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Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 

Διδαγμένο κείμενο 

Β1 .  1-ε,  2-δ,  3-β, 4-γ, 5-α  

Β2.  Ο Μαντίθεος αναφέρει στο προοίμιο κάποια στοιχεία για να καταδείξει το 
ήθος του. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται ανεξίκακος και σχεδόν ευγνώμων 
απέναντι στους κατηγόρους του, αφού του δίνουν την ευκαιρία με τις ψευδείς 
κατηγορίες τους να απολογηθεί για τη ζωή του και να αποδείξει την αθωώτητα 
του. Επίσης, γίνεται συμπαθής, καθώς παρουσιάζεται ως θύμα της κακίας και 
της συκοφαντικής τους  διάθεσης («Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, . . .  πολλὴν ἂν αὐτοῖς  χά-
ριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας˙») .   Στη συνέχεια του λόγου του με 
αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση («  Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω»)  
αναδεικνύει ορισμένες αρετές, τις οποίες είναι απαραίτητο να έχει ένας 
πολίτης, όπως για παράδειγμα να έχει δημοκρατικά φρονήματα και να 
αγωνίζεται  για την υπεράσπιση της πατρίδας του («ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστη-
κόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν») ή να  
διακρίνεται για τη μετριοπάθεια και τη σύνεση στην ιδιωτική και δημόσια ζωή 
του («ἐὰν δὲ φαίνωμαι καί περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς») .  Με αυτόν τον τρόπο 
λοιπόν, γίνεται συμπαθής στους βουλευτές, κερδίζει στις εντυπώσεις και 
προδιαθέτει τους ακροατές ευμενώς απέναντί του. 
       Αντίθετα, οι κατήγοροι παρουσιάζονται ως κακοήθεις και συκοφάντες, ως 
άνθρωποι που κινούνται από ταπεινά κίνητρα και αδίστακτοι, αφού επιζητούν 
με κάθε τρόπο να βλάψουν έναν πολίτη δημοκρατικό και ενάρετο («Εἰ μὴ συνῄδη, 
ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμέ ποιεῖν»).  Είναι 
επικίνδυνοι, γιατί αποτρέπουν από τα κοινά κάποιον που φιλοδοξεί να 
βοηθήσει την πολιτεία ασκώντας το βουλευτικό του αξίωμα («ἐὰν δὲ φαίνωμαι . . .  
τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι») .  Έτσι φαίνονται ότι δεν έχουν ήθος και γι’  
αυτό το κατηγορητήριό τους είναι αναξιόπιστο, γεγονός που προϊδεάζει 
αρνητικά τους βουλευτές. 

Β3 .   α .  ΣΩΣΤΟ  

β .ΛΑΘΟΣ: Ο  Ισοκράτης κρίνεται ως ο επιφανέστερος εκπρόσωπος του 
επιδεικτικού ή πανηγυρικού   λόγου.   
γ .  ΛΑΘΟΣ: Οι άτεχνες  αποδείξεις είναι αντικειμενικά πειστήρια που δεν 
οφείλονται στην τεχνική δεξιότητα του ρήτορα.  



 
 

δ .  ΣΩΣΤΟ ,   

ε .  ΣΩΣΤΟ ,   

στ.ΛΑΘΟΣ :  Ο Κόραξ  και  ο Τεισίας  διαίρεσαν το ρητορικό λογο σε μέρη.  

ζ.  ΛΑΘΟΣ: Σπουδαίοι φυσικοί ρήτορες ήταν ο Θεμιστοκλής  και  ο Περικλής.  

η. ΛΑΘΟΣ: Οι επιδεικτικοί  λόγοι , σύμφωνα με τον Αριστοτέλη,  είναι συγγενείς  
με τους συμβουλευτικούς.   
θ.  ΛΑΘΟΣ:  Ο Γοργίας φτάνει στην Αθήνα το 427  π.Χ. και είχε μαθητές επιφανείς 
Αθηναίους.  
ι.   ΛΑΘΟΣ: Η ρητορική ως τεχνική δεν έχει  ως στόχο να ανακαλύψει και να 
διδάξει τα αληθινά και τα δίκαια, καθώς σύμφωνα με τη διδασκαλία των σοφιστών 
αντικειμενική αλήθεια και ηθική δεν υπάρχουν.  

 

