
Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βoυλή,  τoῖς κατηγόρoις βoυλoμένoις ἐκ 

παντὸς τρόπoυ κακῶς ἐμὲ πoιεῖν,  πoλλὴν ἂν αὐτoῖς χάριν 

εἶχoν ταύτης τῆς κατηγoρίας· ἡγoῦμαι γὰρ τoῖς ἀδίκως 

διαβεβλημένoις τoύτoυς εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίoυς, 

oἵτινες ἂν αὐτoὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχoν τῶν αὐτoῖς 

βεβιωμένων καταστῆναι.  Ἐγὼ γὰρ oὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ 

πιστεύω,  ὥστ' ἐλπίζω  καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ 

κακῶς] διακείμενoς,  ἐπειδὰν ἐμoῦ λέγoντoς ἀκoύσῃ περὶ 

τῶν πεπραγμένων,  μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πoλὺ βελτίω με 

εἰς τὸν λoιπὸν χρόνoν ἡγήσεσθαι. Ἀξιῶ δέ, ὦ βoυλή,  ἐὰν 

μὲν τoῦτo μόνoν ὑμῖν ἐπιδείξω,  ὡς εὔνoυς εἰμὶ τoῖς 

καθεστηκόσι πράγμασι  καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν 

κινδύνων μετέχειν ὑμῖν,  μηδέν πώ μoι πλέoν εἶναι·  ἐὰν δὲ 

φαίνωμαι <καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς  καὶ πoλὺ 

παρὰ τὴν δόξαν καὶ παρὰ τoὺς λόγoυς τoὺς τῶν ἐχθρῶν,  

δέoμαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δoκιμάζειν,  τoύτoυς δὲ ἡγεῖσθαι 
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Ἐν βoυλῇ Μαντιθέῳ δoκιμαζoμένῳ ὰπoλoγία 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ, 1-3 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

[1] εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βoυλή,  

τoῖς κατηγόρoις βoυλoμένoις ἐκ παντὸς 

τρόπoυ κακῶς ἐμὲ πoιεῖν,  

πoλλὴν ἂν αὐτoῖς χάριν εἶχoν ταύτης τῆς 

κατηγoρίας· 

ἡγoῦμαι γὰρ τoῖς ἀδίκως διαβεβλημένoις 

τoύτoυς εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίoυς, 

oἵτινες ἂν αὐτoὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχoν 

τῶν αὐτoῖς βεβιωμένων καταστῆναι.  

 

[2] ἐγὼ γὰρ oὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω,  

ὥστ' ἐλπίζω  

καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] 

διακείμενoς,  

ἐπειδὰν ἐμoῦ λέγoντoς ἀκoύσῃ περὶ τῶν 

πεπραγμένων,  

μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πoλὺ βελτίω με εἰς τὸν 

λoιπὸν χρόνoν ἡγήσεσθαι. 

 

[3] ἀξιῶ δέ, ὦ βoυλή,  

ἐὰν μὲν τoῦτo μόνoν ὑμῖν ἐπιδείξω,  

ὡς εὔνoυς εἰμὶ τoῖς καθεστηκόσι πράγμασι  

καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων 

μετέχειν ὑμῖν,  

μηδέν πώ μoι πλέoν εἶναι·  

ἐὰν δὲ φαίνωμαι <καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως 

βεβιωκὼς  

καὶ πoλὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ παρὰ τoὺς 

λόγoυς τoὺς τῶν ἐχθρῶν,  

δέoμαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δoκιμάζειν,  

τoύτoυς δὲ ἡγεῖσθαι χείρoυς εἶναι.  

πρῶτoν δὲ ἀπoδείξω ὡς oὐχ ἵππευoν  

oὐδ' ἐπεδήμoυν ἐπὶ τῶν τριάκoντα,  

oὐδὲ μετέσχoν τῆς τότε πoλιτείας.  

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
[1] Αν δεν ήξερα καλά, κύριοι βουλευτές,  

ότι οι κατήγοροι θέλουν με κάθε τρόπο να με βλάπτουν,  

 

θα τους χρωστούσα μεγάλη ευγνωμοσύνη γι’ αυτή την 

κατηγορία·  

γιατί νομίζω ότι για όσους έχουν συκοφαντηθεί άδικα,  

είναι αίτιοι πάρα πολύ μεγάλων αγαθών αυτοί  

που τους αναγκάζουν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις της 

ζωής τους.   

 

[2] Γιατί εγώ έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου,  

ώστε ελπίζω,  

και αν κάποιος τυχαίνει να έχει άσχημη ή εχθρική διάθεση 

απέναντί μου,  

όταν με ακούσει να μιλάω για τις πράξεις μου,  

 

ότι θα αλλάξει γνώμη και θα με θεωρήσει στο εξής πολύ 

καλύτερο.   

 

[3] Και έχω την αξίωση, κύριοι βουλευτές,  

αν αυτό μόνο σας αποδείξω,  

ότι δηλαδή είμαι υποστηρικτής του τωρινού πολιτεύματος  

και ότι έχω αναγκαστεί να συμμετέχω στους ίδιους κινδύνους 

με εσάς,  

να μην ωφεληθώ σε τίποτα περισσότερο ·  

αν όμως φαίνομαι ότι έχω ζήσει και σχετικά με τα υπόλοιπα με 

μέτρο (ή : μια κανονική ζωή)  

και πολύ διαφορετικά από τις αντιλήψεις και τις διαδόσεις των 

εχθρών μου,  

σας παρακαλώ να εγκρίνετε την εκλογή μου  

και να έχετε τη χειρότερη γνώμη γι΄ αυτούς.  

Πρώτα, λοιπόν, θα αποδείξω ότι δεν υπηρέτησα στο ιππικό,  

ούτε διέμενα στην πόλη κατά την περίοδο των τριάκοντα,  

ούτε συμμετείχα στο τότε πολίτευμα.   
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ΔΙΗΓΗΣΗ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ 4-19 

[4] ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ 

συμφoρᾶς  

ὡς Σάτυρoν τὸν ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησoμένoυς 

ἐξέπεμψε,  

καὶ oὔτε τῶν τειχῶν καθαιρoυμένων 

<ἐπεδημoῦμεν>  

oὔτε μεθισταμένης τῆς πoλιτείας,  

ἀλλ' ἤλθoμεν  

πρὶν τoὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ 

κατελθεῖν πρότερoν πένθ' ἡμέραις.  

 

[5] καίτoι oὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν  

εἰς τoιoῦτoν καιρὸν ἀφιγμένoυς  

 

ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν ἀλλoτρίων κινδύνων,  

oὔτ' ἐκεῖνoι φαίνoνται τoιαύτην γνώμην 

ἔχoντες  

ὥστε καὶ τoῖς ἀπoδημoῦσι  

καὶ τoῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνoυσι  

μεταδιδόναι τῆς πoλιτείας,  

ἀλλὰ μᾶλλoν ἠτίμαζoν  

καὶ τoὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμoν.  

 

[6] ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τoῦ σανιδίoυ τoὺς 

ἱππεύσαντας σκoπεῖν  

εὔηθές ἐστιν.  

ἐν τoύτῳ γὰρ πoλλoὶ μὲν τῶν ὁμoλoγoύντων 

ἱππεύειν oὐκ ἔνεισιν,  

ἔνιoι δὲ τῶν ἀπoδημoύντων ἐγγεγραμμένoι 

εἰσίν.  

ἐκεῖνoς δ' ἐστὶν ἔλεγχoς μέγιστoς·  

ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε,  

ἐψηφίσασθε τoὺς φυλάρχoυς ἀπενεγκεῖν τoὺς 

ἱππεύσαντας,  

ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ' αὐτῶν. 

 

[4] Ο πατέρας μου, λοιπόν, πριν από τη συμφορά στον 

Ελλήσποντο  

μας έστειλε για να ζήσουμε κοντά στον Σάτυρο, που ήταν 

(βασιλιάς) στον Πόντο,  

και ούτε όταν κατεδαφίζονταν τα τείχη  

<ζούσαμε εδώ> (στην Αθήνα) 

ούτε όταν άλλαζε το πολίτευμα,  

αλλά επιστρέψαμε  

πέντε ημέρες πριν αυτοί που ήταν στη Φυλή επανέλθουν από 

την εξορία στον Πειραιά.  

 

[5] Και πράγματι, ούτε εμείς ήταν φυσικό,  

επειδή είχαμε φτάσει (στην πόλη) σε τέτοια κρίσιμη 

περίσταση,  

να επιθυμούμε να μετέχουμε σε ξένους κινδύνους,  

ούτε εκείνοι φαίνεται ότι είχαν τέτοια γνώμη,  

 

ώστε και σε όσους ήταν μακριά από την πατρίδα  

και σε όσους δεν διέπρατταν κανένα αδίκημα  

να παρέχουν αξιώματα στη διοίκηση της πολιτείας,  

αλλά περισσότερο  στερούσαν τα πολιτικά δικαιώματα  

ακόμα και από εκείνους που μαζί τους είχαν καταλύσει τη 

δημοκρατία. 

[6] Έπειτα, το να εξετάζει (κανείς) όσους είχαν υπηρετήσει 

στο ιππικό με βάση την (ξύλινη) πινακίδα  

είναι ανόητο ·  

γιατί σ' αυτήν (την πινακίδα) δεν περιλαμβάνονται πολλοί από 

εκείνους που παραδέχονται ότι ήταν ιππείς,  

ενώ είναι καταγραμμένοι μερικοί που είχαν φύγει από την 

πατρίδα. .  

Η πιο μεγάλη απόδειξη είναι ωστόσο εκείνη·  

όταν δηλαδή επιστρέψατε από την εξορία,  

αποφασίσατε με ψηφοφορία να σας παραδώσουν οι φύλαρχοι 

κατάλογο των ιππέων,  

για να εισπράξετε πίσω το επίδομα από αυτούς. 
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[7] ἐμὲ τoίνυν oὐδεὶς ἂν ἀπoδείξειεν  

oὔτ' ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων  

oὔτε παραδoθέντα τoῖς συνδίκoις  

oὔτε κατάστασιν καταβαλόντα.  

καίτoι πᾶσι ῥᾴδιoν τoῦτo γνῶναι,  

ὅτι ἀναγκαῖoν ἦν τoῖς φυλάρχoις,  

εἰ μὴ ἀπoδείξειαν τoὺς ἔχoντας τὰς καταστάσεις,  

αὐτoῖς ζημιoῦσθαι.  

ὥστε πoλὺ ἂν δικαιότερoν ἐκείνoις τoῖς 

γράμμασιν ἢ τoύτoις πιστεύoιτε:  

 

ἐκ μὲν γὰρ τoύτων ῥᾴδιoν ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ 

βoυλoμένῳ,  

ἐν ἐκείνoις δὲ τoὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖoν ἦν  

ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

 

[8] ἔτι δέ, ὦ βoυλή, εἴπερ ἵππευσα,  

 

oὐκ ἂν ἦ ἔξαρνoς ὡς δεινόν τι πεπoιηκώς,  

ἀλλ' ἠξίoυν,  

ἀπoδείξας ὡς oὐδεὶς ὑπ' ἐμoῦ τῶν πoλιτῶν 

κακῶς πέπoνθε,  

δoκιμάζεσθαι.  

ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένoυς,  

καὶ πoλλoὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βoυλεύoντας,  

πoλλoὺς δ' αὐτῶν στρατηγoὺς καὶ ἱππάρχoυς 

κεχειρoτoνημένoυς.  

ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλo με 
 

ἡγεῖσθε ταύτην 

πoιεῖσθαι τὴν ἀπoλoγίαν,  

ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μoυ καταψεύσασθαι.  

 

ἀνάβηθι δέ μoι καὶ μαρτύρησoν. 

[9] περὶ μὲν τoίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας  

oὐκ oἶδ' ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν:  

δoκεῖ δέ μoι, ὦ βoυλή, ἐν μὲν τoῖς ἄλλoις ἀγῶσι  

περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγoρημένων 

πρoσήκειν ἀπoλoγεῖσθαι,  

ἐν δὲ ταῖς δoκιμασίαις  

δίκαιoν εἶναι παντὸς τoῦ βίoυ λόγoν διδόναι. 

δέoμαι oὖν ὑμῶν μετ' εὐνoίας ἀκρoάσασθαί μoυ.  

πoιήσoμαι δὲ τὴν ἀπoλoγίαν  

ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. 

[7] Κανείς, λοιπόν, δεν θα μπορούσε ν' αποδείξει  

ούτε ότι αναφέρθηκε το όνομα μου από τους φυλάρχους  

ούτε ότι παραδόθηκα στους συνηγόρους του δημοσίου  

ούτε ότι επέστρεψα επίδομα.  

Και όμως είναι σε όλους εύκολο να κατανοήσουν αυτό,  

ότι δηλαδή ήταν υποχρεωτικό για τους φυλάρχους,  

αν δεν αποκάλυπταν αυτούς που είχαν εισπράξει τα 

επιδόματα, να τα πληρώνουν για τιμωρία οι ίδιοι.  

Συνεπώς, θα ήταν πολύ πιο δίκαιο (: σωστό) να δείχνετε 

εμπιστοσύνη σε εκείνους τους καταλόγους (των φυλάρχων) 

παρά σ' αυτούς (τις πινακίδες) 
.
  

γιατί από αυτούς (τις πινακίδες) ήταν εύκολο, για όποιον 

ήθελε, να διαγραφεί,  

σ' εκείνους όμως (των φυλάρχων) όσοι είχαν υπηρετήσει 

στο ιππικό ήταν υποχρεωτικό ν' αναφερθούν από τους 

φυλάρχους. 

[8] Επιπλέον, κύριοι βουλευτές, αν βέβαια υπηρέτησα ως 

ιππέας,  

δεν θα το αρνιόμουν επίμονα σαν να είχα κάνει κάτι 

φοβερό, αλλά θα είχα την αξίωση,  

αν θα αποδείκνυα ότι κανένας από τους πολίτες δεν έχει 

πάθει κακό από μένα,  

να εγκριθεί η εκλογή μου ως βουλευτή.  

Και βλέπω ότι κι εσείς έχετε αυτή τη γνώμη,  

και ότι πολλοί απ' όσους υπηρέτησαν τότε στο ιππικό είναι 

(τώρα) βουλευτές,  

και ότι πολλοί από αυτούς έχουν εκλεγεί στρατηγοί και 

ίππαρχοι.  

Επομένως, να θεωρείτε ότι για κανένα άλλο λόγο δεν κάνω 

την απολογία αυτή,  

παρά γιατί τόλμησαν (οι κατήγοροι) να πουν ολοφάνερα 

ψέματα εναντίον μου.  

Ανέβα, λοιπόν, και κατάθεσε ως μάρτυρας για μένα. 

[9] Σχετικά λοιπόν με την ίδια την κατηγορία  

δεν γνωρίζω για ποιο λόγο πρέπει να πω περισσότερα.   

Μου φαίνεται, όμως, κύριοι βουλευτές, ότι στις άλλες δίκες  

αρμόζει ν' απολογείται κάποιος μόνο για τις συγκεκριμένες 

κατηγορίες,  

στις δοκιμασίες, όμως,  

είναι δίκαιο να λογοδοτεί για όλη τη ζωή του.  

Σας παρακαλώ, λοιπόν, να με ακούσετε με ευνοϊκή διάθεση.  

Και θα απολογηθώ  

όσο μπορώ πιο σύντομα. 
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[10] ἐγὼ γὰρ πρῶτoν μὲν, oὐσίας μoι oὐ πoλλῆς 

καταλειφθείσης  

διὰ τὰς συμφoρὰς καὶ τὰς τoῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς 

πόλεως,  

δύo μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα  

ἐπιδoὺς τριάκoντα μνᾶς ἑκατέρᾳ,  

πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ' oὕτως ἐνειμάμην  

 

ὥστ' ἐκεῖνoν πλέoν ὁμoλoγεῖν ἔχειν ἐμoῦ τῶν 

πατρῴων,  

καὶ πρὸς τoὺς ἄλλoυς ἅπαντας oὕτως βεβίωκα  

ὥστε μηδεπώπoτέ μoι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν 

ἔγκλημα γενέσθαι. 

 

[11] καὶ τὰ μὲν ἴδια oὕτως διῴκηκα 
.  

