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Σάββατο 24/5/2003 
Β΄ Λυκείου 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Απαντήσεις 
Α. 
 Εγώ λοιπόν τόση µεγάλη εµπιστοσύνη έχω στον εαυτό µου, ώστε ελπίζω 
ότι και αν κάποιος τυχαίνει να φέρεται άσχηµα ή εχθρικά σε εµένα, όταν µε 
ακούσει να µιλώ για όσα έχουν γίνει, θα αλλάξει γνώµη και θα µε θεωρεί στο 
εξής πολύ καλύτερο. Και έχω την αξίωση, κύριοι βουλευτές, εάν αφενός αυτό 
µόνο αποδείξω σε εσάς, ότι δηλαδή διάκειµαι φιλικά προς το παρόν πολίτευµα 
και ότι έχω εξαναγκαστεί να συµµετέχω στους ίδιους κινδύνους µε εσάς, καµιά 
επιπλέον ωφέλεια να µην υπάρχει σε εµένα⋅ εάν όµως αποδειχτώ ότι <και> 
σχετικά µε τα άλλα έχω ζήσει µε µέτρο και πολύ διαφορετικά από τη γνώµη και 
τους λόγους των εχθρών µου, σας παρακαλώ αφενός να επικυρώσετε την 
εκλογή µου, αφετέρου να θεωρείτε ότι αυτοί είναι πολύ χειρότεροι. 
 
Β. 
Β.1. 
 Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του κειµένου το κατηγορητήριο 
συνίσταται στο ότι ο Μαντίθεος ήταν ιππέας την εποχή των Τριάκοντα 
Τυράννων, ότι ήταν στην Αθήνα την εποχή αυτή και ότι συµµετείχε στο 
ολιγαρχικό πολίτευµα. Τα παραπάνω αναφέρονται στην τελευταία περίοδο 
του κειµένου, την πρόθεση, µε τις ειδικές προτάσεις «ὡς οὐχ ἵππευον 
οὐδ'ἐπεδήµουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ µετέσχον τῆς τότε πολιτείας», στην 
οποία ο ρήτορας εκθέτει αυτά τα οποία θα αποδείξει στη συνέχεια του λόγου 
του.  Επίσης, το ότι ο Μαντίθεος κατηγορείται για τα ολιγαρχικά του 
φρονήµατα φαίνεται και στο ότι αναφέρει ότι θα αποδείξει ότι έχει 
δηµοκρατικά φρονήµατα και ότι εξαιτίας της τυραννίας των Τριάκοντα, 
συµµετείχε µαζί µε την πόλη στους ίδιους πολιτικούς κινδύνους («ὡς εὔνους εἰµὶ 
τοῖς καθεστηκόσι πράγµασι καὶ ὡς ἠνάγκασµαι τῶν αὐτῶν κινδύνων µετέχειν 
ὑµῖν»). 
 Είναι γνωστό ότι την εποχή µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας οι 
δηµοκρατικοί αποστρέφονταν όσους είχαν συµµετάσχει στο ολιγαρχικό 
πολίτευµα και την τυραννική διακυβέρνηση της πόλης από τους  Τριάκοντα 
είτε άµεσα είτε έµµεσα. Έτσι και στην προκειµένη περίπτωση οι αντίπαλοι του 
Μαντιιθέου τον κατηγορούν ότι είχε ολιγαρχικά φρονήµατα, επειδή τάχα είχε 
διατελέσει ιππέας την περίοδο αυτή. Αυτό ήταν, κατά τη γνώµη των 
κατηγόρων αλλά και πολλών Αθηναίων, αξιόµεµπτο, επειδή οι ιππείς είχαν 
βοηθήσει πολύ τους τυράννους στην άσκηση της εξουσίας. 
 
