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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΘΕΜΑΤΩΝ (Θέμα14609): Λυσίου, υπέρ Μαντιθέου §8-9 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

 
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9 

 

Α1. 

α. – Σ: καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας. 

β. – Σ: Ὥστε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. 

γ. – Λ: ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν 

ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι 

δ. – Λ: Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. 

ε. – Σ: Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. 

 

 

Β1. 

      Κατά τον Μαντίθεο ο μοναδικός λόγος της απολογίας του δεν είναι η ίδια η 

κατηγορία, καθώς η όλη η υπόθεση είναι σαφής, αλλά ο έλεγχος της ψευδολογίας των 

κατηγόρων. Μετά την όλη επιχειρηματολογία (4-8§) της απολογητικής του Μαντιθέου 

ακρόασης, το συμπέρασμα αυτό, ὥστε… καταψεύσασθαι, έρχεται ως επιστέγασμα, 

τονώνοντας και ενισχύοντας τις πιθανότητες αθώωσης και εκλογής του. Το 

συμπέρασμα αυτό, που στρέφεται κατά των κατηγόρων του, σε συνάρτηση με τα 

ισχυρά επιχειρήματα που χρησιμοποίησε νωρίτερα, τούς στιγματίζει ως ψευδείς και 

συκοφάντες. Οι κατήγοροί του είναι αδιάντροποι ψευδολόγοι και επισημαίνει ότι ο 

μοναδικός λόγος της απολογίας του δεν είναι να ανασκευάσει τις κατηγορίες, διότι 

αυτές προφανώς καταρρέουν από μόνες τους, αλλά να αποδείξει ότι έπεσε θύμα 

κυνικών και αδιάντροπων  συκοφαντών.  

    Για τον σκοπό αυτόν επικαλείται και την μαρτυρία κάποιου, ο οποίος θα 

επιβεβαιώσει τον χρόνο επιστροφής του από τον Πόντο στην Αθήνα. 

 

Β2.  

    Ο Μαντίθεος, στην 9η παράγραφο, τονίζει  πως όσα έχει αναφέρει ήδη πρωτύτερα 

επαρκούν για την ανασκευή της κατηγορίας και γι’ αυτό βρίσκει σκόπιμο στο σημείο αυτό 

να αναφερθεί σε όλη την ζωή του, δημόσια και ιδιωτική. Αποφασίζει να μιλήσει για την 

ζωή του, για να ακολουθήσει κατά γράμμα την δοκιμασία και να δώσει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του στους βουλευτές, διότι  ο λόγος για τον οποίο 
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βρίσκεται στο βήμα δεν ήταν μόνο προσωπικός, αλλά είχε και δημόσιο χαρακτήρα, αφού 

ο βουλευτής ως λειτουργός του λαού έπρεπε να διαθέτει το ανάλογο ήθος.  

           Η δοκιμασία στην οποία υποβάλλεται ο Μαντίθεος, όπως τονίζει και ο ίδιος, 

διαφέρει από τις άλλες δίκες, στην οποία ο κατηγορούμενος οφείλει αποκλειστικά να 

ανασκευάσει τις εις βάρος του κατηγορίες. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλει ταυτόχρονα 

να ανασκευάσει το κατηγορητήριο και να αναφερθεί διεξοδικά στον προσωπικό και 

δημόσιο βίο του. Έτσι, επισημαίνει την σοβαρότητα της περίπτωσής του και εξαίρει τη 

σημασία που έχει η δοκιμασία για τη δημοκρατία. 

            Η διαδικασία της δοκιμασίας, όπως διαφαίνεται και στο παράλληλο κείμενο, ήταν 

λεπτομερής και εξονυχιστική, πράγμα που καταδεικνύει πόσο μεγάλη σημασία απέδιδαν 

οι Αθηναίοι στον τρόπο εκλογής των αρχόντων, καθώς μόνο έτσι μπορούσε να 

διασφαλιστεί η αξιοκρατία και η ίδια η δημοκρατία. Γίνονταν αρχικά ερωτήσεις για να 

εξακριβωθεί η καταγωγή του δοκιμαζομένου και να διαπιστωθεί αν ήταν Αθηναίος 

πολίτης (π.χ. ποιοί ήταν οι γονείς, οι παππούδες, ο δήμος καταγωγής τους, κ.λπ.)∙ ύστερα 

προέβαιναν σε νέα ερωτήματα με σκοπό να εξακριβώσουν την προσωπικότητα του 

υποψηφίου, δηλαδή αν ήταν ευσεβής, χρηστός και σώφρων (π.χ. αν έχει προγονικούς 

θεούς και πού είναι τα ιερά τους, αν αποδίδει τις δέουσες τιμές στους πατρώους τάφους, 

αν σέβεται τους γονείς του, αν πληρώνει τους φόρους, αν έχει εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις, κ.λπ.). Ο δοκιμαζόμενος έπρεπε να τά επιβεβαιώνει όλα 

με μάρτυρες.  Στην συνέχεια επιτρεπόταν σε όποιον ήθελε να αμφισβητήσει την εκλογή 

του υποψηφίου και να τόν κατηγορήσει. Ο υποψήφιος έπρεπε να αντικρούσει και να 

ανασκευάσει τις κατηγορίες. Τέλος, η βουλή αποφάσιζε την αποδοχή ή απόρριψη αυτού.  

