
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α1.  Με βάση το κείμενο να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) 

ή λανθασμένες (Λ):  

α. Κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη πρέπει να είναι όχι η εμφάνισή του αλλά οι 

πράξεις του. Σ 

β. Στην Αθήνα είχαν μακριά μαλλιά όσοι νέοι αριστοκρατικής καταγωγής μιμούνταν 

τους Λακεδαιμονίους. Σ 

γ. Η ρητορική ερώτηση «Ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε;» ισοδυναμεί με ισχυρή 

κατάφαση, την οποία ο Μαντίθεος αιτιολογεί. Λ 

δ. Οι πρόγονοι αποτελούν υποδειγματικό πρότυπο μίμησης για το Μαντίθεο. Σ 

ε. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι η εντιμότητα στον ιδιωτικό βίο προεξοφλεί τη φιλοτιμία 

και την κοσμιότητα στην πολιτική συμπεριφορά. Σ 

Α2. Ποια πιθανή κατηγορία που υποσκάπτει την έγκριση της  βουλευτικής του εκλογής 

προσπαθεί να αντικρούσει ο Μαντίθεος στις παραγράφους 18-19; Να παρουσιάσετε την 

επιχειρηματολογία του και να την αξιολογήσετε. 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ο Μαντίθεος συνεχίζει την αναφορά του στις στρατιωτικές του υπηρεσίες. 

Ανακεφαλαιώνει τα στοιχεία που αποδεικνύουν τον ηρωϊσμό και την φιλοπατρία του. 

Ο Μαντίθεος, σκόπιμα και συνειδητά επανέρχεται στο θέμα αυτό, για να το τονίσει, να 

κερδίσει την εύνοια των βουλευτών και να μειώσει κάποιο άλλο γεγονός, που 

αποτελούσε τροχοπέδη για την εκλογή του ως βουλευτή. Αντιδιαστέλλει την όλη 

δημόσια παρουσία του (το εἶναι) που την προβάλλει ωφέλιμη για την πόλη, με την 

εμφάνισή του (το φαίνεσθαι, μακριά μαλλιά), που συνδεόταν στην Αθήνα της εποχής 

με λακωνίζοντες αριστοκράτες. Το πρώτο το θέτει ως την ουσία, που πρέπει να 

επηρεάζει τους βουλευτές, και το δεύτερο ως κάτι ανούσιο, που μόνο εντυπώσεις 

προκαλεί (αντίθεση). 

Ο Μαντίθεος ήταν γόνος εύπορης και αριστοκρατικής οικογένειας και μάλλον 

φαίνεται να είχε ολιγαρχικά φρονήματα. Άλλωστε και με την εξωτερική του εμφάνιση 
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- μακριά κόμη, ντύσιμο - έδειχνε έντονο φιλολακωνισμό και ίσως και με την 

συμπεριφορά του. Για τους περισσότερους δημοκρατικούς Αθηναίους το γεγονός αυτό 

ήταν σίγουρα ενοχλητικό ως και προκλητικό, γιατί οι αναμνήσεις από το καθεστώς των 

Τριάκοντα ήταν πολύ οδυνηρές  και τα βιώματά τους πολύ έντονα. Άλλωστε, δεν είχαν 

περάσει πολλά χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και επίσης οι 

ολιγαρχικοί της πόλης, που δεν ήταν λίγοι, φρόντιζαν να κάνουν αισθητή την 

παρουσία τους οργανωμένοι σε πολιτικές ομάδες που απεργάζονταν την κατάλυση της 

δημοκρατίας. 

Ο Μαντίθεος λοιπόν γνώριζε την ανησυχία των δημοκρατικών 

συμπολιτών του και φοβόταν μήπως οι βουλευτές επηρεαστούν συναισθηματικά και 

από την εξωτερική του εμφάνιση και θεωρήσουν ότι αυτή υποδήλωνε τα πολιτικά του 

φρονήματα. Έτσι, φροντίζει να παρουσιάσει την εμφάνισή του ως μια ακίνδυνη 

συνήθεια από την οποία δεν απειλείται κανείς, ούτε οι ίδιοι ως εκφραστές του 

δημοκρατικού πολιτεύματος, και υποστηρίζει ότι το πιο ασφαλές κριτήριο για την 

αξιολόγηση του πολίτη είναι οι πράξεις του προς την πατρίδα και όχι το φαίνεσθαι. 

