητορική δεινότητα του πατέρα 

μου, Ελευθέριου Νάτση. 

 

 

 

 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι 

ἅμα τῷ σίτῳ ἀκμάζοντι ἐστράτευσαν ἐς τὴν Ἀττικήν· ἡγεῖτο 

δὲ αὐτῶν Ἀρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου Λακεδαιμονίων βασιλεύς. 

καὶ ἐγκαθεζόμενοι ἐδῄουν τὴν γῆν·  καὶ προσβολαί, ὥσπερ 

εἰώθεσαν, ἐγίγνοντο τῶν Ἀθηναίων ἱππέων ὅπῃ παρείκοι, καὶ 

τὸν πλεῖστον ὅμιλον τῶν ψιλῶν εἶργον τὸ μὴ προεξιόντας τῶν 

ὅπλων τὰ ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν.1 

                                                           
1 Θουκυδίδου Γ1 : Το επόμενο καλοκαίρι, την περίοδο που ωρίμαζε το 

σιτάρι, οι Πελοποννήσιοι με τους συμμάχους τους εκστράτευσαν 

εναντίον της Αττικής ∙ στρατηγός αυτών ήταν ο Αρχίδαμος, ο γιος του 

Ζευξιδάμου, βασιλιάς των Λακεδαιμονίων. Όταν στρατοπέδευσαν, 

άρχισαν να λεηλατούν την ύπαιθρο∙ οι Αθηναίοι ιππείς, όπως 

συνήθιζαν, έκαναν αμυντικές εφόδους όπου μπορούσαν, και εμπόδιζαν 

το πλήθος των Πελοποννησίων στρατιωτών να βγαίνουν από το 

στρατόπεδο που είχαν εγκατασταθεί και να καταστρέφουν τα 

περίχωρα της πόλης. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 

        Πολλές φορές έχει τύχει να συζητήσω με μαθητές ή 

άλλης ειδικότητας συναδέλφους ή ακόμη και με 

φιλολόγους και να ακούσω το τετριμμένο “ο Λυσίας είναι 

εύκολος συγγραφέας…”. 

         Τις απόψεις αυτές μπορώ να τίς αποδεχτώ από 

ανθρώπους, οι οποίοι δεν εντρυφούν επί της Ελληνικής 

Γλώσσας. Εντυπωσιάζομαι, όμως, όταν αυτά τά ακούω από 

φιλολόγους, ίσως διότι στο μυαλό μου έρχονται λόγοι του 

Λυσία, όπως για παράδειγμα οι λόγοι “Δήμου 

Καταλύσεως Ἀπολογία” ή “περὶ Πολιτείας” ή “περὶ τοῦ 

Τραύματος” ή “κατὰ Ἀλκιβιάδου Β”, κ.λ.π., επί των 

οποίων έχω ασχοληθεί και έχω δυσκολευτεί στην 

επεξεργασία κατά την σύνταξη ή μετάφραση. Συνήθως, 

πράγμα που έχω  αναφέρει και ως ομιλητής σε σεμινάρια ή 

σε μαθητές, εύκολοι και δύσκολοι συγγραφείς δεν 

υπάρχουν. Υπάρχουν πιο εύληπτα ή πιο δύσληπτα κείμενα 

σε κάθε συγγραφέα.  

           Κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτεία ή δάφνες 

στην επεξεργασία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Με 

ταπεινότητα μόνο μπορεί κάποιος να προσεγγίσει την 

ιερότητα της ελληνικής γλώσσας, ιδίως όσον αφορά τις 

πρωταρχικές μορφές της. Έχω δει και συνεργαστεί με 

φιλολόγους, οι οποίοι εξειδικεύονται στην λογοτεχνία, 

έχουν τιμηθεί για συγγραφικές δραστηριότητες επί 

θεατρικών έργων, τα οποία τρέφουν την εκτίμησή μου, 

αλλά αυτό δεν είναι πανάκεια και δεν απελευθερώνει τις 

ευθύνες εκάστου στην ενασχόληση με τα αρχαία κείμενα.        

Δεν δηλώνω αυθεντία, αντιθέτως προσπαθώ πάντα με 
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ταπεινότητα να προσεγγίσω την δομή και την ψυχολογία 

ενός αρχαίου κειμένου.  

          Στο βιβλίο αυτό, το οποίο δεν είναι θεματογραφία, 

οπότε δεν προσεγγίστηκε ο λόγος του Λυσία συντακτικά 

και γραμματικά, προσπάθησα να εγκλιματίσω τον μαθητή 

ή και τον καθηγητή στην νέα δομή και στοχοθεσία 

κυρίως της Τράπεζας θεμάτων και κυρίως του προτύπου 

των πανελληνίων στο αποκαλούμενο “διδαγμένο 

κείμενο” των αρχαίων ελληνικών.  

               Βάσει αυτών θα πρέπει να τονιστούν οι ανάγκες 

του μαθήματος, όπως αυτές στο τέλος θα ζητηθούν, όταν ο 

υποψήφιος θα κληθεί να ανταποκριθεί στις πανελλήνιες 

εξετάσεις ή στις εξετάσεις της Β’ Λυκείου με την 

Τράπεζα θεμάτων.  

                Στο διδαγμένο, λοιπόν, κείμενο ο μαθητής θα 

πρέπει να καλλιεργήσει δεδομένα μέσα στον ορισμένο 

χρόνο των δύο σχολικών ετών τις γνώσεις επί της 

μετάφρασης και της εισαγωγής.  

             Μετά θα πρέπει να καλλιεργήσει αφενός την 

κριτική του ικανότητα στις λεξιλογικές ασκήσεις, είτε 

αυτές είναι ασκήσεις επί ομόρριζων λέξεων είτε 

ασκήσεις επί νεοελληνικά συγγενών λέξεων προς τα 

αρχαία λήμματα είτε ασκήσεις επί συνωνύμων και 

αντωνύμων προς αυτά τα αρχαία λήμματα είτε 

ασκήσεις επί της κατανόησης στην διαφοροποίηση των 

αρχαίων λημμάτων ως προς το σημαινόμενο στα νέα 

ελληνικά.  
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             Αφετέρου θα πρέπει να καλλιεργήσει την κριτική 

του ικανότητα στις απαντήσεις επί των ερμηνευτικών 

ερωτήσεων. Εδώ χρειάζεται να επίμεινουμε περισσότερο. 

Οι απαντήσεις επί των ερμηνευτικών ερωτήσεων είναι 

αρκετά απαιτητικές. Οι μαθητές επιβάλλεται να ξεχάσουν 

τις τετριμμένες απαντήσεις που έδιναν ως την Α’ Λυκείου 

στα αρχαία ελληνικά, οι οποίες απλώς περιορίζονταν στην 

ορθότητά τους και στην συμπύκνωσή τους σε 1-2 

παραγράφους. Οι απαντήσεις, πλέον, θα πρέπει να έχουν 

βαρύτητα και ποσοτικά, δηλαδή να αναπτύσσονται σε 

minimum δύο παραγράφους, αλλά βαρύτητα και 

ποιοτικά, δηλαδή να αξιοποιούνται όλες οι γνώσεις που 

θα έχουν αποκτήσει επί της προκείμενης ερώτησης που 

θα τίθεται. Όλα αυτά, βέβαια, απαιτούν γνώσεις επί 

εκάστης παραγράφου του λόγου, γνώσεις επί του 

συγγραφέα, αλλά και γνώσεις επί της δεδομένης 

κοινωνικής κατάστασης στην αρχαία Αθήνα. Έτσι, 

εφόσον καλλιεργήσει αυτήν την ικανότητα θα μπορεί 

να ανταπεξέλθει και στην συσχέτιση με το παράλληλο 

κείμενο. 

         Και ποτέ δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι σε κάθε 

ερώτηση υπάρχουν πάντα δεδομένα προς αξιοποίηση. 

          Προσπάθειά μου, λοιπόν, είναι να θέσω όλα τα 

δεδομένα που απαιτούνται, όπως τά περιέγραψα, αλλά και 

να δομήσω το βιβλίο με τρόπο που να αποκτά συνοχή και 

συνεκτικότητα. Παράλληλα, προσέθεσα και θέματα από 

την παλαιά τράπεζα θεμάτων, προσαρμοσμένα στο νέο 

σύστημα, και κάποια δικά μου προτεινόμενα, όλα με 

απαντήσεις κατά υποδειγματικό τρόπο, όπως θα 
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απαιτηθούν στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και 

θέματα πανελληνιών, προσαρμοσμένα στο νέο σύστημα 

απαντημένα, όταν και η Β’ Λυκείου εξεταζόταν 

πανελλαδικά.  

