
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙ

Διδαγμένο κείμενο: 

1. Κανείς, λοιπόν, δε θα μπορούσε να αποδείξει ούτε ότι αναγράφηκα (στον κατάλογο) από 

τους φυλάρχους ούτε ότι παραδόθηκα στους συνηγόρους του δημοσίου ούτε ότι επέστρεψα το 

επίδομα. Και όμως είναι εύκολο σε όλους να κατανοήσουν αυτό, ότι δηλαδή ήταν ανάγκη 

τιμωρούνται οι φύλαρχοι, εάν δεν αποκάλυπταν αυτούς που πήραν τα επιδόματα.

θα μπορούσατε να εμπιστευτείτε πολύ πιο δίκαια εκείνους τους καταλόγους παρά αυτούς· 

γιατί από αυτούς τους καταλόγους ήταν εύκολο να σβήσει το όνομά του όποιος ήθελε, σ

εκείνους όμως ήταν ανάγκη να αναγραφούν από τους φυλάρχους τα ονόματα εκείνων που 

υπηρέτησαν ως ιππείς. 

 

2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 15: «Οι συμβουλευτικοί είναι λόγοι πολιτικοί…πολιτικών 

σφαλμάτων» και σελίδα 17: «Σημαντικότερος ρήτορας συμβουλευτικών λόγων θεωρείται ο 

Δημοσθένης». 

 

3. Ο Μαντίθεος προσπαθώντας να αναιρέσει το βασικό επιχείρημα των κατηγόρων του, 

αναγραφή του ονόματος του στο σανίδιον, αποδεικνύει αρχικά πόσο αναξιόπιστο στοιχείο 

ήταν και έπειτα στρέφει την προσοχή των βουλευτών στον κατάλογο των φυλάρχων, τον 

οποίο και θεωρεί ως μια πολύ πιο αξιόπιστη πηγή. «

γράμμασι ἤ τούτοις πιστεύοιτε». Καταλήγει λοιπόν σε ένα πολύ εύλογο συμπέρασμα και με 

το σχήμα χιαστό τονίζει τη σημασία των καταλόγων που είχαν συντάξει οι φύλαρχοι και 

υποβαθμίζει τη σημασία του σανιδίου. Τα γράμματα, δηλαδή οι κατάλογοι, στους οποίο

αναγράφονταν τα ονόματα των ιππέων από τους οποίους εισπράχθηκαν τα δοθέντα 

επιδόματα, ήταν πιο αξιόπιστα από τα εκτεθειμένα σανίδια, διότι ήταν εγκυρότερα.

Ο κίνδυνος να παραλειφθούν από τους καταλόγους κάποια ονόματα ιππέων και να 

πληρώσουν οι φύλαρχοι τα οφειλόμενα από εκείνους χρήματα έκανε προσεκτική και 

υπεύθυνη τη σύνταξή τους. Η παράδοση των καταλόγων αυτών ως επισήμων εγγράφων στη 

Βουλή απέκλειε οποιαδήποτε αλλοίωσή τους. Καταληκτικά οι κατάλογοι των φυλάρχων ήταν 

σοβαρά, αυθεντικά, ανόθευτα και

αποδεικτική ισχύ. 

 

4. Ο ρήτορας παρουσιάζεται συνετός, έξυπνος και εύστροφος, καθώς παραθέτει την 

εγκυρότητα του καταλόγου ως μόνου αξιόπιστου αποδεικτικού στοιχείου προβάλλοντας μια 

συλλογιστική πορεία  ικανή να επηρεάσει τους βουλευτές και να τους πείσει για την 

αθωότητά του. Ξεδιπλώνοντας το ρητορικό του ταλέντο, κερδίζει τις εντυπώσεις και τη 

συμπάθεια του ακροατηρίου. Επιπρόσθετα, με ειλικρίνεια, εντιμότητα και θάρρος 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 201

Κανείς, λοιπόν, δε θα μπορούσε να αποδείξει ούτε ότι αναγράφηκα (στον κατάλογο) από 

τους φυλάρχους ούτε ότι παραδόθηκα στους συνηγόρους του δημοσίου ούτε ότι επέστρεψα το 

επίδομα. Και όμως είναι εύκολο σε όλους να κατανοήσουν αυτό, ότι δηλαδή ήταν ανάγκη 

τιμωρούνται οι φύλαρχοι, εάν δεν αποκάλυπταν αυτούς που πήραν τα επιδόματα.