Γνωρίζει πολύ καλά ότι η φιλολακωνική εξωτερική του εμφάνιση ενοχλεί και προκαλεί 

αντιπάθειες.  

Ο Λυσίας δεν αποσιωπά το θέμα αυτό γιατί πρέπει να το υποβαθμίσει και να προβάλει 

ως αντιστάθμισμα τον τρόπο με τον οποίο εκπλήρωσε ο πελάτης του το χρέος του προς 

την πατρίδα.  

Σκόπιμη και έξυπνη χρήση του β΄ προσώπου από τον Λυσία που είναι κατά κάποιον 

τρόπο δεσμευτική για ευνοϊκή προς τον πελάτη του απόφαση των βουλευτών. 

Αντιθέτει μάλιστα ανθρώπους που δείχνουν ευπρεπείς αλλά κάνουν κακό στην πόλη 

(ίσως νύξη για τους κατηγόρους του) με ανθρώπους που δεν είναι συμβατικοί στην 

εμφάνιση αλλά την ωφελούν -μάλλον αναφορά στον ίδιο- (χιαστό και πολυσύνδετο). 

Ο Μαντίθεος τονίζει παράλληλα ότι χρέος των βουλευτών είναι να τον κρίνουν με 

αντικειμενικά και λογικά κριτήρια και, για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να 

αξιολογήσουν τα έργα του παρακάμπτοντας το συναίσθημα που ενδεχομένως 
προκαλείται από την εξωτερική του εμφάνιση.  

Κατά τον Μαντίθεο, μια πράξη αξιολογείται από τη συχνότητα με την οποία 

επαναλαμβάνεται, από τη διάρκειά της, από το κίνητρό της και, τέλος, από το 

αποτέλεσμά της. Για όλους αυτούς τους λόγους τονίζει ότι ποτέ δεν παραμέλησε 

κάποια εκστρατεία ή φύλαξη φρουρίου, αλλά πάντα εκστράτευε με τους πρώτους και 

αποχωρούσε από το πεδίο της μάχης με τους τελευταίους. Με αυτό τον τρόπο  

πετυχαίνει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως ένα πολίτη με ανεπτυγμένο το αίσθημα 

της φιλοπατρίας και της αυτοθυσίας προς εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος.  

Καθήκον των βουλευτών είναι να κρίνουν την αξία και την ποιότητά του βασιζόμενοι 

σε όλα αυτά και να μην επηρεάζονται συναισθηματικά, όπως ορισμένοι συμπολίτες 

του, από ήσσονος σημασίας θέματα, γιατί το συναίσθημα οδηγεί σε εσφαλμένες 

κρίσεις, που μόνο επιβλαβείς μπορούν να αποδειχτούν για την πόλη. Δεν αρμόζει 

στους βουλευτές και στο αξίωμα που εκπροσωπούν να δημιουργούν συμπάθειες ή 

αντιπάθειες παρασυρόμενοι από την όψη. 

 



 

Α3. Με ποια επιχειρήματα αιτιολογεί ο Μαντίθεος στις παραγράφους 20-21 την πρώιμη 

ενασχόλησή του με τα κοινά; Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του επιδιώκει να 

προβάλλει;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στις §20-21 ο Μαντίθεος αναφέρεται, κατ’ επιλογή του λογογράφου του, σε ένα 

περιστατικό του δημόσιου βίου του, για το οποίο είναι βέβαιος ότι ενόχλησε και 

δυσαρέστησε ορισμένους συμπολίτες του και, ως εκ τούτου, μπορεί να τους επηρεάσει 

αρνητικά κατά την έκδοση της ετυμηγορίας.  Το περιστατικό αυτό αφορά στην ενέργεια 

του Μαντίθεου να αγορεύσει στην εκκλησία του δήμου σε νεαρή ηλικία (νεώτερος ὢν 

ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ). Η αθηναϊκή νομοθεσία παρείχε αυτή τη δυνατότητα σε 

κάθε Αθηναίο πολίτη που είχε συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας του και δεν 

είχε στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω κάποιας αξιόποινης πράξης. 

Όμως, οι νεαρότεροι σε ηλικία Αθηναίοι απέφευγαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος 

αυτού λόγω απειρίας σε τέτοια ζητήματα, αλλά και από σεβασμό προς τους 

πρεσβύτερους.. Ο Μαντίθεος επιχειρεί να αιτιολογήσει τη συγκεκριμένη πράξη του, 

προκειμένου να άρει τη δυσαρέσκεια των συμπολιτών του προς το πρόσωπό του. 