 

περὶ δὲ τῶν κoινῶν  

μoι μέγιστoν ἡγoῦμαι τεκμήριoν εἶναι τῆς ἐμῆς 

ἐπιεικείας,  

ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσoι περὶ κύβoυς ἢ πότoυς ἢ 

[περὶ] τὰς τoιαύτας ἀκoλασίας τυγχάνoυσι τὰς 

διατριβὰς πoιoύμενoι,  

πάντας αὐτoὺς ὄψεσθέ μoι διαφόρoυς ὄντας,  

καὶ πλεῖστα τoύτoυς περὶ ἐμoῦ λoγoπoιoῦντας 

καὶ ψευδoμένoυς.  

καίτoι δῆλoν ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμoῦμεν,  

 

oὐκ ἂν τoιαύτην γνώμην εἶχoν περὶ ἐμoῦ.  

 

[12] ἔτι δ', ὦ βoυλή,  

oὐδεὶς ἂν ἀπoδεῖξαι περὶ ἐμoῦ δύναιτo  

 

oὔτε δίκην αἰσχρὰν oὔτε γραφὴν oὔτε 

εἰσαγγελίαν γεγενημένην:  

καίτoι ἑτέρoυς ὁρᾶτε πoλλάκις εἰς τoιoύτoυς 

ἀγῶνας καθεστηκότας.  

πρὸς τoίνυν τὰς στρατείας καὶ τoὺς κινδύνoυς 

τoὺς πρὸς τoὺς πoλεμίoυς  

σκέψασθε oἷoν ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. 

 [10] Εγώ, λοιπόν, κατ’αρχάς, αν και δεν μου απέμεινε 

μεγάλη περιουσία  

εξαιτίας των συμφορών και του πατέρα μου και της πόλης,  

 

πάντρεψα δύο αδελφές,  

δίνοντας προίκα τριάντα μνες στην καθεμιά,  

και με τον αδελφό μου μοιράστηκα (την πατρική περιουσία) 

έτσι,  

ώστε εκείνος να παραδέχεται ότι έχει περισσότερα από 

εμένα από την πατρική περιουσία,  

και σε σχέση με όλους τους άλλους έχω ζήσει έτσι,  

ώστε ποτέ μέχρι τώρα να μην έχω δώσει σε κανέναν καμιά 

αφορμή για παράπονο. 

 

[11] Τις ιδιωτικές μου υποθέσεις, λοιπόν, έτσι τις έχω 

ρυθμίσει.  

Σχετικά, όμως, με το δημόσιο βίο μου  

θεωρώ ότι πολύ μεγάλη απόδειξη της ευπρέπειάς μου (ή της 

τιμιότητάς μου) είναι  

ότι όσοι από τους νεότερους τυχαίνει να χάνουν τον καιρό 

τους με τα ζάρια ή τα ποτά ή με τέτοιους είδους ακολασίες,  

 

όλους αυτούς θα τους δείτε να είναι εχθρικοί απέναντί μου 

και να διαδίδουν πάρα πολλά ανακριβή λόγια (ή : ψευδείς 

φήμες) για μένα και ψέματα.  

Και όμως, είναι φανερό ότι, αν επιθυμούσαμε τα ίδια 

πράγματα,  

δεν θα είχαν για μένα τέτοια γνώμη. 

 

[12] Κι ακόμα, κύριοι βουλευτές,  

κανείς δεν θα μπορούσε ν' αποδείξει ότι έχει γίνει εναντίον 

μου  

ούτε ιδιωτική δίκη ντροπιαστική, ούτε έγγραφη καταγγελία 

για δημόσιο αδίκημα ούτε μήνυση για δημόσιο αδίκημα.  

Κι όμως, βλέπετε ότι άλλοι έχουν εμπλακεί πολλές φορές σε 

τέτοιους δικαστικούς αγώνες.  

Σχετικά, λοιπόν, με τις εκστρατείες και τους κινδύνους 

εναντίον των εχθρών,  

να εξετάσετε πόσο πρόθυμα εκπληρώνω το καθήκον μου 

προς την πατρίδα. 
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[13] πρῶτoν μὲν γάρ,  

ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐπoιήσασθε πρὸς [τoὺς] 

Βoιωτoὺς  

καὶ εἰς Ἁλίαρτoν ἔδει βoηθεῖν,  

ὑπὸ Ὀρθoβoύλoυ κατειλεγμένoς ἱππεύειν,  

 

ἐπειδὴ πάντας ἑώρων τoῖς μὲν ἱππεύoυσιν 

ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νoμίζoντας,  

τoῖς δ' ὁπλίταις κίνδυνoν ἡγoυμένoυς,  

 

ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τoὺς ἵππoυς ἀδoκιμάστων 

παρὰ τὸν νόμoν  

ἐγὼ πρoσελθὼν ἔφην τῷ Ὀρθoβoύλῳ ἐξαλεῖψαί 

με ἐκ τoῦ καταλόγoυ,  

ἡγoύμενoς αἰσχρὸν εἶναι τoῦ πλήθoυς μέλλoντoς 

κινδυνεύειν  

ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι.  

 

καί μoι ἀνάβηθι, Ὀρθόβoυλε. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

[14] Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς 

ἐξόδου,  

εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας μὲν χρηστοὺς ὄντας 

καὶ προθύμους,  

ἐφοδίων δὲ ἀποροῦντας,  

εἶπον ὅτι χρὴ τοὺς ἔχοντας παρέχειν τὰ ἐπιτήδεια 

τοῖς ἀπόρως διακειμένοις.  

καὶ οὐ μόνον τοῦτο συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις,  

ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα 

δραχμὰς ἑκατέρῳ,  

οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος,  

ἀλλ᾽ ἵνα παράδειγμα τοῦτο τοῖς ἄλλοις γένηται.  

Καί μοι ἀνάβητε. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ  

[13] Πρώτα πρώτα δηλαδή,  

όταν κάνατε τη συμμαχία με τους Βοιωτούς,  

 

και έπρεπε να τους βοηθήσετε στην Αλίαρτο,  

αν και είχα γραφτεί στον κατάλογο από τον Ορθόβουλο, για 

να υπηρετώ ως ιππέας,  

επειδή έβλεπα ότι όλοι πίστευαν για τους ιππείς ότι έπρεπε 

να υπάρχει ασφάλεια,  

ενώ αντίθετα για τους οπλίτες πίστευαν (ότι θα μπορούσε να 

υπάρξει) κίνδυνος,  

παρόλο που άλλοι κατατάχτηκαν στο ιππικό, χωρίς να 

υποβληθούν σε δοκιμασία κατά παράβαση του νόμου,  

εγώ, αφού παρουσιάστηκα στον Ορθόβουλο, του είπα να με 

διαγράψει από τον κατάλογο (των ιππέων),  

επειδή πίστευα ότι είναι ντροπή, ενώ ο λαός επρόκειτο να 

διατρέχει κινδύνους,  

εγώ να πάρω μέρος στην εκστρατεία αφού πάρω μέτρα  

ασφαλείας για τον εαυτό μου.  

Ανέβα, λοιπόν, Ορθόβουλε για μένα στο βήμα.  

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

[14] Όταν, λοιπόν, συγκεντρώθηκαν οι συνδημότες (μου) 

πριν από την εκστρατεία,  

επειδή γνώριζα ότι μερικοί από αυτούς ήταν βέβαια τίμιοι 

πολίτες και πρόθυμοι,  

αλλά ότι είχαν έλλειψη από προμήθειες (ή : εφόδια),  

είπα ότι πρέπει οι πλούσιοι να χορηγούν τα απαραίτητα 

στους φτωχούς.  

Και δε συμβούλευσα στους άλλους μόνο αυτό,  

αλλά και ο ίδιος έδωσα τριάντα δραχμές σε καθέναν από 

δύο άντρες,  

όχι επειδή είχα πολλά (χρήματα),  

αλλά για να γίνει αυτό παράδειγμα στους άλλους.  

Ανεβείτε για χάρη μου στο βήμα (να το επιβεβαιώσετε). 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ  
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[15] Μετὰ ταῦτα τοίνυν, ὦ βουλή,  

εἰς Κόρινθον ἐξόδου γενομένης  

καὶ πάντων προειδότων ὅτι δεήσει κινδυνεύειν,  

 

ἑτέρων ἀναδυομένων ἐγὼ διεπραξάμην  

ὥστε τῆς πρώτης τεταγμένος μάχεσθαι τοῖς 

πολεμίοις·  

καὶ μάλιστα τῆς ἡμετέρας φυλῆς δυστυχησάσης,  

καὶ πλείστων ἐναποθανόντων,  

ὕστερος ἀνεχώρησα τοῦ σεμνοῦ Στειριῶς  

τοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις δειλίαν ὠνειδικότος.  

 

[16] καὶ οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον μετὰ ταῦτα  

ἐν Κορίνθῳ χωρίων ἰσχυρῶν κατειλημμένων,  

ὥστε τοὺς πολεμίους μὴ δύνασθαι παριέναι,  

Ἀγησιλάου δ᾽ εἰς τὴν Βοιωτίαν ἐμβαλόντος  

ψηφισαμένων τῶν ἀρχόντων ἀποχωρίσαι τάξεις 

αἵτινες βοηθήσουσι,  

φοβουμένων ἁπάντων  

(εἰκότως, ὦ βουλή· δεινὸν γὰρ ἦν ἀγαπητῶς 

ὀλίγῳ πρότερον σεσωσμένους  

ἐφ᾽ ἕτερον κίνδυνον ἰέναι)  

προσελθὼν ἐγὼ τὸν ταξίαρχον ἐκέλευον  

ἀκληρωτὶ τὴν ἡμετέραν τάξιν πέμπειν.  

 

[17] ὥστ᾽ εἴ τινες ὑμῶν ὀργίζονται τοῖς τὰ μὲν 

τῆς πόλεως ἀξιοῦσι πράττειν,  

 

ἐκ δὲ τῶν κινδύνων ἀποδιδράσκουσιν,  

οὐκ ἂν δικαίως περὶ ἐμοῦ τὴν γνώμην ταύτην 

ἔχοιεν·  

οὐ γὰρ μόνον τὰ προσταττόμενα ἐποίουν 

προθύμως,  

ἀλλὰ καὶ κινδυνεύειν ἐτόλμων.  

καὶ ταῦτ᾽ ἐποίουν οὐχ ὡς οὐ δεινὸν ἡγούμενος 

εἶναι Λακεδαιμονίοις μάχεσθαι,  

ἀλλ᾽ ἵνα, εἴ ποτε ἀδίκως εἰς κίνδυνον 

καθισταίμην,  

διὰ ταῦτα βελτίων ὑφ᾽ ὑμῶν νομιζόμενος 

ἁπάντων τῶν δικαίων τυγχάνοιμι.  

Καί μοι ἀνάβητε τούτων μάρτυρες. 

[15] Μετά από όλα αυτά λοιπόν, κύριοι βουλευτές,  

όταν έγινε η εκστρατεία στην Κόρινθο  

και όλοι γνώριζαν από πριν ότι θα χρειαστεί να 

κινδυνεύσουν,  

ενώ κάποιοι απέφευγαν τη μάχη, εγώ κατόρθωσα  

ώστε να πολεμώ τους εχθρούς παραταγμένος στην πρώτη 

γραμμή  

και μάλιστα, παρόλο που η δική μας φυλή νικήθηκε  

και πάρα πολλοί σκοτώθηκαν,  

αποχώρησα (από τη μάχη) μετά τον αλαζόνα Στειριέα, ο 

οποίος έχει κατηγορήσει όλους τους ανθρώπους για δειλία.  

 

[16] Και όχι πολλές μέρες μετά από αυτά,  

ενώ είχαν καταληφθεί οχυρές θέσεις στην Κόρινθο,  

με αποτέλεσμα οι εχθροί να μη μπορούν να περάσουν,  

κι ενώ ο Αγησίλαος εισέβαλε στη Βοιωτία  

και (ενώ) οι άρχοντες αποφάσισαν να αποσπάσουν 

παρατάξεις (στρατού) για να τους βοηθήσουν,  

αν και όλοι γενικά φοβούνταν  

(εύλογα, κύριοι βουλευτές· γιατί ήταν φοβερό, ενώ λίγο 

πρωτύτερα είχαμε σωθεί μόλις και μετά βίας,  

να βαδίζουμε για νέο κίνδυνο),  

εγώ, αφού παρουσιάστηκα, πρότρεπα τον ταξίαρχο  

να αποστείλει το δικό μου τάγμα χωρίς κλήρωση. 

 

[17] Επομένως, αν κάποιοι από σας οργίζονται εναντίον 

εκείνων που έχουν την αξίωση να ασχολούνται με τα 

δημόσια πράγματα,  

αλλά δραπετεύουν από τη μάχη,  

δε θα είχαν δίκαια για μένα αυτή τη γνώμη.  

 

Γιατί, όχι μόνο εκτελούσα πρόθυμα τις διαταγές (των 

αρχόντων),  

αλλά και τολμούσα να διακινδυνεύω (τη ζωή μου).  

Και αυτά τα έκανα, όχι γιατί πίστευα ότι δεν είναι 

επικίνδυνο να πολεμά κανείς εναντίον των Λακεδαιμονίων,  

αλλά, αν κάποτε εμπλεκόμουν άδικα σε δικαστικό αγώνα,  

 

εφόσον εξαιτίας αυτών εσείς θα με θεωρούσατε καλύτερο,  

για να κερδίζω όλα τα δίκαιά μου.  

Και ανεβείτε (στο βήμα) για χάρη μου ως μάρτυρες αυτών.
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 [18] τῶν τoίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρoυρῶν 

oὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πώπoτε,  

ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνoν διατετέλεκα  

μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδoυς πoιoύμενoς,  

μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν:  

καίτoι χρὴ  τoὺς φιλoτίμως καὶ κoσμίως 

πoλιτευoμένoυς  

ἐκ τῶν τoιoύτων σκoπεῖν,  

ἀλλ' oὐκ εἴ τις κoμᾷ, διὰ τoῦτo μισεῖν:  

 

τὰ μὲν γὰρ τoιαῦτα ἐπιτηδεύματα oὔτε τoὺς 

ἰδιώτας oὔτε τὸ κoινὸν τῆς πόλεως βλάπτει,  

ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὸς τoὺς 

πoλεμίoυς ἅπαντες ὑμεῖς ὠφελεῖσθε.   

 

[19] ὥστε oὐκ ἄξιoν ἀπ' ὄψεως, ὦ βoυλή, oὔτε 

φιλεῖν oὔτε μισεῖν oὐδένα,  

ἀλλ' ἐκ τῶν ἔργων σκoπεῖν:    

πoλλoὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενoι καὶ 

κoσμίως ἀμπεχόμενoι  

μεγάλων κακῶν αἴτιoι γεγόνασιν,  

ἕτερoι δὲ τῶν τoιoύτων ἀμελoῦντες  

πoλλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένoι.   

 

[20- 21] ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βoυλή,  

καὶ διὰ ταῦτα ἀχθoμένων μoι,  

ὅτι νεώτερoς ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ.  

 

ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτoν ἠναγκάσθην ὑπὲρ τῶν 

ἐμαυτoῦ πραγμάτων δημηγoρῆσαι,  

ἔπειτα μέντoι καὶ ἐμαυτῷ δoκῶ φιλoτιμότερoν 

διατεθῆναι τoῦ δέoντoς,  

ἅμα μὲν τῶν πρoγόνων ἐνθυμoύμενoς,  

ὅτι oὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττoντες  

ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν  

(τὰ γὰρ ἀληθῆ χρὴ λέγειν)  

τoὺς τoιoύτoυς μόνoυς <τινὸς> ἀξίoυς 

νoμίζoντας εἶναι,  

ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τὴν γνώμην ἔχoντας  

τίς oὐκ ἂν ἐπαρθείη πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς 

πόλεως;  

ἔτι δὲ τί ἂν τoῖς τoιoύτoις ἄχθoισθε;  

 

oὐ γὰρ ἕτερoι περὶ αὐτῶν κριταί εἰσιν, ἀλλ' ὑμεῖς.

  

[18] Ποτέ, λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν απείχα από καμιά 

εκστρατεία και φρουρά,  

αλλά σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου  

με τους πρώτους ξεκινούσα τις εκστρατείες  

και επέστρεφα με τους τελευταίους.  

Πρέπει, λοιπόν, αυτούς που ασχολούνται με τα πολιτικά με 

φιλοτιμία και ευπρέπεια  

με αυτά τα κριτήρια να τους κρίνετε,  

και όχι αν κάποιος έχει μακριά μαλλιά, γι' αυτό να τον 

μισείτε :  

γιατί τέτοιες συνήθειες ούτε τους απλούς πολίτες βλάπτουν 

ούτε το δημόσιο,  

ενώ από αυτούς που με προθυμία πολεμούν τους εχθρούς 

όλοι γενικά εσείς ωφελείσθε.   

