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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α. 

 Λάθος : «ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν 

κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον 

εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι.» 

 Σωστό : «Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ' εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ 

τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.». 

 Σωστό : «δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ.». 

 Λάθος : «καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε 

μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι.». 

 Σωστό : «καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον 

ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας…». 

 

Β1. 

δίκην : Η ιδιωτική δίκη, η δίκη ιδιωτικής φύσεως. Μήνυση για ιδιωτικά ζητήματα 

μπορούσε να κινήσει μόνο ένας Αθηναίος πολίτης, δηλαδή άνδρας ενήλικας που 

ήταν ἐπίτιμος1, αν θεωρούσε ότι αδικείται. 

γραφήν : Δίκη δημοσίας φύσεως, δίκη επί δημοσίου αδικήματος. Ήταν δίκη για 

αδικήματα δημοσίας φύσεως · τα αδικήματα αυτά ήταν : προδοσία, λιποταξία, 

υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, δήμου κατάλυση, δωροδοκία, ασέβεια προς τα 

θεία, κάκωση γονέων, κ.λ.π. Ονομάζεται έτσι, διότι έπρεπε η καταγγελία να 

γίνει εγγράφως. Επί της ουσίας ήταν ένα παραπεμπτικό βούλευμα, μία έγγραφη 

κατηγορία σε δημόσια δίκη, η οποία μπορούσε να γίνει από πολίτη κυρίως, αλλά 

και αυτεπάγγελτα από την ίδια την πολιτεία σε κάποιες περιπτώσεις. Γινόταν 

δίωξη από την πολιτεία κατά εγκληματιών, όταν θεωρούσε ότι θίγεται το 

δημόσιο συμφέρον. Κυρίως εκδικαζόταν στην Εκκλησία του Δήμου. 

 

Β2. 

1. Ο Μαντίθεος προβάλλει ως απόδειξη της κοσμιότητας και της εντιμότητάς του 

την άρνηση να συμμετάσχει σε ενασχολήσεις που διαφθείρουν το ήθος ενός 

νέου ανθρώπου. Η αποχή του από δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από 

έκλυση ηθών, διεγείρει το μίσος και την έχθρα των συνομηλίκων του προς το 

                                                           
1 ἐπίτιμος : ο έχων πολιτικά δικαιώματα [≠ άτιμος : ο στερηθείς τα πολιτικά του 

δικαιώματα] 
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πρόσωπό του, καθώς δεν δίστασαν να τόν συκοφαντήσουν. Το επιχείρημα αυτό 

εντάσσεται αρχικά στα λογικά-εικότα, καθώς στηρίζεται σε δεδομένα στοιχεία 

της εποχής του. Έπειτα, όμως αυτό μετατρέπεται σε ηθικό-ψυχολογικό, καθώς 

επιδιώκει να επηρεάσει θετικά τους βουλευτές προς το πρόσωπό του, 

επικυρώνοντας την εκλογή του στο βουλευτικό αξίωμα. 

2. Κανένας δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει υποστεί αισχρή δίκη για ιδιωτική 

υπόθεση ή ότι έχει μηνυθεί για δημόσια παρανομία που έβλαψε την κοινότητα ή 

τέλος ότι έχει καταγγελθεί για σοβαρότατο αδίκημα κατά της πολιτείας. 

Πραγματικό επιχείρημα και αρκετά πιο πειστικό απ’ το πρώτο, το οποίο έμμεσα 

απευθύνεται στους συμπολίτες του, οι οποίοι γνώριζαν πολύ καλά το ποιόν του 

και σαφώς θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά του. 

 

Β3. 

           Ο Μαντίθεος στην ιδιωτική του ζωή επέδειξε ἐπιείκεια (=κοσμιότητα), 

καθώς απεδείχθη στοργικός, προστατευτικός απέναντι στα αδέρφια του ως 

πρωτότοκος γιος (προίκισε τις αδερφές του, έδωσε μεγαλύτερο μερίδιο της 

πατρικής κληρονομιάς στον αδερφό του).  