                Επίσης προσπάθησα στην συνοχή και 

συνεκτικότητα του βιβλίου το υπόβαθρο να παραμένει το 

άψογο ταλέντο του Λυσία ως λογογράφου στην 

προσαρμογή του λόγου του προς τον έκαστο πελάτη 

του, εδώ του Μαντιθέου, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν ο 

Λυσίας την ψυχολογία του αθηναϊκού ακροατηρίου.    

         Τέλος θα κάνω μία αναφορά-υπόδειξη ως προς την 

γλώσσα και το μάθημα των αρχαίων. Είναι κατ’ εμέ 

τελείως εσφαλμένη η διάκριση της γλώσσας μας σε 

αρχαία και νέα ελληνική. Πρόκειται για την ίδια 

γλώσσα που εξελίσσεται επί πάμπολλους αιώνες, η 

οποία απλώς διαφοροποιείται. Αυτό, σε βάθος, σημαίνει 

ότι ένας μαθητής ή ακόμη και φιλόλογος θα πρέπει να 

εξασκείται και στα αρχαία κείμενα και στα νεοελληνικά 

κείμενα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επάξια στις 

απαιτήσεις της γλώσσας μας.  

 

Νάτσης Δημήτρης                                 Χολαργός   19/9/2021        
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Α'. Η ΦΥΣΙΚΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ 

   Ακόμη και στο στενό κοινωνικό μας περιβάλλον όλοι 

έχουμε γνωρίσει ανθρώπους με έμφυτο το χάρισμα του 

λόγου. Μερικοί απ' αυτούς δεν έχουν καν τις στοιχειώδεις 

γραμματικές γνώσεις, και όμως διαθέτουν μια φυσική 

ευγλωττία που μπορεί εύκολα να γοητεύσει και να πείσει. 

Ο ειρωνικός χαρακτηρισμός «αγράμματος δικηγόρος» που 

αποδίδεται κάποτε σ' αυτούς δεν είναι χωρίς σημασία, αφού 

θέτει εμμέσως το πρόβλημα της αξιοπιστίας της ρητορικής 

όπως το έθεσε ο Πλάτων. 

   Ο Όμηρος θεωρεί την ευγλωττία σπάνιο θεϊκό χάρισμα 

όπως είναι η ομορφιά και η σύνεση. Προϊόντα του θείου 

αυτού δωρήματος είναι οι έξοχες αγορεύσεις των Ομηρικών 

ηρώων. Ο ιδανικός ήρωας έπρεπε να διαπρέπει με τον λόγο 

στην αγορά όπως με τα ανδραγαθήματα στον πόλεμο, να 

είναι δηλαδή μύθων τε ῥητήρ ἔργων τε πρηκτήρ (Ἰλ. I, 

443). Είναι η Ομηρική διατύπωση ενός διαχρονικού βέβαια, 

όχι μόνον Ομηρικού, ιδανικού. Η Ομηρική «ἀγορή» (η 

συνέλευση) είναι «κυδιάνειρα», δοξάζει δηλαδή τους άνδρες 

όπως και η μάχη. Στους ρητορικούς αυτούς αγώνες 
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διαπρέπουν οι ηγεμόνες των Αχαιών και των Τρώων, 

ιδιαίτερα δε ο γηραιός Νέστωρ, ο «λιγύς Πυλίων ἀγορητής, 

τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή»(που απ' 

τη γλώσσα του έτρεχε η φωνή γλυκύτερη απ' το μέλι).Ἰλ. Α, 

248-249 

   Το φυσικό τάλαντο όμως δεν γνωρίζει κοινωνικές 

διακρίσεις· «λιγύς ἀγορητής» (εύγλωττος ρήτορας) 

χαρακτηρίζεται και ο ασήμαντος Θερσίτης τον οποίον 

γελοιογραφεί ο Όμηρος στο Β της Ιλιάδος (στ. 212-277). 

   Στοιχεία φυσικής ρητορείας ανιχνεύονται επίσης σε έργα 

ποιητών όπως ο Σόλων και ο Πίνδαρος, αλλά και σε 

αγορεύσεις ιστορικών προσώπων στο έργο του Ηροδότου. 

Το δημοκρατικό πολίτευμα, που βασικό του χαρακτηριστικό 

ήταν η «ἰσηγορία» (ισότητα στο δικαίωμα του λόγου), 

έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς να αξιοποιήσουν το 

φυσικό τους τάλαντο. Τη γενική εκτίμηση για την έμφυτη 

αυτήν ικανότητα επισημαίνουν ονόματα όπως 

Αρισταγόρας, Ευαγόρας, Πρωταγόρας, Πυθαγόρας κ.λπ. 

   Σπουδαίοι φυσικοί ρήτορες ήσαν ο Θεμιστοκλής και 

ο Περικλής οι οποίοι φαίνεται πως προετοίμαζαν επιμελώς 

τις αγορεύσεις τους. Ο Περικλής μάλιστα, λόγω των 

σχέσεών του με τους σοφιστές, ίσως είχε και κάποιες 

θεωρητικές γνώσεις ρητορικής τεχνικής. Πάντως δεν 
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φαίνεται να έγραφαν τους λόγους των και κανένα κείμενό 

τους δεν έχει διασωθεί όπως ακριβώς εκφωνήθηκε. 

 

Β'. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΕΙΑΣ 

   Υπάρχει βεβαίως αρκετή απόσταση μεταξύ φυσικής 

ευγλωττίας και συστηματικής ρητορικής. Η τελευταία δεν 

αρκείται στη φύση, αλλ' απαιτεί ακριβή γνώση των 

κανόνων («ἐπιστήμην») και άσκηση («μελέτην»). 

    Η απόσταση αυτή διανύθηκε, όπως φαίνεται, 

στη Σικελία μετά το 466 π.Χ., όταν καταλύθηκαν εκεί οι 

τυραννίδες και επικράτησαν δημοκρατικά πολιτεύματα. Το 

πλήθος των αστικών δικών που ακολούθησαν, για την 

ανάκτηση περιουσιών που είχαν σφετερισθεί οι τύραννοι, 

ευνόησε την ανάπτυξη της δικανικής ρητορείας. Ο 

Συρακόσιος Κόραξ και ο επίσης Συρακόσιος μαθητής 

του Τ(ε)ισίας είναι οι δημιουργοί και διδάσκαλοι της 

συστηματικής πλέον ρητορικής. Σ' αυτούς οφείλεται η 

διαίρεση του ρητορικού λόγου σε μέρη και η χρήση 

των «εικότων», των πιθανών δηλ. λογικών επιχειρημάτων, 

στην υποστήριξη των δικαστικών υποθέσεων. Ένας από 

τους δύο, το πιο πιθανόν ο Τισίας, έγραψε και το πρώτο 

εγχειρίδιο ρητορικής με τον τίτλο «Τέχνη». «Τέχνη» 
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προφανώς χαρακτηρίζεται η ρητορική, κάτι που θα 

αμφισβητήσει αργότερα η αυστηρή Πλατωνική κριτική. 

 

Γ'. ΡΗΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ 

    Αν και η Σικελία ήταν η κοιτίδα της συστηματικής 

ρητορικής, όμως από τα μέσα περίπου του 5ου αιώνα π.Χ. το 

επίκεντρό της είναι η Αθήνα όπου υπήρχαν όλες οι 

προϋποθέσεις για να ευδοκιμήσει. Την ευνοούσαν η 

δημοκρατία με τις λαϊκές συνελεύσεις και τα δικαστήρια, οι 

πολυλόγοι και φιλόλογοι Αθηναίοι και το μέγεθος της 

πόλεως, όπου αγαπούσαν να μένουν και να διδάσκουν οι 

σοφιστές, αυτοί οι περιφερόμενοι διδάσκαλοι ανώτερης 

παιδείας. Πολλοί απ' αυτούς, όπως ο Πρωταγόρας και ο 

Πρόδικος, εδίδασκαν κάποια στοιχεία Γραμματικής και 

τεχνικής του λόγου. 

   Εκείνος όμως που άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στην 

εξέλιξη της ρητορικής ήταν ο Γοργίας ο Λεοντίνος που 

έφθασε στην Αθήνα το 427 π.Χ. και είχε μαθητές επιφανείς 

Αθηναίους. Εκαλλιέργησε την πολιτική και ιδιαίτερα την 

επιδεικτική ρητορεία. Αποβλέποντας στην πειστικότητα του 

λόγου μελέτησε τη σημασία που έχει η τρέχουσα πολιτική, 

κοινωνική και ψυχολογική συγκυρία, η κατάλληλη δηλ. για 
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κάθε λόγο περίσταση, ο «καιρός». Η ρητορική του, 

διανθισμένη ή και κυριολεκτικά φορτωμένη με σχήματα, 

τα «γοργίεια» σχήματα (πάρισα, ομοιοτέλευτα, 

παρηχήσεις, αντιθέσεις κ.λπ.), είχε σκοπό να καταπλήξει 

και να γοητεύσει προσεγγίζοντας τα όρια του ποιητικού 

λόγου. Κάποτε βέβαια γίνεται φορτική και κουράζει. 

