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Απαντήσεις Διδαγμένου 

1. Ι. Σ, ΙΙ. Σ, ΙΙΙ. Λ, ΙV. Λ, V. Σ 

2. Η αυτοπεποίθηση του Μαντιθέου και η ελπίδα του ότι θα μεταστρέψει την εις βάρος 

του δυσμενή εντύπωση αποτελούν προσπάθεια προϊδεασμού των βουλευτών και 

δημιουργούν εύλογο ενδιαφέρον για όσα πρόκειται στη συνέχεια να εκθέσει. Ο 

Μαντίθεος, αναγνωρίζει πως είναι πιθανό κάποιοι από τους βουλευτές να έχουν 

επηρεαστεί από την εις βάρος του κατηγορία και να είναι δύσπιστοι απέναντί του, 

ωστόσο είναι απολύτως βέβαιος πως μόλις ενημερωθούν για το πώς έχει ζήσει τη 

ζωή του μέχρι τότε, θ’ αλλάξουν στάση απέναντί του και θα τον θεωρούν στο εξής 

πολύ καλύτερο. Επιδιώκει, λοιπόν, με την εμφατική παρουσίαση της ακλόνητης 

εμπιστοσύνης στον εαυτό του, να προδιαθέσει θετικά τους βουλευτές, γι’ αυτό και 

εμφανίζεται πλήρως πεπεισμένος πως δεν υπάρχει τίποτε στη ζωή του και στις 

μέχρι τότε επιλογές του που να μην φανερώνει έναν άνθρωπο ηθικά ακέραιο, 

μετρημένο και συνετό. Ό,τι υπονοείται εδώ, είναι πως ένας αθώος άνθρωπος, όπως 

είναι ο Μαντίθεος, που έχει κατηγορηθεί άδικα δεν έχει τίποτε να φοβηθεί, αφού οι 

πράξεις του υπήρξαν πάντοτε ηθικά άμεμπτες και σύμφωνες με το αίσθημα δικαίου 

της δημοκρατικής πολιτείας στην οποία ζει. Γεγονός, άλλωστε, που του επιτρέπει να 

αισιοδοξεί για τη θετική εξέλιξη της όλης διαδικασίας. 

3. Στην παράγραφο 3 τονίζεται η πεποίθηση όλων των Αθηναίων ότι για την ανάληψη 

ενός δημόσιου αξιώματος ήταν απαραίτητα τόσο το δημοκρατικό ήθος όσο και ο 

ανεπίληπτος ιδιωτικός βίος. Με την πρώτη λέξη της παραγράφου (ἀξιῶ) ο 

Μαντίθεος προβάλλει μια αξίωση, το περιεχόμενο της οποίας όμως αναφέρεται στο 

τέλος της περιόδου(μηδέν πώ μοι πλέον είναι)∙αυτό γίνεται και για να τονιστεί το 

νόημα της αξίωσης και για να προκληθεί η προσοχή και το ενδιαφέρον των 

δικαστών. Οι δύο ειδικές προτάσεις δηλώνουν τις προϋποθέσεις που είναι 

απαραίτητες αλλά όχι επαρκείς για να αναδειχτεί βουλευτής. ( οι δύο προϋποθέσεις 

είναι : α ) η συμπάθεια προς τη  δημοκρατία  και β ) η συμμετοχή στους αγώνες για 

την υπεράσπιση της πατρίδας ) . Η υποθετική πρόταση (εάν δέ φαίνωμαι…) τονίζει 

την προϋπόθεση που προστιθέμενη στις άλλες δύο θα τον κάνει ικανό να αναλάβει 

το δημόσιο αξίωμα ( ο χρηστός βίος ). 

4. 1 - Γ, 2 - Ε, 3 - Β, 4 - Α, 5 - Δ 

5. συνῄδη, ποιεῖν, χάριν, ἀγαθῶν, καταστῆναι. 

6. Οι γενικότεροι σκοποί που εξυπηρετεί το προοίμιο του δικανικού λόγου είναι η 

εύνοια, η προσοχή και η ενημέρωση του ακροατηρίου (εύνοια, πρόσεξις, ευμάθεια). 

Στο λόγο του Λυσία «Υπέρ Μαντιθέου» επιτυγχάνεται απόλυτα ο σκοπός του 

προοιμίου. 
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 Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1,  ο ρήτορας στην προσπάθειά του να κερδίσει την 

εύνοια και την προσοχή των βουλευτών πρωτοτυπεί και εντυπωσιάζει το ακροατήριο 

στην αρχή του λόγου του. Εκφράζει, δηλαδή, την ευγνωμοσύνη προς τους κατηγόρους 

του, χρησιμοποιώντας το σχήμα του απροσδόκητου («Εἰ μὴ συνῄδη... χάριν εἶχον ταύτης 

τῆς κατηγορίας») . Ο Μαντίθεος πιστεύει ακράδαντα και ελπίζει ότι, μιλώντας για τη 

ζωή του, θα μπορέσει να μεταστρέψει την εις βάρος του δυσμενή εντύπωση, 

δημιουργώντας και πάλι έντονο ενδιαφέρον στους βουλευτές για όσα πρόκειται να 

εκθέσει στη συνέχεια. Τέλος, θεωρεί ότι είναι θύμα συκοφαντίας των αντιπάλων του, οι 

οποίοι άθελά τους του δίνουν την ευκαιρία να αποδείξει το άμεμπτο ήθος του. 

