
 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

1. Από καμιά, λοιπόν, από τις άλλες φρουρές και εκστρατείες δεν έλειψα ποτέ ως τώρα, αλλά 

συνεχώς όλο το χρόνο με τους πρώτους μεν εκστράτευα, με τους τελευταίους δε επέστρεφα 

στην πατρίδα μου. Και όμως πρέπει από τέτοιου είδους γενναίες πράξεις να εξετάζετε

που πολιτεύονται με φιλοδοξία και ευπρέπεια, αλλά όχι αν κάποιος έχει μακριά κόμη να τον 

μισείτε γι’ αυτό· γιατί τέτοιες βέβαια ενέργειες ούτε τους απλούς πολίτες βλάπτουν ούτε την 

πόλη, όλοι όμως ωφελείσθε από εκείνους, που θέλουν να διακινδυνεύου

εχθρών. 

 

2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 31: «Μετά το θάνατο (του Κέφαλου)…είτε διδάσκοντας».

 

3. Ό Μαντίθεος είχε διαφορετική εμφάνιση από την πλειοψηφία των συμπολιτών του, είχε 

δηλαδή μακριά μαλλιά που εκλαμβάνονταν ως ένδειξη φιλολακωνισμού. Επ

εμφάνισή του προφανώς θα είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια και θα μπορούσε να επηρεάσει 

αρνητικά τους βουλευτές. Γι αυτό επισημαίνει 

εξωτερική εμφάνιση του δοκιμαζόμενου

απατούν, καθώς πολλοί πίσω από μια κόσμια εμφάνιση κρύβ

τους. Ενδιαφέρονται δηλαδή, για το φαίνεσθαι και όχι για το είναι.

στους βουλευτές την ηθική υποχρέωση που έχουν να αξιολογούν τους πολίτες από τα έργα 

και τις πράξεις τους  απέναντι στην πόλη και στο κοινωνικό σύνολο και να μην επηρεάζονται 

από την εξωτερική εμφάνιση κάπο

δηλαδή πρέπει να κρίνουν με βάση τη λογική τους (

όχι με το συναίσθημα («φιλεῖν, μισε

 

4. Ο Μαντίθεος  προσπαθεί να ανασκευάσει την κατηγορία εναντίον του ότι δηλαδή δεν 

διαθέτει δημοκρατικά φρονήματα αντίθετα ήταν φιλολάκων και ολιγαρχικός εξαιτίας  του 

λακωνικού τρόπου κόμμωσης και ένδυσης.  Η εμφάνισή του προφανώς θα είχε προκαλέσει 

ποικίλα σχόλια και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την κρίση των βουλευτών για την 

επικύρωση της βουλευτικής του εκλογής. 

Ειδικότερα, ο Μαντίθεος και πολλοί αριστοκρατικοί νέο

μακριά μαλλιά μιμούμενοι τους Λακεδαιμονίους. Αυτό όμως τους έκανε αντιπαθείς σε 

πολλούς δημοκρατικούς. Οι περισσότεροι ελεύθεροι Αθηναίοι της κλασικής περιόδου είχαν 

τα μαλλιά τους αρκετά κοντά ήδη από την εφηβική ηλικία.

κανένα κενό στην επιχειρηματολογία του, εφόσον οι βουλευτές θα τον έβλεπαν

σε αυτήν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν αρνείται την ι
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Από καμιά, λοιπόν, από τις άλλες φρουρές και εκστρατείες δεν έλειψα ποτέ ως τώρα, αλλά 

συνεχώς όλο το χρόνο με τους πρώτους μεν εκστράτευα, με τους τελευταίους δε επέστρεφα 

στην πατρίδα μου. Και όμως πρέπει από τέτοιου είδους γενναίες πράξεις να εξετάζετε

που πολιτεύονται με φιλοδοξία και ευπρέπεια, αλλά όχι αν κάποιος έχει μακριά κόμη να τον 

γιατί τέτοιες βέβαια ενέργειες ούτε τους απλούς πολίτες βλάπτουν ούτε την 

πόλη, όλοι όμως ωφελείσθε από εκείνους, που θέλουν να διακινδυνεύου

Σχολικό βιβλίο σελίδα 31: «Μετά το θάνατο (του Κέφαλου)…είτε διδάσκοντας».