  Αυτή όμως η σύνδεση με τη σοφιστική είχε ως συνέπεια 

την αποδοκιμασία της ρητορικής από ηθική και 

παιδαγωγική άποψη. Η κριτική αυτή αναπτύχθηκε κυρίως 

από τον Πλάτωνα στους διάλογους του «Γοργίας» και 

«Φαῖδρος». 

    Πράγματι ο Γοργίας, όπως και οι περισσότεροι σοφιστές, 

αρνείται ότι υπάρχει αντικειμενική γνώση και επομένως 

αντικειμενική αλήθεια και ηθική. Ο Πρωταγόρας είχε 

διατυπώσει την άποψη ότι για κάθε ζήτημα υπάρχουν δύο 

λόγοι (απόψεις) αντίθετοι μεταξύ τους με την απαίτηση να 

είναι και οι δύο συγχρόνως εξίσου αληθινοί («δισσοί 

λόγοι»). Η ρητορική λοιπόν ως «πειθοῦς δημιουργός», ως 

τεχνική δηλαδή που έχει στόχο να πείσει, δεν ενδιαφέρεται 

να ανακαλύψει και να διδάξει τα αληθινά και τα δίκαια, 

αφού αυτά σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτές δεν υπάρχουν, 

αλλά να εκθέσει τα «εἰκότα», δηλαδή τα πιθανά, τα 

αληθοφανή, αυτά που μοιάζουν να είναι, κι ας μην είναι, 
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αληθινά, φθάνει να συμφέρουν τον ρήτορα ή τον πελάτη 

του. 

   Είναι φανερόν ότι οι μαθητές των σοφιστών 

χρησιμοποίησαν τη γνώση της ρητορικής για να 

στρεψοδικούν στα δικαστήρια και να δημαγωγούν στις 

συνελεύσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος λογογράφος δεν 

είχε ηθικούς δισταγμούς να συντάσσει πολλές φορές δύο 

λόγους, έναν για τον κατηγορούμενο κι έναν για τον 

κατήγορο, στην ίδια δίκη! 

   Ο Πλάτων αρνείται να χαρακτηρίσει επιστήμη ή τέχνη τη 

ρητορική, αφού δεν έχει καθορισμένο αντικείμενο να 

διδάξει ούτε αξιόπιστη μέθοδο. Κατ' αυτόν είναι απλώς μια 

εμπειρία, μια ικανότητα, ένα όργανο μόνον απάτης στον 

χωρίς ηθικούς φραγμούς αγώνα του δημόσιου βίου. Ο 

ρήτορας, ακόμη και αθέλητα, οδηγείται στην απάτη, αφού 

δεν έχει γνώση («ἐπιστήμην»), αλλά γνώμη μονάχα 

(«δόξαν») για το θέμα με το οποίο τυχόν ασχολείται. 

    Σ' αυτή την οξυδερκή όσο και οξεία κριτική απαντά 

ο Ισοκράτης. Υπερασπίζοντας τη Ρητορική του Σχολή 

επικρίνει βέβαια τα τεχνάσματα των επαγγελματιών της 

ρητορικής, τονίζει όμως την παιδευτική αξία της 

διδασκαλίας της. Υποστηρίζει ότι με τη διδασκαλία της 

ρητορικής, έστω όχι στηριγμένη στην ακριβή επιστημονική 
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γνώση, αλλά στην πείρα της πραγματικότητας, μπορεί να 

επιτύχει στην πράξη ένα ευρύτερο παιδευτικό αποτέλεσμα. 

Αυτή τη γενική πνευματική καλλιέργεια, την αγωγή που 

έχει πρακτικούς πολιτικούς στόχους, 

καταρτίζοντας ανθρώπους της δράσεως, ο Ισοκράτης την 

ονομάζει «φιλοσοφίαν». 

 

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ : ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΙΠΠΙΚΟ 

          Αν και οι αριστοκρατικές οικογένειες των Αθηνών 

είχαν την δυνατότητα εκτροφής ίππων, οι Αθηναίοι 

άργησαν να αναπτύξουν ιππικό. Οι περισσότεροι 

αριστοκράτες έτρεφαν άλογα για τα άρματά τους ή για 

αρματοδρομίες. Αν και υπήρξε πρόβλεψη στη νομοθεσία 

του Σόλωνα για τους πολίτες, οι οποίοι λόγω εισοδήματος 

μπορούσαν να τρέφουν ίππους, τα αποτελέσματα ήταν 
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πενιχρά. Οι πρώτοι μάχιμοι ιππείς ίσως ανήκουν στη 

φρατρία των Παιονιδών του Πεισιστράτου, καθώς ο ίππος 

εμφανίζεται στα εμβλήματα των ασπίδων τους. 

 

Εσωτερικό από Αττικό μελανόμορφο κύλικα του Ισχύλου. Ζωγραφίστηκε από τον 

Επίκτητο με παράσταση Αθηναίου ιππέα και χρονολογείται γύρω στο 520 π.Χ. Λονδίνο 

Βρεταννικό Μουσείο: London E 3 

 

       Οι Αθηναίοι όμως διάγουν την περίοδο των Μηδικών 

Πολέμων χωρίς την υποστήριξη ιππικού. Γύρω στο 442 π.Χ., 

όταν επώνυμος άρχων ήταν ο Δίφιλος, πιθανόν με νόμο του 

Περικλέους το σώμα το ιππέων αυξάνεται σε χίλιους 

άνδρες. Πέρα από τους οπλίτες, λοιπόν, κάθε Αθηναϊκή 

φυλή ήταν υποχρεωμένη να παράσχει έναν αριθμό ιππέων. 



Δημήτρης Νάτσης 

 

Τους ιππείς κάθε φυλής διοικούσε ο φύλαρχος. Οι φύλαρχοι 

διοικούνταν από δύο ίππαρχους που είχαν την συνολική 

διοίκηση του ιππικού και εκλέγονταν κάθε χρόνο. Το 

Ιππαρχείο ήταν κοντά στην Αγορά, αλλά μέχρι τώρα είναι 

άγνωστο πού ακριβώς. 

            Τόσο οι άνδρες όσο και οι ίπποι περνούσαν από 

δοκιμασία κάθε χρόνο. Οι αποτυχόντες διαγράφονταν από 

τις καταστάσεις των μονάδων.           

        Στην διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου και μετά 

καθιερώθηκε επίδομα μιας δραχμής για την διατροφή του 

αλόγου. Με την είσοδο σε εμπόλεμη υπηρεσία παρείχετο 

επιπλέον επίδομα (κατάστασις), το οποίο όμως έπρεπε να 

επιστραφεί με την λήξη του πολέμου εκτός και αν το ζώο 

είχε πεθάνει ή αχρηστευθεί στη διάρκεια που υπηρετούσε.   

            Οι Αθηναίοι είχαν μονάδες βαρέως ιππικού και 

ελαφρού ιππικού, στο οποίο συνήθως υπηρετούσαν οι 

νεώτεροι σε ηλικία.  Στο ελαφρύ ιππικό μπορούμε να 

κατατάξουμε και τους ιπποτοξότες. Είναι σχεδόν σίγουρο 

ότι αυτοί ήταν Σκύθες ή Θράκες. 

            Το Αθηναϊκό ιππικό έδρασε και διακρίθηκε κατά τον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο. Οι ηγήτορες της Αττικής είχαν 

σοβαρές αμφιβολίες για επικράτησή τους έναντι των 

Πελοποννησίων οπλιτών, ιδιαίτερα δε των Σπαρτιατών. 
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Ήταν αποφασισμένοι, όμως, να μην τούς επιτρέψουν να 

λεηλατούν την γη της Αττικής ατιμώρητοι.  

         Για να λεηλατήσουν οι Πελοποννήσιοι έπρεπε να 

διασπαστούν σε μικρές ομάδες. Οι Αθηναίοι εξαπέλυαν 

εναντίον τους το ιππικό τους και τούς επέφεραν βαριές 

απώλειες.  
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ΔΙΗΓΗΣΗ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ §6-7 

   ΚΕΙΜΕΝΟ                                                     ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς 

ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν. 

ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν 

ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ 

ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν 

ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι 

εἰσίν. ἐκεῖνος δ’ ἐστὶν ἔλεγχος 

μέγιστος∙ ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε, 

ἐψηφίσασθε τοὺς φυλάρχους 

ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας, ἵνα 

τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ’ 

αὐτῶν.  

ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν 

οὔτ’ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν 

φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς 

συνδίκοις οὔτε κατάστασιν 

καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον 

τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν 

τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν 

τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις, 

αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν 

δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς 

γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε∙ ἐκ 

§6 Έπειτα είναι βέβαια ανόητο να 

εξακριβώνει κανείς τους ιππείς από το μικρό 

πίνακα, διότι σ’ αυτόν αφενός δεν είναι 

γραμμένοι πολλοί απ’ όσους παραδέχονται 

ότι υπηρέτησαν ως ιππείς, αφετέρου έχουν 

αναγραφεί μερικοί από εκείνους που είχαν 

μεταναστεύσει. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη 

όμως είναι το εξής : όταν, δηλαδή, 

επιστρέψατε από την εξορία, αποφασίσατε 

να παραδώσουν οι φύλαρχοι κατάλογο των 

ιππέων, για να εισπράξετε πίσω το εισόδημα 

απ’ αυτούς. 

  

§7 Κανείς λοιπόν δεν θα μπορούσε να 

αποδείξει ούτε ότι εγώ αναγράφηκα στον 

κατάλογο από τους φυλάρχους, ούτε ότι 

παραπέμφθηκα στους συνηγόρους του 

δημοσίου ούτε ότι πλήρωσα εισφορά. Και, 

όμως, αυτό είναι εύκολο σε όλους να τό 

κατανοήσουν, ότι δηλαδή ήταν αναπόφευκτο 

για τους φυλάρχους να τιμωρηθούν οι ίδιοι, 

αν δεν αποκάλυπταν εκείνους που έλαβαν το 

επίδομα. Επομένως πιο δικαιολογημένα 
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μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν 

ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν 

ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας 

ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων 

ἀπενεχθῆναι. 

 

μπορείτε να εμπιστεύεστε εκείνους τους 

καταλόγους παρά αυτούς. Από αυτούς, 

δηλαδή, ήταν εύκολο να διαγραφεί το όνομα 

όποιου τό επιθυμούσε, στους άλλους όμως 

ήταν επιβεβλημένο να παραδοθούν οι ιππείς 

σε κατάλογο από τους φυλάρχους. 
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ἱππεύσαντας : ιππέας, ιππικό, έφιππος, ιππόδρομος, 

ιππασία, ιππότης, αφίππευση, ιπποδύναμη, ιπποκόμος, 

ιπποφορβείο, Φίλιππος 

 

σκοπεῖν : σκεπτικός, σκέψη, σκόπελος, σκοπευτήριο, 

σκοπιά, σκόπιμος, ανασκόπηση, απερίσκεπτος, άσκοπος, 

επισκέπτης, κατασκοπεία, σκεπτικισμός, διάσκεψη, 

συνδιάσκεψη, ανασκόπηση, γαστροσκόπηση, 

αρχιεπίσκοπος, βολιδοσκόπηση 

 

εὔηθές (ήθος) : έθιμο, εθισμός, ηθική, ηθικός, ηθικότητα, 

ήθος, εθιμοτυπικός, ανήθικος, ασυνήθιστος, ευήθης, 

συνήθεια, κακοήθης, καλοήθης  

 

ὁμολογούντων : ομολογία, εξομολόγηση, συνομολόγηση, 

λεκτικός, λέξη, λεξικό, λέσχη, λόγος, λοχεία, λεχώνα, 

λόχος, ελλοχεύω, βωμολοχία, λοχίας, λοχαγός 
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ἀποδημούντων : επιδημητικός, επιδημία, επιδημικός, 

επιδημιολογία, αποδημία, αποδημητικός, ενδημία, δημότης, 

δημοτικός, δήμαρχος, συνδημότης 

 

ἔλεγχος : ελεγκτής, ελεγκτικός, ανεξέλεγκτος, 

επανέλεγχος, αυτοέλεγχος, αεροελεγκτής 

 

ἐψηφίσασθε : ψήφος, δημοψήφισμα, συμψηφισμός, 

αψήφιστα, ψήφισμα, ψηφιακός, ψηφίο, ψηφιδωτός, 

υποψήφιος, καταψήφιση, υπερψήφιση, ισοψηφία, 

παμψηφία, ψηφοθηρία, ψηφοφόρος, πλειοψηφία 

 

φυλάρχων (ἄρχω) : αρχή, άρχοντας, αναρχία, ναύαρχος, 

γυμνασιάρχης, αρχοντιά, αρχηγός, αρχείο, αρχικός, 

επαρχία, καταρχήν, ανυπαρξία, αυθυπαρξία, συνύπαρξη, 

ύπαρξη, απαρχή, φιλαρχία, αυταρχικός, μοναρχία  

 

ἀπενεγκεῖν (φέρω) : φέρετρο, φορά, φόρα, φορέας, φορείο, 

φόρος, φόρεμα, φορητός, φορτίο, φόρτος, φαρέτρα, 

φερέφωνο, οισοφάγος, αφόρητος, αμφορέας, διαφορά, 

διαφορετικός, εισφορά, ενδιαφέρον, εύφορος, περιφέρεια, 

ανυπόφορος, αιμοφόρος, ανήφορος, αχθοφόρος, δορυφόρος, 
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κερδοφόρος, λεωφόρος, ψηφοφόρος, αυτόφωρος, 

κατάφωρος  

 

καταστάσεις (ἵστημι) : στάση, κατάσταση, ανάσταση, 

παράσταση, παραστατικός, απόσταση, διάσταση, ιστός, 

στάδιο, σταθερός, στάθμη, σταθμός, στασιμότητα 

 

ἀποδείξειεν : δείγμα, δείκτης, δεικτικός, ανάδειξη, 

αναπόδεικτος, αποδεικτικός, απόδειξη, ένδειξη, επίδειξη, 

αυταπόδεικτος, δίκη, δικαστήριο, δικαστής, αδικία, υπόδικος 

 

 

καταβαλόντα :  βελόνη, βέλος, βλήμα, βολή, αδιάβλητος, 

διαβλητός, εμβέλεια, βαλλιστικός, αμφιβολία, παράβολο, 

διάβολος, διαβολή, αναβολή, αναβλητικός, καταβολή, 

αδιάβλητος 

 

ῥᾴδιον : ραστώνη, ράθυμος, ραδιούργος, ραθυμία, 

ραδιουργία 

  

γνῶναι (γιγνώσκω) : ανάγνωση, εμπειρογνώμονας, 

παντογνώστης, γνωμικό, γνωμάτευση, γνώμονας, γνώση, 
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γνωστός, διάγνωση, άγνωστος, ανάγνωση, απόγνωση, 

συγγνώμη, διχογνωμία, αγνώμων, πρόγνωση  

 

ζημιοῦσθαι : ζημία, ζημιογόνος, ζημιάρης, επιζήμιος, 

ζημίωση, αποζημίωση, αζημίωτος, μικροζημιά 

 

ἐξαλειφθῆναι (ἀλείφω) : άλειμμα, αλοιφή, απάλειψη, 

πασάλειμμα, απαλοιφή, εξάλειψη, κηραλοιφή, μυραλοιφή  

 

βουλομένῳ (βουλή) : βουλή, βουλευτής, βούληση, άβουλος, 

ευρωβουλή, κοινοβούλιο, πρωτοβουλία, κακόβουλος, 

συμβουλευτικός 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

 

Ἔπειτα δὲ … ἐγγεγραμμένοι εἰσὶν : Ο Μαντίθεος, στην 

προσπάθειά του  να ανασκευάσει τη βαριά κατηγορία ότι 

διετέλεσε ιππέας των Τριάκοντα, αμφισβητεί την 

αξιοπιστία του πίνακα, πάνω στον οποίο γραφόταν το 

όνομά του. Ο πίνακας αυτός ονομαζόταν σανίδιον ή 

λεύκωμα και ήταν μια μικρή λευκή σανίδα επιχρισμένη με 

γύψο, πάνω στην οποία γράφονταν οι κατάλογοι των 

ιππέων. Αυτό το σανίδιον αποτελούσε την μοναδική 

απόδειξη των κατηγόρων του Μαντίθεου ότι χριμάτισε ως 

ιππέας την περίοδο των Τριάκοντα. Όμως, ο Μαντίθεος 

ισχυρίζεται ότι η ίδια η αναγραφή δεν αποτελεί ασφαλής 

απόδειξη, καθώς ο πίνακας ήταν εκτεθειμένος σε κοινή θέα 

και ο καθένας θα μπορούσε να προσθέσει ή να διαγράψει 

κάποιο όνομα. Επιπλέον το επιχείρημα ότι πολλοί από 

όσους διετέλεσαν ιππείς παραλείπονται από τον κατάλογο, 

ενώ περιλαμβάνονται σ’ αυτόν πολίτες που απουσίαζαν 

από τη χώρα εκείνο το χρονικό διάστημα ισχυροποιεί την 

θέση του. Έτσι θέτει υπό αμφισβήτηση τον κύριο ισχυρισμό 

των αντιπάλων του.  
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ἐπειδὴ κατήλθετε : Πολλοί από τους δημοκρατικούς, όταν 

οι Τριάκοντα πήραν την εξουσία το 404 π.Χ., από φόβο 

έφυγαν και ζήτησαν άσυλο στα Μέγαρα, την Θήβα, το 

Άργος, τον Πόντο. Αργότερα εντάχθηκαν στον στρατό του 

Θρασύβουλου, πολέμησαν τους Τριάκοντα, και γύρισαν 

από την εξορία στην πατρίδα τους μετά την πτώση των 

τυράννων (Μάιος 403 π.Χ.). 