θα μπορούσατε να εμπιστευτείτε πολύ πιο δίκαια εκείνους τους καταλόγους παρά αυτούς· 

γιατί από αυτούς τους καταλόγους ήταν εύκολο να σβήσει το όνομά του όποιος ήθελε, σ

εκείνους όμως ήταν ανάγκη να αναγραφούν από τους φυλάρχους τα ονόματα εκείνων που 

Σχολικό βιβλίο σελίδα 15: «Οι συμβουλευτικοί είναι λόγοι πολιτικοί…πολιτικών 

σφαλμάτων» και σελίδα 17: «Σημαντικότερος ρήτορας συμβουλευτικών λόγων θεωρείται ο 

Ο Μαντίθεος προσπαθώντας να αναιρέσει το βασικό επιχείρημα των κατηγόρων του, 

αναγραφή του ονόματος του στο σανίδιον, αποδεικνύει αρχικά πόσο αναξιόπιστο στοιχείο 

ήταν και έπειτα στρέφει την προσοχή των βουλευτών στον κατάλογο των φυλάρχων, τον 

οποίο και θεωρεί ως μια πολύ πιο αξιόπιστη πηγή. «ὥστε πολύ ἄν δικαιότερον 

τούτοις πιστεύοιτε». Καταλήγει λοιπόν σε ένα πολύ εύλογο συμπέρασμα και με 

το σχήμα χιαστό τονίζει τη σημασία των καταλόγων που είχαν συντάξει οι φύλαρχοι και 

υποβαθμίζει τη σημασία του σανιδίου. Τα γράμματα, δηλαδή οι κατάλογοι, στους οποίο

αναγράφονταν τα ονόματα των ιππέων από τους οποίους εισπράχθηκαν τα δοθέντα 

επιδόματα, ήταν πιο αξιόπιστα από τα εκτεθειμένα σανίδια, διότι ήταν εγκυρότερα.

Ο κίνδυνος να παραλειφθούν από τους καταλόγους κάποια ονόματα ιππέων και να 

ι τα οφειλόμενα από εκείνους χρήματα έκανε προσεκτική και 

υπεύθυνη τη σύνταξή τους. Η παράδοση των καταλόγων αυτών ως επισήμων εγγράφων στη 

Βουλή απέκλειε οποιαδήποτε αλλοίωσή τους. Καταληκτικά οι κατάλογοι των φυλάρχων ήταν 

σοβαρά, αυθεντικά, ανόθευτα και έγκυρα έγγραφα ιδιαίτερα αξιόπιστα και με μεγάλη 

Ο ρήτορας παρουσιάζεται συνετός, έξυπνος και εύστροφος, καθώς παραθέτει την 

εγκυρότητα του καταλόγου ως μόνου αξιόπιστου αποδεικτικού στοιχείου προβάλλοντας μια 

ανή να επηρεάσει τους βουλευτές και να τους πείσει για την 

αθωότητά του. Ξεδιπλώνοντας το ρητορικό του ταλέντο, κερδίζει τις εντυπώσεις και τη 

συμπάθεια του ακροατηρίου. Επιπρόσθετα, με ειλικρίνεια, εντιμότητα και θάρρος 

 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

 

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016 

Κανείς, λοιπόν, δε θα μπορούσε να αποδείξει ούτε ότι αναγράφηκα (στον κατάλογο) από 

τους φυλάρχους ούτε ότι παραδόθηκα στους συνηγόρους του δημοσίου ούτε ότι επέστρεψα το 

επίδομα. Και όμως είναι εύκολο σε όλους να κατανοήσουν αυτό, ότι δηλαδή ήταν ανάγκη να 

τιμωρούνται οι φύλαρχοι, εάν δεν αποκάλυπταν αυτούς που πήραν τα επιδόματα. Επομένως 

θα μπορούσατε να εμπιστευτείτε πολύ πιο δίκαια εκείνους τους καταλόγους παρά αυτούς· 

γιατί από αυτούς τους καταλόγους ήταν εύκολο να σβήσει το όνομά του όποιος ήθελε, σε 

εκείνους όμως ήταν ανάγκη να αναγραφούν από τους φυλάρχους τα ονόματα εκείνων που 

Σχολικό βιβλίο σελίδα 15: «Οι συμβουλευτικοί είναι λόγοι πολιτικοί…πολιτικών 

σφαλμάτων» και σελίδα 17: «Σημαντικότερος ρήτορας συμβουλευτικών λόγων θεωρείται ο 

Ο Μαντίθεος προσπαθώντας να αναιρέσει το βασικό επιχείρημα των κατηγόρων του, την 

αναγραφή του ονόματος του στο σανίδιον, αποδεικνύει αρχικά πόσο αναξιόπιστο στοιχείο 

ήταν και έπειτα στρέφει την προσοχή των βουλευτών στον κατάλογο των φυλάρχων, τον 

ν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς 

τούτοις πιστεύοιτε». Καταλήγει λοιπόν σε ένα πολύ εύλογο συμπέρασμα και με 

το σχήμα χιαστό τονίζει τη σημασία των καταλόγων που είχαν συντάξει οι φύλαρχοι και 

υποβαθμίζει τη σημασία του σανιδίου. Τα γράμματα, δηλαδή 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. 

