
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

1. Γιατί νομίζω πως για όσους έχουν συκοφαντηθεί άδικα, είναι αίτιοι πάρα πολύ μεγάλων 

αγαθών αυτοί, που τους αναγκάζουν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις της ζωής τους.  Εγώ 

άλλωστε έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ώστε ελπίζω ότι, και αν κάποιος 

τυχαίνει να φέρεται άσχημα προς εμένα, όταν με ακούσει να μιλάω για όσα έχουν γίνει, 

θα αλλάξει γνώμη και στο εξής θα με θεωρεί πολύ καλύτερο.  Και έχω την αξίωση, 

βουλευτές, αν τούτο μόνο σας αποδείξω, ότι δηλαδή διάκειμαι φιλικά προς το παρόν 

πολίτευμα και ότι έχω αναγκαστεί  να συμμετέχω μαζί σας στους ίδιους κινδύνους να μην 

ωφεληθώ τίποτε παραπάνω˙  

 

2.  Ο ομιλητής υπογραμμίζει ότι θα χρωστούσε μεγάλη ευγνωμοσύνη στους κατήγορούς 

του, αν γνώριζε ότι δεν επιδιώκουν να τον βλάψουν: με την κατηγορία τους το

ευκαιρία να απολογηθεί για τη ζωή του και να ανακατασκευάσει όλες τις κατηγορίες 

εναντίον του (Εἰ μὴ συνῄδη, …α

για το ήθος του, ώστε ακόμη και οι εχθροί του θα αλλάξουν στάση απέναντί το

αποβάλουν τα δυσμενή αισθήματά τους, όταν ακούσουν την απολογία του

σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, …εἰς τ

σκοπεύει να αποδείξει την προσήλωση και την πίστη του στο δημοκρατικό πολίτευμα της 

πατρίδας του, καθώς και το γεγονός ότι η ζωή του ως τώρα είναι μετρημένη και 

ανεπίληπτη (ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, …

κατηγορίες σε βάρος του, δηλαδή θα αποδείξει ότι δεν υπηρέτησε στην τάξη των ιππέων, 

δεν έζησε στην Αθήνα την περίοδο των Τριάκοντα και δεν είχε συμμετοχή στο τυραννικό 

καθεστώς τους (πρῶτον δὲ ἀποδε

 Χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα επιχειρήματα αρχικά κερδίζει την «πρόσεξιν» αλλά 

και την «εὔνοιαν» των βουλευτών, ενώ τα

ηθικός και αξιόλογος πολίτης και άνθρωπος. Επιπλέον μειώνει ηθικά τους αντιπάλους του 

τονίζοντας τη μικροψυχία και την κακότητά τους. Καταληκτικά, ο Μαντίθεος γεμάτος 

αυτοπεποίθηση παρουσιάζεται αισιόδοξος για την

 

3. Ερμηνευτικό σχόλιο σχολικού εγχειριδίου σελ. 84 «Πρόκειται για τη Βουλή των 

Πεντακοσίων…5 οβολούς» 

 

4. Εισαγωγή σχολικού εγχειριδίου σελ

 

5.  ποιεῖν: ποίημα, τροποποίηση

διαβεβλημένοις: διαβολή, περιβάλλον

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κυριακή 

Γιατί νομίζω πως για όσους έχουν συκοφαντηθεί άδικα, είναι αίτιοι πάρα πολύ μεγάλων 

αγαθών αυτοί, που τους αναγκάζουν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις της ζωής τους.  Εγώ 

άλλωστε έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ώστε ελπίζω ότι, και αν κάποιος 

χαίνει να φέρεται άσχημα προς εμένα, όταν με ακούσει να μιλάω για όσα έχουν γίνει, 

θα αλλάξει γνώμη και στο εξής θα με θεωρεί πολύ καλύτερο.  Και έχω την αξίωση, 

βουλευτές, αν τούτο μόνο σας αποδείξω, ότι δηλαδή διάκειμαι φιλικά προς το παρόν 

ότι έχω αναγκαστεί  να συμμετέχω μαζί σας στους ίδιους κινδύνους να μην 

Ο ομιλητής υπογραμμίζει ότι θα χρωστούσε μεγάλη ευγνωμοσύνη στους κατήγορούς 

του, αν γνώριζε ότι δεν επιδιώκουν να τον βλάψουν: με την κατηγορία τους το

ευκαιρία να απολογηθεί για τη ζωή του και να ανακατασκευάσει όλες τις κατηγορίες 

δη, …αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι).  Επίσης είναι τόσο βέβαιος 

για το ήθος του, ώστε ακόμη και οι εχθροί του θα αλλάξουν στάση απέναντί το

αποβάλουν τα δυσμενή αισθήματά τους, όταν ακούσουν την απολογία του

ς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι.). Ακόμη, δηλώνει πως 

σκοπεύει να αποδείξει την προσήλωση και την πίστη του στο δημοκρατικό πολίτευμα της 

ρίδας του, καθώς και το γεγονός ότι η ζωή του ως τώρα είναι μετρημένη και 

, …ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι). Τέλος θα αναιρέσει  όλες τις 

κατηγορίες σε βάρος του, δηλαδή θα αποδείξει ότι δεν υπηρέτησε στην τάξη των ιππέων, 

ην Αθήνα την περίοδο των Τριάκοντα και δεν είχε συμμετοχή στο τυραννικό 

ποδείξω… μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.).  

Χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα επιχειρήματα αρχικά κερδίζει την «πρόσεξιν» αλλά 

νοιαν» των βουλευτών, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται ο ίδιος ως έντιμος, 

ηθικός και αξιόλογος πολίτης και άνθρωπος. Επιπλέον μειώνει ηθικά τους αντιπάλους του 

τονίζοντας τη μικροψυχία και την κακότητά τους. Καταληκτικά, ο Μαντίθεος γεμάτος 

αυτοπεποίθηση παρουσιάζεται αισιόδοξος για την κρίση των βουλευτών.  

Ερμηνευτικό σχόλιο σχολικού εγχειριδίου σελ. 84 «Πρόκειται για τη Βουλή των 

ου σελίδα 79: «Βασικό θεσμό…και ασκο

ν: ποίημα, τροποποίηση 

διαβολή, περιβάλλον 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 

Γιατί νομίζω πως για όσους έχουν συκοφαντηθεί άδικα, είναι αίτιοι πάρα πολύ μεγάλων 

αγαθών αυτοί, που τους αναγκάζουν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις της ζωής τους.  Εγώ 

άλλωστε έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ώστε ελπίζω ότι, και αν κάποιος 

χαίνει να φέρεται άσχημα προς εμένα, όταν με ακούσει να μιλάω για όσα έχουν γίνει, 

θα αλλάξει γνώμη και στο εξής θα με θεωρεί πολύ καλύτερο.  Και έχω την αξίωση, 

βουλευτές, αν τούτο μόνο σας αποδείξω, ότι δηλαδή διάκειμαι φιλικά προς το παρόν 

ότι έχω αναγκαστεί  να συμμετέχω μαζί σας στους ίδιους κινδύνους να μην 

Ο ομιλητής υπογραμμίζει ότι θα χρωστούσε μεγάλη ευγνωμοσύνη στους κατήγορούς 

του, αν γνώριζε ότι δεν επιδιώκουν να τον βλάψουν: με την κατηγορία τους του δίνουν την 

ευκαιρία να απολογηθεί για τη ζωή του και να ανακατασκευάσει όλες τις κατηγορίες 

Επίσης είναι τόσο βέβαιος 

για το ήθος του, ώστε ακόμη και οι εχθροί του θα αλλάξουν στάση απέναντί του και θα 

αποβάλουν τα δυσμενή αισθήματά τους, όταν ακούσουν την απολογία του (ἐγὼ γὰρ οὕτω 

). Ακόμη, δηλώνει πως 

σκοπεύει να αποδείξει την προσήλωση και την πίστη του στο δημοκρατικό πολίτευμα της 

ρίδας του, καθώς και το γεγονός ότι η ζωή του ως τώρα είναι μετρημένη και 

Τέλος θα αναιρέσει  όλες τις 

κατηγορίες σε βάρος του, δηλαδή θα αποδείξει ότι δεν υπηρέτησε στην τάξη των ιππέων, 

ην Αθήνα την περίοδο των Τριάκοντα και δεν είχε συμμετοχή στο τυραννικό 

 

Χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα επιχειρήματα αρχικά κερδίζει την «πρόσεξιν» αλλά 

υτόχρονα αναδεικνύεται ο ίδιος ως έντιμος, 

ηθικός και αξιόλογος πολίτης και άνθρωπος. Επιπλέον μειώνει ηθικά τους αντιπάλους του 

τονίζοντας τη μικροψυχία και την κακότητά τους. Καταληκτικά, ο Μαντίθεος γεμάτος 

κρίση των βουλευτών.   

Ερμηνευτικό σχόλιο σχολικού εγχειριδίου σελ. 84 «Πρόκειται για τη Βουλή των 

…και ασκούσαν έφεση». 



ἐπιδείξω: δείγμα, δείκτης 

μετέχειν: συμμετοχή, σχεδόν 

ἡγεῖσθαι: ηγούμενος, ηγετικός 

  



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

1. Εγώ ξέρω ότι πολλοί απέκτησαν μεγάλη ευημερία εξαιτίας του πολέμου, και ότι πολλοί 

εξαιτίας της ειρήνης έχασαν και την ευημερία που είχαν. Γιατί τίποτα απ’ αυτά δεν είναι 

απόλυτα κακό ούτε καλό, αλλά μ’ όποιο τρόπο κάποιος τυχόν χρησιμοποιήσει τις 

καταστάσεις και τις ευκαιρίες, είναι αναπόφευκτο να βγει απ’ αυτές 

αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν, αυτοί που ευτυχούν να επιθυμούν την ειρήνη. Γιατί σ’ αυτή 

την κατάσταση μπορεί κάποιος να διαφυλάξει αυτά που έχει για πάρα πολύ καιρό. Όσοι 

όμως είναι δυστυχισμένοι πρέπει να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον  πόλεμο. 

