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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Σ,Λ,Λ,Λ,Σ 

2. Στις τυπικές δίκες που αφορούν κάποιο αδίκημα ο κατηγορούμενος οφείλει να 

αποδείξει την αθωότητά του απαντώντας στις συγκεκριμένες κατηγορίες που έχουν 

διατυπωθεί εις βάρος του. Ζητούμενο, επομένως, για τον απολογούμενο είναι να 

παρουσιάσει ή να προσκομίσει μόνο τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να τον 

απαλλάξουν απ’ τη διατυπωθείσα κατηγορία, χωρίς να χρειάζεται να δώσει στοιχεία 

για το σύνολο του βίου του, ούτε να αποδείξει έμπρακτα πως κάθε πτυχή, δημόσια και 

ιδιωτική, της ζωής του διέπεται από ήθος και αρετή. Αντιθέτως, στο πλαίσιο της 

δοκιμασίας, ο δοκιμαζόμενος όφειλε να παρουσιάσει συνολικά τη ζωή του και να δώσει 

πλήθος στοιχείων που κάλυπταν κάθε πτυχή αυτής. 

 

Ειδικότερα, η διαδικασία της δοκιμασίας είχε την εξής μορφή: Στην αρχή 

υποβάλλονταν ορισμένες καθιερωμένες ερωτήσεις, που στόχο είχαν να εξακριβωθεί η 

καταγωγή του δοκιμαζομένου και να διαπιστωθεί αν ήταν Αθηναίος πολίτης 

(συγκεκριμένα αφορούσαν τα ονόματα του πατέρα, της μητέρας, των δύο παππούδων, 

καθώς και τους δήμους από τους οποίους κατάγονταν). Στη συνέχεια, έπρεπε να 

διαπιστωθεί αν σεβόταν τους γονείς του και απέδιδε τις πρέπουσες τιμές στους τάφους 

τους· επίσης, αν είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, πλήρωνε τακτικά 

τους φόρους και λάτρευε τους θεούς της πόλης. Οι δηλώσεις του εξεταζομένου σχετικά 

με τα ερωτήματα αυτά έπρεπε να επιβεβαιώνονται από μάρτυρες. Τέλος, όποιος ήθελε 

μπορούσε να απευθύνει κατά του εξεταζομένου κατηγορία, την οποία μπορούσε 

εκείνος να αντικρούσει με επιχειρήματα. Μετά απ' αυτό η Βουλή ή οι δικαστές 

αποφάσιζαν για την αποδοχή ή την απόρριψή του. Η δοκιμασία δεν ήταν πάντοτε μια 

συνοπτική και τυπική διαδικασία, αλλά μπορούσε να είναι περισσότερο λεπτομερής 

και χρονοβόρα, γιατί μπορούσε να περιλάβει ένα ευρύτερο και εξονυχιστικότερο 

έλεγχο της προσωπικότητας του δοκιμαζομένου, με σκοπό να διαπιστωθεί αν ήταν 

άξιος του λειτουργήματος στο οποίο είχε αναδειχθεί. 

 

3. Το αρνητικό κοινωνικό φαινόμενο που θίγει ο Μαντίθεος με τη συγκεκριμένη φράση, 

είναι η λογοποιία και η ψευδολογία έννοιες που παραπέμπουν σε ανθρώπους οι οποίοι 

συνήθιζαν να συχνάζουν στα καταγώγια και τα καπηλιά και είχαν ως στόχο τη 

διαβολή και τη συκοφαντία έντιμων πολιτών. Με την αναφορά του αυτή ο ρήτορας 

επιδιώκει να προβάλλει το ήθος των κατηγόρων του μέσω των συνηθειών τους, των 

τόπων όπου συχνάζουν  και να δείξει περισσότερο τη δική του ανωτερότητα, καθώς και 

την ηθικότητα που τον διέπει, διότι ο ίδιος δεν έχει τις ασχολίες που έχουν αυτοί οι 

