
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διδαγμένο κείμενο: 

1. Πρώτα, δηλαδή, όταν συνάψατε συμμαχία με τους Βοιωτούς και έπρεπε να σπεύσετε σε 

βοήθειά τους στην  Αλίαρτο,  αν και είχα γραφτεί στον κατάλογο από τον Ορθόβουλο να 

υπηρετώ στους  ιππείς, επειδή  έβλεπα  ότι για  τους ιππείς όλοι νόμιζαν ότι έπρεπε να 

υπάρχει ασφάλεια, ενώ  αντίθετα  για  τους  οπλίτες  θεωρούσαν  ότι  θα  μπορούσε να 

υπάρξει  κίνδυνος, μολονότι   άλλοι    ανέβηκαν    στα  άλογα   χωρίς   να υποβληθούν σε 

δοκιμασία   κατά   παράβαση  του  νόμου εγώ,  αφού  παρουσιάστηκα  στον Ορθόβουλο,  τ

είπα να με διαγράψει  από  τον κατάλογο, επειδή  νόμιζα  ότι  είναι αισχρό  να  εκστρατεύω,  

αφού  παρασκευάσω  για  τον  εαυτό μου ασφάλεια, ενώ ο  λαός  επρόκειτο   να διατρέχει  

κινδύνους. Σε παρακαλώ, λοιπόν, για μένα ανέβα στο βήμα, Ορθόβουλε.

 

2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 79: «Βασικό θεσμό για τη θεμελίωση…και ασκούσαν έφεση (Αριστ. 

Αθην. Πολ. 55.2 και 45.3, Δημ. Κατά Λεπτ. 90

 

3. Αρχικά αναφερόμενος στη δημόσια ζωή του ο Μαντίθεος αντικρούει οποιαδήποτε 

κατηγορία σχετικά με φιλόδικη συμπεριφορά, 

Αθηναίους. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει (

περὶ ἐμοῦ δύναιτο…) ότι έχει υποστεί αισχρή δίκη για ιδιωτική υπόθεση, ότι έχει μηνυθεί για 

δημόσια παρανομία ή ότι έχει καταγγ

λόγος του είναι πειστικός και αποτελεσματικός, καθώς δεν θα μπορούσε να επικαλεστεί 

ψευδή γεγονότα ως πραγματικά, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια. Επιπλέον μιλώντας για 

την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχ

της μάχης της Αλιάρτου 395 π.Χ., παρουσιάζει αξιολογικές γνώμες / κρίσεις καθολικού 

κύρους «ἡγούμενος αἰχρόν εἶναι…στρατεύεσθαι

ίδιου του φυλάρχου που επιβεβαιώνει το ηρωικ

επιχείρημά του είναι λοιπόν, λογικό και πειστικό καθώς τεκμηριώνεται με πολλαπλά και 

πειστικά μέσα από επαρκή στοιχεία.

 

4. Αναφερόμενος ο Μαντίθεος στους φιλίδικους επισημαίνει: «κα

εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Αποδεικνύεται δηλαδή ότι, επειδή οι Αθηναίοι ήταν 

φιλόδικοι, επαινούσαν αυτόν που δεν πήγαινε στο δικαστήριο ούτε ως κατήγορος ούτε ως 

κατηγορούμενος. Το πρόβλημα, λοιπόν, της δικομανίας των Αθηναίων είχε εξελιχθεί σε 

μάστιγα, καθώς ακόμη και για ασήμαντους λόγους οι Αθηναίοι «έσερναν» στα δικαστήρια 

τους συμπολίτες τους. Η αντίθεση του Μαντιθέου απέναντι στους δικομανείς Αθηναίους 
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Πρώτα, δηλαδή, όταν συνάψατε συμμαχία με τους Βοιωτούς και έπρεπε να σπεύσετε σε 

βοήθειά τους στην  Αλίαρτο,  αν και είχα γραφτεί στον κατάλογο από τον Ορθόβουλο να 

υπηρετώ στους  ιππείς, επειδή  έβλεπα  ότι για  τους ιππείς όλοι νόμιζαν ότι έπρεπε να 