Γιατί μέσα στην ταραχή και στις πολιτικές μεταβολές μπορούν να επιτύχουν την αλλαγή.

 

2. α)  τῷ πολέμῳ  εὐδαιμονί

 τὸν πόλεμον  εὐδαιμονίαν

 τοῖς πολέμοις εὐδαιμον

 τοὺς  πολέμους εὐδαιμονίας

 

β) εἰσί(ν) – ὦσι(ν) – εἴησαν/εἶεν –

εἶναι – ὤν / οὖσα / ὄν 

 

γ) διεφύλαξας – διαφυλάξῃς – διαφυλάξαις (

 

3. α) διὰ τὸν πόλεμον= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στη μετοχή 

κτησαμένους 

 εὐδαιμονίαν= αντικείμενο στη μετοχή 

 οὐδὲν= υποκείμενο στο ρήμα ἐστ

 κακὸν= κατηγορούμενο στο υποκείμενο 

 τὸ τέλος= υποκείμενο στο απαρέμφατο 

 τὰ παρόντα= επιθετική μετοχή ως αντικείμενο του ρήματος 

 

β) Χρὴ= Απρόσωπο ρήμα 

ἐπιθυμεῖν= υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα και τελικό απαρέμφατο 

τοὺς εὖ πράττοντας= επιθετική μετοχή, υποκείμενο στο απαρέμφατο 

τοὺς= υποκείμενο της μετοχής 

εὖ= επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου

τῆς εἰρήνης= αντικείμενο στο απαρέμφατο 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κυριακή 

Εγώ ξέρω ότι πολλοί απέκτησαν μεγάλη ευημερία εξαιτίας του πολέμου, και ότι πολλοί 

εξαιτίας της ειρήνης έχασαν και την ευημερία που είχαν. Γιατί τίποτα απ’ αυτά δεν είναι 

απόλυτα κακό ούτε καλό, αλλά μ’ όποιο τρόπο κάποιος τυχόν χρησιμοποιήσει τις 

εις και τις ευκαιρίες, είναι αναπόφευκτο να βγει απ’ αυτές 

αυτοί που ευτυχούν να επιθυμούν την ειρήνη. Γιατί σ’ αυτή 

την κατάσταση μπορεί κάποιος να διαφυλάξει αυτά που έχει για πάρα πολύ καιρό. Όσοι 

τυχισμένοι πρέπει να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον  πόλεμο. 

Γιατί μέσα στην ταραχή και στις πολιτικές μεταβολές μπορούν να επιτύχουν την αλλαγή.

δαιμονίᾳ  τῇ ταραχῇ 

δαιμονίαν  τὴν ταραχήν 

δαιμονίαις  ταῖς ταραχαῖς 

δαιμονίας  τὰς ταραχάς 

– ὄντων/ἔστων/ἔστωσαν 

διαφυλάξαις (-ειας) – διαφύλαξον 

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στη μετοχή 

αντικείμενο στη μετοχή κτησαμένους 

στὶν 

κατηγορούμενο στο υποκείμενο οὐδὲν 

υποκείμενο στο απαρέμφατο ἐκβαίνειν 

επιθετική μετοχή ως αντικείμενο του ρήματος ἂν διαφυλάξειεν

= υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα και τελικό απαρέμφατο  

= επιθετική μετοχή, υποκείμενο στο απαρέμφατο ἐ

επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

= αντικείμενο στο απαρέμφατο ἐπιθυμεῖν 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 

Εγώ ξέρω ότι πολλοί απέκτησαν μεγάλη ευημερία εξαιτίας του πολέμου, και ότι πολλοί 

εξαιτίας της ειρήνης έχασαν και την ευημερία που είχαν. Γιατί τίποτα απ’ αυτά δεν είναι 

απόλυτα κακό ούτε καλό, αλλά μ’ όποιο τρόπο κάποιος τυχόν χρησιμοποιήσει τις 

εις και τις ευκαιρίες, είναι αναπόφευκτο να βγει απ’ αυτές και το ανάλογο 

αυτοί που ευτυχούν να επιθυμούν την ειρήνη. Γιατί σ’ αυτή 

την κατάσταση μπορεί κάποιος να διαφυλάξει αυτά που έχει για πάρα πολύ καιρό. Όσοι 

τυχισμένοι πρέπει να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον  πόλεμο. 

Γιατί μέσα στην ταραχή και στις πολιτικές μεταβολές μπορούν να επιτύχουν την αλλαγή. 

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στη μετοχή 

ν διαφυλάξειεν. 

ἐπιθυμεῖν 


