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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  

1.  Α2, Β4, Γ3, Δ5, Ε1 

2. Ο Μαντίθεος στην πέμπτη παράγραφο παρουσιάζεται ρεαλιστής, συνετός και 

οξυδερκής, αφού στην ταραγμένη εποχή της επιστροφής του στην Αθήνα απέφυγε 

να συμμετάσχει σε κινδύνους ξένους προς αυτόν, διατηρώντας αλώβητες τις 

φιλοδημοκρατικές του πεποιθήσεις. Επίσης, έμμεσα εμφανίζεται ως πολίτης 

ενάρετος, αφού δεν διέπραξε αδικήματα. 

3. Ο Μαντίθεος θεωρεί ανόητο το να εξετάζει κανείς το ποιοι υπηρέτησαν στην τάξη 

των ιππέων βασιζόμενος στη γύψινη πινακίδα, μιας και σ’ αυτή δεν ήταν γραμμένα 

τα ονόματα πολλών απ’ αυτούς που παραδέχονταν ότι υπηρέτησαν ως ιππείς, ενώ 

ήταν καταγεγραμμένα τα ονόματα ανθρώπων που απουσίαζαν εκείνη την εποχή 

από την Αθήνα. Άρα, ήταν αδύνατον να έχουν υπηρετήσει ως ιππείς («ἐν τούτω γάρ 

πολλοί....ἐγγεγραμμένοι εἰσί»). Χρησιμοποιώντας αυτό το ισχυρό επιχείρημα ο 

ρήτορας θέτει υπό αμφισβήτηση τον ισχυρισμό των αντιπάλων του, αιτιολογώντας 

συγχρόνως το εὔηθές ἐστιν της προηγούμενης ημιπεριόδου . Επιπρόσθετα, η 

αναγραφή του ονόματος κάποιου στην πινακίδα δεν αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη 

ενοχής, γιατί ήταν εύκολο να αλλοιωθεί και να παραποιηθεί το περιεχόμενό της 

σκόπιμα, αφού ήταν εκτεθειμένη στον χώρο της Αγοράς, σ’ ένα δημόσιο και 

πολυσύχναστο μέρος, και ο οποιοσδήποτε είχε εύκολη πρόσβαση σ’ αυτήν. («ἐκ μὲν 

γὰρ τούτων …ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι»). 

4. α) Η συστηματική ρητορική γεννήθηκε στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ. επειδή εκεί 

υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να ευδοκιμήσει (η δημοκρατία, οι συνελεύσεις 

και τα δικαστήρια, το μέγεθος της πόλης, οι πολυλόγοι και φιλόλογοι Αθηναίοι, οι 

σοφιστές) Λάθος 

     β) Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η ρητορική είναι απλώς μία εμπειρία, ένα όργανο    

απάτης στον χωρίς ηθικούς φραγμούς αγώνα του δημόσιου βίου. Σωστό 

     γ) Η Βουλή και  η Εκκλησία του δήμου, εκτός από τις βασικές αρμοδιότητες τους, 

εκδίκαζαν και ορισμένες σοβαρές υποθέσεις. Σωστό 
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      δ) Οι συνεδριάσεις της Εκκλησίας του δήμου κυρίως γίνονταν στην Πνύκα. Σωστό 

      ε) Η διήγησις περιλαμβάνει την έκθεση των σχετικών με το θέμα γεγονότων που 

είναι άγνωστα ή ανεπαρκώς γνωστά στο θεατή. Σωστό 

5. ἐξέπεμψε − εκπομπή  

    μεθισταμένης − μετάσταση  

    πολιτείας − πόλη  

    ἐπιθυμεῖν − επιθυμία  

    ἀναπράξητε – πράγμα 

6. Το 404 π.Χ. η τάξη των ιππέων βοήθησε στην κατάλυση της δημοκρατίας και στην 

εγκαθίδρυση του ολιγαρχικού καθεστώτος των Τριάκοντα τυράννων. Το γεγονός 

αυτό αποδεικνύεται και στα δοθέντα αποσπάσματα.  

