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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

Α.  

 Σωστό : «πολλοί μέν γάρ μικρόν διαλεγόμενοι καί κοσμίως ἀμπεχόμενοι 

μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν.». 

 Λάθος : «ἅμα δέ ὑμᾶς ὁρῶν (τά γάρ ἀληθῆ χρή λέγειν) τούς τοιούτους 

μόνους ἀξίους νομίζοντας εἶναι, ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τήν γνώμην 

ἔχοντας τίς οὐκ ἄν ἐπαρθείη πράττειν καί λέγειν ὑπέρ τῆς πόλεως;». 

 

 

Β1. 

       ὅτι νεώτερος… ἐνθυμούμενος : Αν και την εποχή που αγόρευσε ο 

Μαντίθεος είχαν εξαλειφθεί οι περιορισμοί εις βάρος των νέων στις συνελεύσεις 

της εκκλησίας του δήμου, υπήρχε η αντίληψη πως οι πρεσβύτεροι επιβάλλεται 

να έχουν τον πρώτο λόγο εξαιτίας της πείρας τους. Οι νεότεροι, επομένως, δεν 

τολμούσαν εύκολα να πάρουν τον λόγο όχι μόνο στις συνελεύσεις του δήμου 

αλλά ούτε και στις συζητήσεις που γίνονταν στην αγορά. Παρόλο που υπήρχε το 

δικαίωμα της ισηγορίας και της παρρησίας, ήταν καθιερωμένο και δεδομένο να 

δίνεται βήμα στους πρεσβυτέρους και όχι στους νέους σε ηλικία. 

          Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γλαύκωνα, που επέμενε να 

δημηγορεί και να επιδιώκει ηγετικό ρόλο χωρίς να είναι ακόμα 20 χρονών. Η 

στάση του αυτή, σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, προκαλούσε την βίαιη 

απομάκρυνσή του από το βήμα και την διαρκή γελοιοποίησή του.1 

             Ο Μαντίθεος, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την παλαιότερη 

αγόρευσή του, επιδιώκει να εξαλείψει κάθε σκιά δυσαρέσκειας που ενδέχεται να 

προκάλεσε η τότε συμπεριφορά του και να φανεί αρεστός σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους. Απολογείται σαν να έκανε κατάχρηση δικαιώματος.  Γι’ αυτό και 

στη συνέχεια παραδέχεται ότι οι φιλοδοξίες του ήταν ενδεχομένως υπερβολικές 

και ότι επέδειξε μεγαλύτερο ζήλο, ξεπερνώντας τα όρια της ευπρέπειας και της 

δεοντολογίας (ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέοντος). 

        Αιτιολογεί, ωστόσο, την συμπεριφορά του αυτήν, αποδίδοντάς την στο 

γεγονός ότι υπερασπιζόταν προσωπική του υπόθεση, προφανώς διότι κινδύνευε 

                                                           
1  Ξενοφῶντος,  Ἀπομνημονεύματα III, 6, 1 
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να δημευθεί η πατρική του περιουσία (τό μέν πρῶτον ἠναγκάσθην ὑπέρ τῶν 

ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι). Επίσης, τήν αποδίδει στο γεγονός ότι 

προσπαθούσε να μιμηθεί τα οικογενειακά πρότυπα και τους προγόνους του, οι 

οποίοι δεν έπαψαν στιγμή να ασχολούνται με το κοινό συμφέρον της πόλης τους 

(ἅμα μέν τῶν προγόνων …τά τῆς πόλεως πράττοντες) ∙ τέλος, τήν αποδίδει 

στο ότι επηρεάστηκε από την στάση που διατηρούν οι βουλευτές και από τον 

τρόπο με τον οποίον αξιολογούν τους πολίτες, οι οποίοι βασίζονται κυρίως στον 

βαθμό συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στον πατριωτισμό που τούς 

διακατέχει (ἅμα δέ ὑμᾶς ὁρῶν …ἀξίους νομίζοντας εἶναι).  