           Τὴν ἐπιείκεια που επέδειξε στην διοίκηση τῶν ἰδίων, επέδειξε και στα 

δημόσια, καθώς αποδεικνύεται φιλήσυχος, αξιοπρεπής, κόσμιος, σε αντίθεση με 

τους συνομηλίκους του που διατρίβουν σε χαμερπείς και κατάπτυστες 

ενασχολήσεις για τον ίδιο και το ήθος του ως άνθρωπος. Στο σημείο αυτό είναι 

εμφανής η ειρωνική διάθεση του κατηγορούμενου, ο οποίος, εμμέσως πλην 

σαφώς, αφήνει να εννοηθεί πως αν ήταν όμοιός τους δεν θα κινούνταν αυτοί με 

τόσο μίσος εναντίον του, συκοφαντώντας τόν και διασύροντάς τον. 

         Οι Αθηναίοι δεν περίμεναν τις γιορτές για να διασκεδάσουν. Οι νεότεροι 

κατέφευγαν στα παιχνίδια ενώ οι μεγαλύτεροι στα συμπόσια. Το ποτό τους ήταν 

το κρασί, το οποίο όμως συχνά νόθευαν με νερό, καθώς την πόση «ἀκράτου 

οἴνου» τήν θεωρούσαν συνήθεια των βαρβάρων. Συχνά, βέβαια, οι 

συμποσιαστές παρεκτρέπονταν και μεθούσαν με αποτέλεσμα να γίνονται 

φασαρίες και βανδαλισμοί. Εκτός από τα συμπόσια, που ήταν ιδιωτικές 

συναθροίσεις, οι άνδρες πήγαιναν και στα καπηλεία, μέρη στα οποία σύχναζαν 

κοινές γυναίκες και επομένως αυτά αποτελούσαν τόπους διαφθοράς.  

     Όπως φαίνεται και από το παράλληλο κείμενο και από το πρωτότυπο οι νέοι 

εκείνη την εποχή ζούσαν με αρκετά ακόλαστο τρόπο, χωρίς αυτό βέβαια να 

κατακρίνεται ιδιαίτερα στην αθηναϊκή κοινωνία. Ο Μαντίθεος από την άλλη 

παρουσιάζεται αρκετά χρηστός και έντιμος, πράγμα που διαγράφεται θετικά 

στην ακροαματική διαδικασία της δοκιμασίας.   

          Επομένως, είναι ολοφάνερο, τόσο από την ίδια την διαδικασία της 

δοκιμασίας, όσο και από την σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Μαντίθεου, 

στο απόσπασμα αυτό, από τον ίδιο, στην ιδιωτική και δημόσια ζωή, ότι έπαιζε 

πρωτεύοντα ρόλο η συμπεριφορά ενός Αθηναίου πολίτη σε όλες τις εκφάνσεις 

της κοινωνικής ζωής, δηλαδή αν και κατά πόσον ένας πολίτης είναι χρηστός και 

σώφρων, ώστε να αναλάβει ένα δημόσιο αξίωμα.  

 

Β4. 
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Λάθος. 

Λάθος. 

Σωστό. 

Λάθος. 

Σωστό. 

 

Β5α. 

λέγειν : λόγος, διάλεξη.   

δοκεῖ : δόγμα, δοξασία.  

διδόναι : δόση, δοτικός.  

βεβίωκα : βίος, αβίωτος.  

διατριβὰς : τριβή, τετριμμένος. 

 

Β5β. 

αἰτία : κατηγορία. 

Αποχώρησε από την συνέλευση για άγνωστη αιτία.  

οὐσία : περιουσία.  

Οι άνθρωποι περιορίζουν το νόημα της ζωής τους μόνο στον οικονομικό τομέα, 

χάνοντας την ουσία της ύπαρξής τους.   

 

 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

Α1. 

