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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων ως σωστό ή 

λανθασμένο, βάσει του κειμένου, σημειώνοντας δίπλα το αντίστοιχο γράμμα (Σ-Λ): 

 

α. Ο δοκιμαζόμενος θα απολογηθεί  μόνο για όσα τον κατηγορούν. Λ 

 

β. Ο Μαντίθεος επιδιώκει στις παραγράφους αυτές να κεντρίσει την προσοχή των 

δικαστών. Λ 

 

γ. Διαβεβαιώνει τους ακροατές του ότι θα μιλήσει με συντομία. Σ 

 

δ. Την εποχή του Μαντιθέου δεν ήταν απαραίτητη η προίκα για τη σύναψη γάμου, για 

αυτό και ο ίδιος δεν χρειάστηκε να προικίσει τις αδελφές του. Λ 

 

ε. Ο Μαντίθεος έδωσε το μεγαλύτερο μέρος της πατρικής περιουσίας στον αδελφό του. 

Σ 

 

2. «ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι » : ποια 

είναι η πρόθεση του Μαντιθέου και πού αποσκοπεί; 

 

  Σε σύγκριση με τους άλλους δικαστικούς αγώνες, στους οποίους ο κατηγορούμενος 

απολογείται μόνο για τις κατηγορίες που του αποδίδονται, στις δοκιμασίες ο 

δοκιμαζόμενος απολογείται για όλη του τη ζωή και ελέγχεται ευρύτερα η 

προσωπικότητά του.  

  Βασικός στόχος της παρουσίασης της ζωής του, εδώ, είναι η ηθογράφηση του εαυτού 

του, δηλαδή η παρουσίαση όλων των πτυχών του χαρακτήρα του. Η ηθογράφηση, 

βέβαια, γίνεται από το Λυσία που διαθέτει το χάρισμα της ηθοποιίας, με τρόπο 

αριστοτεχνικό. Επιδιώκει, λοιπόν , ο Μαντίθεος να παρουσιάσει τον εαυτό του με 

τέτοιον τρόπο, ώστε να πετύχει την ευνοϊκή κρίση των Βουλευτών για το άτομό του, για 

να εγκρίνουν την εκλογή του στο βουλευτικό αξίωμα. 

 

3. Ποια στοιχεία  του ήθους του προβάλλει ο δοκιμαζόμενος στην παράγραφο 10  και 

πώς τα τεκμηριώνει; 

 

  Ο Μαντίθεος στην παράγραφο 10 προβάλλει στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα 

του ήθους του. Αυτά αφορούν τις σχέσεις με τις αδελφές του, τον αδελφό του και με 

τους άλλους πολίτες. Υποστηρίζει, λοιπόν, πως παρόλο που η οικονομική του 
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κατάσταση ήταν δυσμενής, λόγω των εμπορικών συμφορών του πατέρα του, αλλά και 

λόγω του πολέμου, ο ίδιος πάντρεψε δυο αδελφές , δίνοντας στην καθεμιά προίκα 30 

μνες. Ως προς τις σχέσεις του με τον αδελφό του, διατείνεται ότι, ενώ ο νόμος όριζε πως 

η πατρική κληρονομιά μοιραζόταν σε ίσα μερίδια ανάμεσα στους αδελφούς, επέλεξε 

να δώσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας στο μικρότερο αδελφό του. Τέλος, όσον 

αφορά τις σχέσεις του με τους συμπολίτες του , ήταν τέτοια η διαγωγή του, ώστε ποτέ 

έως τη στιγμή αυτή να μην υπάρχει κανένα παράπονο εις βάρος του από άλλον 

πολίτη. Αυτά τα επιχειρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Μαντίθεος ήταν ένας 

τίμιος και γενναιόδωρος αδελφός και ενάρετος άνθρωπος.  

 

4. Α 2, Β 4, Γ 4, Δ3, Ε1 

 

5. ένδεια: δεῖ 

παράλογος: λέγειν 

ουσία: εἶναι 

δωροδοκία: διδόναι, ἐξέδωκα 

απόγονος: γενέσθαι 

 

6. Να εξετάσετε τη σημασία του θεσμού της προίκας στην αρχαιοελληνική κοινωνία 

με βάση το πρωτότυπο και το ακόλουθο παράλληλο κείμενο. 

 

       Και στα δυο κείμενα καταδεικνύεται η σημασία του θεσμού της προίκας στην 

αρχαιοελληνική κοινωνία.  Στο πρωτότυπο κείμενο, ο Μαντίθεος, μιλώντας για την 

ιδιωτική του ζωή, επισημαίνει ότι έδωσε σε καθεμία από τις αδελφές του ως προίκα το 

ποσό των 30 μνών. Αν και ο θεσμός της προίκας είχε περισσότερο εθιμικό χαρακτήρα, 

ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Ως ο μεγαλύτερος αδελφός και άρα αρχηγός του σπιτιού, 

εφόσον ο πατέρας του είχε πεθάνει, προίκισε τις αδελφές του με ένα ποσό πολύ 

μεγάλο σε σχέση με την περιουσία του.  Αυτό δείχνει πόσο  δίκαιος αδελφός υπήρξε, 

αφού γνώριζε πως τότε σπάνια γινόταν γάμος χωρίς προίκα.   

