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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α. 

 Λάθος : «Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς 

τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς 

κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι 

μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον 

τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι.» 

 Λάθος : «ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω». 

 Σωστό : «ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, 

ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν 

αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι.». 

 Σωστό : «πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐκ ἵππευον οὔδ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν 

τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας». 

Β1. 

          Στην πρώτη παράγραφο του προοιμίου επιτυγχάνεται η «πρόσεξις», ένας 

από τους τρεις στόχους, με το σχήμα του «ἀπροσδοκήτου», την έκφραση 

δηλαδή ευγνωμοσύνης προς τους κατηγόρους του, έστω και υπό προϋποθέσεις. 

Η αιφνιδιαστική αυτή δήλωση εντυπωσιάζει μεν το ακροατήριο αλλά 

ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η «εὔνοια», ένας βασικός στόχος του προοιμίου.  

          Εκφράζει, επίσης, με αυτόν τον τρόπο την βεβαιότητά του για την πρόθεση 

της κατηγορίας, δηλαδή ότι δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο παρά 

συκοφάντηση προς το πρόσωπό του.  

           Τα επιχειρήματά του στο απόσπασμα αυτό είναι τα εξής: 

     α. Ο Μαντίθεος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους κατηγόρους του που 

τού δίνουν την ευκαιρία, εξαιτίας του κατηγορητηρίου, να απολογηθεί για τις 

πράξεις της ζωής του. Το επιχείρημα με το οποίο ξεκινά τον λόγο του ο 

απολογούμενος είναι λογικό και ψυχολογικό, καταφέρνοντας να δημιουργήσει 

εντυπώσεις και έκπληξη στο ακροατήριο. 

        β. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι το κατηγορητήριο είναι αναληθές και ότι 

πρόκειται για συκοφαντίες εις βάρος του, ως αποτέλεσμα κακοήθειας των 

κατηγόρων. Η απολογία του θα τό αποδείξει αυτό και θα ανασκευάσει την όποια 

αντιπάθεια στο πρόσωπό του σε συμπάθεια και εκτίμηση. Το δεύτερο επιχείρημα 

συμπληρώνει το πρώτο και κινείται στο ίδιο κλίμα, συνεπώς κατατάσσεται και 

αυτό στα λογικά και ψυχολογικά. 
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▪ Τα δυο αυτά επιχειρήματα δημιουργούν εντυπώσεις και συντελούν στην 

εὔνοια και στην προσοχή των βουλευτών, οι οποίοι όμως ακόμη δεν πείθονται 

ότι ο Μαντίθεος είναι ικανός να ασκήσει το βουλευτικό αξίωμα. 

 

Β2. 

           Τα δημοκρατικά φρονήματα και οι αγώνες για την δημοκρατία σε 

χαλεπούς καιρούς, όπως η εποχή των Τριάκοντα, συγκινούσαν ιδιαίτερα τους 

Αθηναίους και έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην δοκιμασία των αρχόντων. Δεν 

αρκούσε, όμως, μόνον η δημοκρατική διαγωγή για την ανάληψη ενός δημοσίου 

αξιώματος. Έπρεπε ο εκλεγμένος άρχοντας να διαθέτει και το κατάλληλο ήθος. 

           Ο Μαντίθεος ξέρει πολύ καλά ότι δεν αρκεί να πείσει τους βουλευτές μόνο 

για τα δημοκρατικά του φρονήματα, αλλά πρέπει να παρουσιάσει και μία στάση 

ζωής και ένα ήθος ως άνθρωπος, στην ιδιωτική και δημόσια ζωή, σεμνό, κόσμιο 

και χρηστό. Γι’ αυτό και ζητά από τους βουλευτές να εγκρίνουν την εκλογή του, 

μόνον εφόσον αποδείξει ότι πληροί και τις δύο αυτές προϋποθέσεις.  