 

[19] Κατά συνέπεια, κύριοι βουλευτές, δεν είναι σωστό ούτε 

να αγαπάμε ούτε να μισούμε κανένα απ' την εμφάνιση του  

αλλά να τον κρίνουμε απ' τα έργα του.  

Γιατί πολλοί που μιλούν λίγο και ντύνονται με κοσμιότητα  

 

έχουν γίνει αίτιοι μεγάλων κακών,  

ενώ άλλοι που παραμελούν αυτού του είδους τα πράγματα 

πολλά και καλά πράγματα σας έχουν κάνει.   

 

[20-21] Κατάλαβα τώρα πια, κύριοι βουλευτές,  

ότι μερικοί θύμωσαν μαζί μου και γι’ αυτά,  

επειδή δηλαδή αν και ήμουν νεότερος, επιχείρησα να 

μιλήσω μπροστά στο λαό. 

Αλλά πρώτα-πρώτα αναγκάστηκα να αγορεύσω για να 

υπερασπιστώ τις υποθέσεις  μου,   

κι έπειτα νομίζω πως επέδειξα μεγαλύτερη φιλοδοξία απ’ 

όση θα έπρεπε·  

επειδή από τη μια σκέφτηκα τους προγόνους,  

ότι ακατάπαυστα συμμετείχαν στη διοίκηση της πόλης,  

κι από την άλλη επειδή έβλεπα εσάς  

(γιατί πρέπει να σας πω την αλήθεια)  

να θεωρείτε άξιους μόνο τέτοιου είδους ανθρώπους.  

 

Έτσι, βλέποντας ότι εσείς έχετε αυτή τη γνώμη,  

ποιος δε θα φιλοδοξούσε να πράττει και να αγορεύει για το 

καλό της πόλης;  

Αλλά για ποιο λόγο ενοχλείστε από τέτοιου είδους 

ανθρώπους;  

αφού γι’ αυτούς δεν υπάρχουν άλλοι κριτές παρά μόνον 

εσείς. 
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Παρ. 1-3 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1 :  κακῶς ἐμὲ ποιεῖν :  Ο ρήτορας εκφράζει τη βεβαιότητά του για τις κακές προθέσεις των κατηγόρων, 

μειώνοντάς τους ηθικά και προκαλώντας αρνητικά συναισθήματα εναντίον τους (ήθος αντιπάλου - παθοποιία). 

χάριν : πρωτοτυπία η έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους κατηγόρους. Με τον τρόπο αυτό ο ρήτορας επιδιώκει από 

τις πρώτες κιόλας λέξεις της απολογίας την πρόσεξιν και την εύνοιαν του ακροατηρίου του. 

ἡγοῦμαι γὰρ … καταστῆναι : επεξηγεί την αμέσως προηγούμενη άποψή του. Οι κατήγοροι, παρόλο που - ως 

κοινοί συκοφάντες - αδίκως τον σύρουν σε δίκη (τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις), άθελά τους του δίνουν την ευκαιρία 

να μιλήσει δημοσίως για τη ζωή του, να αποδείξει την εντιμότητά του και να πείσει τη Βουλή ότι πληροί τις ηθικές 

προϋποθέσεις για την κατάληψη του βουλευτικού αξιώματος. Με την επιλογή, μάλιστα, του ρήματος 

«ἀναγκάζωσιν» τονίζει την αδικία που υφίσταται, αλλά και δικαιολογεί την εκτεταμένη αναφορά στη ζωή του. 

2 :  σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω :Με υπερβολική αυτοπεποίθηση ο Μ. (σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω), εκφράζει την 

ελπίδα –που μοιάζει με βεβαιότητα- ότι θα μεταστρέψει τις όποιες δυσμενείς εντυπώσεις εναντίον του (εἴ τις πρός 

με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος) και θα πείσει για την ποιότητά του ως πολίτη («πολὺ βελτίω με εἰς τὸν 

λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι»). Προσπαθεί, έτσι, να προϊδεάσει τους βουλευτές, να προκαταλάβει την ευνοϊκή τους 

στάση, προκαλώντας παράλληλα το ενδιαφέρον τους για όσα θα πει (πρόσεξις).  

3  :  η παρ.3 αποτελεί την «πρόθεσιν», μια σύντομη έκθεση των όσων θα αναπτύξει ο ρήτορας στη συνέχεια. Από 

τα τρία μέρη της παραγράφου, τα δύο πρώτα είναι υποθετικοί συλλογισμοί και το τρίτο παρουσιάζει το 

κατηγορητήριο που θα αντικρούσει. 

Στο πρώτο μέρος  («ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω…πλέον εἶναι») δεσπόζει η φράση «εὔνους εἰμὶ τοῖς 

καθεστηκόσι πράγμασι» : τα «καθεστηκότα πράγματα» είναι  το δημοκρατικό πολίτευμα και ο Μ. θα προσπαθήσει 

να αποδείξει ότι είναι «εύνους» προς αυτό, έχει δηλαδή το απαραίτητο δημοκρατικό ήθος για την έγκριση της 

εκλογής του. Τα δημοκρατικά φρονήματα και η συμμετοχή στους αγώνες για την ανατροπή του καθεστώτος των 

Τριάκοντα Τυράννων συγκινούσαν ιδιαίτερα τους Αθηναίους, που διατηρούσαν νωπές ακόμα τις μνήμες της 

βιαιότητας του Κριτία και των συνεργατών του. Είναι εμφανής  η προσπάθεια του Μ. να επηρεάσει 

συναισθηματικά τους βουλευτές (παθοποιία) τονίζοντας ότι αγωνίστηκε μαζί τους για την επάνοδο της 

δημοκρατίας («τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν») και μάλιστα από αίσθημα καθήκοντος («ἠνάγκασμαι»). 

Ωστόσο, ο Μ. ζητά από τους βουλευτές να μην εγκρίνουν την εκλογή του αν αποδείξει μόνο τα δημοκρατικά του 

φρονήματα. Αναγνωρίζει την αξία της διαδικασίας της δοκιμασίας, κατά την οποία έπρεπε να αποδειχθεί και το 

ήθος του υποψήφιου άρχοντα. Η χρήση του ρήματος «ἀξιῶ», μάλιστα, τονίζει την πίστη του στην αναγκαιότητα 

του δημοκρατικού αυτού θεσμού. 

Έτσι, στο δεύτερο μέρος της παραγράφου, ο Μαντίθεος ζητά από τους βουλευτές (χρησιμοποιεί το ρήμα «δέομαι», 

ως ένδειξη σεβασμού και μετριοπάθειας) να εγκρίνουν την εκλογή του, αν αποδείξει ότι ο συνολικός τρόπος ζωής 

του ήταν έντιμος και δίκαιος («καὶ περί τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς»), σύμφωνος με το ιδανικό της 

«καλοκαγαθίας». Η φράση «πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ παρὰ τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν», ωστόσο, υπονοεί ότι οι 

κατήγοροί του –και μάλλον και άλλοι συμπολίτες του- τον κατηγορούσαν όχι μόνο για την ιππική υπηρεσία του την 

εποχή των Τριάκοντα, αλλά και για την εν γένει συμπεριφορά του. Ο Μ. θα αντικρούσει αυτές τις ψευδείς 

εντυπώσεις («δόξαν») και συκοφαντίες («λόγους») των εχθρών του.  

Στο τρίτο μέρος της παραγράφου ο Μ. παρουσιάζει τα βασικά σημεία του κατηγορητηρίου που θα επιχειρήσει να 

ανασκευάσει : α) ότι δεν υπηρέτησε στο σώμα των ιππέων την εποχή των Τριάκοντα Τυράννων («πρῶτον δὲ 

ἀποδείξω ὡς οὐκ ἵππευον») β) ότι δεν ήταν καν στην Αθήνα τότε («[οὔτ᾽ ἐπεδήμουν] ἐπὶ τῶν τριάκοντα») και άρα 

γ) ότι δεν έλαβε μέρος στο τυραννικό καθεστώς («οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας») 

 

Στόχοι του προοιμίου : Πρόσεξις (απροσδόκητη αρχή), Εύνοια (για τον Μαντίθεο μέσω της ηθοποιίας και 

παθοποιίας),  

Ευμάθεια (διαγράφονται οι δομικοί άξονες του λόγου : α) αντίκρουση των κατηγοριών για συμμετοχή στο 

καθεστώς των Τριάκοντα. β) Αναφορά στο βίο του, ώστε να δείξει  την εντιμότητά του). 
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Ρητορικά ήθη και πάθη στο προοίμιο 

 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ 

δόξα (<δοκέω -ῶ) : δοξασία, δοξαστικός, δοξολογία, άδοξος, αισιοδοξία, αισιόδοξος, απαισιοδοξία, απαισιόδοξος, 

ένδοξος, επίδοξος, παράδοξος, παραδοξολογία, επίδοξος, κενόδοξος, ματαιοδοξία, ματαιόδοξος, μισαλλοδοξία, 

μισαλλόδοξος, φιλοδοξία, φιλόδοξος, ορθόδοξος, δοκησίσοφος, δόγμα, δογματικός, δογματισμός, δογματικότητα, 

δοκάνη, δοκίμιο, δόκιμος, αδόκιμος, προσδοκία, προσδόκιμος, απροσδόκητος, δοκιμασία  

τυγχάνω : τύχη, τυχαίος, τυχερός, άτυχος, πρόστυχος, ευτυχία, δυστυχία, επιτυχία, ευτυχής, δυστυχής, επιτυχής, 

ατυχής, τυχοδιώκτης, τυχάρπαστος, τεύχος, εντευκτήριο, συνέντευξη, επίτευξη 

φαίνομαι : φάσμα, φαινόμενο, φαινομενικός, φανάρι, φανός, φανερός, φάντασμα, φαντασία, φανταστικός, 

φαντασίωση, φαντασμαγορικός, άφαντος, αφάνεια, διαφάνεια, έμφαση, εμφανής, επίφαση, επιφάνεια, επιφανής, 

διαφανής, αφανής, περιφανής, καταφανής, συκοφάντης, συκοφαντικός, φως, φαεινός, υπερήφανος, υπερηφάνεια.  

ἀκούω : ἀκοή, αὐτήκοος, εὐήκοος, ἀνήκουστος, ὑπήκοος  

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιο ήταν το έργο της Βουλής των Πεντακοσίων; 

2. «πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας» : Ποια εντύπωση επιδιώκει να δημιουργήσει 

ο ρήτορας με την απροσδόκητη αυτή δήλωσή του; 

3. ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους : να επισημάνεις 

το παράδοξο που υπάρχει στη φράση αυτή και να εξηγήσεις το στόχο του ρήτορα. 

4. Σε ποιο σημείο του κειμένου είναι εμφανής η αυτοπεποίθηση του Μαντίθεου και ποια σκοπιμότητα 

εξυπηρετεί;  

5. Με ποιους τρόπους ο Μαντίθεος προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή των βουλευτών και να 

κερδίσει την εύνοιά τους; 

6. Στοιχείο του προοιμίου ενός ρητορικού λόγου είναι και η εὐμάθεια. Πώς πραγματώνεται στο 

συγκεκριμένο προοίμιο; 

7. «ὡς εὔνoυς εἰμὶ τoῖς καθεστηκόσι πράγμασι» : Γιατί ο Μαντίθεος δηλώνει την εύνοιά του προς το 

δημοκρατικό καθεστώς; Έχει σχέση αυτό με τον χρόνο εκφώνησης του λόγου και τη σύνθεση της 

βουλής; 

8. Να εξηγήσεις τη χρήση των ρημάτων «ἀναγκάζωσιν», «ἀξιῶ» και «δέομαι».  

9. Ποιο είναι το κατηγορητήριο κατά του Μαντίθεου και σε ποιο σημείο του προοιμίου παρουσιάζεται;  

10. Να περιγράψετε το ήθος του Μαντιθέου και των κατηγόρων του, όπως αυτό διαγράφεται στο προοίμιο. 

11. Πώς παρουσιάζεται το ήθος των κατηγόρων στο προοίμιο; Να υποδείξεις τις σχετικές φράσεις του 

κειμένου και να τις σχολιάσεις.  

12. Να εντοπίσετε στο προοίμιο τα ρητορικά πάθη. 

 

Ηθοποιία Παθοποιία 

Ήθος ρήτορα / κατηγορουμένου : ευγνώμων προς τους 

κατηγόρους του, ανώτερος άνθρωπος, αποφασιστικός, με 

αυτοπεποίθηση, πιστός στο δημοκρατικό πολίτευμα, 

σέβεται το θεσμό της δοκιμασίας και τη βουλή, συνετός και 

έντιμος πολίτης.  

Ήθος κατηγόρων: κακοήθεις, συκοφάντες, αναξιόπιστοι.  

Ήθος ακροατών : τους κολακεύει αναφερόμενος στους 

δημοκρατικούς τους αγώνες 

Έναντι του ρήτορα / κατηγορουμένου : Εμπνέει 

τη συμπάθεια των δικαστών (παρουσιάζεται ως 

θύμα συκοφαντίας) και την εκτίμησή τους (για τα 

δημοκρατικά του φρονήματα, τους δημοκρατικούς 

του αγώνες και την έντιμη ζωή του) 

Έναντι των κατηγόρων : διεγείρει την οργή των 

δικαστών κατά των συκοφαντών κατηγόρων. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) 

με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της 

Β΄ στήλης  περισσεύουν): 

Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β΄ ΣΤΗΛΗ  

1. βούλομαι   

2. ἡγοῦμαι   

3. αἴτιος   

4. εὔνους   

5. ἀξιῶ   

α) ἔνοχος  

β) εὐμενής    

γ) ἀπαιτῶ  

δ) βουλεύομαι   

ε) οἴομαι   

στ) ἐχθρός   

ζ) ἐθέλω 

2. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την 

αντώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ 

στήλης  περισσεύουν):  

Α΄  Β΄  

1. κακῶς   

2. πολλή   

3. μέγιστος   

4. ἀηδῶς 

5. εὔνους   

α) ἡδέως  

β) δύσνους    

γ) ὀλίγη  

δ) βελτίων    

ε) ἐλάχιστος   

στ) μετρίως 

ζ) καλῶς 

3. Να συνδέσετε τις λέξεις/φράσεις του κειμένου, 

στην Α΄ στήλη, με τη σημασία τους στη Β΄ στήλη 

(δύο στοιχεία στη Β΄    στήλη περισσεύουν). 

Α΄  Β΄  

1. διαβάλλομαι  

2. κακῶς ποιῶ  

3. ἐπιδημῶ  

4. μετρίως  

5.ἐπιδείκνυμι  

α) διαμένω στην πόλη 

β) κόσμια, με μέτρο  

γ) ασύνετα  

δ) βλάπτω  

ε) μετακομίζω  

στ) αποδεικνύω   

ζ) συκοφαντούμαι 

4. Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β΄ 

στήλη) και ένα επίθετο (Γ΄ στήλη),  απλό ή 

σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ 

στήλης.   

ρηματικοί 

τύποι   

ουσιαστικά  επίθετα    

λέγοντος      

ἡγοῦμαι      

ἀξιῶ      

ἐπιδείξω      

μετέχειν   

5. λόγος, λέξις, πρᾶξις, πρᾶγμα, πράκτωρ: Να 

κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς τους 

επόμενους ρηματικούς τύπους του κειμένου 

λέγοντος και πεπραγμένων λέξεις της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, 

ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία. 

ενέργεια ή 

κατάσταση  

πρόσωπο 

που ενεργεί  

αποτέλεσμα 

ενέργειας 

   

   

6. Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ 

στήλης ένα παράγωγο επίθετο της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται 

στη Β΄ στήλη. 

Α΄  Β΄  Γ΄  

όνομα  κατάληξη  επίθετο  

τρόπος  -ικός    

χρόνος  -ιος    

πρᾶγμα  -ικός    

λόγος  -ιος    

ἄλλος  -οῖος  

7. συνῄδη, βουλομένοις, ποιεῖν, εἶχον, ἡγοῦμαι, ἠνάγκασμαι, φαίνωμαι, δέομαι, δοκιμάζειν, ἵππευον: Να 

γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από 

τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

8. βουλή, τρόπος, αἴτιος, κίνδυνος, κατηγορία, κατήγορος, ἔλεγχος, εὔνους, δόξα, πολιτεία: Να γράψετε 

για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

9. συνείδηση, εκποίηση, περιχαρής, πανάγαθος, κατάσταση, ανεξέλεγκτος, εύπιστος, λεξικό, απραξία, 

βελτίωση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις 

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

10. διαβεβλημένοις, καταστῆναι, ἐπειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν, συνῄδη, καταστῆναι, ἐπιδείξω, 

εὔνους, μετέσχον: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.  

11. Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:  

ἡγοῦμαι: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής  γλώσσας με την κατάληξη -μών.   

τρόπου: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

εὔνους: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

λέγοντος: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

πεπραγμένων: να σχηματίσετε ένα παράγωγο ουσιαστικό που να δηλώνει αποτέλεσμα ενέργειας. 
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Παρ. 4-8 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Στις παρ.4-8 ο Μ. αντικρούει τη βασική κατηγορία : ότι υπηρέτησε ως ιππέας την εποχή των Τριάκοντα και –άρα- 

ήταν «εύνους» προς το τυραννικό καθεστώς. Τα επιχειρήματά του είναι τρία :  

Α) παρ.4-5 :  απουσίαζε από την Αθήνα ήδη πριν από την καταστροφή του αθηναϊκού στόλου στους Αιγός 

Ποταμούς (405 π.Χ.), δεν έζησε την κατεδάφιση των τειχών (τῶν τειχῶν καθαιρουμένων) ούτε και την επιβολή του 

καθεστώτος (μεθισταμένης τῆς πολιτείας) και γύρισε στην πόλη σχεδόν ταυτόχρονα με το Θρασύβουλο και τους 

δημοκρατικούς (πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις). Έτσι, δεν ήταν λογικό (οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν) να συνεργαστεί με ένα 

καθεστώς που όδευε προς το τέλος του. Άλλωστε, οι ηγέτες του όχι μόνο δεν παρείχαν αξιώματα σ’αυτούς που 

βρίσκονταν μακριά από την πόλη (τοῖς ἀποδημοῦσι) και στους δίκαιους πολίτες (τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι), αλλά 

και στερούσαν τα πολιτικά δικαιώματα ακόμα και από εκείνους που μαζί τους κατέλυσαν το δημοκρατικό 

πολίτευμα, δηλαδή τους συμμάχους τους, τους συνεργάτες τους (μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν 

δῆμον). Πράγματι, όπως είναι γνωστό, ο ηγέτης των Τριάκοντα Τυράννων Κριτίας είχε καταδικάσει σε θάνατο τον 

άλλοτε φίλο του, μετριοπαθή ολιγαρχικό Θηραμένη, επειδή διαφωνούσε με την τρομοκρατική πρακτική του Κριτία.  

Η επιχειρηματολογία του Μ. μοιάζει πειστική, στηριγμένη σε πραγματικά γεγονότα. Απευθύνεται στο συναίσθημα 

των ακροατών, που είχαν ζήσει τα δραματικά εκείνα γεγονότα και συγκινούνται στο άκουσμά τους (παθοποιία). Δεν 

παραλείπει, άλλωστε, να κρατήσει αποστάσεις από τους Τριάκοντα, χαρακτηρίζοντας «ξένους» τους κινδύνους που 

εκείνοι διέτρεχαν (μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων) και κερδίζοντας έτσι την εύνοια των ακροατών. Έχει, 

ωστόσο, επισημανθεί ότι ο Μ. έφυγε από την Αθήνα όσο ακόμα υπήρχε δημοκρατία και επέστρεψε όταν την 

εξουσία είχαν οι Τριάκοντα, γεγονός που ίσως υποδεικνύει τις καλές σχέσεις που η οικογένειά του είχε με τους 

ολιγαρχικούς. (Για τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται στην παρ. 4, το Σάτυρο και την παραμονή του Μ. στον 

Πόντο, βλ. σχόλια σχολικού βιβλίου). 

 

Β) παρ. 6-7 : το σανίδιον (τι ήταν, βλ. σχόλιο σχ. βιβλίου), στο οποίο είναι αναγεγραμμένο το όνομα του 

Μαντιθέου και αποτελεί το μοναδικό  τεκμήριο που προσκόμισαν οι κατήγοροί του, είναι εντελώς αναξιόπιστο. Ο 

Μ. επικαλείται εδώ τη στοιχειώδη λογική των βουλευτών  (εὔηθές ἐστιν), επισημαίνοντας ότι σε αυτό δεν υπάρχουν 

γραμμένοι πολλοί από εκείνους, που οι ίδιοι ομολογούν ότι ήσαν ιππείς (πολλοὶ μέν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν 

οὐκ ἔνεισιν). Αντίθετα, είναι γραμμένοι μερικοί, που είχαν φύγει από την Αθήνα και άρα αποκλείεται να ήταν ιππείς 

(ἔνιοι δέ τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν). Πράγματι, το σανίδιον, εκτεθειμένο σε κοινή θέα, εύκολα 

αλλοιωνόταν (ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ). Έτσι ο Μ. εύκολα αμφισβητεί και ακυρώνει το μοναδικό 

αποδεικτικό στοιχείο των κατηγόρων του, που αποδεικνύονται αφελείς  (ευήθεις) εκτός από κακόβουλοι (ήθος 

αντιπάλου).  

Αντί του αναξιόπιστου σανιδίου, ο Μ. προσκομίζει ένα αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο 

προαναγγέλλει με τη φράση «ἐκεῖνος δ᾽ ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος», προκαταλαμβάνοντας τους βουλευτές και 

προκαλώντας την «πρόσεξίν» τους : τους καταλόγους των φυλάρχων (τι ήταν βλ. σχόλια σχ. βιβλίου). Οι 

κατάλογοι αυτοί έπρεπε (ἀναγκαῖον ἦν) να είναι ακριβείς, μια και, αν οι φύλαρχοι απέκρυπταν έναν ιππέα, θα 

έπρεπε οι ίδιοι να καταβάλουν το επίδομα (εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦσθαι). Με 

αδιαμφισβήτητη βεβαιότητα (οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν), δηλώνει ότι το όνομά του δεν αναγράφεται στους καταλόγους 

των φυλάρχων (οὔτ᾽ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων). Επιπλέον, κανείς δεν τον κατηγόρησε ότι δεν επέστρεψε το 

επίδομα (οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις) ούτε κανείς ανέφερε ότι επέστρεψε επίδομα (οὔτε κατάστασιν 

καταβαλόντα). Κατά συνέπεια, δεν υπήρξε ιππέας. Η βεβαιότητα του Μ. ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει τρία 

βασικά ενοχοποιητικά στοιχεία (που εκφράζονται με τρεις κατηγορηματικές μετοχές : ἀπενεχθέντα, παραδοθέντα, 

καταβαλόντα), τονίζεται με τη συσσώρευση αρνήσεων (οὑδείς…οὔτε…οὔτε…οὔτε) και προβάλλεται ως η 

μεγαλύτερη απόδειξη της αθωότητάς του. 

 

Γ) παρ. 8 : δεν πρέπει να θεωρείται κακό να υπηρετεί κανείς στο στρατό, ακόμα και υπό τυραννικό καθεστώς. Η 

υπηρεσία κατά τη διάρκεια ενός τυραννικού καθεστώτος δεν καθιστά τον στρατιώτη ανήθικο. Εξάλλου, πολλοί που 

υπηρέτησαν ως ιππείς επί των Τριάκοντα έχουν γίνει βουλευτές, στρατηγοί και ίππαρχοι. 
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Ο Μ. αρχίζει το συλλογισμό με μια εύστοχη «υπόθεση εργασίας» (εἴπερ ἵππευσα), μία υποθετική κατάσταση, 

προκειμένου να μπει στο πνεύμα του κατηγορητηρίου και να μπορέσει να αντικρούσει την κατηγορία. 

Εκπλήσσοντας τους δικαστές (πρόσεξις, παθοποιία) δεν αρνείται το υποθετικό ενδεχόμενο να διετέλεσε ιππέας κατά 

την τυραννία των Τριάκοντα (οὐκ ἂν ἦν ἔξαρνος), αφού κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο φοβερό (δεινόν) ούτε φαίνεται να 

αποτελεί πολιτικό έγκλημα : πολλοί από τους παρόντες βουλευτές εξελέγησαν όχι μόνο στο αξίωμα αυτό αλλά και 

στο αξίωμα του στρατηγού και του ιππάρχου, παρόλο που υπηρέτησαν στο ιππικό επί των Τριάκοντα (ὁρῶ … 

πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους). 

Με το ψυχολογικό αυτό επιχείρημα, σχεδόν απειλητικό για τους ακροατές (κατηγορούν εμένα, γιατί όχι και εσάς, 

κύριοι βουλευτές;), επιδιώκει να κερδίσει τελικά τη συμπάθειά τους και μια ευνοϊκή απόφαση (ἠξίουν 

δοκιμάζεσθαι). Εξάλλου, δεν έβλαψε κανέναν (οὐδεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε), όπως ούτε και οι 

βουλευτές, οι στρατηγοί ή οι ίππαρχοι.  

 

Ρητορικά ήθη και πάθη στις παρ. 4-8 

Ηθοποιία Παθοποιία 

Ήθος κατηγορουμένου : υπάκουος στον πατέρα του, 

ρεαλιστής, συνετός, ενάρετος πολίτης, εύστροφος, 

επειδή μειώνει την αξία ενός στοιχείου της κατηγορίας 

και προβάλλει την εγκυρότητα του καταλόγου των 

φυλάρχων. 

Ήθος κατηγόρων: αφελείς και επιπόλαιοι, αφού 

στήριξαν την κατηγορία σ’ ένα αναξιόπιστο στοιχείο. 

Έναντι των κατηγόρων : αντιπάθεια και αποστροφή 

για τους κατηγόρους, που συκοφαντούν έναν αθώο 

πολίτη. Προκαλεί αμφιβολία στους δικαστές για τη 

σοβαρότητα του κατηγορητηρίου (αναξιοπιστία 

σανιδίου) και αρνητικά συναισθήματα για τους 

κατηγόρους. 

Έναντι του ρήτορα / κατηγορουμένου : συμπάθεια για 

τον Μ. (αλλότριοι κίνδυνοι)- ασκεί ψυχολογική πίεση 

στους βουλευτές που διετέλεσαν ιππείς  

 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ 

μεθισταμένης <μετά + ἵσταμαι: στάση, στάσιμος, στασιμότητα, στασίδι, στατικός, σταθερός, σταθερότητα, 

αστάθεια, ασταθής, στάθμη, σταθμός, στάθμευση, στάδιο, σταυρός, σταύρωση, στήθος, επιστήθιος, στήλη, 

στηλιτεύω, στήσιμο, στητός, επιστητός, ιστός, στύλος, ανάσταση, ανάστημα, αντίσταση, απόσταση, απόστημα, 

διάσταση, διάστημα, έκσταση, ένσταση, κατάσταση, παράσταση, παράστημα, συμπαράσταση, υπόσταση, σύσταση, 

αποστασία, ακαταστασία, επιστασία, ορθοστασία, ορθοστατικός, προστασία, προστατευτικός, συστατικός, 

ηλιοστάσιο, μηχανοστάσιο, αμαξοστάσιο, προστάτης, παραστάτης, αποστάτης, επιστάτης, επαναστάτης, 

συμπαραστάτης, ανάστατος, ακατάστατος, καταστατικό, σταθεροποίηση, αντιστάθμιση  

ἤλθομεν < εἶμι/ἔρχομαι: ερχομός, οδός, έλευση, προσέλευση, διέλευση, ελευθερία, ανεξίτηλος, ισθμός, εισιτήριο, 

εξιτήριο, προσηλυτισμός, προσιτός, ιταμός, αμαξιτός 

εἰκὸς << ἔοικα: εικασία, εικόνα, εικονικός, επιεικής, εἰκάζω 

ἀφιγμένους < ἀπό+ ἱκνοῦμαι: ανέφικτος, άφιξη, εφικτός, ικανοποίηση, ικανοποιητικός, ικανός, ικανότητα, ικανώς, 

ικεσία, ικετευτικός, ικετεύω, ικετήριος, ικέτης, προίκα. 

μετέχειν << μετά+ἔχω: εξής, σχέση, σχεδόν, σχολείο, σχετικός, κατεχόμενος, διάδοχος, πάροχος, ανάδοχος, παροχή, 

εξοχή, σχόλη, σχολή, σχέδιο, σχεδιασμός, σχεδιαστής, σχετικός, άσχετος, σχετικότητα, σχεδίαση, σχεδιαστήριο, 

σχήμα, σχηματικός, σχηματισμός, έξοχος, εξοχότητα. 

ἐξαμαρτάνουσι  << ἁμαρτάνω: αμάρτημα, αμαρτία, αμαρτωλός, αναμάρτητος. 

σκοπεῖν << σκοπέω -ῶ: σκοπός, σκοπιά, σκόπιμος, σκόπελος, σκέψη, σκεπτικός, σκεπτικισμός, αυτοσκοπός, 

κερδοσκόπος, οιωνοσκόπος, καιροσκόπος, ωροσκόπος, άσκοπος, επίσκοπος, κατάσκοπος, πρόσκοπος, ανασκόπηση, 

βιντεοσκόπηση, επισκόπηση, δημοσκόπηση, βυθοσκόπηση, ακτινοσκόπηση, βολιδοσκόπηση, κερδοσκοπία, 

κατασκοπία, τηλεσκόπιο, περισκόπιο, στηθοσκόπιο, μικροσκόπιο, ωροσκόπιο, σκοποβολή, σύσκεψη, συνδιάσκεψη, 

περίσκεψη, επίσκεψη, επισκέψιμος  

εὔηθές <<εὖ+ἦθος << ἔθος (θ. ἐθ- + ίδ- + j- + -ω) : εθιμικός, έθιμο, εθιμοτυπία, εθιμοτυπικός, εθισμένος, εθισμός, 

έθος, ήθος, ηθικός, ανήθικος. 

ἀπενεγκεῖν <<φέρω (θ. φερ-, φορ-, φρ-, ενεκ-): φορῶ, φορά,  φέρετρο, φορέας, φορεῖο, φόρος,  φόρτος,  φορτίο, 

φορτικός , φερέγγυος, φορολογῶ, ἐπιφέρω, περιφέρω, ἀναφέρω,  ανηφόρα, ανηφορικός, ἀμφορέας, αγγελιαφόρος,  

λεωφόρος, δορυφόρος, καρποφόρος,  ψηφοφόρος, παράφορος, μισθοφόρος, διηνεκής [= αδιάκοπος] ,  

ῥᾴδιον: ραθυμία, ράθυμος, ραστώνη, ραδιουργία, ραδιούργος  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%22%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BF%CF%82+-%CE%B1+-%CE%BF%22&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%22%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BF%CF%82+-%CE%B1+-%CE%BF%22&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%E1%BC%90%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%E1%BC%90%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CE%AE%CF%82&dq=
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πέπονθε << πάσχω: αντιπάθεια, απάθεια, εμπαθής, ηδυπάθεια, πάθημα, πάθηση, παθητικός, παθογένεια, πάθος, 

πένθος, συμπάθεια. 

ὁρῶ (Θ : ὁρά, ὀπ- , ἰδ-) : όραμα, οραματιστής, όραση, ορατός, αόρατος, είδος, ειδύλλιο, είδωλο, επόπτης, ιδέα, 

ιδεοληψία, κάτοπτρο, κάτοψη, μάτι, οπή, οπτικός, οφθαλμός, παντεπόπτης, πρόσοψη, ύποπτος, ανύποπτος. 

ἀνάβηθι < ἀνά +βαίνω : άβατος, ακροβάτης, ανάβαση, αναβάτης, βάδην, βαθμός, βάθρο, βακτηρία, βάση, βασικός, 

βάσιμος, βατήρας, βατός, βήμα, βηματοδότης, βωμός, διάβαση, διαβάτης, δύσβατος, έμβασμα, επιβάτης, κατάβαση, 

μεταβατικός, παραβάτης, πρόβατο, πρόσβαση. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιος είναι ο κύριος στόχος του ρήτορα στη διήγηση; 

2. Να αναφερθείτε συνοπτικά στα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα που αναφέρει ο Μαντίθεος στην παρ. 4. 

3. Γιατί ο Μαντίθεος αλλάζει τη σειρά του κατηγορητηρίου και αρχίζει με την αποδημία του  στον βασιλιά του 

Πόντου; 

4. ἤλθοµεν πρὶν … πένθ’ ἡµέραις: Γιατί συνηγορεί υπέρ του Μαντιθέου η αναφορά στο γεγονός ότι επέστρεψε 

στην Αθήνα πέντε ημέρες πριν από την πτώση των Τριάκοντα; 

5. τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων: Ποια είναι η λειτουργία της φράσης αυτής σε σχέση µε το κατηγορητήριο σε βάρος 

του Μαντιθέου; 

6. ἀλλὰ µᾶλλον ἠτίµαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆµον: να αναλύσετε τη φράση. 