Συγκεκριμένα, στον Λυσία ο Μαντίθεος χρησιμοποιεί ως  επιχείρημα, για να πείσει 

τους βουλευτές ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στη διακυβέρνηση των Τριάκοντα  και 

συγκεκριμένα στην τάξη των ιππέων, αφού αυτή ήταν η κατηγορία του, το γεγονός 

ότι οι Τριάκοντα απέκλειαν από τα αξιώματα  αυτούς που είχαν αποδημήσει και δε 

μετείχαν σε αντιδημοκρατικές ενέργειες(«οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην 

γνώμην ἔχοντες, ὥστε... τῆς πολιτείας»). Επομένως, αφού αυτός έλειπε από την 

Αθήνα τη συγκεκριμένη περίοδο (όπως εξήγησε σε προηγούμενη ενότητα) δεν ήταν 

δυνατόν να ανήκει στο ιππικό σώμα και να έχει διαπράξει αδικήματα κατά των 

δημοκρατικών. 

 Συνεπικουρικά και συμπληρωματικά λειτουργεί το παράλληλο απόσπασμα από τα 

Ελληνικά του Ξενοφώντα το οποίο μας διαφωτίζει περισσότερο για το ρόλο που 

είχαν οι ιππείς την εποχή των Τριάκοντα. Ειδικότερα, πληροφορούμαστε ότι οι 

ιππείς ήταν οι μόνοι ένοπλοι εκείνη την εποχή από τη μεριά των ολιγαρχικών και 

αιχμαλώτιζαν κάθε δημοκρατικό επιδρομέα και χτυπούσαν και το πεζικό τους. 

(«Από τη μεριά της Αθήνας …χτυπούσαν και το πεζικό τους») Επιπροσθέτως, 

περιγράφεται στο κείμενο μια σκηνή κατά την οποία ο Λυσίμαχος, ο αρχηγός του 

ιππικού, έσφαξε μερικούς Αιξωνείς, που πήγαιναν στα χωράφια για τροφή, χωρίς 

κανένα δισταγμό, όσο κι αν τον ικέτευαν αυτοί και χωρίς να λάβει υπόψη του τη 

δυσαρέσκεια κάποιων από το ιππικό σώμα.  («Μια φορά συνάντησαν 

…δυσαρέσκεια πολλών ιππέων») . 
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Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό και στα δυο αποσπάσματα ότι το ιππικό σώμα ήταν το 

όργανο κάθε σκληρής, ειδεχθούς και αποτρόπαιης ενέργειας, προκειμένου να 

διαφυλαχθεί  το πολίτευμα των Τριάκοντα. 

      ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

1. Πριν λίγο μάλιστα ο Θάνατος και ο Άδης απειλούσαν με φοβερό τρόπο όλους 

τους γιατρούς, επειδή δεν αφήνουν αυτούς που αρρωσταίνουν να πεθάνουν, και 

τους κατέγραφαν όλους. Σκόπευαν να καταγράψουν κι εσένα, αλλά εγώ, 

πέφτοντας στα πόδια τους, τους αρνήθηκα με όρκο ότι είσαι αληθινός γιατρός 

και άδικα συκοφαντήθηκες. 

2. Ο ανίδεος γιατρός έλεγε στον ασθενή που παρακολουθούσε ότι τα πράγματα 

είναι πολύ σοβαρά και ότι δεν υπήρχε ελπίδα να ξεπεράσει την επόμενη μέρα. 

Γι’ αυτό μάλιστα τον συμβούλευε να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του. Όλα αυτά 

τα έλεγε με απόλυτη βεβαιότητα και επιμονή, παρόλο που έρχονταν σε αντίθεση 

με τις γνωματεύσεις των άλλων γιατρών που υποστήριζαν ότι δεν υπήρχε 

κίνδυνος να πεθάνει ο ασθενής, απλώς θα αργούσε να αναρρώσει. 

      3α.    ὠχρά - ὠχρὸν 

      3β.  νόσου, νόσων/ ὕδατος, ὑδάτων 

      3γ. εἰρηκότων / κεκινδυνευκέναι  

      3δ. καταγράφονται / καταγεγραμμένοι εἰσί 

      4α.  αὐτοῖς: αντικείμενο έμμεσο στο ρήμα ἐξωμοσάμην 

             ἰατρὸν: κατηγορούμενο στο υποκείμενο «σε» μέσω του εἶναι 

             σε: υποκείμενο του απαρεμφάτου εἶναι  (ετεροπροσωπία) 

      4β.  Οἱ ἀπαίδευτοι καὶ ἀμαθεῖς καὶ κομψολόγοι ἰατροί ὑπό τοῦ παρόντος μύθου           

             στηλιτεύονται. 

 

 

 

 

 