Ο κίνδυνος να παραλειφθούν από τους καταλόγους κάποια ονόματα ιππέων και να 

ι τα οφειλόμενα από εκείνους χρήματα έκανε προσεκτική και 

υπεύθυνη τη σύνταξή τους. Η παράδοση των καταλόγων αυτών ως επισήμων εγγράφων στη 

Βουλή απέκλειε οποιαδήποτε αλλοίωσή τους. Καταληκτικά οι κατάλογοι των φυλάρχων ήταν 

έγκυρα έγγραφα ιδιαίτερα αξιόπιστα και με μεγάλη 

Ο ρήτορας παρουσιάζεται συνετός, έξυπνος και εύστροφος, καθώς παραθέτει την 

εγκυρότητα του καταλόγου ως μόνου αξιόπιστου αποδεικτικού στοιχείου προβάλλοντας μια 

ανή να επηρεάσει τους βουλευτές και να τους πείσει για την 

αθωότητά του. Ξεδιπλώνοντας το ρητορικό του ταλέντο, κερδίζει τις εντυπώσεις και τη 

συμπάθεια του ακροατηρίου. Επιπρόσθετα, με ειλικρίνεια, εντιμότητα και θάρρος 



αντιμετωπίζει τη δοκιμασία, ενώ ταυτόχρονα διεκδικεί τα δικαιώματά του, δικαιώνοντας την 

εκλογή των άλλων ιππέων σε αξιώματα. Παρουσιάζει τον εαυτό του ως αδικημένο και θύμα 

μεροληπτικής κρίσης, αν τυχόν δεν εγκριθεί στο αξίωμα του βουλευτή, ενώ τέλος συνεχίζει 

να είναι ασυμβίβαστος σε κάθε ψευδολογία που του προκαλεί οργή και αγανάκτηση. 

Οι κατήγοροι παρουσάζονται ως αφελείς και ανόητοι καθώς το κατηγορητήριό τους 

αποδεικνύεται σαθρό μπροστά στην επιχειρηματολογία του Μαντιθέου για τον κατάλογο. 

Επιπλέον φαίνονται μοχθηροί, κακόβουλοι, κακοήθεις, ψευδολόγοι και συκοφάντες, καθώς 

όπως φαίνεται δεν έχουν να προσκομίσουν κάποιο αξιόπιστο πειστήριο διαβάλλοντας ένα 

τίμιο και αθώο πολίτη. 

Τέλος οι βουλευτές παρουσιάζονται έμμεσα ως σοβαροί, αξιόπιστοι και ηθικά ακέραιοι 

πολίτες οι οποίοι πρέπει να απονείμουν ορθά τη δικαιοσύνη θεωρώντας αξιοκατάκριτη όχι 

απλά την υπηρεσία στο ιππικό, αλλά την χρησιμοποίησή της για βλάβη των πολιτών. 

Παράλληλα, κάποιοι απ’ αυτούς είναι ηθικά δεσμευμένοι προς μια θετική απόφαση, καθώς 

έχουν περάσει την ίδια διαδικασία στο παρελθόν. 

 

5. α) 1-γ, 2-ζ, 3-στ, 4-β, 5-α 

β) ἔχοντας, πιστεύοιτε, δοκιμάζεσθαι, χρωμένους, ἐτόλμησαν. 

 

  



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙ

Αδίδακτο κείμενο: 

Α] Όλες, λοιπόν, οι δημόσιες δίκες πρέπει να θεωρείτε ότι είναι σπουδαίες, και προπαντός 

αυτή για την οποία πρόκειται να αποφασίσετε με την ψήφο σας. Γιατί, όταν εκδικάζετε 

γραπτές καταγγελίες για παράνομα 

εμποδίζετε, όσον που το ψήφισμα πρόκειται τυχόν να βλάψει την πόλη

διεξάγεται τώρα δεν προστατεύει ένα ασήμαν

για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά θα αφήσει στους μεταγενέστερους αξέχαστη την 

απόφασή σας για το καλό όλης της πατρίδας και στον αιώνα τον άπαντα. Γιατί είναι τόσο 

φοβερό το αδίκημα που έχει γίνει και είναι τόσο μεγάλο, ώστε να μην είναι δυνατό μήτε να 

βρει κανείς κατηγορία αντάξια, μήτε στους νόμους έχει οριστεί τιμωρία για τέτοια 

αδικήματα. 