 

τοὺς φυλάρχους : Η πρώτη σημασία της λέξης φύλαρχος 

είναι «αρχηγός της φυλής». Ως στρατιωτικός όρος στην 

αρχαία Αθήνα δήλωνε τον διοικητή των ιππέων της φυλής. 

Στην Αθήνα εκλέγονταν 10 φύλαρχοι, όσες και οι φυλές. 

Αρχηγοί όλου του ιππικού ήταν οι 2 ίππαρχοι.  

 

ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας : Οι φύλαρχοι είχαν την 

υποχρέωση να παραδίδουν στην Βουλή κατάλογο εκείνων 

που ήταν υπόχρεοι αλλά και ικανοί να διατελέσουν ιππείς. 

 

τὰς καταστάσεις : Κατάστασις ήταν το χρηματικό ποσό 

που έπαιρναν από το δημόσιο οι δοκιμαζόμενοι από την 

Βουλή ιππείς και το οποίο τό επέστρεφαν μέσω των 

φυλάρχων, αν στην θέση τους εκλέγονταν άλλοι. Με την 
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αποκατάσταση της δημοκρατίας, το σώμα των ιππέων επί 

Τριάκοντα διαλύθηκε, οπότε οι ιππείς έπρεπε να 

επιστρέψουν το επίδομα αυτό.  

 

οὒτ ἀπενεχθέντα… οὔτε παραδοθέντα… οὔτε 

καταβαλόντα : Ο Μαντίθεος τονίζει ότι ούτε το όνομα του 

αναφέρθηκε από τους φυλάρχους,  ούτε ο ίδιος παραδόθηκε 

στους συνδίκους, ούτε επέστρεψε το σχετικό επίδομα. Τα 

επιχειρήματά του αυτά αποτελούν τα βασικά στοιχεία για 

την απόδειξη της αθωότητας του. 

 

τοῖς συνδίκοις : Σύνδικοι ονομάζονται οι συνήγοροι του 

δημοσίου, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πόλη και 

συνηγορούν για τα συμφέροντά της. 

 

τοῖς γράμμασι : Οι ιππείς την περίοδο των Τριάκοντα, που 

είχαν εγκριθεί από την Βουλή, έπαιρναν ένα επίδομα 

(κατάστασιν). Αν εκλέγονταν αργότερα άλλοι στην θέση 

τους, επέστρεφαν αυτό το επίδομα μέσω των φυλάρχων, οι 

οποίοι ήταν παράλληλα και αρχηγοί του ιππικού της φυλής 

τους. Επομένως, οι φύλαρχοι είχαν γνώση των ατόμων που 

υπηρέτησαν. Μετά την πτώση των Τριάντα τυράννων, οι 

φύλαρχοι υποχρεώθηκαν, κατόπιν εντολής του αθηναϊκού 
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δήμου, να καταγράψουν τα ονόματα όσων διετέλεσαν 

ιππείς την περίοδο εκείνη, ώστε να εισπραχθούν πίσω αυτά 

τα επιδόματα. Οι φύλαρχοι, λοιπόν, συνέτασσαν ένα 

επίσημο έγγραφο που τό παρέδιδαν στην Βουλή με τους 

διατελέσαντες ιππείς την περίοδο των τυράννων. Αν 

αποδεικνυόταν ότι κάποιος παραλείφθηκε από τον 

κατάλογο αυτόν, οι φύλαρχοι ήταν υπόλογοι και έπρεπε να 

επιστρέψουν οι ίδιοι πλέον το χρηματικό αυτό ποσό του 

επιδόματος. Έτσι, ο κίνδυνος να παραλειφθούν από τους 

καταλόγους κάποια ονόματα ιππέων και να πληρώσουν οι 

φύλαρχοι τα οφειλόμενα, έκανε προσεκτική και υπεύθυνη 

την σύνταξη αυτών των καταλόγων. Η παράδοσή τους στην 

Βουλή απέκλειε οποιαδήποτε αλλοίωσή τους.  

 

ὥστε πολὺ… πιστεύοιτε : Κατά την γνώμη του Μαντίθεου 

τα πρακτικά είσπραξης των επιδομάτων από τους 

φυλάρχους είναι πιο αξιόπιστα από τις ξύλινες πινακίδες. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σύνταξη των πρακτικών 

αυτών γινόταν με πολλή προσοχή, εφόσον η όποια 

παράλειψη από τους καταλόγους αυτούς θα υποχρέωνε 

τους φυλάρχους να πληρώσουν οι ίδιοι τα οφειλόμενα. Οι 

κατάλογοι αυτοί θεωρούνταν επίσημα έγγραφα και η 
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παράδοσή τους στην Βουλή απέκλειε οποιαδήποτε 

αλλοίωσή τους. 

 

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

      Ο Μαντίθεος με διττό τρόπο καταφέρνει να αποδείξει 

πως δεν διετέλεσε ιππέας:  

            Αφενός καταδεικνύει την έλλειψη αξιοπιστίας τοῦ 

σανιδίου, πάνω στο οποίο ήταν αναγεγραμμένο το όνομά 

του∙ η αναγραφή, εξάλλου, του ονόματός του σε αυτό 

αποτελούσε για τους κατηγόρους του την μοναδική 

απόδειξη ότι διετέλεσε ιππέας επί των Τριάκοντα και ότι ως 

ολιγαρχικός ήταν εχθρός της δημοκρατίας. Κατά τους 

ισχυρισμούς του Μαντίθεου, λοιπόν, τὸ σανίδιον δεν 

αποτελεί αξιόπιστο τεκμήριο ενοχής του, καθώς η 

αναγραφή του ονόματός του σε αυτό δεν επιβεβαιώνει τους 

ισχυρισμούς των κατηγόρων του. Τὸ σανίδιον αυτό 

ευρισκόταν σε κοινή θέα, με αποτέλεσμα να μπορεί ο 

οποιοσδήποτε να τό προσεγγίσει και να σβήσει κάποιο 

όνομα ή να αναγράψει κάποιο άλλο. Έτσι, πολλοί από 

αυτούς που ομολογούν ότι υπήρξαν ιππείς στην εποχή των 

Τριάκοντα δεν αναγράφονται, καθώς επίσης πολλοί από 

αυτούς που αποδημούσαν, όπως εκείνος, αναγράφονταν. 

Το επιχείρημα αυτό είναι λογικό, διότι αναφέρεται στην 

αναξιοπιστία τοῦ σανιδίου. 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  §13 

 

 

1) Με ποιούς τρόπους προσπαθεί να γίνει πειστικός ο 

Μαντίθεος στην 13§; 

 

2) Ο Μαντίθεος αναφέρεται στην στρατιωτική του ζωή. 

Ποιά στοιχεία επιβεβαιώνουν την ανωτερότητά του; Ποιός 

έμμεσος υπαινιγμός εκφράζεται στο σημείο αυτό; 

 

3) Σε ποιό ιστορικό γεγονός αναφέρεται ο Μαντίθεος στην 

13η § και τί επιθυμεί να αποδείξει; 

 

4) Από ποιά σημεία του κειμένου φαίνεται ότι ο Μαντίθεος 

γνωρίζει την στρατιωτική τέχνη;  

 

5) Σε ποιοό σημείο της 13ης§ η σκέψη του Μαντιθέου έχει 

γενικό κύρος;  

 

6) 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 αυτά που 

επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη από την 10η ως και την 13η§.  
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7) Να σκιαγραφήσετε το ήθος του Μαντίθεου και των 

κατηγόρων του, στηριζόμενοι στα στοιχεία που δίνει για τον 

εαυτό του από την 10η ως και την 13η §.   