Β.2. 
 Στο κείµενο ο ρήτορας προσπαθεί να µειώσει τους αντιπάλους του, 
λέγοντας ότι άδικα, χωρίς λόγο και αποδείξεις τον κατηγορούν, υπονοώντας τη 
φαυλότητα και την κακοήθειά τους. 
 Συγκεκριµένα, στη φράση «τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντὸς 
τρόπου κακῶς ἐµὲ ποιεῖν» φαίνεται ότι οι κατήγοροι είναι κακοί και ότι 
προσπαθούν να τον βλάψουν. Με τη φράση «ἀδίκως  διαβεβληµένοις» ο 
Μαντίθεος υπαινίσσεται ότι οι αντίπαλοί του είναι αδίστακτοι συκοφάντες, 
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αφού τον διαβάλλουν άδικα.. Στην παράγραφο 2 του κειµένου µε τη φράση 
«καὶ εἴ τις πρός µε τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείµενος» ο ρήτορας 
αναφέρεται όχι µόνο στους κατηγόρους του αλλά και σε κάποια µερίδα από 
τους ακροατές⋅ και οι δύο αυτές κατηγορίες πολιτών τον εχθρεύονται και είναι 
δυσµενώς διατεθειµένοι απέναντί του, χωρίς, όµως, να έχουν αποδείξεις ή να 
γνωρίζουν την αλήθεια.. Στην επόµενη παράγραφο µε τη φράση «πολὺ παρὰ 
τὴν δόξαν καὶ  [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν» οι αντίπαλοι του ρήτορα 
παρουσιάζονται για µια ακόµη φορά ότι έχουν σχηµατίσει εσφαλµένη 
εντύπωση για τον ίδιο και ότι διαδίδουν ψεύδη και άδικες κατηγορίες εναντίον 
του, ενώ παράλληλα  κατονοµάζονται ως «εχθροί». Ακόµη, µε τη φράση 
«τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι» φαίνεται καθαρά ότι, σύµφωνα µε το 
Μαντίθεο, οι κατήγοροί του όχι µόνο είναι αλλά και θα αποδειχθούν 
χειρότεροι απ’ ό,τι παρουσιάζονται. 
Στο κείµενο αυτό υπάρχουν επίσης πολλά σηµεία στα οποία ο Μαντίθεος 
προβάλλει το ανεπίληπτο του ήθους του. Συγκεκριµένα µε τις φράσεις «κακῶς 
ἐµὲ ποιεῖν» και «τοῖς ἀδίκως  διαβεβληµένοις» διαφαίνεται ότι ο Μαντίθεος 
κατηγορείται άδικα και ότι είναι αθώος, ενώ παράλληλα ότι είναι θύµα της 
κακοήθειας των αντιπάλων του. Στη συνέχεια µε τη φράση «πολλὴν ἂν αὐτοῖς 
χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας» διαφαίνεται η ανωτερότητα του 
Μαντιθέου, το ψυχικό του µεγαλείο και η γενναιοδωρία του, αφού αναφέρει 
ότι σε αυτούς τους ανθρώπους που τον κατηγορούν τόσο άδικα και επιθυµούν 
να τον βλάψουν, αυτός χρωστά ευγνωµοσύνη. Στην παράγραφο 2 µε τις 
φράσεις «ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐµαυτῷ πιστεύω» και «µεταµελήσειν αὐτῷ καὶ 
πολὺ βελτίω µε  εἰς  τὸν  λοιπὸν  χρόνον ἡγήσεσθαι» ο Μαντίθεος φαίνεται ότι 
είναι άτοµο µε µεγάλη αυτοπεποίθηση, η οποία, βέβαια, απορρέει από την 
πεποίθησή του ότι είναι χρηστός πολίτης και ότι πιστεύει ότι η αλήθεια και η 
δικαιοσύνη θα τον δικαιώσουν. Τα δηµοκρατικά φρονήµατα του Μαντιθέου, 
καθώς και η αγωνιστικότητά του παρουσιάζονται στη φράση «ὡς εὔνους εἰµὶ 
τοῖς καθεστηκόσι πράγµασι καὶ ὡς ἠνάγκασµαι τῶν αὐτῶν κινδύνων µετέχειν 
ὑµῖν», ενώ µε το «περὶ τὰ ἄλλα µετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ  
[παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν» φαίνεται ότι όλες τις ενέργειες του 
Μαντιθέου τις διέκρινε το µέτρο και η σύνεση σε αντίθεση µε τους κατηγόρους 
του. Τέλος, µε τη φράση «δέοµαι ὑµῶν ἐµὲ µὲν δοκιµάζειν» ο ρήτορας δηλώνει 
ότι δε φοβάται το αποτέλεσµα, γιατί είναι σίγουρος ότι οι Βουλευτές θα 
επικυρώσουν την εκλογή του. 
 