 

Β] Γραμματική: 

1.  τῆς ψήφου  τῶν ψήφων

 τῇ ψήφῳ  ταῖς ψήφοις

 τὴν ψῆφον  τὰς ψήφους

 

 τῆς πόλεως  τῶν πόλεων

 τῇ πόλει  ταῖς πόλεσι

 τὴν πόλιν  τὰς πόλεις

 

2.  νενόμισαι   

 νενομισμένος, η, ον ᾖς 

 νενομισμένος, η, ον εἴης 

 νενόμισο   

 

3.  κατέλιπες  εὗρες / η

 καταλίπῃς  εὓρῃς 

 καταλίποις  εὓροις 

 κατάλιπε  εὑρὲ 

 

Γ] Συντακτικό: 

ἅπαντας= ομοιόπτωτος ονοματικός κατηγορηματικός προσδιορισμός στο 

νομίζειν= υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα 

τὴν ψῆφον= αντικείμενο στο φέρειν

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 201

Όλες, λοιπόν, οι δημόσιες δίκες πρέπει να θεωρείτε ότι είναι σπουδαίες, και προπαντός 

αυτή για την οποία πρόκειται να αποφασίσετε με την ψήφο σας. Γιατί, όταν εκδικάζετε 

γραπτές καταγγελίες για παράνομα ψηφίσματα, τούτο μόνο διορθώνετε

δίζετε, όσον που το ψήφισμα πρόκειται τυχόν να βλάψει την πόλη

διεξάγεται τώρα δεν προστατεύει ένα ασήμαντο κομμάτι των συμφερόντων της πόλης, ούτε 

για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά θα αφήσει στους μεταγενέστερους αξέχαστη την 

ας για το καλό όλης της πατρίδας και στον αιώνα τον άπαντα. Γιατί είναι τόσο 

φοβερό το αδίκημα που έχει γίνει και είναι τόσο μεγάλο, ώστε να μην είναι δυνατό μήτε να 

άξια, μήτε στους νόμους έχει οριστεί τιμωρία για τέτοια 

ν ψήφων 

ς ψήφοις 

ς ψήφους 

ν πόλεων  κατηγορίας κατηγοριῶν 

ς πόλεσι  κατηγορίᾳ κατηγορίαις 

ς πόλεις  κατηγορίαν κατηγορίας 

 βέβλαψαι 

 βεβλαμμένος, η, ον ᾖς 

  βεβλαμμένος, η, ον εἴης 

 βέβλαψο 

ρες / ηὗρες 

 

 

ομοιόπτωτος ονοματικός κατηγορηματικός προσδιορισμός στο 

= υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρὴ, τελικό απαρέμφατο 

φέρειν 

 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

 

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016 

Όλες, λοιπόν, οι δημόσιες δίκες πρέπει να θεωρείτε ότι είναι σπουδαίες, και προπαντός 

αυτή για την οποία πρόκειται να αποφασίσετε με την ψήφο σας. Γιατί, όταν εκδικάζετε 

ψηφίσματα, τούτο μόνο διορθώνετε και αυτή την πράξη 

δίζετε, όσον που το ψήφισμα πρόκειται τυχόν να βλάψει την πόλη˙ Η δίκη όμως που 

ο κομμάτι των συμφερόντων της πόλης, ούτε 

για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά θα αφήσει στους μεταγενέστερους αξέχαστη την 

ας για το καλό όλης της πατρίδας και στον αιώνα τον άπαντα. Γιατί είναι τόσο 

φοβερό το αδίκημα που έχει γίνει και είναι τόσο μεγάλο, ώστε να μην είναι δυνατό μήτε να 

άξια, μήτε στους νόμους έχει οριστεί τιμωρία για τέτοια 

 

 

 

ομοιόπτωτος ονοματικός κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τοὺς ἀγῶνας 



τὸ ψήφισμα= υποκείμενο στο μέλλῃ 

βλάπτειν= αντικείμενο στο ρήμα μέλλῃ, τελικό απαρέμφατο 

νῦν= επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου στη μτχ. ὁ ἐνεστηκὼς 

ὀλίγον= ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο χρόνον 

κατὰ τοῦ αἰῶνος= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου στο καταλείψει 

τοῖς ἐπιγιγομένοις= επιθετική μετοχή που λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο στο 

καταλείψει 

τῶν ἁμαρτημάτων= ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική της αξίας στο ἀξίαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