Ό Μαντίθεος είχε διαφορετική εμφάνιση από την πλειοψηφία των συμπολιτών του, είχε 

δηλαδή μακριά μαλλιά που εκλαμβάνονταν ως ένδειξη φιλολακωνισμού. Επ

εμφάνισή του προφανώς θα είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια και θα μπορούσε να επηρεάσει 

αρνητικά τους βουλευτές. Γι αυτό επισημαίνει πως ουσία της δοκιμασίας δεν είναι η 

εξωτερική εμφάνιση του δοκιμαζόμενου, αλλά οι πράξεις του. Τα φαινόμενα εξάλλου 

καθώς πολλοί πίσω από μια κόσμια εμφάνιση κρύβουν την κακότητα της ψυχής 

για το φαίνεσθαι και όχι για το είναι.

στους βουλευτές την ηθική υποχρέωση που έχουν να αξιολογούν τους πολίτες από τα έργα 

απέναντι στην πόλη και στο κοινωνικό σύνολο και να μην επηρεάζονται 

από την εξωτερική εμφάνιση κάποιου. («ὥστε οὐκ … ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμ

ρίνουν με βάση τη λογική τους («σκοπεῖν»)–κρίνοντας από τα 

ν, μισεῖν»)-παρασυρόμενοι από την εμφάνιση

Ο Μαντίθεος  προσπαθεί να ανασκευάσει την κατηγορία εναντίον του ότι δηλαδή δεν 

διαθέτει δημοκρατικά φρονήματα αντίθετα ήταν φιλολάκων και ολιγαρχικός εξαιτίας  του 

ικού τρόπου κόμμωσης και ένδυσης.  Η εμφάνισή του προφανώς θα είχε προκαλέσει 

ποικίλα σχόλια και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την κρίση των βουλευτών για την 

επικύρωση της βουλευτικής του εκλογής.  

ο Μαντίθεος και πολλοί αριστοκρατικοί νέοι της τάξεως των ιππέων έτρεφαν 

μακριά μαλλιά μιμούμενοι τους Λακεδαιμονίους. Αυτό όμως τους έκανε αντιπαθείς σε 

πολλούς δημοκρατικούς. Οι περισσότεροι ελεύθεροι Αθηναίοι της κλασικής περιόδου είχαν 

τα μαλλιά τους αρκετά κοντά ήδη από την εφηβική ηλικία. Επομένως, για να μην αφήσει 

κανένα κενό στην επιχειρηματολογία του, εφόσον οι βουλευτές θα τον έβλεπαν

σε αυτήν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν αρνείται την ιδιαιτερότητα της εμφάνισής 
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Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 

Από καμιά, λοιπόν, από τις άλλες φρουρές και εκστρατείες δεν έλειψα ποτέ ως τώρα, αλλά 

συνεχώς όλο το χρόνο με τους πρώτους μεν εκστράτευα, με τους τελευταίους δε επέστρεφα 

στην πατρίδα μου. Και όμως πρέπει από τέτοιου είδους γενναίες πράξεις να εξετάζετε αυτούς 

που πολιτεύονται με φιλοδοξία και ευπρέπεια, αλλά όχι αν κάποιος έχει μακριά κόμη να τον 

γιατί τέτοιες βέβαια ενέργειες ούτε τους απλούς πολίτες βλάπτουν ούτε την 

πόλη, όλοι όμως ωφελείσθε από εκείνους, που θέλουν να διακινδυνεύουν εναντίον των 

Σχολικό βιβλίο σελίδα 31: «Μετά το θάνατο (του Κέφαλου)…είτε διδάσκοντας». 