ρχει ασφάλεια, ενώ  αντίθετα  για  τους  οπλίτες  θεωρούσαν  ότι  θα  μπορούσε να 

υπάρξει  κίνδυνος, μολονότι   άλλοι    ανέβηκαν    στα  άλογα   χωρίς   να υποβληθούν σε 

δοκιμασία   κατά   παράβαση  του  νόμου εγώ,  αφού  παρουσιάστηκα  στον Ορθόβουλο,  τ

είπα να με διαγράψει  από  τον κατάλογο, επειδή  νόμιζα  ότι  είναι αισχρό  να  εκστρατεύω,  

αφού  παρασκευάσω  για  τον  εαυτό μου ασφάλεια, ενώ ο  λαός  επρόκειτο   να διατρέχει  

κινδύνους. Σε παρακαλώ, λοιπόν, για μένα ανέβα στο βήμα, Ορθόβουλε.

Βασικό θεσμό για τη θεμελίωση…και ασκούσαν έφεση (Αριστ. 

Αθην. Πολ. 55.2 και 45.3, Δημ. Κατά Λεπτ. 90)». 

Αρχικά αναφερόμενος στη δημόσια ζωή του ο Μαντίθεος αντικρούει οποιαδήποτε 

κατηγορία σχετικά με φιλόδικη συμπεριφορά, γεγονός που συχνά χαρακτήριζε πολλούς 

Αθηναίους. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει (

) ότι έχει υποστεί αισχρή δίκη για ιδιωτική υπόθεση, ότι έχει μηνυθεί για 

δημόσια παρανομία ή ότι έχει καταγγελθεί για σοβαρότατο αδίκημα κατά της πολιτείας. Ο 

λόγος του είναι πειστικός και αποτελεσματικός, καθώς δεν θα μπορούσε να επικαλεστεί 

ψευδή γεγονότα ως πραγματικά, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια. Επιπλέον μιλώντας για 

την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων αναφέρεται στο ιστορικό παράδειγμα 

της μάχης της Αλιάρτου 395 π.Χ., παρουσιάζει αξιολογικές γνώμες / κρίσεις καθολικού 

ναι…στρατεύεσθαι» και τέλος επικαλούμενος τη μαρτυρία του 

ίδιου του φυλάρχου που επιβεβαιώνει το ηρωικό του ήθος «καί μοι ἀνάβηθι, 

επιχείρημά του είναι λοιπόν, λογικό και πειστικό καθώς τεκμηριώνεται με πολλαπλά και 

πειστικά μέσα από επαρκή στοιχεία. 

Αναφερόμενος ο Μαντίθεος στους φιλίδικους επισημαίνει: «καὶτοι ἑτέρους 

νας καθεστηκότας». Αποδεικνύεται δηλαδή ότι, επειδή οι Αθηναίοι ήταν 

φιλόδικοι, επαινούσαν αυτόν που δεν πήγαινε στο δικαστήριο ούτε ως κατήγορος ούτε ως 

κατηγορούμενος. Το πρόβλημα, λοιπόν, της δικομανίας των Αθηναίων είχε εξελιχθεί σε 

ιγα, καθώς ακόμη και για ασήμαντους λόγους οι Αθηναίοι «έσερναν» στα δικαστήρια 

τους συμπολίτες τους. Η αντίθεση του Μαντιθέου απέναντι στους δικομανείς Αθηναίους 
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Πρώτα, δηλαδή, όταν συνάψατε συμμαχία με τους Βοιωτούς και έπρεπε να σπεύσετε σε 

βοήθειά τους στην  Αλίαρτο,  αν και είχα γραφτεί στον κατάλογο από τον Ορθόβουλο να 

υπηρετώ στους  ιππείς, επειδή  έβλεπα  ότι για  τους ιππείς όλοι νόμιζαν ότι έπρεπε να 

ρχει ασφάλεια, ενώ  αντίθετα  για  τους  οπλίτες  θεωρούσαν  ότι  θα  μπορούσε να 

υπάρξει  κίνδυνος, μολονότι   άλλοι    ανέβηκαν    στα  άλογα   χωρίς   να υποβληθούν σε 