 Την ίδια δομή περίπου ακολουθεί ο Λυσίας και στην παράγραφο 1 του προοιμίου στον 

λόγο  « Υπέρ Αδυνάτου».   Συγκεκριμένα, παρατηρούμε και πάλι τη χρήση του 

απροσδόκητου σχήματος,  καθώς ο ομιλητής εκφράζει και εδώ την ευγνωμοσύνη του 

στον κατήγορό του για την ευκαιρία που του δίνεται να λογοδοτήσει για τη ζωή του (« 

δεν απέχω... έχω πάρει αφορμή»). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πρόσεξις.  

Έπειτα, με στόχο να κερδίσει την εύνοια του ακροατηρίου, ο ομιλητής ισχυρίζεται ότι 

έχει κατηγορηθεί άδικα και μάλιστα, αυτό είναι που θα προσπαθήσει να αποδείξει σε 

αυτή την απολογία, δηλαδή ότι ο κατήγορός του λέει ψέματα εις βάρος του (« θα 

προσπαθήσω να αποδείξω... παρά για φθόνο»). Τέλος, εμφανίζεται σίγουρος για τον 

εαυτό του και  εκφράζει την πεποίθηση ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο βρίσκεται στη 

θέση του κατηγορουμένου είναι το γεγονός ότι εγείρει το φθόνο του κατηγόρου του, 

γεγονός μάλιστα που αποκαλύπτει και το ήθος του («νομίζω πως ετούτος... μόνο από 

φθόνο») . 

Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι μας έχουν παραδοθεί δύο αριστοτεχνικά δομημένα 

προοίμια ρητορικών λόγων που επιβεβαιώνουν τη φήμη του Λυσία, ως του 

επιφανέστερου λογογράφου δικανικών λόγων.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ  

1. Μετάφραση: Κι ο Ετεόνικος καταφεύγει στην ακρόπολη. Τέλος, ο Αναξίβιος, αφού 

έτρεξε βιαστικά στη θάλασσα, με ένα πλοίο ψαράδικο έπλεε παραλιακά γύρω από την 

ακρόπολη και αμέσως στέλνει και προσκαλεί φρουρούς από την Καλχηδόνα, γιατί  

εκείνοι που βρίσκονταν στην ακρόπολη δεν φαίνονταν ότι ήταν αρκετοί για να 

συγκρατήσουν τους Έλληνες. 

 

2. Οι κάτοικοι του Βυζαντίου τρομοκρατήθηκαν μπροστά στη θέαση του οργισμένου 

στρατού των Μυρίων. Προέβησαν σε σπασμωδικές κινήσεις, αφού σύμφωνα με τον 

Ξενοφώντα ένιωθαν χαμένοι. Συγκεκριμένα,  κάποιοι που ήταν έξω στην αγορά 

κατευθύνθηκαν είτε στη θάλασσα με σκοπό να επιβιβαστούν σε πλοία και να φύγουν, 

είτε πήγαν στα σπίτια τους. Άλλοι πάλι που βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους, 

έβγαιναν έξω, απομακρυνόμενοι από αυτά. Μερικοί άλλοι έβαζαν τις τριήρεις στη 

θάλασσα και έμπαιναν μέσα σε αυτές. Εν γένει, συμπεριφέρονταν σα να είχε κυριευτεί 

η πόλη τους από το στρατό. 
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3 α. στρατεύματι, ὦ στρατιῶτα,  ἀγορῶν, οὖσι, ἀκροπόλεις 

 

3 β. ᾖ, ἔστω, σῴζωνται, περιεπλεύσατε, μετέπεμπον 

 

4 α. τὰ γιγνόμενα: επιθετική μτχ, ως αντικείμενο στο ρ. εἶδε  

 σὺν τῷ ὄχλῳ : εμπρόθετος επιρρ. προσδιορισμός της συνοδείας στο ρ. συνεισπίπτει 

τὸ στράτευμα: αντικείμενο στο ρ. εἶδον και υποκείμενο στη μτχ εἰσπῖπτον 

εἰς τὴν ἀκρόπολιν: εμπρόθετος επιρρ. προσδιορισμός της κίνησης σε τόπο στο ρ. 

ἀποφεύγει 

ἱκανοὶ: κατηγορούμενο στο υποκείμενο οἱ ἐν τῇ ἀκροπόλει μέσω του συνδετικού  εἶναι  

ἀλιευτικῷ: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στον όρο πλοίῳ 

 

4β. υποκείμενο στο απρφ είναι ο όρος πάντες (ταυτοπροσωπία) 

Υποκείμενο στη μετοχή είναι ο όρος τῆς πόλεως (γενική απόλυτη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


