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Ενδεικτικές  Απαντήσεις  

Διδαγμένο κείμενο 
 

1. Α - 4  /  Β - 3 

 

2. Οι λόγοι του Λυσία χαρακτηρίζονται από τεχνική αρτιότητα που πολλές φορές 

προκαλεί το θαυμασμό. Πέρα από την πειθαρχία στους κανόνες της ρητορικής, την 

αισθητική αξία του έργου του και τη δεξιότητα στο χειρισμό των έντεχνων πίστεων, 

ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του στοιχεία είναι η ποικιλία των προοιμίων. Πιο 

συγκεκριμένα, στην πρώτη παράγραφο του παρόντος προοιμίου χρησιμοποιεί το 

σχήμα «απροσδόκητου», ένα ιδιαίτερο ρητορικό σχήμα που, αναμφίβολα, αποτελεί 

στοιχείο πρωτοτυπίας («αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ 

τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους»). Με αυτή 

την αιφνιδιαστική έκφραση ευγνωμοσύνης από το Μαντίθεο προς τους κατηγόρους 

του, έστω και υπό προϋποθέσεις, ο ρήτορας καταφέρνει να τους παρουσιάσει ως 

ηθικά κατώτερους, αφού σκοπός τους είναι να τον βλάψουν και να τον 

συκοφαντήσουν με κάθε τρόπο (όπως άλλωστε συνηθίζουν να κάνουν σε 

ευϋπόληπτους πολίτες) και παράλληλα επισημαίνει ότι έκαναν το μεγαλύτερο 

καλό σε ενάρετους πολίτες που συκοφαντήθηκαν αδίκως (όπως και ο ίδιος), 

δίνοντας τους τη δυνατότητα να αποδείξουν την εντιμότητα του βίου τους. Κατά 

συνέπεια, είναι προφανής η σκοπιμότητα του συγκεκριμένου ρητορικού σχήματος 

για το προοίμιο. Αφ’ ενός εντυπωσιάζεται το ακροατήριο και έτσι ο ρήτορας κερδίζει 

την «εύνοια» των βουλευτών, αφ’ ετέρου επιτυγχάνεται η «πρόσεξις» καθότι 

διατηρείται εξ αρχής αμείωτο το ενδιαφέρον τους έχοντας επιτύχει συγχρόνως τους 

δυο πιο βασικούς στόχους ενός ρητορικού προοιμίου. 

 

3. α) Σ’ ένα ρητορικό λόγο η πειστικότητα του ομιλητή εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό 

από την εντύπωση που θα προκαλέσει στο ακροατήριο ο ίδιος ως προσωπικότητα. 

Βασικός στόχος είναι να παρουσιαστεί ο ρήτορας ως έντιμος και ενάρετος 

άνθρωπος και οι αντίπαλοί του ως ηθικά κατώτεροι. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Μαντίθεος στο προοίμιο του λόγου του καταφέρνει να σκιαγραφήσει απόλυτα τόσο 

τον εαυτό του όσο και τους κατηγόρους του. Χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «ἐγὼ 

γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω» αποδεικνύει ότι μιλάει από θέση ισχύος 

προβάλλοντας παράλληλα τη μεγάλη αυτοπεποίθησή του καθότι όχι μόνο θεωρεί 

πως έχει δίκιο και έχει συκοφαντηθεί άδικα, αλλά ότι θα καταφέρει να μεταστρέψει 

την εις βάρος του δυσμενή εντύπωση, να αποδείξει την αγάπη του για την πατρίδα 

και τον ενάρετο που διάγει. Με την υπέρμετρη σιγουριά στον εαυτό του, κερδίζει και 

τη θετική προδιάθεση του ακροατηρίου. Από την άλλη με φράσεις όπως «τούτους 

δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι» παρουσιάζει τους κατηγόρους του ως ανθρώπους 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2019 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

μειωμένης ηθικής που προσπαθούν να τον διασύρουν άδικα με κάθε τρόπο 

χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ακόμη και την εξωτερική του εμφάνιση. Είναι 

άνθρωποι κακοί και ανέντιμοι αφού ο σκοπός τους είναι να απομακρύνουν από την 

εξουσία έναν φιλοδημοκρατικό πολίτη που βοήθησε στους κινδύνους της πατρίδας 

του την περίοδο των Τριάκοντα.  