ανέντιμοι άνθρωποι. 
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4. Λ,Λ,Σ,Λ,Σ 

 

5. α) περιουσία, δόση, επιτυχία, διανομή, κατάσταση   β) 1-ε, 2-στ, 3-δ, 4-β, 5-α 

 

6. Η Δοκιμασία ήταν θεσμός του  που προέβλεπε να ελέγχεται ο κληρωθείς άρχοντας, 

στρατηγός, υποψήφιος βουλευτής και ο καθένας που διεκδικούσε δημόσιο αξίωμα, 

ενώπιον της βουλής για τις προηγούμενες πράξεις του και, αν δεν υπήρχε κάτι το 

επιλήψιμο στην ιδιωτική και δημόσια ζωή, τότε εκλέγονταν στην ανάλογη θέση. 

Προτού αναλάβει κάθε αξιωματούχος, περνούσε από δοκιμασίαν, έλεγχο δηλαδή από 

τη βουλή των πεντακοσίων και από το δικαστήριο, μετά τη θετική έκβαση της οποίας 

μπορούσε να εγκατασταθεί στο αξίωμά του. Η δοκιμασία αφορούσε το ήθος του 

προσώπου στη δημόσια και ιδιωτική ζωή του, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

προς την πόλη, τη γνησιότητα της καταγωγής του, ενώ κατά τη διαδικασία αυτή 

διατυπώνονταν, αν υπήρχαν, αντιρρήσεις των άλλων πολιτών για τον δοκιμαζόμενο. 

 

      Στην παράγραφο 10 λοιπόν ο Μαντίθεος, παρόλο που δεν κληρονόμησε σημαντική 

περιουσία, εντούτοις φάνηκε απόλυτα συνεπής στις οικογενειακές του υποχρεώσεις 

παντρεύοντας και προικίζοντας τις δύο αδερφές του με σχετικά καλή προίκα (30 μνες 

στην καθεμία) ενώ, παράλληλα, κατά το μοίρασμα της πατρικής κληρονομιάς έδωσε 

μεγαλύτερο μερίδιο στον μικρότερο αδερφό του. Ο Μαντίθεος, βέβαια, αν και 

πρωτότοκος δεν δικαιούνταν μεγαλύτερο μέρος της κληρονομιάς από τον αδερφό του, 

ωστόσο η πρόθεσή του να παραχωρήσει σ’ εκείνον περισσότερα είναι σαφής ένδειξη 

της αφιλοκέρδειας του, της υπευθυνότητας του, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής 

συνείδησης με τις οποίες έζησε στον ιδιωτικό του βίο. 

 

      Αντίστοιχα στον ‘’Υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων προς το Δημόσιον’’ λόγο ο 

ομιλητής προσπάθησε να αποδείξει ότι ο πατέρας του, διαχειριστής της περιουσίας του 

Αριστοφάνη, δεν είχε υπεξαιρέσει κάποιο τμήμα της, όπως ισχυρίζονταν οι αντίδικοι, 

διότι, όταν πέθανε ο Αριστοφάνης, η περιουσία του δεν ξεπερνούσε τα τέσσερα 

τάλαντα. Στο συγκεκριμένο μάλιστα απόσπασμα τονίζεται η διαφάνεια και το ήθος 

του χαρακτήρα του κατηγορουμένου καθώς δαπάνησε μεγάλο χρηματικό ποσό για να 

διευκολύνει τις υποθέσεις των συμπολιτών του. Διέθεσε χρηματικά ποσά για να 

απελευθερωθούν αιχμάλωτοι, για να παντρευτούν οι κόρες των οικείων του και σε 

άλλους πλήρωσε τα έξοδα της κηδείας τους. Αποδεικνύεται λοιπόν ο ενάρετος 

χαρακτήρας του καθώς αποτέλεσε αφιλοκερδές άτομο που δεν λογάριασε τα χρήματα 

προκειμένου να γίνει «υπηρέτης» του κοινού καλού, δείχνοντας έμπρακτα και αυτός 

την κοινωνική του συνείδηση.  