δοκιμασία   κατά   παράβαση  του  νόμου εγώ,  αφού  παρουσιάστηκα  στον Ορθόβουλο,  του  

είπα να με διαγράψει  από  τον κατάλογο, επειδή  νόμιζα  ότι  είναι αισχρό  να  εκστρατεύω,  

αφού  παρασκευάσω  για  τον  εαυτό μου ασφάλεια, ενώ ο  λαός  επρόκειτο   να διατρέχει  

κινδύνους. Σε παρακαλώ, λοιπόν, για μένα ανέβα στο βήμα, Ορθόβουλε. 

Βασικό θεσμό για τη θεμελίωση…και ασκούσαν έφεση (Αριστ. 

Αρχικά αναφερόμενος στη δημόσια ζωή του ο Μαντίθεος αντικρούει οποιαδήποτε 

γεγονός που συχνά χαρακτήριζε πολλούς 

Αθηναίους. Ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει (οὐδεῖς ἄν ἀποδεῖξαι 

) ότι έχει υποστεί αισχρή δίκη για ιδιωτική υπόθεση, ότι έχει μηνυθεί για 

ελθεί για σοβαρότατο αδίκημα κατά της πολιτείας. Ο 

λόγος του είναι πειστικός και αποτελεσματικός, καθώς δεν θα μπορούσε να επικαλεστεί 

ψευδή γεγονότα ως πραγματικά, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια. Επιπλέον μιλώντας για 

ρεώσεων αναφέρεται στο ιστορικό παράδειγμα 

της μάχης της Αλιάρτου 395 π.Χ., παρουσιάζει αξιολογικές γνώμες / κρίσεις καθολικού 

» και τέλος επικαλούμενος τη μαρτυρία του 

νάβηθι, Ὀρθόβουλε». Το 

επιχείρημά του είναι λοιπόν, λογικό και πειστικό καθώς τεκμηριώνεται με πολλαπλά και 

τέρους ὁρᾶτε πολλάκις 

νας καθεστηκότας». Αποδεικνύεται δηλαδή ότι, επειδή οι Αθηναίοι ήταν 

φιλόδικοι, επαινούσαν αυτόν που δεν πήγαινε στο δικαστήριο ούτε ως κατήγορος ούτε ως 

κατηγορούμενος. Το πρόβλημα, λοιπόν, της δικομανίας των Αθηναίων είχε εξελιχθεί σε 

ιγα, καθώς ακόμη και για ασήμαντους λόγους οι Αθηναίοι «έσερναν» στα δικαστήρια 

τους συμπολίτες τους. Η αντίθεση του Μαντιθέου απέναντι στους δικομανείς Αθηναίους 



αποδεικνύει εκ νέου ότι η διαδικασία στην οποία υπόκειται είναι προφανώς μια καλοστημένη 

πλεκτάνη μοχθηρών ανθρώπων. 

 

5. α) ἀσφάλειαν, κίνδυνον, ἀναβάντων, ἀδοκιμάστων, ἐξαλεῖψαι 

 

β) 1-γ, 2-δ, 3-α, 4-ε, 5-β. 
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Αδίδακτο κείμενο: 

Α] Νομίζω δε ότι ο κατήγορος 

μπορούσε να παρουσιάσει το μέγεθος της φτώχειας μου. Εάν δηλαδή

χορηγός σε τραγωδία τον προκαλούσα σε ανταλλαγή περιουσίας, δέκα φορές θα προτιμούσε 

περισσότερο να αναλάβει την χορηγία

όμως πώς δεν είναι φοβερό τώρα να με κατηγορεί, ότι τάχα εξαιτίας της μεγάλης μου 

ευπορίας, μπορώ να συναναστρέφομαι εξίσου με τους πιο πλούσιους, εάν όμως δεν συμβεί να 

γίνει κάτι απ’ αυτά που εγώ λέω, να ομ

ακόμα πιο φτωχός; Σχετικά με την ικανότητά μου στην ιππασία, την οποία εκείνος τόλμησε 

