
  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΗΣ 1 

 

 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α. 

❖ Σωστό : «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 : «ἀξιῶ δέ͵ ὦ βουλή͵ ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω͵ ὡς εὔνους 

εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων 

μετέχειν ὑμῖν͵ μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι». 

 

Β1. 

❖ Σωστό. 

❖ Λάθος. 

❖ Λάθος. 

❖ Σωστό.            

 

Β2. 

      Ο ρήτορας σκιαγραφεί το δικό του ήθος, αλλά και των κατηγόρων του κατά τον 

εξής τρόπο:  

α. Ο Μαντίθεος εμφανίζεται ανιδιοτελής και σχεδόν ευγνώμων απέναντι στους 

κατηγόρους του (πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον), παρουσιάζεται ως θύμα  της 

κακίας (ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν) και της συκοφαντικής τους 

διάθεσης (τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις). Επισημαίνεται η αυτογνωσία, 

αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθησή του (οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, 

ὥστ' ἐλπίζω πολὺ βελτίω με ἡγήσεσθαι).  

         Προβάλλεται ως πολίτης που πιστεύει στην δημοκρατία, δηλώνοντας την 

πίστη του και την αφοσίωσή του στο δημοκρατικό πολίτευμα, τονίζοντας πως 

συμμετείχε στους αγώνες για την εδραίωση της δημοκρατίας (εὔνους εἰμὶ… 

μετέχειν ὑμῖν). Επίσης, παρουσιάζεται ως πολίτης που διακρίνεται για την 

μετριοπάθεια και την σύνεση στην ιδιωτική και δημόσια ζωή του, τονίζοντας 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 (περὶ τὰ 

ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς). Κατά αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να καταστεί 

συμπαθής στους βουλευτές, να κερδίσει τις εντυπώσεις και προδιαθέτει τους 

ακροατές ευμενώς απέναντί του. 
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 β. Οι κατήγοροι παρουσιάζονται κακοήθεις (ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ 

ποιεῖν) και συκοφάντες (τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις), άνθρωποι που κινούνται 

από ταπεινά κίνητρα, αφού επιζητούν με κάθε τρόπο να βλάψουν έναν πολίτη 

ηθικό, δημοκρατικό και ενάρετο. Κατηγορούν τον Μαντίθεο ορμώμενοι από 

κίνητρα ευτελή και ανούσια, καθώς μέχρι και η εμφάνισή του προκαλεί τους 

κατηγόρους (τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος). Είναι 

άνθρωποι επικίνδυνοι, διότι αποτρέπουν από τα κοινά έναν πολίτη που έχει 

φιλοδοξίες αλλά και θέληση να συνεισφέρει στα κοινά της πόλης του. Έτσι, 

προβάλλονται ως άτομα ανήθικα και γι’ αυτό το κατηγορητήριο είναι 

αναξιόπιστο, γεγονός που προϊδεάζει αρνητικά το ακροατήριο (τούτους δὲ 

ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι). 

 

Β3. 

        Ο Λυσίας έχει γράψει για λογαριασμό του πελάτη του έναν λόγο, στου οποίου 

το προοίμιο φανερώνεται εναργώς η αυτοπεποίθηση του Μαντίθεου για την 

κατάληξη της δοκιμασίας.  

Αρχικώς, λοιπόν, ο Μαντίθεος εμφανίζεται βέβαιος για τα κίνητρα των 

κατηγόρων του, οι οποίοι ενεργούν ως συκοφάντες (τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις) 

και επιδιώκουν να τόν ενοχοποιήσουν με άδικες και ψευδείς κατηγορίες. Με αυτόν 

τον τρόπο παρουσιάζεται βέβαιος για την πρόθεσή τους, και εμμέσως βέβαιος για 

την αθωότητά του.  

      Έπειτα, ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι το κατηγορητήριο είναι αναληθές, είναι 

συκοφαντίες εις βάρος του και αποτέλεσμα κακοήθειας των κατηγόρων, και η 

απολογία του θα τό αποδείξει αυτό και θα ανασκευάσει την όποια αντιπάθεια στο 

πρόσωπό του σε συμπάθεια και εκτίμηση (ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ 

πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω ….εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι). Η αυτοπεποίθηση 

του Μαντιθέου αποδεικνύει την βεβαιότητα για την αθωότητά του, αλλά και για 

τα τεκμήρια και τις αποδείξεις που θα προσκομίσει υπέρ αυτής. Επισημαίνεται 

από τον ίδιο η αυτογνωσία, η αποφασιστικότητα και η αυτοπεποίθησή του. 

      Τέλος, η αυτοπεποίθηση του Μαντίθεου φανερώνεται και από τον τρόπο με 

τον οποίο ζητά την έγκριση της εκλογής του· ο Μαντίθεος απαιτεί (ἀξιῶ) από τους 

βουλευτές να μην εγκριθεί η εκλογή του μόνο με την απόδειξη του δημοκρατικού 

του φρονήματος, αλλά τούς παρακαλεί (δέομαι) να επιδοκιμάσουν την εκλογή 

του αν αποδείξει και το χρηστό και έντιμο ήθος του (το μετρίως βεβιωκώς). Αυτή 

του η αξίωση σε συνδυασμό με την παράκλησή του, πέρα από το ότι αποδεικνύουν 

τον σεβασμό του στον θεσμό της δοκιμασίας και προς την Βουλή, καθώς γνωρίζει 

ότι  δεν επαρκούν μόνο οι δημοκρατικές πεποιθήσεις αλλά μεγαλύτερη σημασία 

είχε και το ήθος του ως άνθρωπος, καταδεικνύουν την βεβαιότητα και σιγουριά 

του Μαντίθεου για την αθωότητά του και για το αναληθές του κατηγορητηρίου. 