Αρχικά, υποστηρίζει ότι υποχρεώθηκε να δημηγορήσει και να παρακάμψει το 

εθιμοτυπικό που ίσχυε στις συνελεύσεις της αθηναϊκής εκκλησίας του δήμου, διότι 

έπρεπε να διευθετήσει κάποιες σοβαρές προσωπικές και οικογενειακές του υποθέσεις 

(ἠναγκάσθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι). Αυτές θεωρούμε ότι 

σχετίζονταν με τη συρρίκνωση της πατρικής του περιουσίας, η οποία προκλήθηκε λόγω 

του  Πελοποννησιακού πολέμου, και με τον πιθανό κίνδυνο δήμευσής της. Ακολούθως, 

ο Μαντίθεος παραδέχεται ότι η ενέργειά του αυτή υποκινήθηκε και από την υπέρμετρη 

φιλοδοξία του να ασχοληθεί με τα κοινά (ἔπειτα μέντοι καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ 

φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέοντος). Με τη δήλωσή του αυτή εμφανίζεται ως 

ειλικρινής και φιλαλήθης (ηθοποιία λέγοντος), αφού δεν διστάζει να αναγνωρίσει 

δημόσια μια αρνητική πτυχή του χαρακτήρα του. Σπεύδει, όμως, αμέσως μετά να 

δικαιολογήσει αυτό τον υπέρμετρο ζήλο, προκειμένου να κερδίσει τη συμπάθεια των 

βουλευτών. Κατά πρώτο λόγο, τον αποδίδει στην προγονική του παράδοση, στη 



 

συνήθεια των παλαιότερων μελών της οικογένειάς του να ασχολούνται ενεργά με την 

πολιτική, και στην επιθυμία του να μιμηθεί το παράδειγμά τους (ἅμα μὲν τῶν 

προγόνων ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες). Στο σημείο 

αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι οι Αθηναίοι σέβονταν και θαύμαζαν τους προγόνους 

τους, καθώς τους θεωρούσαν ανυπέρβλητα πρότυπα αρετής. Γι’ αυτό και πίστευαν ότι 

κάθε πολίτης είχε χρέος να φανεί αντάξιός τους και να τους μοιάσει. Κατά δεύτερο 

λόγο, ο υπέρμετρος ζήλος που επέδειξε οφείλεται στις αντιλήψεις των Αθηναίων 

πολιτών, και ειδικά των βουλευτών, οι οποίοι εκτιμούσαν μόνο όσους συμπολίτες τους 

συμμετείχαν ενεργά στα πολιτικά δρώμενα (ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν… τοὺς τοιούτους 

μόνους ἀξίους νομίζοντας εἶναι). Η καθολική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 

αποτελούσε την ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή και εύρυθμη 

λειτουργία της άμεσης δημοκρατίας, όπως ήταν το πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας. 

Επομένως, η παραπάνω φιλοδοξία του Μαντίθεου δεν υποκινήθηκε από εγωιστικά και 

ιδιοτελή κίνητρα, όπως η διάθεση αυτοπροβολής και το πάθος για την εξουσία, αλλά 

από την πίστη του στα δημοκρατικά ιδεώδη και την επιθυμία του να τα υπηρετήσει 

(ηθοποιία λέγοντος). 

Α4.Αναλογιζόμενοι τους σκοπούς που επιδιώκονται στον επίλογο, να συγκρίνετε τις 

παραγράφους 20-21 από το λόγο Ὑπὲρ Μαντιθέου και τις παραγράφους 26-27 από το 

λόγο Ὑπὲρ Ἀδυνάτου του Λυσία, επισημαίνοντας ομοιότητες και διαφορές. 

Μη λοιπόν, μέλη της βουλής, ενώ δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα, με αντιμετωπίσετε 

όπως αυτούς που έχουν διαπράξει πολλά αδικήματα, αλλά ψηφίστε για μένα όπως οι 

προηγούμενες βουλές. Θυμηθείτε ότι ούτε χρήματα διαχειρίστηκα και προβαίνω σε 

απολογισμό για τη διάθεσή τους, ούτε ανέλαβα κάποιο αξίωμα και τώρα λογοδοτώ γι’ 

αυτό, μιλάω μόνο για έναν οβολό. Και έτσι όλοι εσείς θα λάβετε δίκαιη απόφαση, εγώ, 

αν έχω αυτή την αντιμετώπιση, θα σας είμαι ευγνώμων, και αυτός θα μάθει στο εξής 

να μην στρέφεται εναντίον ανθρώπων που δεν έχουν τη δύναμη που έχει ο ίδιος, αλλά 

να προσπαθεί να υπερισχύει των ομοίων του. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Με τον επίλογο συνήθως επιδιώκονται δύο κυρίως σκοποί, η ανάμνηση, που 

επιτυγχάνεται με μια συντομότατη ανακεφαλαίωση των βασικών θέσεων του λόγου 

και η παθοποιία που καταλήγει σε προτροπή ή αποτροπή. 