    αμέσως έκαναν θυσία για το καλό άγγελμα και αποφάσισαν να στεφανώσουν τον 

Παυσανία, και ο Δημοσθένης προχώρησε φορώντας λαμπρό ιμάτιο και 

στεφανωμένος, αν και είχαν περάσει μόλις επτά ημέρες από τον θάνατο της κόρης 

του, όπως έλεγε και ο Αισχίνης· ο ίδιος ο Αισχίνης τόν έβριζε (τον Δημοσθένη) για 

αυτό και τόν κατηγορούσε ως πατέρα που δεν αγαπάει τα παιδιά του, μολονότι ο ίδιος 

(ο Αισχίνης) ήταν μαλθακός και από ταπεινή καταγωγή, διότι κατά την άποψή του 

απόδειξη της ήμερης και φιλόστοργης ψυχής ήταν το πένθος και οι οδυρμοί, ενώ το να 

αντέχει κανείς τις συμφορές καρτερικά και χωρίς λύπη τό αποδοκίμαζε.  

     Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι δεν ήταν ορθό να απονείμουν στεφάνους και να 

γιορτάζουν οι Αθηναίοι εξαιτίας του θανάτου του Φιλίππου, διότι αντιμετώπισε τους 

χαμένους Αθηναίους με φιλανθρωπία την στιγμή που αυτός ήταν νικητής· 

 

Α2. 

   Ο Πλούταρχος δεν επικροτεί την κίνηση των Αθηναίων να εορτάζουν και να 

πανηγυρίζουν στην είδηση του θανάτου του Φιλίππου. Οι λόγοι είναι οι εξής : α) 

Παρόλο που τούς νίκησε ο Φίλιππος και τούς κατέκτησε, τούς αντιμετώπισε με 

σεβασμό και φιλάνθρωπα. β) Θεωρεί αντιφατικό εκ μέρους των Αθηναίων από την 

μία, όντας χαμένοι, να τόν τιμούν και να τόν κάνουν Αθηναίο πολίτη, από την άλλη, 
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όταν πέθανε, να πανηγυρίζουν. γ) Δεν σκότωσαν οι Αθηναίοι τον Φίλιππο, αλλά ένας 

μη Αθηναίος, ο Παυσανίας. δ) Θεωρεί την συμπεριφορά των Αθηναίων μικροπρεπή, η 

οποία θα προκαλέσει την οργή των θεών.  

   Εν ολίγοις κατά τον Πλούταρχο αυτή η κίνηση καταδεικνύει αναξιοπρεπές και 

ποταπό ήθος.  

 

Β1α. 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

οὗ ὧν 

θυγατρὸς θυγατέρων 

φιλοστόργου φιλοστόργων 

πένθη πένθος 

τῷ πταίσαντι πταίσασιν  

Β1β. 

 ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

προκαταλαμβάνων προκαταληψόμενος 

προῆλθε πρόεισι/προελεύσεται 

ἑωρακὼς ὀψόμενος 

ἐψηφίσαντο ψηφιοῦνται/ψηφισθήσονται 

τεθνηκυίας ἀποθανουμένης 

 

Β2α. 

-λαμπρὸν : ομοιόπτωτος προσδιορισμός (επιθετικός) στο ἱμάτιον. 

-ἐστεφανωμένος : ομοιόπτωτος προσδιορ. (κατηγορηματικός) στο Δημοσθένης. 

-ἑβδόμην : ομοιόπτωτος προσδιορισμός (επιθετικός) στο ἡμέραν. 

-αὐτοῦ : ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο τῆς θυγατρὸς. 

-ἡμέρου : ομοιόπτωτος προσδιορισμός (επιθετικός) στο ψυχῆς. 

-φιλοστόργου : ομοιόπτωτος προσδιορισμός (επιθετικός) στο ψυχῆς. 

-ψυχῆς : ετερόπτωτος προσδιορισμός (αντικειμενική) στα σημεῖα. 

 

Β2β. 

-ὡς Αἰσχίνης φησί λοιδορῶν ἐπί τούτῳ …μαλακός : αναφορική παραβολική τρόπου 

στις κύριες. 

-εἰ τὰ πένθη καὶ τοὺς ὀδυρμοὺς ….ἀπεδοκίμαζεν : αιτιολογικές προτάσεις, 

υποθετικής αιτιολογίας, ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί αιτίας στην μετοχική φράση 

λοιδορῶν ἐπί τούτῳ καὶ κατηγορῶν αὐτοῦ μισοτεκνίαν. 

 

 

Β2γ. 

εἰ καὶ αὐτὸς ἦν ἀγεννὴς καὶ μαλθακὸς  (εναντιωματική μετοχή). 
 