β) Στην τελευταία παράγραφο ο Μαντίθεος προβάλλει μια παράδοξη αξίωση προς 

τους βουλευτές. Παρακαλεί να επικυρωθεί η εκλογή του όχι αν αποδείξει τη 

συμπάθειά του για το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά αν δείξει ότι έζησε σύμφωνα με το 

προσήκον μέτρο (μετρίως βεβιωκώς) και ότι οι ψευδολογίες των κατηγόρων του δεν 

ισχύουν. Η παράκληση αυτή αποτελεί δείγμα σεβασμού προς τη Βουλή. Εξάλλου ήταν 

γνωστό ότι το μέτρο για τους αρχαίους Έλληνες αποτελούσε επαινετό τρόπο ζωής. 

Απέφευγαν οτιδήποτε ακραίο και υπερβολικό τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια 

ζωή. Η έννοια του μέτρου ήταν ένα από τα βασικά ιδανικά της αρχαίας ελληνικής 

σκέψης. Τη σημασία που είχε για την Αθήνα και τη φήμη της, τονίζει ο Περικλής στον 

Επιτάφιο λόγο του, ενώ στα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης θεωρεί το μέτρο (μέσον) 

αρετή. Τέλος, η υπέρβαση του θεωρούταν αδικία. 

 

4. α-Λ, β-Σ, γ-Λ, δ-Λ, ε-Σ 

5. σχήμα, στατικός, ατυχία, βολή, εύνοια 

 

Το σχήμα της γραφικής παράστασης δεν ήταν σαφές. 

Οι μαθητές προσπαθούσαν να κατανοήσουν την έννοια του στατικού ηλεκτρισμού. 

Ήταν μεγάλη ατυχία να καθυστερήσει την πρώτη μέρα στη νέα δουλειά. 

Η τελευταία βολή του αθλητή του χάρισε το χρυσό μετάλλιο. 

Στους δικανικούς λόγους ο ρήτορας προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του 

ακροατηρίου. 

 

6. Στο παράλληλο κείμενο του Διονύσιου Αλικαρνασέα προβάλλεται η αντίθεση 

ανάμεσα στο Λυσία και σε λογογράφους χωρίς ιδιαίτερη παραγωγή. Αυτοί, όπως 

αναφέρεται στο κείμενο, συνήθιζαν είτε να χρησιμοποιούν κοινότοπους τρόπους για 

την αρχή των λόγων τους, είτε να κλέβουν τύπους προοιμίων από άλλους 

λογογράφους χωρίς ντροπή. 

 Από την άλλη, στο Λυσία αποδίδεται προφανέστατα το χαρακτηριστικό της 

πρωτοτυπίας ειδικά στην αρχή των λόγων του και η ικανότητα του να επιτυγχάνει 

εύκολα την εύνοια και την προσοχή του ακροατηρίου καθώς και να το επηρεάζει ώστε 

να γίνεται δεκτικό στον εκάστοτε λόγο. Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί κανείς εύκολα 

να το επαληθεύσει και στο προοίμιο του Υπερ Μαντιθέου λόγου. Εκεί ο Λυσίας 

καταφέρνει σε τρεις μόλις παραγράφους να επιτύχει και τους τρεις βασικούς στόχους 

ενός ρητορικού προοιμίου. Χρησιμοποιώντας το περίεργο και συγχρόνως εντυπωσιακό 

ρητορικό σχήμα «του απροσδόκητου» («πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς 

κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν 

αἰτίους»), επιτυγχάνει αμέσως την «πρόσεξιν» του ακροατηρίου μέσω της 

αιφνιδιαστικής δήλωσης του Μαντιθέου περί ευγνωμοσύνης στους κατηγόρους του υπό 
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προϋποθέσεις. Παράλληλα, μιας και ο Λυσίας ήταν άριστος χρήστης της ηθοποιίας σε 

σημείο που προσάρμοζε το λόγο στην προσωπικότητα του πελάτη του με τέτοιο τρόπο 

ώστε να φαίνεται ότι ο λόγος έχει την προσωπική σφραγίδα του ομιλητή, 

επιτυγχάνεται και ο δεύτερος σημαντικός σκοπός του προοιμίου, η «εύνοια» των 

βουλευτών προς το Μαντίθεο. Ο ίδιος παρουσιάζεται ως έντιμος, ηθικός άνθρωπος και 

αξιόλογος πολίτης με απόλυτη σιγουριά για την αθωότητα του και εμπιστοσύνη στον 

εαυτό του («τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις», «οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω», 

«ἐμοῦ…ἡγήσεσθαι.», «φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς»), ενώ συγχρόνως 

ψέγει και μειώνει την ηθική των κατηγόρων του(«τοῖς κατηγόροις…ποιεῖν», «τούτους 

δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι») με αποτέλεσμα να κερδίζει την θετική προδιάθεση του 

ακροατηρίου κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Τέλος, χρησιμοποιώντας το 

πολυσύνδετο σχήμα «οὐχ ἵππευον οὔδ ̓ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον 

τῆς τότε πολιτείας» επιδιώκεται ο τελευταίος σκοπός του προοιμίου με σαφήνεια και 

συντομία, η κατατόπιση των ακροατών ως προς το κατηγορητήριο.  

 Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο Λυσίας μέσα από το απλό και περιεκτικό του ύφος κάνει το 

λόγο κομψό, χαριτωμένο και ευχάριστο και δικαίως θεωρείται ο διαπρεπέστερος 

λογογράφος της αρχαιότητας.    

 

  ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: Διδάσκουσι δὲ τοὺς παῖδας…… τοῖς ἄρχουσιν 

ἰσχυρῶς.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Διδάσκουν ακόμα στα παιδιά και σωφροσύνη. Πολύ συντελεί στο να συνηθίζουν 

αυτά στη σωφροσύνη, το ότι βλέπουν κάθε μέρα και τους γεροντότερους να ζουν 

συνετά. Διδάσκουν επίσης και την υπακοή στους άρχοντες· πολύ και σε τούτο 

συντελεί το ότι βλέπουν τους μεγαλύτερους με προθυμία να υπακούνε στους 

άρχοντες. 

                                                                                                                                            

2. Πώς διδάσκεται στα παιδιά των Περσών η αρετή της εγκράτειας;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκτός από τη σωφροσύνη και την υπακοή, τα παιδιά των Περσών διδάσκονται την 

εγκράτεια στην πείνα και τη δίψα. Σε αυτό συντελεί η πειθαρχία των μεγαλυτέρων, 

οι οποίοι δεν υποκύπτουν στην επιθυμία τους για φαγητό ή ποτό, παρά μόνο αν 

τους το επιτρέψουν οι άρχοντες. Την ίδια ακριβώς εντολή  για φαγητό περιμένουν 

και τα παιδιά, τα οποία δεν τρώνε κοντά στη μητέρα τους, αλλά κοντά στον 

δάσκαλο. Η διατροφή τους είναι λιτή και περιλαμβάνει, ψωμί, κάρδαμο και νερό 

από το ποτάμι. 

                                                                                                                                                                                                                               

3. α. ἡμέραν, διδασκάλῳ, ἐφήβους: να γράψετε τη γενική ενικού και τη δοτική 

πληθυντικού. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ἡμέρας, ἡμέραις, διδασκάλου, διδασκάλοις, ἐφήβου, ἐφήβοις 
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      β.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

διδάσκουσι γ΄ ενικό  ευκτικής ενεστώτα  μ.φ. διδάσκοιτο 

συμβάλλεται ίδιος τύπος στον παρατατικό μ.φ.  συνεβάλλετο 

διάγοντας β΄ ενικό  οριστικής μέλλοντα ε.φ.  διάξεις 

τοξεύειν απαρέμφατο παρακειμένου  ε.φ.  τετοξευκέναι 

 

4. α.  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

πᾶσαν: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ἡμέραν 

τοὺς πρεσβυτέρους : αντικείμενο στο ρήμα ὁρῶσι και υποκείμενο στη μτχ. πειθομένους 

οἱ παῖδες:  υποκείμενο στο ρήμα σιτοῦνται 

τοξεύειν : τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα μανθάνουσι 

ταῦτα: σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα πράττουσιν 

    β. «μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ πρόσθεν 

ἀπιόντας γαστρὸς ἕνεκα πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρχοντες, καὶ ὅτι οὐ παρὰ μητρὶ σιτοῦνται 

οἱ παῖδες, ἀλλὰ παρὰ τῷ διδασκάλῳ, ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι»: να γράψετε τις 

προτάσεις τους αποσπάσματος δηλώνοντας αν είναι κύριες ή δευτερεύουσες.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται: κύρια  

ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ πρόσθεν ἀπιόντας γαστρὸς ἕνεκα: δευτερεύουσα  

πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρχοντες: δευτερεύουσα 

(καὶ )ὅτι οὐ παρὰ μητρὶ σιτοῦνται οἱ παῖδες, ἀλλὰ παρὰ τῷ διδασκάλῳ: δευτερεύουσα  

ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι: δευτερεύουσα  

               