 

Στο λόγο του Λυσία Ὑπὲρ Μαντιθέου  ο επίλογος αποκλίνει από τη συνήθη δομή, 

αφού απουσιάζει το στοιχείο της ανάμνησης (ανακεφαλαίωσης) ενώ η παθοποιία είναι 

έμμεση και δεν καταλήγει σε έντονη προτροπή, όπως συνηθίζεται. Ο απότομος τρόπος 

με τον οποίο κλείνει ο λόγος οφείλεται ίσως σε μια προσπάθεια του Λυσία να 

εναρμονίσει το λόγο με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του πελάτη του και το ασύνηθες 

περιεχόμενο του επιλόγου εξηγείται ίσως από μια απόπειρα υποβάθμισης των 

κατηγοριών ή είναι δείγμα πρωτοτυπίας του λογογράφου. 

Ο  Υπέρ Αδυνάτου είναι ρητορικός δικανικός λόγος του Λυσία που γράφτηκε μετά την 

πτώση των Τριάκοντα Τυράννων και εκφωνήθηκε στη Βουλή των Αθηναίων από έναν 

ανάπηρο πολίτη που αγωνίζεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου να υπερασπιστεί 

το δικαίωμά του για συνταξιοδότηση, δικαίωμα που το είχε καταγγείλει ένας 

συμπολίτης του γιατί το αμφισβητούσε και γιατί τον θεωρούσε ικανό προς 

εργασία. Στις παραγράφους 26-27 φαίνεται η έντονη προτροπή του αδύνατου προς 

τους βουλευτές επισημαίνοντας τα οφέλη για την πόλη από τη θετική τους ψήφο. Λέει, 

λοιπόν, στους βουλευτές ότι δεν πρέπει να τον αντιμετωπίσουν σαν κάποιον που έχει 

διαπράξει σοβαρά αδικήματα σε βάρος της πόλης. Εξάλλου ο ίδιος ούτε χρήματα του 

δημοσίου διαχειρίστηκε ούτε ανέλαβε κάποιο αξίωμα στα πλαίσια της πόλης και 

έβλαψε το δημόσιο συμφέρον. Τελειώνοντας, τους προτρέπει να πάρουν μια δίκαιη 

απόφαση γιατί με αυτό τον τρόπο και θα προστατεύσουν άλλους κοινωνικά 

αδύναμους συμπολίτες τους αλλά και θα περιορίσουν τις αδικίες σε βάρος 

ανυπεράσπιστων πολιτών. 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις  ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):  

α) Οι επιτάφιοι λόγοι περιλαμβάνονται στους πανηγυρικούς λόγους. Σ 

β) Οι δικανικοί λόγοι αφορούν πράξεις που τελέστηκαν στο παρελθόν. Σ 

γ) Ένας από τους βασικούς στόχους ενός ρητορικού προοιμίου ήταν η «πρόθεσις». Λ 

δ) Ο Γοργίας ο Λεοντίνος απέφευγε τα σχήματα λόγου στη ρητορική του τέχνη. Λ 

ε) Για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε ο Λυσίας στην  Αθήνα του δόθηκε το 

δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη. Λ 

Α6. α) Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που παρουσιάζουν ετυμολογική 

συγγένεια με τις παρακάτω: διαίσθηση, δοκησίσοφος, κατάχρηση, κομήτης, έπαρση. 

