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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1.α. 1) – Σ: Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ᾽ 

ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν· 

2) – Λ: ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ 

3) – Σ: ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος 

β. 1) Η φράση  διὰ ταῦτα  αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Μαντίθεος αγόρευσε σε 

νεαρή ηλικία στην Εκκλησία του Δήμου (ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ 

δήμῳ). 

2) Με την αντωνυμία  τοιούτοις  αναφέρεται στους πολίτες εκείνους που οι ίδιοι οι 

βουλευτές έχουν παρακινήσει με τη στάση τους να ασχοληθούν με τα κοινά. 

 

Β1.  Με τον επίλογο συνήθως επιδιώκονται δύο κυρίως σκοποί, η ανάμνηση, που 

επιτυγχάνεται με μία σύντομη ανακεφαλαίωση των βασικών θέσεων του λόγου και η 

παθοποιία που καταλήγει σε προτροπή ή αποτροπή.  

      Ο επίλογος στον Μαντίθεο αποκλίνει από τη συνήθη δομή, αφού απουσιάζει το 

στοιχείο της ανάμνησης, ενώ η παθοποιία είναι έμμεση και δεν καταλήγει σε έντονη 

προτροπή, όπως συνηθίζεται, και εκφράζεται με τις ρητορικές ερωτήσεις τίς οὐκ ἂν 

ἐπαρθείη πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; Ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε; 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 («Οὐ γὰρ 

ἕτεροι περὶ αὐτῶν κριταί εἰσιν, ἀλλ᾽ ὑμεῖς») και το ασύνηθες περιεχόμενο του επιλόγου 

εξηγείται ίσως από μία απόπειρα υποβάθμισης των κατηγοριών ή είναι δείγμα 

πρωτοτυπίας του λογογράφου. 

Β2. Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο επιβεβαιώνει την προγονική παράδοση, την 

οποία επικαλείται ο ομιλητής, ότι δηλαδή στην πόλη της Αθήνας η ενασχόληση με τα 

κοινά και τη δημόσια ζωή παράλληλα με τις ιδιωτικές υποχρεώσεις συνιστά το κριτήριο 

για να χαρακτηριστεί κάποιος  άξιος πολίτης. Με την ίδια σοβαρότητα που φροντίζει 

κάποιος τις ιδιωτικές του υποθέσεις, ασχολείται και με τις δημόσιες. Η ενασχόληση του 

αυτή τον καθιστά χρήσιμο για το κοινωνικό σύνολο, καθώς η κρίση του και η απόφασή 

του είναι σημαντική για την πόλη και για τη λειτουργία της. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΑ  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/3/22 
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    Στο λόγο του ο Μαντίθεος δεν αποκλίνει από αυτή την άποψη, καθώς η προγονική 

παράδοση ενασχόλησης με τα κοινά, που έπρεπε να συνεχιστεί, αποτελεί τον πρώτο 

λόγο υπέρμετρης φιλοδοξίας του δοκιμαζόμενου. Είναι γνωστό για τον Μαντίθεο ότι οι 

πρόγονοι θεωρούνταν ανυπέρβλητα πρότυπα αρετής και μίμησης. Έτσι το να 

εμφανίζεται ο ίδιος ως συνεχιστής τους τον τιμά. Παράλληλα η άποψη των Αθηναίων 

ότι μόνο όσοι ασχολούνται με τα κοινά θεωρούνται άξιοι πολίτες, κέντρισε 

περισσότερο τη φιλοδοξία του. Ο Μαντίθεος θεωρεί ότι οι βουλευτές με τη στάση τους 

παρακινούν τους πολίτες να ασχολούνται με τα κοινά, αφού θεωρούν απαραίτητη τη 

συμμετοχή των ενεργών πολιτών για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας. 

Β3. 

1. Λ 

2. Λ 

3. Λ 

4. Λ 

5. Λ 

6. Λ 

7. Σ 

8. Σ 

9. Λ 

10. Σ 

 

Β4. 

1. Β 

2. Α 

5.  Ε 

6.  Γ 

7.  Δ 
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Γ1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ 

Θέλω να αποχωρήσω από το βήμα, αφού θυμίσω λίγα πράγματα στην κάθε κατηγορία 

πολιτών, και στους πολίτες από την πόλη και στους πολίτες από τον Πειραιά, για να 

αποφασίσετε, έχοντας ως κριτήρια τις συμφορές που σας έχουν συμβεί εξαιτίας τους 

(ενν. των Τριάκοντα). Και αρχικά, όσοι είστε από την πόλη σκεφθείτε ότι 

κυβερνιόσασταν από αυτούς τόσο σκληρά, ώστε ήσασταν αναγκασμένοι να διεξάγετε 

με τους αδελφούς και τους γιους και τους συμπολίτες σας έναν τέτοιο πόλεμο, κατά τη 

διάρκεια του οποίου, αν και ηττηθήκατε έχετε την ίδια μοίρα με τους νικητές, αν, όμως, 

νικούσατε θα γινόσασταν δούλοι / υποτελείς σε αυτούς.          