         Ήταν ιδιαιτέρως σχολαστική η διαδικασία, ώστε να εκλεγεί κάποιος άρχοντας. 

Δινόταν βαρύτητα τόσο στην ιδιωτική όσο και στην δημόσια εικόνα του υποψηφίου, αλλά 

και στην στάση ζωής που κρατούσε στις δύο αυτές εκφάνσεις της κοινωνικής του ζωής. Ο 

Μαντίθεος το γνωρίζει αυτό καλά, γι’ αυτό και θα σκιαγραφήσει μετά τόσο λεπτομερώς 

την στάση ζωής του στα ἴδια καὶ δημόσια.  

 

Β3. 

α2, β2, γ1, δ1.  

 

 

Β4. 

Δοκίμασα τα παπούτσια και είδα ότι δεν μου πάνε καθόλου! 

Η θερμοκρασία είναι 2 βαθμούς κάτω από το μηδέν. 

Μη με μαρτυρήσεις στη Διευθύντρια, σε παρακαλώ! 

Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. 

Ο Γιώργος κάνει πολλές απουσίες χωρίς λόγο. 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§ 2.10.3-2.11.2 

 

Γ1. 

[Κι όταν συνάχτηκε έτσι όλος ο συμμαχικός στρατός, κάλεσε ο Αρχίδαμος, ο βασιλιάς της 

Σπάρτης, που ήταν αρχιστράτηγος της εκστρατείας αυτής, όλους τους στρατηγούς των πόλεων 

όλων και τους πιο επίσημους και σπουδαίους πολίτες, και τούς ορμήνεψε κάπως έτσι:] «Άντρες 

της Πελοποννήσου και σύμμαχοι, και οι πατέρες μας πήραν μέρος σε πολλές εκστρατείες μέσα 

κ' έξω από την Πελοπόννησο, κ' εμείς οι γεροντότεροι δεν είμαστε άμαθοι στον πόλεμο∙ δεν 

εβγήκαμε όμως ποτέ με μεγαλύτερο στράτευμα κ' εφοδιασμό από τούτον εδώ, και πηγαίνομε 

τώρα να χτυπήσομε πολιτεία εξαιρετικά δυνατή, κ' εμείς οι ίδιοι είμαστε πολύ μεγάλος και 

διαλεχτός στρατός. Σωστό είναι λοιπόν να μη φανούμε χειρότεροι από τους πατέρες μας, ούτε 

κατώτεροι από την φήμη που έχομε εμείς οι ίδιοι. Γιατί ολόκληρη η Ελλάδα έχει ξεσηκωθεί με 

τούτη την εκστρατεία, κ' έχει στραμμένο τον νου της σε μας, κ' επειδή μισούν τους Αθηναίους, 

ποθούν να πετύχομε αυτό που βάλαμε σκοπό μας. 

 

Γ2.  

Ο Αρχίδαμος προκειμένου να ανυψώσει το ηθικό και το φρόνημα του συμμαχικού στρατού τους 

προτρέπει έμμεσα τους στρατιώτες και αξιωματούχους να υπερβούν εαυτόν σε αυτήν την 

εκστρατεία. Οι λόγοι είναι πρώτον ότι ποτέ δεν έχουν κάνει μεγαλύτερη εκστρατεία, καθώς 

συγκέντρωσαν τα πλείστα όσα στρατεύματα, δεύτερον ότι έχουν πολύ μεγάλη πείρα στις 

μάχες, τρίτον ότι η πόλη εναντίον της οποίας κάνουν την εκστρατεία είναι αρκετά ισχυρή, και 

τέλος ότι όλες οι ελληνικές πόλεις έχουν αποθέσει τις ελπίδες τους στην πελοποννησιακή 

συμμαχία εξαιτίας του μίσους που τρέφουν για τους Αθηναίους. 

 

Γ3α. 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

μάλα μᾶλλον μάλιστα 

μεγάλην μείζονα (ή μείζω) μεγίστην 

ἀγαθοὶ ἀμείνονες/ἀμείνους ἄριστοι 

κακοὺς χείρους (ή χείρονας) χειρίστους 

ἐνδεεῖς ἐνδεεστέρους ἐνδεεστάτους 

 

Γ3β.  

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

σχήσοντες/ ἕξοντες 

ἴασιν/ ἐλεύσονται 

φανεῖσθαι / φανήσεσθαι 

ἐπαροῦνται/ ἐπαρθήσονται 

πράξειν 

 

Γ4α. 

τῶν Λακεδαιμονίων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο  

βασιλεύς.  

τῆς ἐξόδου: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἡγεῖτο.  

πασῶν: είναι (ομοιόπτωτος) κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τῶν πόλεων.  
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ἡμῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο πατέρες.  

πολέμων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο ἄπειροι.  

τῶν πατέρων: είναι γενική συγκριτική από το επίθετο συγκριτικού βαθμού χείρους. 

 

Γ4β. 

ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν: Δευτερεύουσα χρονική (επιρρηματική) πρόταση, 

ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα της κύριας πρότασης  

παρῄνει.  

ἃ ἐπινοοῦμεν: Δευτερεύουσα αναφορική (ονοματική) πρόταση, ως αντικείμενο στο 

απαρέμφατο πρᾶξαι.    

 

 

 

 

 

 
 