διαίσθηση: ᾐσθόμην 

δοκησίσοφος: δοκῶ 



 

απόγονος: γεγόνασιν  

κομήτης: κομᾷ 

έπαρση: ἐπαρθείη 

β) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με τα συνώνυμά τους στη στήλη Β΄ 

                       ΣΤΗΛΗ Α΄                                                             ΣΤΗΛΗ Β΄ 

1. χωρῶ Α. ὀλιγωρῶ, ῥᾳθυμῶ 

2. ἀδικῶ Β. ἀγαπῶ 

3. ἀμελῶ Γ. συζητῶ, συνομιλῶ 

4. φιλῶ Δ. βαίνω, βαδίζω 

5. διαλέγομαι Ε. φθείρω, βλάπτω 

Απάντηση: 1Δ, 2Ε, 3Α, 4Β, 5Γ. 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

B1.   Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «κίνησις γὰρ  ………..  ἐς τὰ ἄλλα».  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Γιατί αυτή η αναταραχή στάθηκε η πιο μεγάλη ανάμεσα στους Έλληνες και 

συμπαρέσυρε και ένα μέρος των βαρβάρων, και με ένα λόγο εξαπλώθηκε στους 

περισσότερους ανθρώπους. Γιατί τα αμέσως προηγούμενα και τα πιο αρχαία ακόμα 

ήταν αδύνατο να τα εξακριβώσω, επειδή πέρασε τόσος καιρός· από τις ενδείξεις όμως 

που κατέληξα να πιστέψω μετά μακροχρόνια έρευνα και στοχασμό, νομίζω πως δε 

στάθηκαν τόσο σημαντικά ούτε σχετικά με τους πολέμους, ούτε και κατά τα άλλα. 

Β2. Γιατί ο Θουκυδίδης  αποφάσισε να εξιστορήσει τον πόλεμο Αθηναίων και 

Πελοποννησίων; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Ο  Θουκυδίδης αποφάσισε να εξιστορήσει τον πελοποννησιακό πόλεμο, γιατί διέβλεψε 

από νωρίς το μέγεθος και τις επιπτώσεις του. Σε αυτό το συμπέρασμα τον οδήγησε η 

άρτια προετοιμασία και των δύο μερών που ήταν εφοδιασμένα με όλα τα υλικά αγαθά, 

καθώς και η σύνταξη με τον έναν ή τον άλλο αντίπαλο όλων σχεδόν των ελληνικών 

πόλεων. Τα γεγονότα αυτού του ιδιαίτερα μακροχρόνιου πολέμου συμπαρέσυραν, κατά 



 

κάποιο τρόπο, όχι μόνο όλες τις ελληνικές πόλεις αλλά και  μέρος των βαρβάρων και 

καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις μετέπειτα εξελίξεις. 

Γ1 α. κίνησις  αὕτη, μέρει τινὶ: να γράψετε τις συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις του         

άλλου   αριθμού   β.   ὁρῶν: να γράψετε τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα και τον αόριστο 

και να κλίνετε την   ευκτική ενεστώτα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

α. κινήσεων τούτων, κινήσεσι ταύταις, κινήσεις ταύτας – μερῶν τινῶν, μέρεσι τισίν, 

μέρη τινά  β.  ὀψόμενος, ἰδών   -    ὁρῷμι (ὁρῴην),  ὁρῷς(ὁρῴης),   ὁρῷ(ὁρῴη),   ὁρῷμεν,  

ὁρῷτε,   ὁρῷεν. 

Γ2 α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με την συντακτική αναγνώριση 

των   όρων, όπως στο παράδειγμα : 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 λέξεις/φράσεις                είναι                                             συμπληρώνουν/προσδιορίζουν 

Θουκυδίδης Υποκείμενο ξυνέγραψε 

τῶν Πελοποννησίων γεν. υποκειμενική  πόλεμον 

ἀρξάμενος χρονική μετοχή  ξυνέγραψε 

μέγαν κατηγορούμενο  πόλεμον 

τῶν βαρβάρων γεν. διαιρετική  μέρει  

διὰ πλῆθος εμπρ. προσδ. αιτίας εὑρεῖν 

γενέσθαι ειδικό απρφ, αντικείμενο νομίζω 

 

       β. κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο: να αναγνωρίσετε τον 

συντακτικό ρόλο των υπογραμμισμένων λέξεων. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

μεγίστη : κατηγορούμενο στο υποκείμενο κίνησις μέσω του συνδετικού ἐγένετο 

 τοῖς Ἕλλησιν: δοτική προσωπική αντιχαριστική στο ἐγένετο ( όταν τα ρήματα εἰμί, 

γίγνομαι, υπάρχω είναι συνδετικά, δέχονται δηλαδή κατηγορούμενο, η δοτική 

προσωπική δεν είναι κτητική, αλλά χαριστική ή αντιχαριστική).  

 

 