 

8) Ποιά συγκεκριμένα στοιχεία καταθέτει στους βουλευτές 

από την δράση του στην ιδιωτική και δημόσια ζωή ο 

Μαντίθεος στις παραγράφους 9-13 §;  

 

9) Να εντοπίσετε στις παραγράφους 9-13§ τα στοιχεία 

εκείνα στα οποία ο Μαντίθεος προσπαθεί να διαγράψει το 

ήθος των κατηγόρων του. Τί επιδιώκει με την αναφορά του 

αυτή;  

 

10) Σε ποιούς θεματικούς άξονες οργανώνει την απολογία 

του ο Μαντίθεος στις παραγράφους 9-13§; Ποιά η 

σκοπιμότητα της επιλογής του αυτής;  

 

11) Με δεδομένη την συνάφεια ήθους-πάθους :  

α) να αναζητήσετε στις παραγράφους 9-13§ με ποιόν τρόπο 

προσπαθεί να προκαλέσει το πάθος των βουλευτών, β) να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ §13 

1) Να δοθούν ετυμολογικά συγγενείς λέξεις της νέας 

ελληνικής των παρακάτω λημμάτων του κειμένου : ἔδει, 

κατειλεγμένος, ἑώρων, ἀσφάλειαν, ἀναβάντων, 

ἐξαλεῖψαι, ἄδειαν 

 

2) Να δοθεί ένα αντώνυμο της αρχαίας ελληνικής για τις 

κάτωθι λέξεις :  

συμμαχία, ασφάλεια, παρὰ τόν νόμον, αἰσχρός, φημί 

 

3) Να δημιουργήσετε τα κατάλληλα ονόματα συνδέοντας 

τις ρίζες των λέξεων με τις παραγωγικές καταλήξεις που 

σάς δίνονται :  

ὰσφάλεια + -ιστής =  

βοηθεῖν + -μα =  

ἱππεύειν + -ισμός =  

ὰναβάντων + ικός 1 =  

ἔφην + -μη/ -μα =  

ἐξαλεῖψαι + -ή =  

ἂδειαν + -ία/-ση 2 =  

 
1 : με άλλη πρόθεση 

2 : στο παράγωγο να θέσετε την πρόθεση επί 
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 
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1. ΘΕΜΑ 5ο  Λυσίου, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ 

ἀπολογία, §1-3 

 

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. 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. 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 οὐδ΄ ἐπεδήμουν ἐπὶ 

τῶν τριάκοντα͵ οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων και 

να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από το 

κείμενο.  

 Ο Μαντίθεος νοιώθει ευγνωμοσύνη προς τους 

κατηγόρους του.  

 Ο Μαντίθεος απαιτεί να εγκριθεί η εκλογή του, αν 

αποδείξει το δημοκρατικό του φρόνημα. 

Μονάδες 10  

 

Β1. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων. 

 Στοιχεία φυσικής ρητορείας είχε και ο Σόλων. 

 Την ρητορική στην Αθήνα τήν καλλιέργησαν οι 

φιλόσοφοι. 

 Οι επιδεικτικοί λόγοι εκφωνούνταν στα 

δικαστήρια. 

 Στόχος του προοιμίου είναι η ενημέρωση του 

θέματος και η εύνοια του ακροατηρίου.  

Μονάδες 10  

 

Β2. Να περιγράψετε το ήθος του Μαντιθέου και των 

κατηγόρων του, όπως αυτό διαγράφεται στο προοίμιο. 

Μονάδες 10  

 

Β3. Από πού συνάγεται ότι ο Μαντίθεος στο προοίμιο 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη αυτοπεποίθηση;    

Μονάδες 10 

 

Β4. α) συνῄδη, καταστῆναι, ἐπιδείξω, εὔνους, μετέσχον : 

Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου 

στα συνθετικά τους.               

 Μονάδες 5  
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Β4β) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ 

στήλης ένα παράγωγο επίθετο της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στην Β΄ στήλη. 

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β΄ ΣΤΗΛΗ  Γ΄ ΣΤΗΛΗ  

όνομα                Κατάληξη    επίθετο 
 

τρόπος              -ικὸς  

χρόνος               -ιος 

πρᾶγμα            -τικὸς 

λόγος                 -ιος 

ἄλλος                -οῖος 

                                                                                                                          

Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. 

 Σωστό : «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.». 

 Λάθος : «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». 

 

Β1. 

 Σωστό. 

 Λάθος. 

 Λάθος. 

 Σωστό.            

 

Β2. 

      Ο ρήτορας σκιαγραφεί το δικό του ήθος, αλλά και των 

κατηγόρων του κατά τον εξής τρόπο:  

α. Ο Μαντίθεος εμφανίζεται ανιδιοτελής και σχεδόν 

ευγνώμων απέναντι στους κατηγόρους του (πολλὴν ἂν 

αὐτοῖς χάριν εἶχον), παρουσιάζεται ως θύμα  της κακίας 

(ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν) και της 

συκοφαντικής τους διάθεσης (τοῖς ἀδίκως 

διαβεβλημένοις). Επισημαίνεται η αυτογνωσία, 

αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθησή του (οὕτω σφόδρα 

ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ' ἐλπίζω πολὺ βελτίω με 

ἡγήσεσθαι).  

         Προβάλλεται ως πολίτης που πιστεύει στην 

δημοκρατία, δηλώνοντας την πίστη του και την αφοσίωσή 

του στο δημοκρατικό πολίτευμα, τονίζοντας πως 
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συμμετείχε στους αγώνες για την εδραίωση της 

δημοκρατίας (εὔνους εἰμὶ… μετέχειν ὑμῖν). Επίσης, 

παρουσιάζεται ως πολίτης που διακρίνεται για την 

μετριοπάθεια και την σύνεση στην ιδιωτική και δημόσια 

ζωή του, τονίζοντας ότι ήταν συνεπής σε όλες τις 

υποχρεώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου του, ότι ζούσε 

με βάση το μέτρο, κόσμια, συνετά, χωρίς ακρότητες και 

υπερβολές (περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς). Κατά αυτόν 

τον τρόπο, επιδιώκει να καταστεί συμπαθής στους 

βουλευτές, να κερδίσει τις εντυπώσεις και προδιαθέτει τους 

ακροατές ευμενώς απέναντί του. 

 β. Οι κατήγοροι παρουσιάζονται κακοήθεις (ἐκ παντὸς 

τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν) και συκοφάντες (τοῖς ἀδίκως 

διαβεβλημένοις), άνθρωποι που κινούνται από ταπεινά 

κίνητρα, αφού επιζητούν με κάθε τρόπο να βλάψουν έναν 

πολίτη ηθικό, δημοκρατικό και ενάρετο. Κατηγορούν τον 

Μαντίθεο ορμώμενοι από κίνητρα ευτελή και ανούσια, 

καθώς μέχρι και η εμφάνισή του προκαλεί τους κατηγόρους 

(τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος). 

Είναι άνθρωποι επικίνδυνοι, διότι αποτρέπουν από τα κοινά 

έναν πολίτη που έχει φιλοδοξίες αλλά και θέληση να 

συνεισφέρει στα κοινά της πόλης του. Έτσι, προβάλλονται 

ως άτομα ανήθικα και γι’ αυτό το κατηγορητήριο είναι 

αναξιόπιστο, γεγονός που προϊδεάζει αρνητικά το 

ακροατήριο (τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι). 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ 

ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  (ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 

 

 



Δημήτρης Νάτσης 

 

7. Λυσίου, ὑπὲρ Μαντιθέου 18-19 § 

 

Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς 

ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκα 

μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος, μετὰ τῶν 

τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν. Καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ 

κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, ἀλλ’ οὐκ 

εἴ τις κομᾷ, διὰ τοῦτο μισεῖν∙ τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα 

ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως 

βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὸς τοὺς 

πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς ὠφελεῖσθε. ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ’ 

ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ’ ἐκ 

τῶν ἔργων σκοπεῖν∙ πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι 

καὶ κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι 

γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ 

κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων και 

να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από το 

κείμενο :  

 

 Ο Μαντίθεος πρώτος πήγαινε και στις εκστρατείες. 

 Ο Μαντίθεος πρώτος έφευγε από τις εκστρατείες. 
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 Προτρέπει τους βουλευτές να αξιολογούν τους 

πολίτες βάσει και του ήθους και της τυπικότητάς 

τους.  