7. σανίδιον - κατάστασις :  α) να εξηγήσετε τι ήταν β) πώς τα αξιολογεί ο Μαντίθεος ως αποδεικτικά στοιχεία της 

αθωότητάς του; 

8. Ο Μαντίθεος χαρακτηρίζει την εγγραφή στο σανίδιον ως µη αξιόπιστη. Πώς αιτιολογεί το χαρακτηρισµό αυτό; 

9. Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπιστες πηγές σε σχέση με τα σανίδια;    

10. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι οι κατάλογοι των φυλάρχων ήταν εγκυρότεροι από τα 

σανίδια, στα οποία ήταν γραμμένα τα ονόματα των ιππέων; 

11. Να εντοπίσετε στο κείµενο τα σηµεία που ο Μαντίθεος αµφισβητεί την αξιοπιστία του σανιδίου. 

12. «οὐδείς …οὔτε … οὔτε ... οὔτε»: Τι προσπαθεί να επιτύχει ο Μαντίθεος µε αυτή τη συσσώρευση αρνήσεων; 

13. «ῥᾴδιον ἦν», «ἀναγκαῖον ἦν»: Σε τι αποσκοπεί ο ρήτορας με τη χρήση των φράσεων αυτών; 

14. εἴπερ ἵππευσα: Με ποια προϋπόθεση θα µπορούσε να αποτελεί εµπόδιο για την εκλογή του το γεγονός ότι 

διετέλεσε ιππέας; 

15. Ο Μαντίθεος καταφεύγει σε έναν υποθετικό συλλογισμό: εἴπερ ἵππευσα... δοκιμάζεσθαι. Ποιο είναι το 

περιεχόμενο του συλλογισμού και τι επιδιώκει με αυτόν; 

16. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο…ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι: Να σχολιάσετε με βάση το χωρίο το ήθος των 

κατηγόρων, όπως το παρουσιάζει ο Μαντίθεος. 

17. Ποια πτυχή του ήθους του επιδιώκει να προβάλει στην παρ.8 ο κατηγορούμενος και πού αποσκοπεί ως προς την 

παθοποιία;  

18. Να εντοπίσετε τα ρητορικά ήθη (του ρήτορα, των κατηγόρων και των βουλευτών) όπως διαγράφονται στο 

κείμενο. 

19. Να εντοπίσετε στο κείμενο τα ρητορικά πάθη. 

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

21. Να καταγράψετε συνοπτικά τα επιχειρήματα του Μαντιθέου στις παραγράφους 4-8.  



Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου, Κείμενο, μετάφραση, σχόλια, ερωτήσεις  σελ. 15 

Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την 

αντώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ 

στήλης  περισσεύουν):  

Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β΄ ΣΤΗΛΗ  

1. ἀποδημῶ  

2. κατέρχομαι  

3. πρότερον  

4. μᾶλλον  

5. πολλοί  

 

α) ἧττον  

β) διέρχομαι 

γ) ὀλίγοι  

δ) ἀπέρχομαι 

ε) ὕστερον   

στ) πρῶτον   

ζ) ἐπιδημῶ  

2. μεταδιδόναι, ἱππεύσαντας, σκοπεῖν, 

ὁμολογούντων, ἐγγεγραμμένοι, δῆμον, 

ἐψηφίσασθε, ἀπενεγκεῖν, ἀναπράξητε, 

διαιτησομένους, ἐξέπεμψε, μεθισταμένης, 

πολιτείας, ἐπιθυμεῖν, μετέχειν, φαίνονται, 

ἔχοντες, ἐξαμαρτάνουσι: Να γράψετε μία 

ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή 

της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις 

παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

3. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς 

τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, 

απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που 

σας δίνεται:   

ρηματικοί τύποι  κατάληξη  ομόρριζα 

ουσιαστικά 

ἐξέπεμψε  -ή      

ἔχοντες    -μα     

μεθισταμένης   -ις     

ἀποδημοῦσι   -ία    

μεταδιδόναι   -ις    

καθαιρουμένων -ις  

ἀφιγμένους  -ις    

ἐγγεγραμμένοι  -ή    

ἐψηφίσασθε  -μα    

ἀναπράξητε  -ις    

4. διαιτητής, κατάστημα, καθημερινός, 

ανεπιθύμητος, εκεχειρία, αποδημητικός, 

διάδοση, επίλυση, σκοπός, συνήθεια, γραφή, 

ανεξέλεγκτος, καταψήφιση, συμμετοχή, 

πράγμα πολιτειακός, άτιμος, δημοτικός, 

ομόλογος, παρουσία : Να συνδέσετε τις 

παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με 

τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν 

ετυμολογική συγγένεια.  

5. μεταδιδόναι, διαιτησομένους, ἐξέπεμψε, 

καθαιρουμένων, μεθισταμένης, 

ἐξαμαρτάνουσι, συγκαταλύσαντας, 

ἐγγεγραμμένοι, ἀναπράξητε : Να αναλύσετε τις 

παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα 

συνθετικά τους.  

6. Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:  

ἔχοντας: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό 

της αρχαίας ελληνικής  γλώσσας με την κατάληξη -ις.   

γνώμην: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας.   

ἀποδημοῦσι: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

ἐπιθυμεῖν: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

ἐψηφίσασθε: να σχηματίσετε ένα παράγωγο 

ουσιαστικό που να δηλώνει α ποτέλεσμα ενέργειας.    

ἀποδείξειεν: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής  γλώσσας με την 

κατάληξη -ις.   

πολιτεία: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

πρότερον: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

ἀφικνοῦμαι: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

πεποιηκώς: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής  γλώσσας με την 

κατάληξη -ις.   

ἀπολογία: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

δικαιότερον: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

γιγνώσκω: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

ἀποδείξειεν: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη στα 

συνθετικά της. 

7. ἀποδείξειεν, ἀνάβηθι, παραδοθέντα, 

καταβαλόντα, ζημιοῦσθαι, πιστεύοιτε 

ἐξαλειφθῆναι ἔχοντας, βουλομένῳ, ὁρῶ :  Να 

γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή 

σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις 

του κειμένου. 

8. Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις 

του κειμένου ἀνάβηθι και ἵππευσα ουσιαστικά 

(Α΄στήλη): ἀνάβασις, ἀναβάτης, βάθρον, 

ἱππάριον και ἵππευμα με την κατηγορία στην 

οποία ανήκουν (Β΄ στήλη): 

Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β΄ ΣΤΗΛΗ  

1. ἱππάριον  

2. βάθρον  

3. ἀνάβασις  

4. ἵππευμα  

5. ἀναβάτης  

α) ενέργεια ή κατάσταση  

β) υποκοριστικό  

γ) αποτέλεσμα ενέργειας  

δ) τόπος   

ε) πρόσωπο που ενεργεί 

9. σχήμα, εμπιστοσύνη, αδόκιμος, κατάχρηση, 

ατολμία, γνώστης, αποζημίωση, πάθος, 

χρήστης, παράβαση, παράδειγμα, ανήφορος, 

καταστατικό, πρόβλημα, διηνεκής: Να 

συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας 

ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με 

τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. 
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Παρ. 9-13 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

9 :  περὶ μὲν τoίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας oὐκ oἶδ' ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν : Η φράση είναι συνδετική με τα 

προηγούμενα : η κατάρριψη της ίδιας της κατηγορίας (παρ. 4-8) ολοκληρώθηκε και ο Μ. δεν έχει να προσθέσει 

τίποτε άλλο. Θα συνεχίσει την απολογία του αναφερόμενος στη διαγωγή που επέδειξε στον ιδιωτικό και δημόσιο 

βίο του. 

δoκεῖ δέ μoι, ὦ βoυλή, ἐν μὲν τoῖς ἄλλoις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγoρημένων πρoσήκειν 

ἀπoλoγεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δoκιμασίαις δίκαιoν εἶναι παντὸς τoῦ βίoυ λόγoν διδόναι  : η περίοδος εισάγει το 

δεύτερο μέρος της απολογίας του, στο οποίο θα αναφερθεί στη ζωή του (παντὸς τoῦ βίoυ λόγoν διδόναι), ιδιωτική 

και δημόσια. Επισημαίνει ότι, ενώ η λογοδοσία για τη ζωή δεν επιτρέπεται στις συνηθισμένες δίκες (ἐν τoῖς ἄλλoις 

ἀγῶσι), σε μια διαδικασία «δοκιμασίας» (για τη διαδικασία της δοκιμασίας βλ. στο σχόλιο του σχολικού βιβλίου), 

όπως αυτή, είναι απαραίτητη (ἐν δὲ ταῖς δoκιμασίαις δίκαιoν εἶναι παντὸς τoῦ βίoυ λόγoν διδόναι), αφού η έγκριση 

της εκλογής στο αξίωμα του βουλευτή εξαρτάται από την εν γένει ορθή και μετρημένη συμπεριφορά του 

δοκιμαζομένου : την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την τήρηση των παραδεκτών αξιών της πόλης, την 

αφοσίωσή του στην πατρίδα. Μάλιστα, ήδη στο προοίμιο (παρ. 3) ο Μ. αναφέρθηκε στην πρόθεσή του να δείξει ότι 

σε όλη τη ζωή του φέρθηκε με μετριοπάθεια και απέφυγε τις ακρότητες («περί τα ἄλλα μετρίως βεβιωκώς») και το 

ίδιο επισημαίνει και στην παρ. 11 με τη φράση «τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας». Έτσι, στις παρ. 9-17 θα προσπαθήσει να 

αναδείξει αυτή του την «ἐπιείκεια», δηλαδή την εντιμότητά του, τη μετρημένη και «καθώς πρέπει» ζωή του σε όλες 

της τις εκφάνσεις : α) την ιδιωτική ζωή («ἴδια»-παρ. 9-10) και β) τη δημόσια ζωή («κοινά», παρ. 11-17), 

αφιερώνοντας μάλιστα περισσότερο χρόνο στις στρατιωτικές του υπηρεσίες προς την πόλη (παρ. 13-17). 

δέoμαι oὖν ὑμῶν μετ' εὐνoίας ἀκρoάσασθαί μoυ : Ο Μ. επικαλείται ευθέως την εύνοια των ακροατών (όπως και 

στην παρ.1), για να προκαταλάβει τη δυσαρέσκειά τους για τυχόν μακρηγορία του. Σπεύδει δε να διαβεβαιώσει ότι 

δεν θα τους κουράσει («πoιήσoμαι δὲ τὴν ἀπoλoγίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων»). Ο έμπειρος Λυσίας 

γνωρίζει ότι τους βουλευτές, απλούς λαϊκούς ανθρώπους στην πλειοψηφία τους, κουράζουν τα πολλά λόγια και 

εκτιμούν τη συντομία. Με την αναφορά του στη συντομία του λόγου του, ο Μ. επιδιώκει και πάλι την εύνοια και 

την πρόσεξιν των ακροατών. 
1
0 :  ο Μ παρουσιάζει την άψογη συμπεριφορά του στην ιδιωτική του ζωή  :  

Αν και δεν κληρονόμησε μεγάλη περιουσία, λόγω των συμφορών του πατέρα του και της πόλης, κατόρθωσε να 

ανταποκριθεί -και με το παραπάνω- στις υποχρεώσεις του ως «προστάτης» της οικογενείας του, ως μεγαλύτερος 

αδελφός δηλαδή και αρχηγός του οἴκου μετά το θάνατο του πατέρα του. Συγκεκριμένα : 

Α) Πάντρεψε τις δύο αδελφές του, δίνοντας σε καθεμιά τους ως προίκα 30 μνες (3.000 δραχμές), χωρίς μάλιστα να 

έχει νομική  υποχρέωση γι’αυτό, αφού δεν υπήρχε σχετικός νόμος. Εκείνος, ωστόσο, τηρώντας τις συνήθειες της 

πόλης τις προίκισε με το σύνηθες ποσό, αποδεικνύοντας την εντιμότητά του και την ορθή του διαγωγή (για την 

προίκα, βλ. σχόλιο σχολικού βιβλίου) 

Β) Ως προστάτης της οικογενείας, μοιράστηκε την πατρική περιουσία με τον αδελφό του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε 

εκείνος, αν και μικρότερος, να λάβει το μεγαλύτερο μέρος της. Παρόλο που ο νόμος για τη διανομή της 

κληρονομιάς όριζε ότι όλοι οι γνήσιοι γιοί μοιράζονται σε ίσα μερίδια  την πατρική κληρονομιά, ο Μ. προτίμησε να 

«αδικήσει» τον εαυτό του υπέρ του μικρότερου αδελφού. Όπως και στην περίπτωση της προικοδότησης των 

κοριτσιών της οικογένειας, έτσι και εδώ ο Μ. παρουσιάζει τον εαυτό του να λειτουργεί με γνώμονα όχι το ατομικό 

του συμφέρον αλλά με ανιδιοτέλεια, αφιλοκέρδεια, αγάπη και φροντίδα για τα μικρότερα αδέλφια του, σαν 

πραγματικός πατέρας (ηθοποιία), εγείροντας στους δικαστές θετικά συναισθήματα για το πρόσωπό του 

(παθοποιία).  

oὐσίας μoι oὐ πoλλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφoρὰς καὶ τὰς τoῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως :  οι 

εκτεταμένες καταστροφές της πόλεως σε έμψυχο και άψυχο υλικό που προκάλεσε ο μακροχρόνιος 

Πελοποννησιακός πόλεμος επόμενο ήταν να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις και στις εμπορικές επιχειρήσεις του 

πατέρα του Μαντιθέου, που φαίνεται ότι καταστράφηκαν. Η κακή οικονομική κατάστασή του προφανώς τον 

υποχρέωσε να στείλει τα δυο του παιδιά στον φίλο του Σάτυρο στον Πόντο (παρ.4). Μετά το θάνατο του πατέρα 

του, ο Μ. κατόρθωσε να δημιουργήσει δική του περιουσία και, έτσι, αυτοπαρουσιάζεται  ως ένας προκομμένος και 

αυτοδημιούργητος νέος (ηθοποιία), συγκινώντας τους ακροατές και κερδίζοντας την εκτίμησή τους (παθοποιία). 
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Παράλληλα, η ταύτιση της οικογενειακής συμφοράς με τις συμφορές της πόλης στόχο έχει να επηρεάσει 

συναισθηματικά το δημοκρατικό ακροατήριο, που δεν είχε λησμονήσει τα τόσα δεινά που προκάλεσε η ήττα στον 

πόλεμο και η τυραννία των Τριάκοντα (παθοποιία).  

καὶ πρὸς τoὺς ἄλλoυς ἅπαντας oὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώπoτέ μoι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι : 

με τη φράση αυτή ο Μ. περνά από την αναφορά του στην έντιμη συμπεριφορά του προς την οικογένειά του, 

τονίζοντας ότι και προς όλους τους συμπολίτες του συμπεριφέρθηκε καθώς πρέπει, χωρίς να αδικήσει κανέναν και 

χωρίς να δημιουργήσει αφορμές για διαμαρτυρίες ή παράπονα, συμπληρώνοντας έτσι τη θετική εικόνα που 

επιδιώκει να προβάλει. Η έντεχνη συσσώρευση αρνήσεων (μηδεπώπoτέ …μηδὲ …μηδὲν) τονίζει  την εντιμότητά 

του. 

 

Παρ. 11-13 

Μετά την αναφορά του στην έντιμη ιδιωτική του ζωή (καὶ τὰ μὲν ἴδια oὕτως διῴκηκα), ο Μ. θα αναφερθεί (παρ. 

11-17) στην άψογη διαγωγή που επέδειξε ως Αθηναίος πολίτης (περὶ δὲ τῶν κoινῶν).  