 

Β4α. 

συνῄδη : σὺν + οἶδα. 

καταστῆναι : κατὰ + ἵσταμαι. 

ἐπιδείξω : ἐπὶ + δείκνυμι. 

εὔνους : εὖ +νοῦς. 

μετέσχον : μετὰ + ἔχω. 
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Β4β. 

τροπικός.  

χρόνιος.  

πρακτικός.  

λόγιος.   

ἀλλοῖος. 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

Α1.  

Αν, λοιπόν, κάνουμε την μεταξύ μας συνθήκη με τέτοιο τρόπο, όπως συμφέρει τον 

καθέναν από τους δύο μας περισσότερο, εύλογο είναι ότι θα μείνουμε σταθεροί στην 

συνθήκη για περισσότερο καιρό. Τα υπόλοιπα έχουν σχεδόν συμφωνηθεί μεταξύ μας, 

ωστόσο υπάρχει προβληματισμός ακόμη για το ζήτημα της ηγεμονίας. Από την Βουλή 

σας έχει ήδη προταθεί στην Εκκλησία του Δήμου να ανήκει αφενός η θαλάσσια 

ηγεμονία σε σας, αφετέρου η ηγεμονία στην ξηρά να ανήκει στους Λακεδαιμονίους· 

νομίζω πως αυτά έχουν διακριθεί περισσότερο όχι από ανθρώπινη παρά από θεϊκή 

βούληση και τύχη. Γιατί, καταρχάς, έχετε τόπο που εκ φύσεως είναι ο πιο κατάλληλος 

για αυτόν τον σκοπό· επίσης, οι πιο πολλές πόλεις που εξαρτώνται από την θάλασσα 

βρίσκονται γεωγραφικά γύρω από την δική σας και όλες αυτές είναι πιο αδύναμες από 

την δική σας.  

 

 

Α2. 

 Οι Λακεδαιμόνιοι θέλοντας να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους απέναντι στην 

ανερχόμενη δύναμη των Θηβαίων, διότι άρχισαν να χάνουν εδάφη, ζητούν την βοήθεια 

των Αθηναίων, οι οποίοι ούτως ή άλλως πλήττονται και αυτοί από τους Θηβαίους. Ο 

πρέσβης των Λακεδαιμονίων στην Εκκλησία του Δήμου προτείνει μία συμμαχία, κατά 

την οποία αρχηγοί θα είναι αυτοί στην ξηρά (Λακεδαιμόνιοι), ενώ οι Αθηναίοι στην 

θάλασσα. Αυτό είναι εύλογο, αν διαβάσουμε καλά το κείμενο ή σκεφτούμε την αρχαία 

ιστορία της Αθήνας, καθώς η δύναμη των Αθηναίων ήταν πάντα θαλάσσια. Αυτό βάσει 

του κειμένου συμβαίνει, διότι η ίδια η γεωγραφική θέση της Αθήνας τής δίνει 

πλεονέκτημα σε αυτό, διότι οι περισσότερες πόλεις-κράτη που εξαρτώνται εμπορικά 

και στρατιωτικά από την θάλασσα περιστοιχίζουν την Αθήνα, με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιούν τα λιμάνια της Αττικής, και τέλος διότι οι Αθηναίοι έχουν αρκετό  στόλο 

και παράδοση στο να τόν αυξάνουν. 

 

Β1α. 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

ἀγαθὸν βέλτιον, ἄμεινον, κρεῖττον, 

λῷον 

βέλτιστον, ἄριστον, 

κράτιστον, λῷστον 
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--(πρὸ) πρότερον Πρῶτον 

καλῶς κάλλιον κάλλιστα 

ἀσθενεῖς ἀσθενέστεραι ἀσθενέσταται 

πολλὰς πλείονας/πλείους πλείστας 

 

Β1β. 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

συνέμενε 

συνήνεγκε 

διορίσασθαι/διορισθῆναι 

φύντα 

προέσχετε 

 

Β2α. 

-ὑμῖν (το πρώτο) : δοτική προσωπική στο απρόσωπο ρήμα ἔδοξεν και στο απρόσωπο 

απαρέμφατο ἀγαθὸν εἶναι.  

-μοι : δοτική προσωπική στο απρόσωπο ρήμα δοκεῖ και στο απρόσωπο απαρέμφατο 

χρῆναι. 

-ἑκατέροις : δοτική προσωπική χαριστική στο (απρόσωπο) ρήμα συνοίσει. 

-Τῇ βουλῇ : δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου στο (απρόσωπο) ρήμα 

προβεβούλευται. 

-ἐμοὶ : δοτική προσωπική κρίνοντος προσώπου στο ρήμα δοκεῖ (όχι απρόσωπο). 

-ὑμῖν (το δεύτερο) : δοτική προσωπική στο απρόσωπο ρήμα πάτριόν ἐστι. 

 

Β2β. 

-«ἐμοὶ δὲ καὶ αὐτῷ δοκεῖ ταῦτα οὐκ ἀνθρωπίνῃ μᾶλλον ἢ θείᾳ φύσει τε καὶ τύχῃ 

διωρίσθαι.». >> «ἐμοὶ δὲ καὶ αὐτῷ δοκεῖ ταῦτα οὐκ ἀνθρωπίνῃ μᾶλλον θείας φύσεώς τε 

καὶ τύχης διωρίσθαι.». 

-«καὶ αὗται πᾶσαι ἀσθενέστεραι τῆς ὑμετέρας.». >> «καὶ αὗται πᾶσαι ἀσθενέστεραι ἢ 

ὑμετέρα.». 

 
 

 

 