            Επιδιώκοντας, λοιπόν, να είναι αρεστός και να ανταποκριθεί επάξια στα 

πρότυπα των προγόνων του και της πόλης του, συμπεριφέρθηκε, ίσως, με υψηλό 

ζήλο και τόλμη.  

      Έτσι, αιτιολογεί την στάση του για να μην αφήσει την οποιαδήποτε υπόνοια 

εναντίον του που θα επηρέαζε αρνητικά τους βουλευτές και την επικύρωση της 

εκλογής του στο βουλευτικό αξίωμα. 

 

Β2. 

        Ανάμνηση στον επίλογο αυτό δεν υπάρχει. Ο Λυσίας προσπαθεί να μη 

φανεί ο λόγος του Μαντιθέου τεχνικός και υπολογισμένος. Αντιθέτως, 

παρουσιάζει τον Μαντίθεο να αναφέρεται στην πρώτη του δημηγορία που είχε 

εκφωνήσει σε πολύ μικρή ηλικία, προσπαθώντας μέσω αυτού να επιβεβαιώσει 

για μια ακόμα φορά τον σεβασμό του στο πολίτευμα και στα ιδανικά της πόλης 

και να φανερώσει τις πολιτικές του φιλοδοξίες. 

         Η παθοποιία δεν καταλήγει σε προτροπή ή αποτροπή. Αντιθέτως, 

προσπαθεί ο Μαντίθεος να κερδίσει για μία ακόμη φορά την εύνοια των 

δικαστών και του ακροατηρίου, επισημαίνοντας τις πολιτικές του φιλοδοξίες, 

αλλά και τον σεβασμό και την πίστη του προς το δημοκρατικό πολίτευμα.  

         Αυτό το επιτυγχάνει αφενός με την αναφορά του στους προγόνους του, 

δηλαδή τονίζοντας πως τούς μιμούταν, οι οποίοι ασχολούνταν ανελλιπώς με το 

κοινό συμφέρον της πόλης τους (ἅμα μέν τῶν προγόνων …τά τῆς πόλεως 

πράττοντες)∙ αφετέρου, διότι επηρεάστηκε από την στάση που διατηρούν και 

αξιολογούν τους πολίτες οι βουλευτές, οι οποίοι τούς κρίνουν βάσει του βαθμού 

συμμετοχής στα κοινά και του πατριωτισμού τους (ἅμα δέ ὑμᾶς ὁρῶν … ἀξίους 

νομίζοντας εἶναι).  

             Ο Μαντίθεος δίνει την αίσθηση πως θεωρεί τους βουλευτές 

συνυπεύθυνους για τα πρότυπα και τα ενδιαφέροντα που δημιουργούνται στους 

νέους. Με έξυπνο τρόπο τούς εγκωμιάζει προβάλλοντάς τους ως εκφραστές, 

υπερασπιστές και προστάτες του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οποίοι 

παρακινούν κάθε πολίτη να ασχοληθεί με τα κοινά (ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς 

…πράττειν καί λέγειν ὑπέρ τῆς πόλεως;). Το εγκώμιο επαυξάνεται από την 

ρητορική ερώτηση που υπάρχει στο τέλος (τίς οὐκ ἄν ἐπαρθείη πράττειν καί 

λέγειν ὑπέρ τῆς πόλεως;), με την οποία ουσιαστικά υποδεικνύει στους 

βουλευτές-δικαστές ότι πρέπει να παρακινούν τον κάθε πολίτη να έχει ενεργό 

συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. 
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Β3. 

 Λάθος. 

 Σωστό. 

 

 

Β4. 

ἀχθομένων : αχθοφόρος // επαχθής. 

διατεθῆναι : διάθεση, διαθήκη // αδιάθετος, σύνθετος. 

ὁρῶν : όραση, όραμα //αόρατος, διορατικός. 

ἀξίους : αξία, αξίωση // αξιόλογος, ανάξιος. 

πράττειν : πράξη, πράγμα // πρακτικός, άπρακτος. 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

Γ1. 

