Λ. Πόλκας

Ερωτήσεις ΚΕΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ §§ 1-3 (ΛΥΣΙΑΣ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ)
 χάριν εἶχον: Ποια εντύπωση επιθυµεί να δηµιουργήσει ο οµιλητής;
 ἡγοῦµαι γὰρ ... αἰτίους: Τι παράδοξο υπάρχει στη φράση αυτή; (Γ)
 ἀναγκάζωσιν: Τι υπογραµµίζει µε τη λέξη αυτή ο Μαντίθεος;
 Με ποιες λέξεις διαγράφει ο Λυσίας το ήθος του πελάτη του;
 οὕτω σφόδρα ἐµαυτῷ πιστεύω: Νοµίζετε ότι η έκφραση υποδηλώνει το
χαρακτήρα του Μαντιθέου;
 Ποιος ήταν ο ρόλος της βουλής την εποχή του Λυσία;
 Ποια σηµεία του προοιµίου επιβεβαιώνουν την αντίληψη του οµιλητή
για τη µεταστροφή της γνώµης των βουλευτών; Να δικαιολογήσετε τις
επιλογές σας.
 Ἀξιῶ δὲ ... πολιτείας: Ποια είναι η θέση του χωρίου στη δοµή του
λόγου;
 Το προοίµιο πρέπει να περιέχει την κεντρική ιδέα του λόγου. Ισχύει
αυτό στο συγκεκριµένο λόγο και ποιο σκοπό εξυπηρετεί;
 Ποια ήταν τα βασικά στοιχεία στα οποία ο Μαντίθεος επιχειρεί να
στηρίξει τις αποδείξεις του;
 Ποια πιστεύετε πως ήταν η ψυχολογική κατάσταση του Μαντιθέου,
όταν αρχίζει να εκφωνεί το λόγο του;
 Στις §§ 1-3 ο Μαντίθεος αναφέρεται σε αρκετές προϋποθέσεις. Ποιες
είναι και γιατί επιλέγει τις συγκεκριµένες;
 Τα ρητορικά ήθη διακρίνονται:
α) Στο ήθος του λέγοντος, που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να
εξυψώσει τον εαυτό του.
β) Στο ήθος του ακροατή, που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να
εξυψώσει τους ακροατές του.
γ) Στο ήθος του αντιπάλου, που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να
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µειώσει τον αντίπαλό του.
Να εντοπίσετε και να αναλύσετε τα ρητορικά ήθη στο προοίµιο του
λόγου.
 Σε ποια συµπεράσµατα θα µπορούσαµε να οδηγηθούµε για την
αθηναϊκή δηµοκρατία και τις προτεραιότητες που αυτή θέτει από το
γεγονός της δοκιµασίας των αρχόντων;
 Για ποια στοιχεία της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της αρχαίας
Αθήνας θα µπορούσαµε να συναγάγουµε πληροφορίες από το
προοίµιο, αν το αντιµετωπίζαµε ως ιστορική πηγή;
 Να σηµειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. (Γ)
Η στάση του Μαντιθέου στο προοίµιο του λόγου είναι:
Σωστό





α) αξιοπρεπής
β) παρακλητική
γ) προκλητική
δ) απολογητική
Να αιτιολογήσετε µία επιλογή σας.

Λάθος





 διάκειµαι: Να αντικαταστήσετε την πρόθεση διά µε τις προθέσεις:
κατά, ἐπί, παρά, ἐν, ὑπό και να σχηµατίσετε στη νέα ελληνική
σύντοµες προτάσεις ή φράσεις µε τα ρήµατα αυτά ή παράγωγά τους,
όπου θα φαίνεται η σηµασία τους. Π.χ.: ἐπίκειµαι: η επικείµενη
συνάντηση των αρχηγών κρατών.
 ἡγοῦµαι: Να προσδιορίσετε τις δύο σηµασίες του ρήµατος και να
γράψετε ένα παράδειγµα για καθεµιά. (Γ)
 βούλοµαι, βουλεύοµαι: Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων. (Γ)
 σφόδρα, πεπραγµένα: Να χρησιµοποιήσετε τις λέξεις αυτές σε ισάριθµες
προτάσεις στη νέα ελληνική, ώστε να φαίνεται η σηµασία τους.
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