Β.3. 
 Ο Γοργίας ο Λεοντίνος ήταν εκείνος ο οποίος άσκησε ιδιαίτερη 
επίδραση στην εξέλιξη της ρητορικής. Έφθασε στην Αθήνα το 427 π.Χ. και είχε 
µαθητές επιφανείς  Αθηναίους. Καλλιέργησε την πολιτική και ιδιαίτερα την 
επιδεικτική ρητορεία. Αποβλέποντας στην πειστικότητα του λόγου, µελέτησε 
τη σηµασία που έχει η τρέχουσα πολιτική, κοινωνική και ψυχολογική 
συγκυρία, η κατάλληλη δηλαδή για κάθε περίσταση, ο «καιρός». Η ρητορική 
του, διανθισµένη ή και κυριολεκτικά φορτωµένη µε σχήµατα, τα «γοργίεια» 
σχήµατα (πάρισα, οµοιοτέλευτο, παρηχήσεις, αντιθέσεις), είχε σκοπό να 
καταπλήξει και να γοητεύσει προσεγγίζοντας τα όρια του ποιητικού λόγου. 
Κάποτε, βέβαια, γίνεται φορτική και κουράζει. 
(Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 12: §2 «Εκείνος ... κουράζει») 
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Β.4. 
συνείδηση: συνῄδη 
ηγεµόνας: ἡγοῦµαι ή ἡγεῖσθαι ή ἡγήσεσθαι 
διάβολος: διαβεβληµένοις 
ευτυχία: τυγχάνει 
βίος: βεβιωµένων ή βεβιωκὼς 
 
 
Γ.  
Γ.1. 
1 Κατά την εποχή τους στη Σικελία τους Λεοντίνους, που ήταν αφενός 
άποικοι των Χαλκιδέων, αφετέρου συγγενείς των Αθηναίων, έτυχε να (τους) 
πολεµούν οι Συρακούσιοι. Και επειδή πιέζονταν (οι Λεοντίνοι) από τον πόλεµο 
και εξαιτίας της υπεροχής των Συρακουσίων επειδή κινδύνευαν να 
καταστραφούν ολοσχερώς έστειλαν πρέσβεις στην Αθήνα έχοντας την αξίωση 
να τους βοηθήσουν οι δηµοκρατικοί το γρηγορότερο και την πόλη τους από 
τους κινδύνους να σώσουν. 
2 Και ήταν επικεφαλής των απεσταλµένων ο Γοργίας ο ρήτορας, ο οποίος 
υπερείχε πολύ στην ικανότητα του λόγου από όλους τους οµοίους του. Αυτός 
και τα ρητορικά σχήµατα επινόησε πρώτος και στη διδασκαλία της σοφιστικής 
τόσο ήταν ανώτερος από τους άλλους, ώστε να παίρνει αµοιβή από τους 
µαθητές εκατό µνες. 
 
Γ.2.α. 
ὄντες : οὖσι 
ῥήτωρ : ῥῆτορ 
δεινότητι : δεινότης 
πάντων : πασῶν 
οὗτος  : ταύτας 
 
Γ.2.β. 
ἔτυχον : τύχε 
ἐξέπεµψαν : ἐκπέµψωµεν 
ἀξιοῦντες : ἠξιοῦτο 
ὑπερέβαλεν : ὑπερβαλεῖν 
λαµβάνειν : εἴληφας 
 
Γ.3. 
πολεµούµενοι: κατηγορηµατική µετοχή, συνηµµένη στο «Λεοντῖνοι», που είναι 
το υποκείµενο του ρήµατος «ἔτυχον». 
τῶν Συρακοσίων: γενική υποκειµενική στο «ὑπεροχήν». 
βοηθῆσαι: αντικείµενο της µετοχής «ἀξιοῦντες», τελικό απαρέµφατο· 
υποκείµενο του απαρεµφάτου: «τὸν δῆµον». 
ὁ ῥήτωρ: παράθεση στο «Γοργίας». 
πρῶτος: επιρρηµατικό κατηγορούµενο της τάξης ή της σειράς. 

Επιµέλεια 
Ρένος Καινουργιάκης 

Ντίνα ∆ρίβα 