11 :  Στην παρ.11 χρησιμοποιεί ως «μέγιστον τεκμήριον» της εντιμότητάς του («τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας») τις διαβολές 

που χρησιμοποιεί εναντίον η διεφθαρμένη αθηναϊκή νεολαία της εποχής του. Δεν έχω καμμία σχέση με τους νέους 

που συχνάζουν σε καπηλεία και σκιραφεία, πίνοντας και παίζοντας ζάρια (βλ. σχόλιο σχολικού βιβλίου) : νέος 

είμαι κι εγώ, αλλά φροντίζω την οικογένειά μου και ζω «μετρίως», όχι σαν κι αυτούς τους ακόλαστους και 

διεφθαρμένους («πάντας αὐτoὺς ὄψεσθέ μoι διαφόρoυς ὄντας»). Η αποστασιοποίησή του αυτή από τους 

«παραστρατημένους» συνομηλίκους του δημιουργεί ένα εύστοχο ψυχολογικό επιχείρημα : επειδή είμαστε 

διαφορετικοί με συκοφαντούν («πλεῖστα τoύτoυς περὶ ἐμoῦ λoγoπoιoῦντας καὶ ψευδoμένoυς»). Με τον τρόπο αυτό 

όχι μόνο αυτοχαρακτηρίζεται ως αγαθός νέος, αλλά και μειώνει ηθικά τους κατηγόρους του, κατηγορώντας τους ως 

διεφθαρμένους συκοφάντες και κερδίζοντας τη συμπάθεια των δικαστών (ηθοποιία, παθοποιία). Κλείνει το 

επιχείρημα με έναν υποθετικό λόγο, με ψυχολογική –περισσότερο- επίδραση προς το ακροατήριο, αμφίβολη όμως 

λογική αξία : αν είμασταν όμοιοι δεν θα με συκοφαντούσαν («εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμoῦμεν, oὐκ ἂν τoιαύτην γνώμην 

εἶχoν περὶ ἐμoῦ»). Ο ισχυρισμός αυτός στηρίζεται στη γνωστή παροιμία «ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει», δηλ. ο όμοιος 

τον όμοιο πάντα γυρεύει (Πλάτ. Συμπόσιο 195b). Εγώ, εννοεί, δεν είμαι όμοιός τους, το ανώτερο ήθος μου 

προκαλεί το φθόνο τους, γι’ αυτό και με κατηγορούν.  
1
2 :  ἔτι δ', ὦ βoυλή, oὐδεὶς ἂν ἀπoδεῖξαι … oἷoν ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει :  συμπληρώνοντας την 

αυτοπαρουσίασή του ως αγαθού πολίτη, ο Μ. στην παρ. 12 τονίζει ότι  ποτέ δεν κατηγορήθηκε για κανενός είδους 

αδίκημα και δεν παρουσιάστηκε ως κατηγορούμενος σε καμμία δίκη (oὐδεὶς ἂν ἀπoδεῖξαι περὶ ἐμoῦ δύναιτo oὔτε 

δίκην αἰσχρὰν oὔτε γραφὴν oὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην). Το πολυσύνδετο σχήμα και η συσσώρευση αρνήσεων  

(οὐδείς…oὔτε… oὔτε… oὔτε…) προσδίδει βεβαιότητα στο επιχείρημά του αυτό, με τον οποίο όχι μόνο προσπαθεί 

να αποδείξει την άμεμπτη συμπεριφορά του προς τους συμπολίτες του, αλλά και επικαλείται τον πρότερο έντιμο 

βίο του, που και σήμερα λαμβάνεται υπόψη ως ελαφρυντικό της θέσης του κατηγορουμένου από τα δικαστήρια. 

Μάλιστα, αναφέρεται σε όλες τις δυνατές μορφές αδικημάτων (δίκη, γραφὴ, εἰσαγγελία, βλ. σχετικά σχόλιο του 

σχολικού βιβλίου), για να δώσει απόλυτο περιεχόμενο στον ισχυρισμό του. Παράλληλα, επισημαίνει –με έμμεσα 

επικριτική διάθεση- τη συνήθεια πολλών συμπολιτών του να καταφεύγουν στα δικαστήρια ακόμα και για ασήμαντα 

αδικήματα (οι Αθηναίοι ήταν φιλόδικοι, βλ. σχόλιο σχολικού βιβλίου) : σε μια τέτοια φιλόδικη πόλη, όμως, εκείνος 

ποτέ δεν δικάστηκε, πράγμα που τονίζει ακόμα περισσότερο την εντιμότητά του (καίτoι ἑτέρoυς ὁρᾶτε πoλλάκις εἰς 

τoιoύτoυς ἀγῶνας καθεστηκότας). Το ηθικό αυτό επιχείρημα είναι πολύ πειστικό και χρησιμοποιείται από πολλούς 

ρήτορες, καθώς οι Αθηναίοι εκτιμούσαν όποιον δεν πήγαινε στα δικαστήρια είτε ως κατήγορος είτε ως 

κατηγορούμενος.  

πρὸς τoίνυν τὰς στρατείας καὶ τoὺς κινδύνoυς τoὺς πρὸς τoὺς πoλεμίoυς σκέψασθε oἷoν ἐμαυτὸν παρέχω τῇ 

πόλει : στο τέλος της παραγράφου εισάγει το θέμα στο οποίο θα αφιερώσει τις επόμενες παραγράφους (12-17) : την 

πρόθυμη προσφορά στρατιωτικών υπηρεσιών προς την πόλη του. Η προσφορά στρατιωτικής υπηρεσίας ήταν ένα 

από τα σημαντικότερα καθήκοντα του πολίτη προς την πόλη : όφειλε να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της με 

ανδρεία και αυταπάρνηση. Η προβολή από τον Μ. της προθυμίας του –στην οποία μάλιστα αφιερώνει πολλές 

παραγράφους- χρησιμοποιείται ως τεκμήριο της φιλοπατρίας του και συμπληρώνει την εικόνα του «καλού 

κἀγαθού» Αθηναίου πολίτη.  
1
3 : πρῶτoν μὲν γάρ, ὅτε τὴν συμμαχίαν … ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι. : στην παρ. 13 ο Μ. 

αναφέρεται στην αυταπάρνηση που επέδειξε κατά τη συμμετοχή του στη μάχη της Αλιάρτου στη Βοιωτία (395 π.Χ.) 

κατά την οποία οι Αθηναίοι έσπευσαν σε βοήθεια των συμμάχων τους Θηβαίων (ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐπoιήσασθε 
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πρὸς [τoὺς] Βoιωτoὺς) που πολεμούσαν εναντίον των Λακεδαιμονίων. Οι Λακεδαιμόνιοι υπό το Λύσανδρο 

ηττήθηκαν αφήνοντας στο πεδίο της μάχης 1.000 νεκρούς (βλ. σχόλιο σχολικού βιβλίου). Ο Μ. περιλαμβανόταν 

στον κατάλογο των ιππέων της Ακαμαντίδος φυλής, που συνέταξε ο φύλαρχος Ορθόβουλος  (ὑπὸ Ὀρθoβoύλoυ 

κατειλεγμένoς ἱππεύειν, βλ. σχόλιο σχολικού βιβλίου), ζήτησε όμως να διαγραφεί από τον κατάλογο των ιππέων 

και να στρατευθεί στο πεζικό, ως οπλίτης (ἐγὼ πρoσελθὼν ἔφην τῷ Ὀρθoβoύλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τoῦ καταλόγoυ). 

Ο λόγος ήταν, όπως ισχυρίζεται, ότι οι ιππείς των Αθηναίων και Βοιωτών θα είχαν ευκολότερο έργο και θα 

διέτρεχαν μικρότερο κίνδυνο (πάντας ἑώρων τoῖς μὲν ἱππεύoυσιν ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νoμίζoντας), διότι ήταν 

πολλοί και ικανοί, ενώ το ιππικό των Λακεδαιμονίων δεν ήταν αξιόμαχο. Αντίθετα οι οπλίτες θα αντιμετώπιζαν 

σοβαρούς κινδύνους λόγω της ισχύος του εχθρικού πεζικού (τoῖς δ' ὁπλίταις κίνδυνoν ἡγoυμένoυς). Άλλωστε, ήταν 

γεγονός ότι το ιππικό είχε λιγότερες απώλειες από το πεζικό. Ο Μ. δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτή την 

«προνομιακή» μεταχείριση και θεώρησε ντροπή, όπως λέει (ἡγoύμενoς αἰσχρὸν εἶναι), να πολεμήσει με 

μεγαλύτερη ασφάλεια από τους συμπολίτες του οπλίτες, που διέτρεχαν μέγιστο κίνδυνο (τoῦ πλήθoυς μέλλoντoς 

κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι). Η επιλογή του αυτή ερχόταν, μάλιστα, σε αντίθεση με 

την επιδίωξη άλλων πολιτών να στρατευθούν στο ιππικό χωρίς να έχουν υποβληθεί στην προβλεπόμενη από το 

νόμο «δοκιμασία» (ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τoὺς ἵππoυς ἀδoκιμάστων παρὰ τὸν νόμoν, για τη δοκιμασία των ιππέων 

βλ. σχόλιο σχολικού βιβλίου). Η έντονη αυτή αντίθεση των κινήτρων και των ενεργειών του Μ. απ’ τη μια και 

όσων πολέμησαν παράνομα ως ιππείς από την άλλη, προβάλλεται ως ισχυρότατο επιχείρημα για την άψογη 

συμπεριφορά του προς την πόλη. Ήταν τέτοια η διάθεσή του να υπερασπιστεί την πατρίδα του, τέτοια η τόλμη και 

η αυταπάρνησή του, ώστε προτίμησε να αντιμετωπίσει τους αυξημένους κινδύνους του οπλίτη, πολεμώντας όχι 

μαζί με τους αριστοκράτες ιππείς (κυρίως πλούσιοι αριστοκράτες στρατεύονταν στο ιππικό) αλλά με τον απλό λαό 

(που στρατεύονταν στο πεζικό).  Επιδεικνύει, έτσι, τα ιδιαίτερα αισθήματα αλληλεγγύης που έτρεφε για τους 

συμπολίτες του, ένα είδος δημοκρατικής συνείδησης, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως δημοκράτη που νοιάζεται 

και αγωνιά για τον απλό λαό, που συμπάσχει και κινδυνεύει μαζί του. Αν και αριστοκράτης ο ίδιος, δεν 

συμπεριφέρθηκε όπως οι άλλοι αριστοκράτες-ιππείς (ηθοποιία). Πώς θα μπορούσε, λοιπόν, να έχει συνεργαστεί με 

το ολιγαρχικό καθεστώς των Τριάκοντα; Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε την έντονη συναισθηματική επίδραση 

που θα είχε το επιχείρημα αυτό στο ακροατήριο, αποτελούμενο από απλούς δημοκρατικούς πολίτες (παθοποιία).  

καί μoι ἀνάβηθι, Ὀρθόβoυλε : Ο Μ. καλεί στο βήμα τον Ορθόβουλο, για να επιβεβαιώσει με τη μαρτυρία του όσα 

προανέφερε. Έτσι, το επιχείρημά του κερδίζει αδιαμφισβήτητη πειστικότητα. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. ἐν μὲν τoῖς ἄλλoις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγoρημένων πρoσήκειν ἀπoλoγεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς 

δoκιμασίαις δίκαιoν εἶναι παντὸς τoῦ βίoυ λόγoν διδόναι : α) ποια η λειτουργία της φράσης στη δομή του 

λόγου β) η διαδικασία της δοκιμασίας και η σημασία της στη δημοκρατική Αθήνα του 5
ου 

αι. (βλ. και σχόλιο 

βιβλίου σελ.97) 

2. ἐγὼ γὰρ πρῶτoν μὲν, oὐσίας μoι oὐ πoλλῆς καταλειφθείσης … πλέoν ὁμoλoγεῖν ἔχειν ἐμoῦ τῶν πατρῴων : 

α) Πώς επιδιώκει να αυτοπαρουσιασθεί ο Μαντίθεος μέσω της αναφοράς του στη διαχείριση των 

οικογενειακών του υποθέσεων μετά το θάνατο του πατέρα του; Β) Ποια στοιχεία για την ιδιωτική ζωή στην 

Αθήνα του 5ου αιώνα μπορούμε να εξαγάγουμε από το απόσπασμα; (βλ. και σχόλια βιβλίου σελ.97-8) 

3. διὰ τὰς συμφoρὰς καὶ τὰς τoῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως : Τι επιδιώκει ο Μαντίθεος συνδέοντας τις 

οικογενειακές του συμφορές με τις συμφορές της πόλης; 

4. περὶ δὲ τῶν κoινῶν μoι μέγιστoν ἡγoῦμαι τεκμήριoν εἶναι … oὐκ ἂν τoιαύτην γνώμην εἶχoν περὶ ἐμoῦ : 

μια λαϊκή παροιμία λέει «δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι». Πώς αξιοποιεί την αντίληψη αυτή ο 

Μαντίθεος στο απόσπασμα αυτό και με ποιο στόχο; 

5. ἔτι δ', ὦ βoυλή, oὐδεὶς ἂν ἀπoδεῖξαι περὶ ἐμoῦ δύναιτo oὔτε δίκην αἰσχρὰν oὔτε γραφὴν oὔτε εἰσαγγελίαν 

γεγενημένην : Ποια στοιχεία του ήθους του επιδιώκει να προβάλει στο απόσπασμα αυτό ο Μαντίθεος ; 

6. καίτoι ἑτέρoυς ὁρᾶτε πoλλάκις εἰς τoιoύτoυς ἀγῶνας καθεστηκότας.: σε ποια συνήθεια των Αθηναίων 

αναφέρεται ο Μ. εδώ και με ποιο στόχο; 

7. «δίκη», «γραφή», «εἰσαγγελία»: να εξηγήσετε τους όρους 

8. Να επισημάνετε χωρία των παρ. 9-13 με τα οποία ο Μαντίθεος αποσκοπεί να επηρεάσει συναισθηματικά τους 

δικαστές (παθοποιία). 

9. πρῶτoν μὲν γάρ, ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐπoιήσασθε … ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι. : πώς 

σκιαγραφεί το ήθος του ο Μ. με την αναφορά στη συμμετοχή του στη μάχη της Αλιάρτου;  
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10. ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τoὺς ἵππoυς ἀδoκιμάστων παρὰ τὸν νόμoν : α) να εξηγήσετε τη διαδικασία 

«δοκιμασίας»  των ιππέων β) που αποσκοπεί η επισήμανση αυτή του Μ. ; 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να γράψετε από δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

δοκεῖ, βίου, διδόναι, εὐνοίας,  καταλειφθείσης, συμφορὰς, ἐνειμάμην  

2. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου είναι ομόρριζες οι παρακάτω λέξεις :  υπαίτιος, διάλογος, δόγμα, 

συναγωγή, επιβίωση, προδότης, δέηση, παρανοϊκός, ελλιπής, φαρέτρα, κατανομή, συμπατριώτης, κλήση, 

γονίδιο, όψη, γηγενής, ευεξία, άβατος, τύχη. 

 

Παρ. 14-17 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Στις παραγράφους 14-17, ο Μαντίθεος συνεχίζει την αναφορά του στις στρατιωτικές υπηρεσίες που με ιδιαίτερη 

ανιδιοτέλεια, αυταπάρνηση, γενναιότητα και προθυμία προσέφερε στην πόλη. 

 

14 : συλλεγέντων τῶν δημοτῶν : πρόκειται για τους στρατευμένους συνδημότες του Μαντιθέου από τον δήμο του 

Θορικού. Τους καταλόγους των στρατευσίμων δημοτών κατάρτιζαν οι δήμαρχοι. 

 πρὸ τῆς ἐξόδου : πριν από την εκστρατεία στην Αλίαρτο (395 π.Χ.) 

 ἐφοδίων δ' ἀποροῦντας : οι Αθηναίοι στρατιώτες έπρεπε να φροντίζουν για τον οπλισμό τους. Ο ημερήσιος όμως 

μισθός που η Αθηναϊκή πολιτεία έδινε στον κάθε στρατιώτη ήταν μόνον δύο οβολοί και άλλοι δύο για τη διατροφή 

τους. Για τον λόγο αυτό εύποροι φιλάνθρωποι Αθηναίοι κάλυπταν με πρόσθετη εισφορά τις ανάγκες σε οπλισμό 

των απόρων στρατιωτών του δήμου τους. 

 εἶπον ὅτι χρὴ τοὺς ἔχοντας παρέχειν τὰ ἐπιτήδεια τοῖς ἀπόρως διακειμένοις :  ο Μαντίθεος πρότεινε να 

καλύψουν οι εύποροι πολίτες τα έξοδα για τον οπλισμό των άπορων συνδημοτών τους, αφού οι τέσσερεις οβολοί 

δεν επαρκούσαν γι’  αυτό. Μάλιστα, ο Μαντίθεος έδωσε το καλό παράδειγμα στους άλλους εύπορους πολίτες 

προσφέροντας από τριάντα δραχμές σε δύο άνδρες (καὶ οὐ μόνον τοῦτο συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις, ἀλλὰ καί... 