 Αξία για τον Μαντίθεο έχει η προσφορά στην πόλη 

και στο συλλογικό συμφέρον. 

Μονάδες 10 

 

Β1. Για ποιόν λόγο ο Μαντίθεος αναφέρεται στους 

ανθρώπους με μακριά κόμη και υποστηρίζει ότι δεν θα 

έπρεπε να κατακρίνονται γι’ αυτό; Να συγκρίνετε τα 

λεγόμενα του Μαντίθεου με το παρακάτω απόσπασμα από 

τον Επιτάφιο του Περικλή που υμνεί το ήθος κάθε 

Αθηναίου δημοκράτη πολίτη :  

 

«Ζούμε ως ελεύθεροι άνθρωποι στην δημόσια ζωή μας, 

αλλά επίσης είμαστε απαλλαγμένοι στις καθημερινές μας 

ασχολίες από την μεταξύ μας καχυποψία, διότι δεν 

θυμώνουμε με τον γείτονα, αν κάνει κάτι καταπώς τού 

αρέσει, ούτε παίρνουμε το ύφος ενοχλημένου προς αυτόν, 

πράγμα που δεν τού επιφέρει ζημία, ωστόσο σίγουρα τόν 

λυπεί.»2  

Μονάδες 10 

 

Β2. Τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα…..ἐκ τῶν ἔργων 

σκοπεῖν : Στο τμήμα αυτό του κειμένου που σάς 

παρατίθεται, ο Μαντίθεος προτρέπει τους Βουλευτές να 

κρίνουν τους δοκιμαζόμενους και εν γένει τους πολίτες με 

συγκεκριμένα κριτήρια. Ποιά είναι αυτά; Να συγκρίνετε 

την άποψη αυτή του Μαντίθεου με το παρακάτω 

απόσπασμα από τον Επιτάφιο του Περικλή :  

 
                                                           
2 Θουκυδίδου Β37 : ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν 

καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ' ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψία, 

οὐ δι' ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καθ' ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ 

ἀζημίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι                                                             
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«Γιατί, και στην περίπτωση αυτών που από κάθε άποψη 

αποδείχτηκαν κακοί, είναι δίκαιο να κρίνεται σπουδαιότερο 

από οτιδήποτε άλλο η υπέρ πατρίδος ανδραγαθία∙ γιατί 

εξαφάνισαν κάθε ηθικό τους παράπτωμα με την ανδρεία 

τους και ωφέλησαν περισσότερο το συλλογικό συμφέρον 

απ’ ό,τι τό έβλαψαν στο παρελθόν με τις παρατυπίες τους 

στην προσωπική τους ζωή.»3  

Μονάδες 10 

 

Β3. Να δηλωθεί η ορθότητα των παρακάτω φράσεων :  

 Ο Περικλής είχε έμφυτο ταλέντο της ρητορικής. 

 Ένα από τα διδάγματα ρητορικής του Γοργία ήταν οι 

δισσοὶ λόγοι.  

 Ο Ισοκράτης ασχολείτο με την φιλοσοφία και 

μισούσε την ρητορική τέχνη. 

 Οι προσωπικές δίκες εκδικάζονταν στην Εκκλησία 

του Δήμου.  

 Ο Λυσίας ευνοήθηκε και προωθήθηκε από το 

πολίτευμα των Τριάκοντα. 

Μονάδες 10 

 

Β4. ἀπελείφθην, ἐξόδους, σκοπεῖν, διαλεγόμενοι, 

ἀμπεχόμενοι : Δύο ομόρριζα της αρχαίας ή νέας ελληνικής 

για τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.    

Μονάδες 10 

                                                           
3 Θουκυδίδου Β42 : καὶ γὰρ τοῖς τἆλλα χείροσι δίκαιον τὴν ἐς τοὺς 

πολέμους ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀνδραγαθίαν προτίθεσθαι· ἀγαθῷ γὰρ 

κακὸν ἀφανίσαντες κοινῶς μᾶλλον ὠφέλησαν ἢ ἐκ τῶν ἰδίων 

ἔβλαψαν  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

Α.  

Σωστό : «πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων 

μὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος.». 

Λάθος : «πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων 

μὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος, μετὰ τῶν τελευταίων δὲ 

ἀναχωρῶν.». 

Λάθος : «Καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως 

πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, ἀλλ’ οὐκ εἴ τις 

κομᾷ, διὰ τοῦτο μισεῖν∙». και «πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν 

διαλεγόμενοι καὶ κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν 

αἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ 

κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.».  

Σωστό : «τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς 

ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν 

κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς 

ὠφελεῖσθε.». 

 

Β1.  

         Ο Μαντίθεος, όπως και πολλοί αριστοκρατικοί νέοι της 

τάξεως των ιππέων, έτρεφαν μακριά κόμη, μιμούμενοι τους 

Λακεδαιμονίους. Οι Λακωνιστές, όσοι δηλαδή θαύμαζαν 

και μιμούνταν τον λακωνικό τρόπο ζωής, έτρεφαν μακριά 

κόμη και μακρύ γένι∙ όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης για 

τους Λακεδαιμόνιους «στην Λακεδαίμονα θεωρείται 

ωραίο το να τρέφει κανείς κόμη, διότι αποτελεί ένδειξη 

πως είναι ελεύθερος και πως ο τρέφων κόμη δεν είναι 

εύκολο να εκτελέσει υπηρετικό έργο»4. Αυτό βέβαια τούς 

έκανε ιδιαίτερα αντιπαθείς σε πολλούς δημοκρατικούς 

Αθηναίους, οι οποίοι πρόσεχαν αρκετά την εμφάνισή τους.  

                                                           
4  Ἀριστοτέλους, Ῥητορικὴ 1367a 
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            Έτσι, μετά το θέμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων, 

ο Μαντίθεος προσεγγίζει το θέμα της εξωτερικής 

εμφάνισης και κατά πόσον αυτή πρέπει να επηρεάζει την 

κρίση των ενάρετων και αξιόλογων πολιτών που επιθυμούν 

να ασχοληθούν με τα κοινά.  

          Ο ίδιος ο Μαντίθεος καταφεύγει σε αυτήν την 

αναφορά καθώς και ο ίδιος είχε μακριά κόμη και ατημέλητη 

εξωτερική εμφάνιση, στοιχεία που ίσως θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν αρνητικά τους βουλευτές για την επικύρωση 

της εκλογής του στο βουλευτικό αξίωμα. Η εμφάνισή του 

και το παρουσιαστικό του γνώριζε ότι ήταν αιτία ενόχλησης 

για πολλούς και κάποιοι ίσως στήριζαν τις κατηγορίες 

εναντίον του στην όχι τόσο προσεγμένη εξωτερική του 

εμφάνιση. Για τον λόγο αυτόν και κάνει εκτενή αναφορά 

στην άψογη στρατιωτική του συμπεριφορά, για να άρει τις 

δυσμενείς εντυπώσεις, που πιθανώς θα δημιουργούνταν 

στους βουλευτές εν όψει του παρουσιαστικού του. 

               Σχετικά με το απόσπασμα από τον Ἐπιτάφιο του 

Περικλέους είναι φανερή η αντίθεση με την κατηγορία, 

αλλά και η συμφωνία με τις πεποιθήσεις του Μαντίθεου∙ 

δηλαδή η απέχθεια και το μίσος ενός Αθηναίου πολίτη προς 

κάποιον συμπολίτη του για ζητήματα ιδιωτικά, όπως η 

εξωτερική εμφάνιση, που αναφέρει ο Μαντίθεος, έρχονται 

σε αντίθεση με τα ιδανικά του ελεύθερου Αθηναίου πολίτη 

που προβάλλει ο Περικλής στον Επιτάφιό του για τους 

πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου.  

          Στον λόγο του αυτόν ο Περικλής υμνεί την 

δημοκρατία και προβάλλονται τα έθιμα μιας δημοκρατικής 

κοινωνίας∙ στις δημοκρατίες ο καθένας ζει όπως θέλει και 

ουδείς ενοχλείται με αυτό, ούτε δυσαρεστείται, γεγονός 

που, αν συμβεί, ενδέχεται να καταστεί αγενές και λυπηρό 

προς τον συμπολίτη. Αντιθέτως, στις ολιγαρχικές πολιτείες 

ελέγχεται ο ιδιωτικός βίος των ανθρώπων, όπως π.χ. στην 

Λακεδαίμονα.        
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        Επομένως, βάσει αυτών, συμπεραίνουμε πως η 

απέχθεια και το μίσος που ένοιωθαν κάποιοι για τον 

Μαντίθεο δεν ήταν η στάση που προσιδίαζε σε κάποιον 

δημοκρατικό πολίτη. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  (ΜΕ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 : Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου, 7-8 § 

 

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ' ἀπενεχθέντα ὑπὸ 

τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε 

κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο 

γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν 

τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε 

πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις 

πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ 

βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν 

ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ 

ἵππευσα, οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς, ἀλλ' 

ἠξίουν, ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ' ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς 

πέπονθε, δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ 

χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας, πολλοὺς δ' αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους 

κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι' ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην 

ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου 

καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να απαντήσετε αν οι παρακάτω ερωτήσεις είναι ορθές 

και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές από 

το κείμενο.  

 Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται πως επέστρεψε, ως 

όφειλε, στο κράτος το χρηματικό ποσό του ιππέα.  

 Πολλοί από όσους ήταν ιππείς επί των Τριάκοντα 

έγιναν αργότερα βουλευτές, στρατηγοί και 

ίππαρχοι.                              

Μονάδες 10 

 

Β1. Σύμφωνα με τα δεδομένα της παραγράφου 7, να 

εντοπίσετε τα εναντίον του Μαντιθέου ενοχοποιητικά 

στοιχεία και να διευκρινίσετε το περιεχόμενό τους.                                                                          
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 Μονάδες 10 

 

Β2. Σε ποιό γεγονός αναφέρεται ο Μαντίθεος με τη φράση 

"εἴπερ ἵππευσα, ... δοκιμάζεσθαι" και ποιά είναι η 

βαθύτερη επιδίωξή του; 

Μονάδες 10 

 

Β3. Να απαντήσετε αν οι παρακάτω ερωτήσεις είναι ορθές. 

Ο Μαντίθεος κατηγορήθηκε για συμμετοχή του στο 

πολίτευμα των Τριάκοντα ως ιππέας.  

Ο κυριότερος εκπρόσωπος των πανηγυρικών λόγων 

ήταν ο Λυσίας.                                  

Μονάδες 10 

 

Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα, της 

αρχαίας ή της νέας ελληνικής) από το β’ συνθετικό 

καθεμιάς από τις παρακάτω λέξεις : ἀποδείξειεν, 

ἀπενεχθέντα, συνδίκοις, στρατηγούς, ἀνάβηθι.   

Μονάδες 10 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. 

 Λάθος : «Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ' 

ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα 

τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα.». 

 Σωστό : «ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ 

χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας, πολλοὺς δ' αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ 

ἱππάρχους κεχειροτονημένους.». 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Δημήτρης Νάτσης 

 

 

Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

                                                                                  

 
-- Γεωργοπαπαδάκου Α, «Θουκυδίδη ιστορία : Τα κυριότερα μέρη 

από το έργο : Εισαγωγή-Βιβλ. Ι-ΙΙΙ» , (Θεσσαλονίκη : εκδόσεις 

Μαλλιάρης Παιδεία, 21999)  

-- Γραμμένου, Παναγιωτ., «Λυσία Υπέρ Μαντιθέου, Β΄ ΓΕΛ, 

Ρητορικά Κείμενα – Ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών 

σπουδών», (Αθήνα : εκδόσεις Πατάκης, 2015) 

 

-- Κατεβαίνη, Σ.  Κωνσταντίνου : «Συντακτικὸν τῆς Ἑλληνικῆς 

Γλώσσας καὶ κυρίως τοῦ ἀττικοῦ πεζοῦ λόγου», [Ἀθῆναι : 

ἐκδόσεις Παπαδήμα, 21999] 

 

-- Καρατσώλη, Γεωργ., «Θεματογραφία, τόμος III, Λυσίας-

Ἰσοκράτης-Αἰσχίνης, μέρος Α’» (Αθήνα : εκδόσεις Θεάγης, 1993) 

 

-- Καρατσώλη, Γεωργ., «Θεματογραφία, τόμος IV, Λυσίας-

Ἰσοκράτης-Αἰσχίνης, μέρος Β’» (Άθήνα : εκδόσεις Θεάγης, 1994) 

 

-- Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, «Αξιολόγηση των μαθητών 

της Β’ Λυκείου στην Αρχαία Ελληνικὴ Γραμματεία (Θεωρητική 

Κατεύθυνση), Ρητορικός Λόγος», τεύχος Α’  (Αθήνα  : ΥΠΕΠΘ, 

2000) 

 

-- Κοντέου, Γ., «επίμετρο μεγάλο λεξικὸ ρημάτων», Γεώργιος 

Ράπτης  καὶ Γεώργιος Κοντέος επιμέλεια έκδοσης (Θεσσαλονίκη : 

εκδόσεις Γεώργιος Θ. Κοντέος, 1991) 

 

-- Μπαμπινιώτη Γ., «Λεξικὸ της Ελληνικής Γλώσσας», Τράπαλης 

Γ. και Μωυσιάδης Θ. επιμ. εκδ. (Αθήνα : Εκδόσεις Κέντρο 

Λεξικολογίας, 2002) 

 

http://www.biblionet.gr/author/19178/%CE%91._%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/25302/%CE%98%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82,_%CF%80.460-%CF%80.397_%CF%80.%CE%A7./%CE%98%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B7_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.biblionet.gr/com/449/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1


Δημήτρης Νάτσης 

 

-- Νάτση, Δ., «Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής, Κριτήρια 

Αξιολόγησης στο Αδίδακτο κείμενο για την Β’ καὶ Γ’ Λυκείου»   

(Αθήνα : εκδόσεις Γρηγόρης, 2013) 

 

-- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «Θουκυδίδου Ιστορία του 

Πελοποννησιακού Πολέμου», μετάφραση του Αγγέλου Σ. Βλάχου, 

(Αθήνα : ΥΠΕΠΘ, 1998) 

 

-- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «Θουκυδίδου Ιστορία του 

Πελοποννησιακού Πολέμου», συγγραφέας Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος, 

(Αθήνα : ΥΠΕΠΘ, 1998) 

 

-- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «Ρητορικά κείμενα, Β’ Λυκείου, 

θεωρητική κατεύθυνση», συγγραφείς : Κωνσταντίνος I. 

Δάλκος, Χρίστος I. Δάλκος,  Γεώργιος Π. 

Μανουσόπουλος, Νικόλαος I. Μπονόβας, Σπυρίδων Α. Παργινός 

(Αθήνα : ΥΠΕΠΘ, 2000) 

 

-- Liddell Hen. and Scott Rob., «Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς 

Γλώσσης, μεταφρασθὲν ὑπὸ Ξενοφῶντος Μόσχου», ἀνατύπωσις 

(Ἀθῆναι : ἐκδόσεις Σιδέρης Ἰωάννης, 2001) 

 

-- Lesky A.,  «Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας», 

μετάφραση Τσοπανάκη Αγαπητού (Θεσσαλονίκη : εκδόσεις αφοί 

Κυριακίδη, 51981)  

 

-Σκαρμίτζου, Στ., «αρχαίο ελληνικό ιππικό (1000-350 π.Χ.)», στον 

διαδικτυακό τόπο https://stefanosskarmintzos.wordpress.com 

(ημερομηνία ανάκτησης 12/12/2016) 

 

 

-- Σταματάκου, Ιω., «Λεξικὸ της Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης», Ι. 

Σταματάκος ἐπιμέλεια ἔκδοσης (Ἀθῆναι : Ἐκδόσεις 

Βιβλιοπρομηθευτική, 1999) 

 



Δημήτρης Νάτσης 

 

-- Σταματάκου, Ιω., «Ἱστορικὴ γραμματικὴ τῆς ἀρχαίας 

Ἑλληνικῆς κατὰ τὰ πορίσματα τῆς συγκριτικῆς γλωσσολογίας», 

(Ἀθῆναι : Ἐκδόσεις Βιβλιοπρομηθευτική, 51999) 

 

-- Φραγκούλη, Αθανασ., «Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος, Γ’ 

Λυκείου Γενικής Παιδείας», (Αθήνα : εκδόσεις Πατάκη, 2005)  

 

-- Academia Scientiarvm Germanica, «Thvcydidis Historiae I-II», 

(Lipsiae, 1832, ἀναδημοσίευσις ἐν Ἀθήναις : εκδόσεις Παπαδήμα, 

1989)  

-- Academia Scientiarvm Germanica, «Thvcydidis Historiae III-IV», 

(Lipsiae, 1832, ἀναδημοσίευσις ἐν Ἀθήναις : εκδόσεις Παπαδήμα, 

1989)  

-- Thalheim, T., Lysiae orationes, ( Λειψία : Teubner, 21913)   

-- W.R.M. Lamb, Lysias, ( Loeb Classical Library : εκδ. 1930)   

 