      Στο παράλληλο κείμενο, «Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα»,  

επισημαίνεται ότι η προίκα ήταν το σημαντικότερο αντικείμενο συζήτησης στα 

πλαίσια μιας συμφωνίας, πριν τη σύναψη του νόμιμου γάμου. Η συμφωνία αυτή 

ονομαζόταν εγγύη και επρόκειτο για μια πολύ σημαντική νομική πράξη παρά το 

γεγονός ότι ήταν προφορική. Η εγγύη αποτελούσε ένα είδος αρραβώνα. Ο πατέρας της 

νύφης υποχρεούνταν να δώσει στο ζευγάρι το 1/10 της περιουσίας του. Συγκεκριμένα, 

τους έδινε χρήματα και διάφορα υλικά αγαθά, όχι όμως ακίνητη περιουσία, η οποία 

δινόταν στους γιους. Η προίκα, μάλιστα, την εποχή εκείνη απέτρεπε το ζευγάρι να 

πάρει διαζύγιο, καθώς, αν ο γαμπρός αποφάσιζε για κάποιο λόγο να χωρίσει, όφειλε 

να επιστρέψει την προίκα πίσω στον πατέρα της νύφης. 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «πρὸς δὲ τούτοις… ποιήσασθαι·». 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Επιπρόσθετα, χάσατε και τις ιδιωτικές  περιουσίες σας, και στο τέλος όλοι 

ομαδικά εκδιωχθήκατε μακριά από την πατρίδα σας από τους Τριάκοντα. Επειδή 

κατάλαβαν αυτά  οι αγαθοί εκείνοι άνδρες είπαν, κύριοι δικαστές, ότι δεν θα 

επιτρέψουν να υπογραφεί συνθήκη ειρήνης (με τόσο  επαχθείς όρους).  

 

2. Ποιες συμφορές προκλήθηκαν στην Αθήνα μετά την θανάτωση των πολιτών 

που υπέδειξε ο Αγόρατος υπερασπιζόμενος τους Τριάκοντα τυράννους;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ο ρήτορας κατηγορεί τον Αγόρατο που συνωμότησε με τους ολιγαρχικούς 

κύκλους για την ανατροπή της δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, τον κατηγορεί ότι 

συνέβαλε στην αποδυνάμωση της δημοκρατικής παράταξης οδηγώντας 

αγαθούς πολίτες στον θάνατο και προκαλώντας στην Αθήνα ανείπωτες 

συμφορές με αποκορύφωμα την συνθηκολόγησή της με την Σπάρτη. Θυμίζει, 

λοιπόν, στους Αθηναίους ότι τότε και τα Μακρά τείχη γκρεμίστηκαν και τα 

πολεμικά πλοία των Αθηναίων παραδόθηκαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι 

Λακεδαιμόνιοι και τα λιμάνια και την  ακρόπολη κατέλαβαν και η δημοκρατία 

καταλύθηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα Αθηναίοι πολίτες να εξοριστούν μακριά 

από την πατρίδα τους χάνοντας τις προσωπικές περιουσίες τους, αλλά και τα 

πολιτικά δικαιώματά τους.  

 

3. α) Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  

 νῆες: γενική πληθυντικού 

πατρίδος: δοτική πληθυντικού 

δικασταί: κλητική ενικού 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Νεῶν, πατρίσιν, δικαστά  

β) τούτοις: να σχηματίσετε την γενική και δοτική ενικού της αντωνυμίας, στο 

θηλυκό γένος.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ταύτης, ταύτῃ 

γ) Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τα παρακάτω 

ρήματα:  

παρεδόθησαν: γ΄ ενικό υποτακτικής του ίδιου χρόνου 

ἐπιτρέψειν: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα 

ἔχειν: απαρέμφατο παρακειμένου 

ἐπιβουλεύειν: γ΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου 

αἰσθόμενοι: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

παραδοθῇ, ἐπιτρέπετε, ἔσχηκέναι,   ἐπιβουλεύσαιεν/ ἐπιβουλεύσειαν, ᾐσθάνου 

4. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: τὴν ἀκρόπολιν, ἐκ τῆς 

πατρίδος,ἐπιτρέψειν,<τὰ>νεώρια,οἱἀγαθοὶ, αἴτιος . 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

<τὰ> νεώρια: υποκείμενο στο ρήμα καθῃρέθη (αττική σύνταξη) 

            τὴν ἀκρόπολιν: αντικείμενο στο ρήμα εἶχον 

ἐκ τῆς πατρίδος: επιρρηματικός, εμπρόθετος προσδιορισμός της κίνησης/ 

απομάκρυνσης από τόπο στο ρήμα ἐξηλάθητε 

ἐπιτρέψειν: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα  ἔφασαν 

αἴτιος : κατηγορούμενο στο σύ μέσω του συνδετικού  εἶ 

β) «ἡ δύναμις ἅπασα τῆς πόλεως παρελύθη (ὑπὸ τούτων)»: να ξαναγράψετε 

την πρόταση μετατρέποντας την παθητική σε  ενεργητική σύνταξη. 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 (Οὗτοι) τήν δύναμιν ἅπασαν τῆς πόλεως παρέλυσαν. 

 

 

 