           Ο τρόπος που τό κάνει είναι εύστοχος : Χρησιμοποιεί τα ρήματα ἀξιῶ 

(αξιώνω, απαιτώ) και δέομαι (παρακαλώ). Αξιώνει λοιπόν ο Μαντίθεος να μην 

εγκριθεί η βουλευτική του εκλογή μόνο με την αποδεδειγμένη πίστη του στο 

δημοκρατικό πολίτευμα· αυτή του η αξίωση καταδεικνύει τον σεβασμό του στον 

θεσμό της δοκιμασίας.  

    Η παράκλησή του έπειτα, και όχι η αξίωσή του, προς τους βουλευτές να 

εγκρίνουν την εκλογή του και να σχηματίσουν την δέουσα γνώμη για τους 

κατηγόρους του, εφόσον αποδείξει το μετρίως βεβιωκὼς, αποτελεί δείγμα 

σεβασμού προς την Βουλή και προϊδεάζει ανάλογα τους Βουλευτές. 

         Για να ανασκευάσει την κατηγορία ότι δεν επέδειξε δημοκρατική διαγωγή, 

δηλώνει την πίστη του και την αφοσίωσή του στο δημοκρατικό πολίτευμα, 

τονίζοντας πως συμμετείχε στους αγώνες για την εδραίωση της δημοκρατίας. Ο 

Μαντίθεος ήταν πεπεισμένος πως η προβολή και η αναγνώριση του 

δημοκρατικού του ήθους θα συγκινούσε και θα κέντριζε την προσοχή των 

Αθηναίων, που έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην δοκιμασία των αρχόντων. Ο 

Μαντίθεος, όμως, γνωρίζει πως δεν επαρκούν μόνο οι δημοκρατικές 

πεποιθήσεις, αλλά μεγαλύτερη σημασία είχε το ήθος του ως άνθρωπος. Έτσι, 

τονίζει ότι ήταν συνεπής σε όλες τις υποχρεώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού 

βίου του, ότι ζούσε με βάση το μέτρο, κόσμια, συνετά, χωρίς ακρότητες και 

υπερβολές, πράγματα που στην συνέχεια του λόγου του θα τά θίξει και θα τά 

αποδείξει.  

 

Β3. 

 ἀηδῶς ἢ κακῶς διακείμενος : Το ἀηδῶς είναι σαφώς ηπιότερο του κακῶς 

διακείμενος. Το πρώτο, το ἀηδῶς, εκφράζει την αντιπάθεια που προέρχεται από 

την εξωτερική εμφάνιση κάποιου. Το κακῶς εκφράζει την εχθρότητα που 

δημιουργείται από τα φρονήματα, τις πράξεις και τους τρόπους κάποιου. Πέρα 

από οποιαδήποτε εχθρότητα προς το πρόσωπο του Μαντίθεου που μπορεί να 

έτρεφαν κάποιοι, η ατημέλητη εμφάνισή του, όπως και η μακριά κόμη του, τον 

έκαναν ιδιαίτερα αντιπαθή σε κάποιους. 
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Β4. 

 Λάθος. 

 Σωστό. 

 Λάθος. 

 Λάθος. 

 

Β5. 

συνῄδη : συνείδηση, είδος, ιστορία, ειδοποιός, ειδικότητα. 

διαβεβλημένοις : βέλος, διαβολή, αναβολή. 

δόξαν : δοξασία, δόγμα, δοκησισοφία, άδοξος, παράδοξος. 

καταστῆναι : στάση, κατάσταση, σταθμός, στάδιο. 

 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

 

Α1.  

Τότε ένας γέροντας απεσταλμένος από κάποια πόλη στην Ολυμπία έρχεται και δεν 

βρίσκει κάθισμα· απ’ όλους περιφρονείτο και κανείς με την θέλησή του δεν τού 

προσέφερε κάθισμα. Όταν, όμως, ο γέροντας πλησιάζει προς τους Λακεδαιμονίους, 

όλοι οι άνδρες στέργουν να υποχωρήσουν σ’ αυτόν και τού προσέφεραν κάθισμα. 