Γ2. Ο Λυσίας επιχειρεί να πείσει τους δικαστές να καταδικάσουν σε θάνατο τον 

Ερατοσθένη. Στην προσπάθειά του αυτή τους θυμίζει τα δεινά που προκάλεσαν στην 

πόλη του οι Τριάκοντα. Ποια είναι αυτά; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας 

αξιοποιώντας και τα κατάλληλα αποσπάσματα του κειμένου. 

Ο Λυσίας είναι φανερό ότι προσπαθεί να πείσει τους δικαστές για την καταδίκη του 

Ερατοσθένη, επαναφέροντας στη μνήμη τους τα σημαντικότερα ανοσιουργήματα των 

τριάντα τυράννων στη διάρκεια της εξουσίας τους. Τους θυμίζει, λοιπόν, ότι οι 

Τριάκοντα κυβέρνησαν την πόλη με τέτοια σκληρότητα, ώστε ώθησαν τους πολίτες να 

διεξάγουν εμφύλιο πόλεμο, μη λογαριάζοντας ο καθένας το συγγενή του ή το φίλο του, 

αφαιρώντας κάθε συναίσθημα («σκέψασθε ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφόδρα ἤρχεσθε, 

ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον»). 

Επιπλέον, οι ίδιοι με τις παρανομίες τους  μεγάλωσαν τις δικές τους περιουσίες, ενώ 

τόσο οι δικαστές όσο και οι υπόλοιποι τις ελάττωσαν («Καὶ τοὺς ἰδίους οἴκους οὗτοι μὲν 

ἂν ἐκ τῶν πραγμάτων μεγάλους ἐκτήσαντο, ὑμεῖς δὲ διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον 

ἐλάττους ἔχετε»). Ταυτόχρονα, ανάγκαζαν τους πολίτες να συμμερίζονται την ευθύνη 

που τους καταλόγιζαν για δικές τους αισχρές πράξεις, καθιστώντας τους υποχείριά 

τους («οὐ τῶν ἀγαθῶν κοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς ἐκτῶντο, ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν 

μεταδιδόντες εὔνους ᾤοντο εἶναι»). 

 

 Γ3. α. «εἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας ἐλθόντες ὥστε οὐ τῶν ἀγαθῶν κοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς 

ἐκτῶντο, ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν μεταδιδόντες εὔνους ᾤοντο εἶναι». Να μεταφέρετε τα 

επίθετα του αποσπάσματος στην αιτιατική του πληθυντικού στο ουδέτερο γένος  και 

τις αντωνυμίες στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού. 

τῶν ἀγαθῶν: τά ἀγαθά 

πιστούς: πιστά 

εὔνους: εὔνοα  

τοσοῦτον: τοσαῡτα 

ὑμᾶς: σέ, σε  
 

β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 

βούλομαι: το απαρέμφατο  παρακειμένου βεβουλῆσθαι 
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πολεμεῖν: την αιτιατική πληθυντικού μετοχής ενεστώτα θηλυκού γένους πολεμούσας 

ἔχοντες: το β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ στην ίδια φωνή σχές 

νικήσαντες: το β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή ἐνικᾶτε 

ἐκτήσαντο: το γ’ ενικό  υποτακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή κτήσηται 
 

Γ4α.  

καταβαίνειν: είναι τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο Βούλομαι 

παραδείγματα: είναι κατηγορούμενο στο αντικείμενο συμφοράς από τη μετοχή 

ἔχοντες. 

τοιοῦτον: είναι  ομοιόπτωτος ονοματικός, επιθετικός προσδιορισμός στο πόλεμον 

πόλεμον: είναι σύστοιχο αντικείμενο (άμεσο) στο απαρέμφατο  πολεμεῖν.   

ὑμᾶς: είναι αντικείμενο στο ἐκτῶντο.  

β. Πρόκειται για μία δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση  κρίσεως ως αντικείμενο 

στο ρήμα σκέψασθε της πρότασης εξάρτησης. Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι 

γιατί δηλώνει αντικειμενική κρίση και εκφέρεται με οριστική παρατατικού (ἤρχεσθε) 

γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας του ομιλητή.  

 

 