Β4.  1-γ, 2-ε, 3-α, 4-β, 5-δ  

Γ5. Τα προοίμια των λόγων του Μαντιθέου και του Ανδοκίδη παρουσιάζουν 
αρκετές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους ως προς το περιχόμενο και τους 
στόχους. Αναλυτικότερα, και οι δύο λόγοι εντάσσονται στους δικανικούς. 
Ωστόσο, φαίνεται απο την κλητική προσφώνηση («κύριοι δικαστές»)  πως ο 
ρήτορας Ανδοκίδης δικάζεται ενώ ο Μαντίθεος («ὦ βουλή») δοκιμάζεται από τη 
βουλή των 500,  για να διεκδικήσει το αξίωμα του βουλευτή. Επίσης, σχετικά με 
τους στόχους του προοιμίου ο Ανδοκίδης ξεκινά το λόγο του χωρίς καμία 
πρωτοτυπία, καθώς καταδεικνύει το ήθος και τις προθέσεις των κατηγόρων του,  
ότι δηλαδή είναι μοχθηροι και αδίστακτοι άνθρωποι (« Η προετοιμασία και η 
προθυμία των εχθρών μου, κύριοι δικαστές, να με βλάψουν με κάθε τρόπο») .  
Αντίθετα, ο Μαντίθεος με απροσδόκητο τρόπο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του 
στους κατηγόρους έστω και με προϋποθέσεις(«πολλὴν ἂν αὐτοῖς  χάριν εἶχον ταύ-
της τῆς κατηγορίας˙»). Το γεγονός αυτό ασφαλώς ξαφνιάζει και εντυπωσιάζει 
τους βουλευτές, γιατί το αναμενόμενο ήταν να νιώθει όχι ευγνωμοσύνη, αλλά 
οργή και αντιπάθεια, αφού η κατηγορία τον εκθέτει. Η δήλωσή του όμως αυτή 
διεγείρει την προσοχή των ακροατών του. Στη συνέχεια βέβαια, υπογραμμίζει 
και αυτός, όπως ο Ανδοκίδης, το ποιόν των κατηγόρων του, ότι δηλαδή θέλουν 
να τον βλάψουν με κάθε τρόπο («Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή,  τοῖς κατηγόροις βουλομέ-
νοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμέ ποιεῖν»). Έτσι, και οι δύο ρήτορες μειώνουν ηθικά 
τους αντιπάλους τους, ενώ οι ίδιοι παρουσιάζονται ως θύματα της μοχθηρίας 
τους, γεγονός που προδιαθέτει τους βουλευτές και τους δικαστές δυσμενώς 
απέναντι στους κατηγόρους και ευμενώς στο πρόσωπα των κατηγορουμένων. 
Μία επιπρόσθετη ομοιότητα είναι πως και οι δύο ρήτορες εκφράζουν τον 
ειλικρινή σεβασμό τους απέναντι στους κριτές τους με τη χρήση των ρημάτων 
«δεήσομαι»- «δέομαι». Απλώς ο Ανδοκίδης δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στους 
δικαστές πως θα τον αθωώσουν («Καταρχάς, να έχετε κατά νου ότι εγώ έχω τώρα 
παρουσιαστεί στο δικαστήριο, . . .  εφαρμόζοντας το δίκαιο»),ενώ ο Μαντίθεος έχοντας 
εμπιστοσύνη στον εαυτό του ελπίζει πως θα καταφέρει με το λόγο του να πείσει 
τους βουλευτές για την αλήθεια («Ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ ἐλ-
πίζω.. . μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω μὲ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι») .  



 
 

Σχετικά με τον τρίτο στόχο, την ενημέρωση, διαπιστώνουμε πως 
πραγματοποιείται και στους δύο λόγους στην τελευταία περίοδο που αποτελεί 
την πρόθεσιν. Η διαφορά όμως εντοπίζεται στο κατηγορητήριο. Αφενός ο 
Μαντίθεος κατηγορείται για πολιτικούς λόγους («Πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἳπ-
πευον οὐδ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας»),  
αφετέρου ο Ανδοκίδης για θρησκευτικούς λόγους(«για τα μυστήρια απέναντι στα 
οποία ούτε έδειξα ασέβεια»).                                                      
 

 

Αδίδακτο κείμενο 

Α.  Αφού στάλθηκε ο Τιμησίθεος έφτασε φέροντας τους αρχηγούς. Όταν 
έφτασαν, συγκεντρώθηκαν και οι αρχηγοί των Μοσσυνοίκων και οι στρατηγοί 
των Ελλήνων και μίλησε ο Ξενοφώντας, εξηγούσε ο Τιμησίθεος «Μοσσύνοικοι,  
εμείς θέλουμε να σωθούμε πηγαίνοντας στην Ελλάδα από την ξηρά, γιατί 
πλοία δεν έχουμε˙ όμως αυτοί μας εμποδίζουν, για τους οποίους μαθαίνουμε 
πως είναι εχθροί σας. 

 

Β.  Ο Ξενοφώντας προσπαθεί να πείσει τους άρχοντες των Μοσσυνοίκων να 
τους βοηθήσουν προτείνοντάς τους να τους πάρουν ως συμμάχους, ώστε από 
κοινού να τιμωρήσουν τους εχθρούς τους και να τους  κάνουν υποτακτικούς 
τους. Τους επισημαίνει ότι αν αρνηθούν, δεν θα μπορέσουν να ξαναβρούν μια 
τόσο μεγάλη δύναμη για συμμαχία. Τελικά κατάφερε και έπεισε τους άρχοντες 
των Μοσσυνοίκων. 

 

Γ1.  τοῦ στρατηγοῦ – τῷ στρατηγῷ – τῶν στρατηγῶν – τοῖς στρατηγοῖς 

τοῦ πλοίου – τῷ πλοίῳ – τῶν πλοίων – τοῖς πλοίοις 

τῆς δυνάμεως – τῇ δυνάμει – τῶν δυνάμεων – ταῖς δυνάμεσι 

τῆς ξυμμαχίας – τῇ ξυμμαχίᾳ – τῶν ξυμμαχιῶν – ταῖς ξυμμαχίαις 

 

Γ2.  κωλύεις – κωλύῃς – κωλύοις – κώλυε 

ἐκώλυσας – κωλύσῃς – κωλύσαις – ειας – κώλυσον 

κωλύειν – κωλύσειν – κωλῦσαι – κεκωλυκέναι 

 

Δ1. τοὺς ἄρχοντας= αντικείμενο της μετοχής ἄγων 

οἱ στρατηγοί= υποκείμενο στο συνῆλθον 

διασωθῆναι= αντικείμενο στο βουλόμεθα ,  τελικό απαρέμφατο 

πολεμίους= κατηγορούμενο στο οὕς  

ὑμῖν= δοτική προσωπική στο απρόσωπο ἔξεστιν  



 
 

λαβεῖν= τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο ἔξεστι .  

 

Δ2.  Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση. Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο 
ὅτι  και δηλώνει αντικειμενική γνώμη. Εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου 
καθώς εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου, δηλώνει υποκειμενική κρίση, 
αβέβαιη γνώμη. Συντακτικά λειτουργεί ως αντικείμενο στο ἀπεκρίνατο .  


