
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§7-8 

Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενες απαντήσεις στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις είναι 

ενδεικτικές. Αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο τα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου, 

καθώς και οι κειμενικές αναφορές. Τόσο οι παρατηρήσεις όσο και οι απαντήσεις λαμβάνουν 

υπόψη τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22. 

 

Β1. Ο Μαντίθεος επικαλείται, αντί του αναξιόπιστου σανιδίου, τους καταλόγους των 

φυλάρχων, οι οποίοι ήταν αναγκαίο να είναι ακριβείς (ἀναγκαῖον ἦν), αλλιώς θα έπρεπε οι 

ίδιοι να καταβάλουν το επίδομα, αν απέκρυπταν έναν ιππέα (εἰ μὴ ἀποδείξειαν …. αὐτοῖς 

ζημιοῦσθαι). Με αδιαμφισβήτητη βεβαιότητα (οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν), δηλώνει ότι το όνομά 

του δεν αναγράφεται στους καταλόγους των φυλάρχων (οὔτ᾽ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν 

φυλάρχων). Επιπλέον, κανείς δεν τον κατηγόρησε ότι απασχόλησε τους συνηγόρους του 

δημοσίου (οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις) ούτε κανείς ανέφερε ότι επέστρεψε το επίδομα 

(οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα). Κατά συνέπεια, δεν υπήρξε ιππέας. Η βεβαιότητα του 

Μαντίθεου ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει τρία βασικά ενοχοποιητικά στοιχεία (που 

εκφράζονται με τρεις κατηγορηματικές μετοχές: ἀπενεχθέντα, παραδοθέντα, καταβαλόντα) 

εκφράζεται με την επανάληψη του «οὔτε» (πολυσύνδετο σχήμα). Πρόκειται στην ουσία για 

έναν παραγωγικό συλλογισμό (από το γενικό στο ειδικό). Επομένως, το συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι εύλογο: τα γράμματα, δηλ. οι κατάλογοι στους οποίους αναγράφονταν τα 

ονόματα των ιππέων από τους οποίους εισπράχθηκαν τα δοθέντα επιδόματα, ήταν πιο 

αξιόπιστα από τα εκτεθειμένα σανίδια, διότι ήταν εγκυρότερα (ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον…. 

πιστεύτοιτε). Εξάλλου η παράδοση των καταλόγων αυτών ως επισήμων εγγράφων στη Βουλή 

απέκλειε οποιαδήποτε αλλοίωσή τους. (190 λέξεις) 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §18 

Β2. Στα δύο κείμενα αποτελεί κοινό τόπο η αγωνιώδης προσπάθεια των ομιλητών να 

αποδείξουν πως δεν συμμετείχαν στις εγκληματικές ενέργειες των Τριάκοντα. Ο Μαντίθεος 

προσπαθεί να αποδείξει πως, και αν ακόμα είχε υπηρετήσει ως ιππέας κατά την παραμονή 

του στην πόλη, αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει τεκμήριο ενοχής του, αφού η ανάληψη 

τέτοιου αξιώματος δεν εμπόδισε και άλλους Αθηναίους να διακριθούν στην πολιτική ζωή 

μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας (Ὁρῶ δὲ … ἱππάρχους κεχειροτονημένους). Αλλά 

και στο παράλληλο κείμενο ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως οι δικαστές οφείλουν να 

ερευνήσουν αν η δράση του προκάλεσε, πράγματι, κακό στους συμπολίτες του και μόνο τότε 



να τον καταδικάσουν γι΄ αυτό (ενώ πρέπει να οργίζεσθε…. αυτούς που συνεργάστηκαν με 

τους τριάντα τυράννους γιατί ήθελαν να καταστρέψουν άλλους), και όχι για το γεγονός ότι 

παρέμεινε στην πόλη την περίοδο των Τριάκοντα (ούτε να νομίζετε εχθρούς όσους δεν 

έφυγαν) προσπαθώντας να προστατεύσει την οικογένειά του (ούτε αυτούς που επιδίωξαν να 

σώσουν την περιουσία τους). Επομένως, και στα δύο κείμενα η κατηγορία της συνεργασίας 

με το τυραννικό καθεστώς παρουσιάζεται ως ανυπόστατη και ως αποτέλεσμα προσωπικής 

έχθρας κακόβουλων κατηγόρων προς φιλήσυχους πολίτες. (182 λέξεις) 

Β3. 1-γ, 2-ζ, 3-α, 4-η, 5-β 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἱέρων, κεφ. 5, §§ 1-2 

Γ2. Σύμφωνα με τον Ιέρωνα, οι τύραννοι εμπιστεύονται τρεις κατηγορίες ανθρώπων: τους 

άδικους, τους ανήθικους και τους δουλοπρεπείς. Τους άδικους ανθρώπους τους 

εμπιστεύονται, αφού θεωρούν πως δεν πρόκειται να τους αναθέσει κανείς την εξουσία, σε 

περίπτωση που οι ίδιοι ανατραπούν. Επίσης, εμπιστεύονται τους ανήθικους (αυτούς που δεν 

έχουν εγκράτεια), γιατί αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για το πώς θα εξασφαλίσουν οφέλη στη 

διάρκεια που βρίσκονται στην εξουσία, καθώς και τους δουλοπρεπείς, οι οποίοι δεν 

παλεύουν για την ελευθερία κανενός ούτε καν για τη δική τους. (82 λέξεις) 

Γ3. α. σφίσι(ν), καταλείπωνται, καταλίπωνται β. ὦ τυραννί, ὦ πατρίδες. 

 

*Οι ενδεικτικές απαντήσεις για τις ερωτήσεις Α1, Β4, Γ1, Γ4 που αναφέρονται στα ίδια 

κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) έχουν διατυπωθεί στο αρχείο με την ονομασία  

GEL_CLB_AEG_SOLUTIONDOC_1_15876. 

 

 

  

 

 

 

 