      Συμπερασματικά, και οι δύο λόγοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοπιστία των 

κατηγορουμένων μέσω της κοινωνικής προσφοράς, η οποία αφ’ενός τους κατατάσσει 

στην κατηγορία των πολιτών που αποτελούσαν πρότυπο στην αρχαία ελληνική 

πραγματικότητα και αφ’ετέρου με την συμπεριφορά τους αυτή δεν αφήνουν κανένα 

περιθώριο αρνητικών κριτικών καθώς κανείς δεν μπορεί να ψευδολογήσει εναντίον 

τους και να τους καταλογίσει πως δεν ενεργούν για το συμφέρον της πόλης. 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

1. Γιατί και εσύ αμέσως από την παιδική ηλικία με καθοδηγούσες σ’ αυτό 

αναγκάζοντάς με να υπακούω σ’ εσένα. Έπειτα με παρέδωσες στους δασκάλους και 

εκείνοι πάλι αυτό το ίδιο έκαναν. Και όταν μπήκαμε στην εφηβική ηλικία, ο αρχηγός 

φρόντιζε πολύ αυτό το ίδιο. Και οι νόμοι οι πολλοί μου φαίνονται ότι κυρίως αυτά τα 

δύο διδάσκουν, δηλαδή  το να εξουσιάζει κανείς και να εξουσιάζεται. 

2. Στο απόσπασμα του Ξενοφώντα παρουσιάζεται το θέμα της πειθαρχίας και μάλιστα 

σύμφωνα με τις ιδέες του ιστορικού – του οποίου οι αντιλήψεις σκιαγραφούνται – αυτή 

αποτελεί μια τέχνη σπουδαία και δύσκολη. Η πειθαρχία αποκτιέται αν κανείς επαινεί 

και τιμά αυτόν που υπακούει, ενώ αντίθετα τιμωρεί και στερεί τις τιμές και τα πολιτικά 

δικαιώματα από όποιον κάνει το αντίθετο. Για να επιτύχει όμως κάποιος την ιδανική 

πειθαρχία, δηλαδή την εκούσια, οφείλει να είναι συνετός και να προασπίζεται τα 

συμφέροντα των αρχομένων του. Σε αυτόν οι άνθρωποι παραμένουν πιστοί με 

ευχαρίστηση.  

3. τὸ ἀγαθόν, τὸ κράτιστον 

4. α. ὑμεῖς τε γάρ ἡμᾶς εὐθὺς ταῦτα ἐκ παιδίων ἐπαιδεύετε. β. αὗται 

5. ὁρῷς /  ὁρώντων     ἐπαινοῖς /  ἐπαινούντων 

6. τοῖς διδασκάλοις:  έμμεσο (δοτική) 

με: άμεσο (αιτιατική) 

Δίπτωτο ρήμα που συντάσσεται με αιτιατική και δοτική, άρα το άμεσο θα είναι το 

αντικείμενο που βρίσκεται σε αιτιατική και το έμμεσο σε δοτική. 

7. ὁ ἄρχων: επιθετική ουσιαστικοποιημένη  μετοχή, ως υποκείμενο του ρήματος 

«ἐπεμελεῖτο». 

8. Υποκείμενο ρήματος «ἡγήσωνται»:  «οὗτοι» (εννοείται) 

Υποκείμενο απαρεμφάτου «εἶναι»: ὃν 

Έχουμε ετεροπροσωπία, αφού το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι διαφορετικό από 

αυτό του ρήματος και βρίσκεται σε αιτιατική. 
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9. οἱ πολλοὶ:  επιθετικός προσδιορισμός στο «οἱ νόμοι» 

ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι: τελικά απαρέμφατα που λειτουργούν ως επεξήγηση στο 

«ταῦτα» 

 

 

 

 