να αναφέρει σε εσάς, χωρίς ούτε την τύχη να φοβηθεί, ούτε ε

 

Β] Γραμματική: 

α) τοῦ μεγέθους – τῶν μεγεθ

 ὦ κατήγορε – τοῖς κατηγόροις

 ἀντιδόσεως – ἀντιδόσεις 

 εὐπορίᾳ – εὐπορία 

 τῆς τύχης – τῶν τυχῶν 

 

β)  κατηγορεῖς – κατηγορῇς 

 ἔτυχε – τυχέτω 

 ἐγένεσθε – γένησθε 

 ἐτόλμησαν – τολμήσαιεν /

 ᾐσχύνθης - αἰσχύνθητι 
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 με πολύ μεγάλη σαφήνεια μόνος από τους ανθρώπους θα 

μπορούσε να παρουσιάσει το μέγεθος της φτώχειας μου. Εάν δηλαδή

προκαλούσα σε ανταλλαγή περιουσίας, δέκα φορές θα προτιμούσε 

περισσότερο να αναλάβει την χορηγία παρά μία φορά να ανταλλάξει την περιουσία. Και 

ς δεν είναι φοβερό τώρα να με κατηγορεί, ότι τάχα εξαιτίας της μεγάλης μου 

μπορώ να συναναστρέφομαι εξίσου με τους πιο πλούσιους, εάν όμως δεν συμβεί να 

γίνει κάτι απ’ αυτά που εγώ λέω, να ομολογεί ότι εγώ είμαι τέτοιου είδους άνθρωπος και 

ακόμα πιο φτωχός; Σχετικά με την ικανότητά μου στην ιππασία, την οποία εκείνος τόλμησε 

να αναφέρει σε εσάς, χωρίς ούτε την τύχη να φοβηθεί, ούτε εσάς να ντραπεί, θα πω λίγα.

ν μεγεθῶν 

ς κατηγόροις 

τολμήσαιεν /-ειαν 
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με πολύ μεγάλη σαφήνεια μόνος από τους ανθρώπους θα 

μπορούσε να παρουσιάσει το μέγεθος της φτώχειας μου. Εάν δηλαδή, εγώ αφού διοριστώ 

προκαλούσα σε ανταλλαγή περιουσίας, δέκα φορές θα προτιμούσε 

παρά μία φορά να ανταλλάξει την περιουσία. Και 

ς δεν είναι φοβερό τώρα να με κατηγορεί, ότι τάχα εξαιτίας της μεγάλης μου 

μπορώ να συναναστρέφομαι εξίσου με τους πιο πλούσιους, εάν όμως δεν συμβεί να 

ολογεί ότι εγώ είμαι τέτοιου είδους άνθρωπος και 

ακόμα πιο φτωχός; Σχετικά με την ικανότητά μου στην ιππασία, την οποία εκείνος τόλμησε 

άς να ντραπεί, θα πω λίγα. 



Γ] Συντακτικό: 

1. ὁ κατήγορος= υποκείμενο στο προσωπικό ρήμα δοκεῖ 

ἀνθρώπων= ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο μόνος 

χορηγὸς= κατηγορούμενο στο ἐγὼ μέσω του συνδετικού κατασταθεὶς 

ἤ ἀντιδοῦναι= β’ όρος σύγκρισης με α’ όρο το χορηγῆσαι και με συγκριτικό το μᾶλλον 

συνεῖναι= αντικείμενο στο ρήμα δύναμαι, τελικό απαρέμφατο 

περὶ τῆς ἱππικῆς= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο εννούμενο 

(οὐκ ἐστι) πολὺς ὁ λόγος. 

 

2. Υπόθεση: εἰ προκαλεσαίμην (εἰ+ευκτική) 

Απόδοση: ἄν ἕλοιτο (δυνητική ευκτική) 

Δηλώνει: Απλή σκέψη του λέγοντος. 

Μετατροπή→  Υπόθεση: εἰ προεκαλεσάμην (εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου) 

   Απόδοση: ἄν εἵλετο (δυνητική οριστική) 

   Δηλώνει: το αντίθετο του πραγματικού. 

  