γένηται). Έτσι, η πρόταση του Μαντιθέου δεν έμεινε μόνο στα λόγια αλλά υλοποιήθηκε κιόλας από τον ίδιο, ώστε 

να παρακινήσει και τους άλλους να πράξουν το ίδιο. Η συμβουλή του αυτή και η προθυμία του να την εφαρμόσει 

πρώτος, αποδεικνύει όχι μόνο τη φιλοπατρία του, αλλά και την ανιδιοτέλεια του και την αλληλεγγύη του προς τους 

συμπολίτες του (ήθος του κατηγορουμένου). 

καί μοι ἀνάβητε : ο Μαντίθεος καλεί τους δύο άνδρες να επιβεβαιώσουν με τη μαρτυρία τους τα λεγόμενά του. 

 

15 : εἰς Κόρινθον ἐξόδου γενομένης : πρόκειται για την εκστρατεία στην Κόρινθο των Αθηναίων και των 

συμμάχων τους Κορινθίων, Βοιωτών και Αργείων κατά των Λακεδαιμονίων και των συμμάχων τους το 394 π.Χ. 

 πάντων προειδότων ὅτι δεήσει κινδυνεύειν : η σύγκρουση προβλεπόταν σκληρή, λόγω της ισοδυναμίας των 

αντιπάλων και του αήττητου των Λακεδαιμονίων. 

 ἑτέρων ἀναδυομένων ἐγὼ διεπραξάμην ὥστε τῆς πρώτης τεταγμένος μάχεσθαι τοῖς πολεμίοις : ενώ κάποιοι 

στρατιώτες, από δειλία, προσπάθησαν να μην πολεμήσουν, ο Μαντίθεος επιδίωξε και κατόρθωσε (διεπραξάμην), 

όχι μόνο να πολεμήσει αλλά και στην πρώτη γραμμή. Η αντίθεση αυτή εξαίρει τη γενναιότητα και τη φιλοπατρία 

του Μαντιθέου, που έλαβε μέρος ως οπλίτης στην επικίνδυνη εκείνη μάχη. 

τῆς ἡμετέρας φυλῆς δυστυχησάσης, καὶ πλείστων θανόντων : ο ρήτορας κατ' ευφημισμόν χρησιμοποιεί την 

ηπιότερη μετοχή δυστυχησάσης αντί της ἡττηθείσης. Η Ακαμαντίδα φυλή, στην οποία ανήκε ο Μαντίθεος, και οι 

άλλες πέντε που βρέθηκαν αντιμέτωπες στη Νεμέα με τους Λακεδαιμονίους με ηγέτη τον Αριστόδημο υπέστησαν 

οδυνηρή ήττα. Σκοτώθηκαν από τους Λακεδαιμονίους μόνον 8 και 1100 από τους συμμάχους τους, ενώ από τους 

αντιπάλους τους 2800 σ' εκείνη τη μεγάλη μάχη, όπως τη χαρακτηρίζει ο Δημοσθένης (Προς Λεπτίνην, 52). 

ὕστερος ἀνεχώρησα τοῦ σεμνοῦ Στειριῶς... ὠνειδικότος : ο στρατηγός Θρασύβουλος, που κατέλυσε την αρχή των 

Τριάκοντα και αποκατέστησε τη δημοκρατία στην Αθήνα, ήταν επικεφαλής των Αθηναίων στη μάχη της Νεμέας. 

Λέγεται Στειριεύς, διότι ανήκε στον δήμο Στειρία που υπαγόταν στην Πανδιονίδα φυλή. Η συμπεριφορά του προς 

τους άνδρες του, τους οποίους κατηγόρησε ως δειλούς χαρακτηρίζεται από τον Μαντίθεο αλαζονική 

(σεμνός=αλαζόνας). Ο Μαντίθεος τονίζει ότι αποχώρησε από το πεδίο της πολύνεκρης μάχης μετά τον 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/637/4097,18737/
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Θρασύβουλο. Το επιχείρημα αυτό ενισχύει το προηγούμενο και αναδεικνύει το ιδιαίτερο θάρρος που επέδειξε ο 

Μαντίθεος. 

 

16 : ἐν Κορίνθῳ χωρίων ἰσχυρῶν κατειλημμένων... παριέναι : παρά τη νίκη των Σπαρτιατών και των συμμάχων 

τους ο αντίπαλος συνασπισμός εξακολούθησε να κατέχει την Κόρινθο και με την κατάληψη οχυρών θέσεων πέτυχε 

τον έλεγχο του Ισθμού, εμποδίζοντας έτσι τους Σπαρτιάτες του Αριστόδημου να ενωθούν με τον στρατό του 

Αγησιλάου, που είχε ήδη φθάσει στη Βοιωτία. Τελικά μόνο μια μοίρα στρατού (600 περίπου άνδρες) κατάφερε να 

φθάσει στον Αγησίλαο.  

 Ἀγησιλάου δ᾽ εἰς τὴν Βοιωτίαν ἐμβαλόντος : ο Αγησίλαος, ο ικανότερος βασιλιάς που ανέδειξε η Σπάρτη, είχε 

εκστρατεύσει στη Μ. Ασία για να απελευθερώσει τις εκεί ελληνικές πόλεις από τους Πέρσες και με απώτερο σκοπό 

να καταλύσει το κράτος των Περσών για όσα κακά είχαν διαπράξει στους Έλληνες. Ο απώτερος σκοπός όμως δεν 

πραγματοποιήθηκε, διότι με εντολή των Εφόρων επέστρεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα, για να αντιμετωπίσει τον 

αντισπαρτιατικό συνασπισμό των Αθηναίων, Αργείων, Βοιωτών και Κορινθίων που είχε συγκροτηθεί με περσικά 

χρήματα. Ο Αγησίλαος εισέβαλε στη Βοιωτία τον Αύγουστο του 394 π.Χ. με 20.000 περίπου άνδρες.  

ψηφισαμένων τῶν ἀρχόντων ἀποχωρίσαι τάξεις αἵτινες βοηθήσουσι : οι Αθηναίοι αποφάσισαν να στείλουν 

ενισχύσεις για να αντιμετωπίσουν τον Αγησίλαο. Το ποια στρατιωτικά τάγματα θα αποστέλλονταν  θα οριζόταν με 

κλήρωση.  

τὸν ταξίαρχον : ταξίαρχος ήταν ο διοικητής της τάξεως, του πεζικού δηλ. σώματος της κάθε φυλής· γι' αυτό στην 

Αθήνα εκλέγονταν κάθε χρόνο με χειροτονία δέκα ταξίαρχοι, όσες και οι φυλές. 

φοβουμένων ἁπάντων... προσελθὼν ἐγὼ τὸν ταξίαρχον ἐκέλευον... πέμπειν : ο Μαντίθεος αναφέρεται στο μεγάλο 

φόβο που κατέλαβε τους στρατιώτες, αφού το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν τον ιδιαίτερα αξιόμαχο  στρατό του 

Αγησιλάου θα τους εξέθετε σε μεγάλους κινδύνους. Αντίθετα, ο Μαντίθεος παρουσιάστηκε στον αρχηγό του και 

ζήτησε να αποσταλεί η δική του παράταξη χωρίς κλήρωση. Ο ρήτορας αντιπαραθέτει με επιτυχία τον καθολικό και 

αιτιολογημένο φόβο των στρατιωτών προς τη θαρραλέα στάση του Μαντιθέου.  

εἰκότως, ὦ βουλή· δεινὸν γὰρ ἦν... ἐφ᾽ ἕτερον κίνδυνον ἰέναι : η παρατήρηση του Μαντίθεου, που δικαιολογεί το 

γενικό φόβο, είναι ένα επιτυχημένο ρεαλιστικό και ψυχολογικό επιχείρημα. Πράγματι, αποτελεί φοβερή δοκιμασία 

για τον στρατιώτη, που έχασε τη μάχη και ως εκ θαύματος σώθηκε, να ριχθεί με πεσμένο το ηθικό σε ελάχιστο 

χρονικό διάστημα σε έναν πολύ πιο δύσκολο αγώνα με αντίπαλο μάλιστα τον Αγησίλαο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 

Μαντίθεος αποδίδει το φόβο στις δύσκολες συνθήκες μετά την προηγούμενη ήττα και όχι σε δειλία. Κάτι τέτοιο 

ίσως θα πρόσβαλλε κάποιους από τους παρισταμένους δικαστές, που είχαν λάβει μέρος στα γεγονότα αυτά και 

είχαν φοβηθεί και εκείνοι.  

 

17 : εἴ τινες ὑμῶν ὀργίζονται... ἐκ δὲ τῶν κινδύνων ἀποδιδράσκουσιν : Συμπεραίνοντας, ο Μαντίθεος τονίζει ότι η 

αποφυγή της στρατιωτικής υπηρεσίας, η λιποταξία και η δειλία όχι μόνο δεν επέτρεπαν στον πολίτη να αναλάβει 

δημόσια αξιώματα, αλλά του στερούσαν και τα πολιτικά δικαιώματα. Θα ήταν, λοιπόν, δικαιολογημένη η οργή 

εναντίον όσων θα αξίωναν, αν και δειλοί ή λιποτάκτες, να αναλάβουν δημόσια αξιώματα. Αντίθετα, ο Μαντίθεος, 

που πολέμησε με ιδιαίτερη γενναιότητα για την πατρίδα του, είναι άξιος και κατάλληλος να αναλάβει δημόσιο 

αξίωμα, να εκλεγεί βουλευτής.  

  

οὐ γὰρ μόνον τὰ προσταττόμενα ἐποίουν προθύμως, ἀλλὰ καὶ κινδυνεύειν ἐτόλμων: η προθυμία στην εκτέλεση 

των διαταγών αλλά και η περιφρόνηση του κινδύνου διαφοροποιούν τον Μαντίθεο από όσους δείλιασαν ή 

λιποτάκτησαν.  

εἴ ποτε ἀδίκως εἰς κίνδυνον καθισταίμην, διὰ ταῦτα βελτίων ὑφ᾽ ὑμῶν νομιζόμενος ἁπάντων τῶν δικαίων 

τυγχάνοιμι. : ο Μαντίθεος υπονοεί ότι η συγκεκριμένη δίκη (δοκιμασία) είναι άδικη και έμμεσα απαιτεί από τους 

βουλευτές να τον δικαιώσουν. Με το «διά ταῦτα» συνοψίζει τις στρατιωτικές υπηρεσίες που τόσο πρόθυμα 

προσέφερε στην πόλη του και αναλυτικά ανέπτυξε στις προηγούμενες παραγράφους.  

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ παρ. 14-17 

1. Ποια ήταν η πρόταση του Μαντιθέου για τους στρατευμένους άπορους συνδημότες του;   

2. Πού απέβλεπε ο Μαντίθεος, όταν ο ίδιος παρείχε την οικονομική βοήθεια των τριάντα δραχμών στους δύο 

άπορους συνδημότες του;  

3. Πώς εκδήλωναν τη φιλοπατρία τους όσοι από τους Αθηναίους πολίτες διέθεταν οικονομική δύναμη;   
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4. Η οικονομική βοήθεια των ευπόρων προς τους απόρους παρουσιάζεται στο κείμενο ως προαιρετική. Να 

αναφέρετε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πλούσιοι Αθηναίοι είχαν και υποχρεωτικές οικονομικές επιβαρύνσεις.   

5. εἰς Κόρινθον ἐξόδου γενομένης καὶ πάντων προειδότων ὅτι δεήσει κινδυνεύειν: Σε ποια εκστρατεία αναφέρεται 

ο Μαντίθεος και ποια πρόβλεψη υπήρχε για την έκβασή της;   

6. Πώς κρίνετε τη στάση που τήρησε ο Μαντίθεος κατά την εκστρατεία των Αθηναίων εναντίον των 

Λακεδαιμονίων;  

7. καὶ μάλιστα τῆς ἡμετέρας φυλῆς δυστυχησάσης: Να σχολιάσετε τη μετοχή που χρησιμοποιεί ο ρήτορας, για να 

αναφερθεί στην ήττα που υπέστη η φυλή στην οποία ανήκε ο Μαντίθεος.  

8. Να επισημάνετε τα σημεία του κειμένου από τα οποία προκύπτει ο  θαρραλέος χαρακτήρας του Μαντιθέου.   

9. εἴ τινες ὑμῶν ὀργίζονται τοῖς τὰ ὲν τῆς πόλεως ἀξιοῦσι πράττειν, ἐκ δὲ τῶν κινδύνων ἀποδιδράσκουσιν: Ποιες 

συνέπειες επέφερε στην αρχαία Αθήνα η άρνηση στρατιωτικής υπηρεσίας και η επίδειξη δειλίας ενώπιον των 

πολεμικών κινδύνων;   

10. προσελθὼν ἐγὼ τὸν ταξίαρχον ἐκέλευον ἀκληρωτὶ τὴν ἡμετέραν τάξιν πέμπειν: Τι υποδηλώνει για τον 

Μαντίθεο η παράκλησή του να αποσταλεί η φυλή του ἀκληρωτὶ σε επικίνδυνες επιχειρήσεις;   

11. Ποιους αντιθετικούς συλλογισμούς χρησιμοποιεί ο Μαντίθεος για να ενισχύσει τη θέση του ενώπιον του 

δικαστηρίου;   

12. Για ποιο λόγο η συμμετοχή των φυλών σε ριψοκίνδυνες πολικές επιχειρήσεις οριζόταν με κλήρο;   

13. Ποια ήταν και πού οφείλεται η έκβαση της σύγκρουσης Αθηναίων  Σπαρτιατών στη μάχη της Νεμέας;   

14. Γιατί οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοί τους μετά την ήττα τους στη Νεμέα κατέλαβαν οχυρά στην περιοχή του 

Ισθμού;   

15. Γιατί ο Μαντίθεος αποκαλεί τον Θρασύβουλο «σεμνόν»;    

1. δεινὸν γὰρ ἦν ἀγαπητῶς ὀλίγῳ πρότερον σεσωσμένους ἐφ ἕτερον κίνδυνον ἰέναι:  α) Πιστεύετε ότι το 

επιχείρημα αυτό του  Μαντιθέου είναι ρεαλιστικό;  β)  Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.   

2.  α) Νομίζετε ότι η αναφορά του Μαντιθέου στα πολεμικά κατορθώματα του πείθει τους δικαστές;  β)  Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.      

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ παρ. 14-17 

 

1. Να γράψετε τα ρήματα της αρχαίας ελληνικής που παράγονται από τις λέξεις:   

πολίτης    

ἐπιτήδεια    

δειλία    

βουλή    

βελτίων    

ὁδὸς     

 

2. Να συνδέσετε τα ρήματα της ομάδας Α με τα συνώνυμα τους στην ομάδα Β.   

Ομάδα Α : 

μάχομαι  

ὀνειδίζω  

φοβοῦμαι  

νέμω  

σκοπῶ  

δεῖ  

δέομαι  

βοηθῶ 

δίδωμι  

δύναμαι  

ἡγοῦμαι  

Ομάδα Β  

πρέπει, προσήκει, χρή  

ἱκετεύω, κελεύω  

ἐπικουρῶ  

παρέχω, προσφέρω  

οἷός τ’ εἰμί + απαρέμφατο  

ὁδηγῶ / ἄρχω, κρατῶ / δοκῶ, κρίνω  

βουλεύομαι, λογίζομαι, φρονῶ  

διαμερίζω / βόσκω / ἀπολαύω, καρποῦμαι  

δέδοικα, ὀκνῶ  

ἐπιτιμῶ, ψέγω, αἰτιῶμαι  

ἀγωνίζομαι, πολεμῶ   

 

3. Να γράψετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά ή επίθετα για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου (παρ. 14) : 

συλλεγέντων   

ἀποροῦντας    

παρέχειν    

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/637/4097,18737/
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συνεβούλευον    

γένηται    

ἀνάβητε   

 

4. Να γράψετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά ή επίθετα για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου (παρ. 15): 

προειδότων    

ἀναδυομένων    

ἐναποθανόντων    

ἀνεχώρησα    

 

5. Να γράψετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά ή επίθετα για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου (παρ. 16): 

κατειλημμένων    

ἐμβαλόντος    

σεσωσμένους    

πέμπειν   

 

6. Να γράψετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά ή επίθετα για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου (παρ. 17): 

ἀξιοῦσι    

ἐποίουν    

καθισταίμην    

τυγχάνοιμι   

 

7. Να συνδέσετε τα ρήματα της ομάδας Β με τα συνώνυμα τους στην ομάδα Α και τα 

αντίθετά τους στην ομάδα Γ.   

