ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015
Διδαγμένο κείμενο:
1. Έχω δε την αξίωση, κύριοι βουλευτές, εάν αυτό μόνο σας αποδείξω, ότι δηλαδή συμπαθώ
το παρόν πολίτευμα και ότι έχω αναγκαστεί να μετέχω στους ίδιους κινδύνους με σας, να
μην υπάρχει ακόμη καμία ωφέλεια σε μένα·
εάν όμως φαίνομαι ότι και ως προς τα άλλα έχω ζήσει τίμια και πολύ διαφορετικά από τη
γνώμη και τις συκοφαντίες των εχθρών μου, σας ικετεύω εμένα βέβαια να εγκρίνετε
βουλευτή, ενώ αυτούς να τους θεωρείτε κακούς. Πρώτα, λοιπόν, θα αποδείξω ότι δεν
υπηρέτησα ως ιππέας ούτε ήμουν στην πατρίδα την εποχή των Τριάκοντα ούτε έλαβα μέρος
στο τότε καθεστώς.
2. Σχολικό βιβλίο σελίδες 17-18: «Επειδή ο νόμος όριζε…συμφέρον των πελατών τους».
3. Ο Μαντίθεος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα επιχειρήματα, για να πείσει τους βουλευτές: 1.
Υποστηρίζει ότι θα ευγνωμονούσε τους κατηγόρους, αν γνώριζε ότι δεν επιδιώκουν να τον
βλάψουν, καθώς με την κατηγορία τους του δίνουν την ευκαιρία να απολογηθεί για τη ζωή
του και να ανασκευάσει όλες τις κατηγορίες εναντίον του. 2. Τονίζει ότι είναι τόσο βέβαιος
για το ήθος του ώστε ακόμα και οι εχθροί του θα αλλάξουν στάση απέναντί του και θα
αποβάλουν τα δυσμενή αισθήματά τους, όταν ακούσουν την απολογία του. 3. Δηλώνει πως
σκοπεύει να αποδείξει την πίστη και προσήλωσή του στο δημοκρατικό πολίτευμα της
πατρίδας του, καθώς η ζωή του μέχρι τώρα ήταν μετρημένη και ανεπίληπτη και 4.
Διαβεβαιώνει ότι θα αναιρέσει όλες τις κατηγορίες σε βάρος του: δεν υπηρέτησε στην τάξη
των ιππέων, δεν έζησε στην Αθήνα την περίοδο των τριάκοντα, δεν είχε συμμετοχή στο
τυραννικό καθεστώς τους.
4. Μέσα από το προοίμιο διαγράφεται το ήθος του Μαντιθέου αλλά και των κατηγόρων του.
Αρχικά ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι ευχαρίστως θα μιλήσει για τη ζωή του «χάριν εἶχον τοῖς
κατηγόροις». Άλλωστε δεν έχει τίποτα να κρύψει, αφού έζησε ακολουθώντας πάντα το
μέτρο. Επιπλέον ήταν πάντα φιλικός απέναντι στο δημοκρατικό πολίτευμα και συμμετείχε
στους αγώνες για τη διαφύλαξή του «εὔνους…μετέχει ὑμῖν». Επιπρόσθετα η άμεπτη και
ανεπίληπτη ζωή του πιστοποιούν το υψηλό του ήθος «μετρίως βεβιωκώς». Κατά συνέπεια
πρόκειται για ένα απλό, τίμιο και δημοκρατικό πολίτη του οποίου οι βουλευτές μπορούν να
εγκρίνουν την εκλογή καθώς πληροί τις προϋποθέσεις.

Στον αντίποδα το ήθος των κατηγόρων του διακρίνεται για την κακότητα και τη
μοχθηρότητά του. Είναι άνθρωποι που επιχειρούν να βλάψουν το Μαντίθεο «κακῶς ἐμέ
ποιεῖν», συκοφάντες «τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις» και μοχθηροί «τούτους δὲ ἡγεῖσθαι
χείρους εἶναι». Σκοπός του ρήτορα είναι να μειώσει και να διασύρει τους κατηγόρους του,
καθώς φαίνεται ότι δεν διαθέτουν υψηλό ήθος και το κατηγορητήριό τους είναι αναξιόπιστο.
5. α) ποιητής, ἡγεμών, σχῆμα, κατάστασις, ἀνάγκη.
β) ἔλεγχον, πιστεύω, λέγοντος, πεπραγμένων, βελτίω.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015
Αδίδακτο κείμενο:
Α) Τότε οδήγησαν στον Κύρο δεμένους τους αιχμαλώτους και μερικούς τραυματισμένους.
Όταν τους είδε, αμέσως διέταξε, να λύσουν τους δεμένους, και αφού κάλεσε γιατρούς,
διέταξε να θεραπεύουν τους τραυματισμένους. Ύστερα είπε στους Χαλδαίους, ότι έχει έρθει,
όχι επειδή επιθυμεί να καταστρέψει εκείνους ούτε γιατί ήταν ανάγκη να τους πολεμήσει,
αλλά επειδή ήθελε να κάνει ειρήνη για τους Αρμενίους και τους Χαλδαίους. Προτού βέβαια
καταληφθούν οι βουκοκορφές ξέρω καλά ότι δεν είχατε καθόλου ανάγκη για ειρήνη.
Β) α) τοῦ αἰχμαλώτου
τῷ αἰχμαλώτῳ
τὸν αἰχμάλωτον

τῶν αἰχμαλώτων ἰατροῦ
τοῖς αἰχμαλώτοις ἰατρῷ
τοὺς αἰχμαλώτους ἰατρόν

ἰατρῶν
ἰατροῖς
ἰατρούς

τοῦ ἄκρου
τῷ ἄκρῳ
τὸ ἄκρον
τῶν ἄκρων
τοῖς ἄκροις
τὰ ἄκρα

β)

ἐκεύλευσας
κελεύσῃς
κελεύσαις /-ειας
κέλευσον

γ)

θεραπεύειν
θεραπεύσειν
θεραπεῦσαι
τεθεραπευκέναι

Γ) Συντακτικό
τῷ Κὺρῳ= έμμεσο αντικείμενο στο προσάγουσι
λύειν= αντικείμενο του ρήματος ἐκέλευσε, τελικό απαρέμφατο
τοὺς δεδεμένους= επιθετική μετοχή ως αντικείμενο του απαρεμφάτου λύειν
ἰατρούς= αντικείμενο της μετοχής καλέσας
καλέσας= χρονική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ἐκέλευσε
τοὺς Χαλδαίοις= έμμεσο αντικείμενο στο ἔλεξε
ἐκείνους= αντικείμενο στο ἀπολέσαι
δεόμενος= αιτιολογική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ἥκοι

εἰρήνην= αντικείμενο στο απαρέμφατο ποιῆσαι
τὰ ἄκρα= υποκείμενο στο απαρέμφατο ἔχεσθαι.