Γιατί, φαινόταν σε όλους τους Λακεδαιμονίους πως είναι ντροπή να μη σέβονται τους 

ηλικιωμένους.  

Όταν οι υπόλοιποι Έλληνες αντιλαμβάνονται την κίνηση αυτήν, τότε όλοι 

σηκώνονται από τα καθίσματά τους και επιδοκιμάζουν το ήθος των Σπαρτιατών.  

 

Α2. 

Στις πανελλήνιες εορτές κατά την αρχαιότητα συμμετείχαν όλες οι ελληνικές πόλεις 

αποστέλλοντας τους δικούς τους θεωρούς. Στην Ολυμπία, λοιπόν, κατά την 

διεξαγωγή μίας τέτοιας εορτής, τα Ολύμπια, πήγε και ένας γέροντας θεωρός από 

κάποια πόλη.  

Όλοι οι παρευρισκόμενοι Έλληνες θεωροί αδιαφόρησαν και δεν σεβάστηκαν την 

ηλικία του, ώστε να τού παραχωρήσουν ένα κάθισμα. Οι μόνοι που τόν σεβάστηκαν 

και αμέσως σηκώθηκαν ήταν οι Λακεδαιμόνιοι θεωροί, διότι ήταν αρχή τους ο 

σεβασμός προς τους πρεσβυτέρους.  

 

Β1α. 

ΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΑΡΣ. ΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘ. ΘΗΛΥΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

ἰχθυόεν ἰχθυοέσσας 

-- ἅς 

πᾶς πάσας 

γέρον -- 

ἑκὼν ἑκούσας 
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Β1β. 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ὀνομασθήσεσθαι ὠνομάσθαι 

παρασκευασθήσεσθαι παρεσκευάσθαι 

εὑρήσειν εὑρηκέναι 

προσοίσειν προσενηνοχέναι 

πράξειν πεπραχέναι 

 

Β2α. 

-ἦν : κατηγορούμενο στο υποκείμενο Η ᾽Ολυμπία είναι το τόπος. 

-ἦν : κατηγορούμενα στο υποκείμενο  ὁ χῶρος είναι τα ὑλήεις (επιρρηματικό 

κατηγορούμενο τρόπου) καὶ ἄξιος.  

-διέτεμνον : επιρρηματικά κατηγορούμενα τρόπου στο υποκείμενο Ποταμοὶ είναι τα 

δινήεντες καὶ ἰχθυόεντες. 

-ἦν : το υποκείμενο ἱερὸν του ρήματος αυτού δέχεται μία γενική κατηγορηματική 

κτητική τοῦ Διὸς.  

-(ἦν) : το υποκείμενο χωρίον του ρήματος αυτού που εννοείται είναι το ὅμοιον.  

-ὠνομάζετο : κατηγορούμενο στο υποκείμενο ὃ είναι το στάδιον. 

-προσέφερεν : επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου στο υποκείμενο οὐδεὶς είναι το 

ἑκὼν. 

 

 

Β2β. 

«Αἰσχρὸν γὰρ πᾶσιν ἐδόκει γέροντας περιπαίζειν.» : Ημιπερίοδος με ένα ρήμα. 

Ρήμα απρόσωπο το ἐδόκει, το οποίο δέχεται υποκείμενό του το απρόσωπο 

απαρέμφατο Αἰσχρόν (εἶναι). Και το απρόσωπο ρήμα και το απρόσωπο απαρέμφατο 

καλύπτονται από την δοτική προσωπική πᾶσιν. Υποκείμενο του απροσώπου 

απαρεμφάτου Αἰσχρόν (εἶναι) είναι το τελικό απαρέμφατο περιπαίζειν. Υποκείμενο 

του απαρεμφάτου αυτού το πάντας από την δοτική προσωπική και αντικείμενο 

γέροντας.  

 

 

 

 