Ομάδα Α  

διαφυλάττω  

πένομαι, στεροῦμαι  

λαγχάνω  

δρῶ, ποιῶ, ἐργάζομαι  

ἀγανακτῶ, δυσφορῶ   

ἀτυχῶ, κακοπραγῶ, 

κακοπαθῶ  

Ομάδα Β  

ὀργίζομαι  

πράττω  

δυστυχῶ  

σῴζω  

κληρῶ  

ἀπορῶ  

 

Ομάδα Γ  

πραΰνω  

εὐπορῶ, πλουτῶ  

ἀπόλλυμι   

εὐδαιμονῶ, εὐτυχῶ, εὖ 

πράττω  

αἱροῦμαι, χειροτονῶ  

ἀργῶ   
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Παρ. 18-21 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 

18 : τῶν τoίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρoυρῶν …μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν :  Ο Μ. συνεχίζει την 

αναφορά του στην προθυμία με την οποία πρόσφερε πάντοτε τις στρατιωτικές του υπηρεσίες στην πόλη :  δεν 

έχασε εκστρατεία, με τους πρώτους εκστράτευε και επέστρεφε με τους τελευταίους.  

καίτoι χρὴ τoὺς φιλoτίμως καὶ κoσμίως πoλιτευoμένoυς ἐκ τῶν τoιoύτων σκoπεῖν, ἀλλ' oὐκ εἴ τις κoμᾷ, διὰ 

τoῦτo μισεῖν : κατά τον δοκιμαζόμενο Μ. η άψογη εκτέλεση των στρατιωτικών υποχρεώσεών του αποτελεί 

απόδειξη της φιλοτιμίας του και της κοσμιότητάς του, της εντιμότητας και της συνέπειάς του στη εκτέλεση των 

πολιτικών του καθηκόντων και στη διαχείριση των ζητημάτων της πόλεως. Εφόσον, λοιπόν, πρόσφερε τις 

στρατιωτικές του υπηρεσίες με τέτοια προθυμία (ἐκ τῶν τoιoύτων) πρέπει , ασφαλώς, να κριθεί άξιος από τους 

αξιολογητές του να αναλάβει το αξίωμα του βουλευτή (χρὴ τoὺς φιλoτίμως καὶ κoσμίως πoλιτευoμένoυς ἐκ τῶν 

τoιoύτων σκoπεῖν). Το κριτήριο λοιπόν, που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι δικαστές είναι η δράση του, οι 

πράξεις του και όχι η εξωτερική του εμφάνιση. Πράγματι, ο Μαντίθεος και πολλοί αριστοκρατικοί νέοι της τάξεως 

των ιππέων έτρεφαν μακριά κόμη μιμούμενοι τους Λακεδαιμονίους, ενώ οι περισσότεροι ελεύθεροι Αθηναίοι της 

κλασικής περιόδου είχαν τα μαλλιά τους αρκετά κοντά, ήδη από την εφηβική ηλικία. Η επιλογή τους αυτή, όμως, 

τους έκανε αντιπαθείς σε πολλούς δημοκρατικούς, αφού συμβόλιζε τη συμπάθειά τους για τη Σπάρτη, το 

σπαρτιατικό τρόπο ζωής, το σπαρτιατικό πολίτευμα, τον «φιλολακωνισμό» τους (oὐκ εἴ τις κoμᾷ, διὰ τoῦτo μισεῖν). 

Η «λακωνίζουσα» εξωτερική εμφάνιση του Μ. αποτελούσε μειονέκτημα γι’ αυτόν, αφού ασφαλώς θα είχε 

σχολιαστεί δυσμενώς. Ωστόσο, μετατρέπεται από το Λυσία σε πλεονέκτημα, σε επιχείρημα υπέρ του πελάτη του. Η 

εικόνα αυτή, λέει ο Μ. δεν πρέπει να οδηγήσει τους δικαστές σε λάθος συμπεράσματα ούτε και σε αντιπάθεια για 

το άτομό του.  
1
9 :  ὥστε oὐκ ἄξιoν ἀπ' ὄψεως, ὦ βoυλή, oὔτε φιλεῖν oὔτε μισεῖν oὐδένα, ἀλλ' ἐκ τῶν ἔργων σκoπεῖν : Το 

ήθος, η ανδρεία, οι πράξεις προσφοράς προς την πόλη είναι που έχουν σημασία σε μια διαδικασία δοκιμασίας κι όχι 

η εξωτερική εμφάνιση (ὥστε oὐκ ἄξιoν ἀπ' ὄψεως, ὦ βoυλή, oὔτε φιλεῖν oὔτε μισεῖν oὐδένα, ἀλλ' ἐκ τῶν ἔργων 

σκoπεῖν). Το ορθό κριτήριο για την αξιολόγηση του πολίτη είναι η «ουσία» του, το ήθος του και οι πράξεις του και 

όχι η εξωτερική του εμφάνιση (ὄψις). Άλλωστε, πολλοί καθώς πρέπει εξωτερικά έχουν βλάψει την πόλη (πoλλoὶ 

μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενoι καὶ κoσμίως ἀμπεχόμενoι μεγάλων κακῶν αἴτιoι γεγόνασιν), ενώ άλλοι, που η 

εξωτερική τους εμφάνιση προκαλεί αντιπάθειες έχουν ωφελήσει την πόλη. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, 

ισχυρίζεται οΜ., αντιθέτοντας και πάλι τον εαυτό του με τους κακούς πολίτες, αυτός, ένας «καλός κἀγαθός» 

Αθηναίος (ἕτερoι δὲ τῶν τoιoύτων ἀμελoῦντες πoλλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένoι). 

20-21 :  νεώτερoς ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ : σύμφωνα με το νόμο του Σόλωνα δικαίωμα αγόρευσης 

στην Εκκλησία είχαν μόνον οι Αθηναίοι πολίτες άνω των πενήντα ετών και οι μεγαλύτεροι αγόρευαν πρώτοι. Το 

προνόμιο αυτό της ηλικίας προ πολλού είχε καταργηθεί και όλοι οι πολίτες από είκοσι χρόνων και άνω μπορούσαν 

να μιλήσουν. Γενικά πάντως οι νέοι απέφευγαν για λόγους ευγενείας να λάβουν πρώτοι τον λόγο. 

ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτoν ἠναγκάσθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτoῦ πραγμάτων δημηγoρῆσαι : προφανώς εδημηγόρησε για 

να διασώσει την πατρική περιουσία από τον κίνδυνο της δήμευσης (βλ. §10 «διὰ τὰς συμφορὰς τὰς τοῦ πατρός») 

ἔπειτα μέντoι καὶ ἐμαυτῷ δoκῶ φιλoτιμότερoν διατεθῆναι τoῦ δέoντoς : ευγενής έκφραση ειλικρίνειας του 

Μαντιθέου. Παραδέχεται ότι υπερέβαλε, δείχνοντας μεγαλύτερο ζήλο από όσο έπρεπε.  

ἅμα μὲν τῶν πρoγόνων ἐνθυμoύμενoς, ὅτι oὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττoντες : η προγονική παράδοση 

ενασχόλησης με τα κοινά που έπρεπε να συνεχιστεί αποτελεί τον πρώτο λόγο της υπέρμετρης φιλοδοξίας του 

Μαντιθέου. Ο Μ. δικαιολογεί τη συμπεριφορά του ως συνεπή στις συνήθειες των προγόνων. 

ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν τὰ γὰρ ἀληθῆ χρὴ λέγειν τoὺς τoιoύτoυς μόνoυς <τινὸς> ἀξίoυς νoμίζoντας εἶναι : η άποψη 

της πολιτείας ότι μόνον οι ασχολούμενοι με τα κοινά θεωρούνται άξιοι πολίτες κέντρισε περισσότερο τη φιλοδοξία 

του. 

ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τὴν γνώμην ἔχoντας τίς oὐκ ἂν ἐπαρθείη πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως : ο 

ρήτορας εγκωμιάζει τους Βουλευτές, οι οποίοι ως εκφραστές του πνεύματος της πολιτείας, υπηρέτες και προστάτες 

του κοινού συμφέροντος, με την ανάλογη στάση τους παρακινούν τον κάθε πολίτη να ασχοληθεί με τα ζητήματα 

της πόλεως. 

ἔτι δὲ τί ἂν τoῖς τoιoύτoις ἄχθoισθε; oὐ γὰρ ἕτερoι περὶ αὐτῶν κριταί εἰσιν, ἀλλ' ὑμεῖς : ο Μαντίθεος τελειώνει 

την απολογία του υποβάλλοντας στους βουλευτές μια ρητορική ερώτηση που ισοδυναμεί με έντονη άρνηση, την 
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οποία και αιτιολογεί. Τους λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να δυσανασχετούν με τέτοιους πολίτες, τους οποίους οι ίδιοι 

παρακίνησαν με τη στάση τους να ασχοληθούν με τα κοινά. Διότι αυτοί τους κρίνουν με τη δοκιμασία και όχι 

άλλοι. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ παρ. 18-19 

1. Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν … μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν : Πώς παρουσιάζει ο Μαντίθεος τη 

στρατιωτική του προσφορά προς την πόλη;  Τι επιδιώκει;  

2. εἴ τις κομᾷ :  Ποιες πληροφορίες αντλούμε από τη φράση αυτή σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση του 

Μαντιθέου;  Σχετίζεται αυτή με τις πολιτικές του πεποιθήσεις; 

3. καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους … πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι : Η 

εξωτερική εμφάνιση («ὄψις») μπορεί, κατά την άποψη του Μαντιθέου,  να αποτελέσει ασφαλές κριτήριο για 

την αξιολόγηση του ήθους ενός πολίτη; Πώς αιτιολογεί την άποψή του αυτή; 

4. καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους … πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι : Ποια 

είναι, σύμφωνα με τον Μαντίθεο,  τα ορθά κριτήρια για την αξιολόγηση του ήθους ενός πολίτη;  

5.  «ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν»: Να 

αναλύσετε τη λειτουργία της αντίθεσης που χρησιμοποιεί ο Μαντίθεος στο απόσπασμα αυτό. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ παρ. 18-19 

1. απερίσκεπτος, ακατέργαστος, έλλειμμα, διακόσμηση: να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του  

κειμένου που έχουν ετυμολογική συγγένεια. 

2. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις είναι ομόρριζες με τη λέξη ἀπελείφθην; 

έλλειψη, κατάληψη, διάλυμα, διάλειμμα, λήμμα, υπόλοιπο, λιποτάκτης 

3. Να γράψετε δύο ομόρριζα ουσιαστικό ή επίθετα (απλά ή σύνθετα) της νέας ελληνικής για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

 ομόρριζα ουσιαστικά ή επίθετα 

1. ἀπελείφθην    

2. πολιτευομένους    

3. σκοπεῖν   

4. κομᾷ   

5. ἐπιτηδεύματα    

6. βλάπτει   

7. ὠφελεῖσθε   

8. ὄψεως   

9. ἔργων    

10. γεγόνασιν   

3. Να συνδέσετε τα ρήματα της στήλης Α με τα συνώνυμά τους στη στήλη Β. 

στήλη Α στήλη Β 

1. θέλω  

2. ἀμπέχω - ἀμπίσχω  

3. ὠφελῶ  

4. ποιῶ  

5. βλάπτω  

6. ἀμελῶ  

7. χωρῶ  

8. γίγνομαι  

9. διαλέγομαι  

10. φιλῶ  

 ἀδικῶ,  

 φθείρω  

 δρῶ, ἐργάζομαι, κατασκευάζω  

 βαδίζω, βαίνω, πορεύομαι  

 συζητῶ, συνομιλῶ  

 ἀμφιέννυμι, ἐνδύω  

 βοηθῶ, ὀνίνημι  

 εἰμί, γεννῶμαι, φύομαι  

 ἀγαπῶ  

 ὀλιγωρῶ, ῥᾳθυμῶ  

 βούλομαι, ἐπιθυμῶ, ποθῶ, ἐφίεμαι 

 

4. Στη στήλη Β να γράψετε τα ρήματα από τα οποία παράγονται οι λέξεις της στήλης Α:   

στήλη Α στήλη Β 

διάλογος, διάλεξη, διάλεκτος    

γένος, γενεά, γένεση, γόνος    

φίλτρο    

έλλειψη, λοιπός, ελλιπής    

όψη, οπή, είδος, ιδέα, ύποπτος    

πολιτεία, πολίτευμα  τελετή  
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5. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις αντίθετές τους στη στήλη Β.   

στήλη Α στήλη Β 

1. βλάπτω  

2. ἀναχωρῶ  

3. φιλῶ  

4. ἀμελῶ  

5. κοσμίως  

6. πολέμιος  

7. ἀμπέχω ή ἀμπίσχω  

8. πρῶτος  

9. μείζων  

 ἐκδύω  

 μισῶ  

 ἀφικνοῦμαι   

 ὀνίνημι, λυσιτελῶ, ὠφελῶ  

 ἐπιμέλομαι  

 ἔσχατος  

 ἥττων  

 σύμμαχος, φίλος  

 ἀκόσμως   

 

6. Να συνθέσετε τα ουσιαστικά με τις προθέσεις: 

 ὄψις ὁδός 

πρός      

σύν      

κατά      

ἐπί     

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ παρ. 20-21 

1. Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καὶ διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ 

δήμῳ. :  Πού αποδίδει ο Μαντίθεος την οργή που νιώθουν μερικοί εναντίον του;   

2. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάσθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι  : Ποιο ήταν το αρχικό 

κίνητρο για την ενασχόληση του Μαντιθέου με τις δημόσιες υποθέσεις;   

3. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάσθην …πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; Πού αποδίδει ο Μαντίθεος τη 

φιλοδοξία του να πάρει το λόγο στην Εκκλησία του ∆ήμου;  Ποιο ήταν το στοιχείο που τον ώθησε περισσότερο 

στην ενασχόλησή του με τις δημόσιες υποθέσεις;   

4. ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε; οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν κριταί εἰσιν, ἀλλ’ ὑμεῖς.:  Να σχολιάσετε 

τον τρόπο με τον οποίο οποία ο Μαντίθεος κλείνει το λόγο του.   

5. ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν …πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; : Να αναλύσετε τον τρόπο με τον οποίο ο ο 

Μαντίθεος επαινεί τους βουλευτές στο απόσπασμα αυτό καθώς και το στόχο του επαίνου αυτού. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ παρ. 20-21 

1. Να συνδέσετε τα ρήματα της ομάδας Α με τα παράγωγά τους της ομάδας Β 

Ομάδα  Α  : α) λέγω    β) αἴρω 

Ομάδα Β : ρήμα , δόξα , ρήτρα , άρση , ρήση , δόγα , αορτή , ρήτορας , δοκίμιο , αντάρτης , αντίρρηση , δοκιμή , 

άδοξος , μετέωρος , ρητός 

2. Να συνδέσετε τα ρήματα της ομάδας Α με τα συνώνυμά τους της ομάδας Β  

Ομάδα  Α  : 1.ἄχθομαι  2.αἴρω 3.λέγω 4.δοκῶ 5.ἐπιχειρῶ 6.ἐνθυμοῦμαι  

Ομάδα Β : α) ἀναλαβάνω, ἐπιλαμβάνομαι β)νομίζω, ὑπολαμβάνω, οἴομαι, ἡγοῦμαι γ)διανοοῦμαι, μνημονεύω, 

λογίζομαι δ)ἀνίστημι, ἀνορθῶ, ἐγείρω ε)φημί, φθέγγομαι, ἀγορεύω στ)ἀγανακτῶ, ἀνιῶμαι, θλίβομαι, λυποῦμαι 

 

3. Να συνδέσετε τα ρήματα της ομάδας Α με τα αντώνυμά τους της ομάδας Β 

Ομάδα  Α : 1.ἄχθομαι 2.παύω 3.ἐνθυμοῦμαι 

Ομάδα Β : α) ἄρχομαι β)ἐπιλανθάνομαι γ) ἥδομαι, τέρπομαι, χαίρω 

 

4. αίσθηση, αχθοφόρος, παράδοξος, ανάπαυλα, προοπτική, άρση, αποκρίνομαι: να συνδέσετε τις παραπάνω 

λέξεις με τις λέξεις του  κειμένου που έχουν ετυμολογική συγγένεια. 

 

5. Να γράψετε δύο ομόρριζα ουσιαστικό ή επίθετα (απλά ή σύνθετα) της νέας ελληνικής για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

 ομόρριζα ουσιαστικό ή επίθετα 

1. βουλή   

2. λέγειν    

3. φιλοτιμότερον    

4. διατεθῆναι    
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5. ἐνθυμούμενος   

6. πόλεως    

7. πράττοντες   

8. γνώμην    

9. ἐπαρθείη    

10. κριταί    

 

 

 

 