εξετάζοντας όμως τον εαυτό μου, διαπιστώνω ότι είναι αρκετά εγκρατής σε αυτά, ώστε, αν 

μέ συμβούλευες ποιές ενέργειες αν κάνω θα μεγεθύνω την περιουσία μου, νομίζω ότι δεν 

θα μέ εμπόδιζαν αυτά τα πάθη που εσύ τα αποκαλείς «κυρίες του οίκου»∙ με θάρρος, όμως, 

συμβούλευσέ με ό,τι κρίνεις ορθό∙ ή μήπως, Σωκράτη, μάς κατηγορείς ότι έχουμε αρκετό 

πλούτο και ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα;  

 

Γ2. 

       Ο Κριτόβουλος, γιος του Κρίτωνος, ως πλούσιος αστός εκείνης της εποχής, ισχυρίζεται 

στον Σωκράτη πως τα πάθη του – καθώς ο ίδιος επιδιδόταν στην ακόλαστη ζωή – δεν τόν 

εμποδίζουν να διατηρεί την περιουσία του, να μπορεί να τήν μεγεθύνει και να βρίσκεται σε 

ευμάρεια.  

      Ο Σωκράτης, όμως, τού ανταπαντά εμμέσως πως τα χρήματα και η περιουσία δεν 

συνιστούν τον πλούτο του ανθρώπου, αλλά μόνο η ενάρετη ζωή. Έτσι δεν διστάζει να τού 

πει ότι η περιουσία του ίδιου (Σωκράτη) είναι αρκετά πτωχή σε σύγκριση με αυτήν του 

Κριτόβουλου, αλλά ο ίδιος (Σωκράτης) νοιώθει πλούσιος και τον Κριτόβουλο τόν θεωρεί 

πτωχό.  

 

 

Γ3α. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

λέξουσιν / ἐροῦσιν εἴπῃς 

ἀκούσονται ἀκούσῃς 

εὑρήσουσιν εὕρῃς 

καταγνώσονται καταγνῷς 

πλουτήσουσι πλουτήσῃς 
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Γ3β. 

ΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ 

τούτῳ -- 

ἐγκρατεῖ ὦ ἐγκρατὲς 

θαρροῦντι ὦ θαρρῶν 

χρήματι ὦ χρῆμα 

ὠνητῇ ὦ ὠνητὰ 

 

 

Γ4α. 

-εὑρίσκειν : ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος δοκῶ. 

-ἐμαυτόν : άντικείμενο του απαρεμφάτου εὑρίσκειν και της μετοχής ἐξετάζων (άμεση 

αυτοπάθεια). 

-μοι : έμμεσο αντικείμενο του ρήματος συμβουλεύοις. 

-ὅ,τι ἂν ποιῶν αὔξοιμι τὸν οἶκον : πλάγια ερώτηση, άμεσο αντικείμενο του ρήματος 

συμβουλεύοις.  

-ὅ,τι : αντικείμενο της μετοχής ποιῶν.  

-τὸν οἶκον : αντικείμενο του ρήματος ἂν αὔξοιμι. 

-ὧν : αντικείμενο στο ρήμα καλεῖς (γνήσια έλξη αναφορικού από το τούτων). 

-οὐκ ἄν κωλύεσθαι : ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος δοκῶ.   

 

Γ4β. 

εἰ συμβουλεύοις …. οὐκ ἂν κωλύεσθαι : εξαρτημένος υποθετικός λόγος σε σχέση της 

απλής σκέψης. 

ποιῶν … ἂν αὔξοιμι τόν οἶκον : λανθάνων υποθετικός λόγος σε σχέση του 

προσδοκωμένου. 

εἰ καὶ περὶ ἐμοῦ λέγεις, … οὐδὲν προσδεῖσθαι ἀλλὰ πλουτεῖν : εξαρτημένος υποθετικός 

λόγος σε σχέση του πραγματικού (το καὶ στην υπόθεση προσθετικό στον εμπρόθετο). 
 

 

 

 

 