Ό Μαντίθεος είχε διαφορετική εμφάνιση από την πλειοψηφία των συμπολιτών του, είχε 

δηλαδή μακριά μαλλιά που εκλαμβάνονταν ως ένδειξη φιλολακωνισμού. Επομένως η 

εμφάνισή του προφανώς θα είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια και θα μπορούσε να επηρεάσει 

πως ουσία της δοκιμασίας δεν είναι η 

αλλά οι πράξεις του. Τα φαινόμενα εξάλλου 

ουν την κακότητα της ψυχής 

για το φαίνεσθαι και όχι για το είναι. Υπενθυμίζει λοιπόν, 

στους βουλευτές την ηθική υποχρέωση που έχουν να αξιολογούν τους πολίτες από τα έργα 

απέναντι στην πόλη και στο κοινωνικό σύνολο και να μην επηρεάζονται 

ργασμένοι.»). Οι βουλευτές 

κρίνοντας από τα έργα  και 

παρασυρόμενοι από την εμφάνιση. 

Ο Μαντίθεος  προσπαθεί να ανασκευάσει την κατηγορία εναντίον του ότι δηλαδή δεν 

διαθέτει δημοκρατικά φρονήματα αντίθετα ήταν φιλολάκων και ολιγαρχικός εξαιτίας  του 

ικού τρόπου κόμμωσης και ένδυσης.  Η εμφάνισή του προφανώς θα είχε προκαλέσει 

ποικίλα σχόλια και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την κρίση των βουλευτών για την 

ι της τάξεως των ιππέων έτρεφαν 

μακριά μαλλιά μιμούμενοι τους Λακεδαιμονίους. Αυτό όμως τους έκανε αντιπαθείς σε 

πολλούς δημοκρατικούς. Οι περισσότεροι ελεύθεροι Αθηναίοι της κλασικής περιόδου είχαν 

πομένως, για να μην αφήσει 

κανένα κενό στην επιχειρηματολογία του, εφόσον οι βουλευτές θα τον έβλεπαν, αναφέρεται 

διαιτερότητα της εμφάνισής 



του, απλά δίνει προτεραιότητα και έμφαση στα έργα του και στην προσφορά του προς την 

πατρίδα. 

Τονίζει λοιπόν, πως η εξωτερική εμφάνιση δε βλάπτει το σύνολο της πόλης, αντίθετα η 

άψογη εκτέλεση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και η συμμετοχή στους κινδύνους είναι 

στοιχεία που ωφελούν το σύνολο της πόλης. («τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα…τοὺς πολεμίους ἅπαντες 

ὑμεῖς ὠφελεῖσθε.») Με την επιχειρηματολογία του λοιπόν, επιθυμεί να πείσει τους βουλευτές 

για την αθωότητά του και να τους διαβεβαιώσει ότι είναι κατάλληλος να αναλάβει το 

πολιτικό αξίωμα. 

 

5. α) πρώτων: τελευταίων 

ἐξόδους: εισόδους 

πολεμίους: φίλους 

βλάπτει: ὠφελεῖ 

πολλοί: ὀλίγοι 

 

β) υπόλοιπο: ἀπελείφθην 

άκοσμος: κοσμίως 

σκέψη: σκοπεῖν 

κάτοψη: ὄψεως 

βουλευτής: βουλή 

 

  



 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

Α] Εάν σκεφτείτε με λεπτομέρειες αυτά και τα παρόμοια, θα βρείτε ότι η ακολασία και η 

αλαζονεία γίνονται αιτία των κακών, ενώ η σωφροσύνη των αγαθών. Αυτήν εσείς την 

επαινείτε στην περίπτωση των απλών πολιτών και νομίζετε ότ

πολύ μεγάλη ασφάλεια και είναι οι πιο καλοί πολίτες, δεν θεωρείτε όμως ότι πρέπει να 

κάνετε τέτοια την πόλη σας. Και όμως, ταιριάζει να ασκούν τις αρετές και να αποφεύγουν τις 

κακίες πολύ περισσότερο οι πόλεις παρά οι απλοί πο

άνθρωπος ίσως προφτάσει να πεθάνει προτού τιμωρηθεί για τα σφάλματά του.

πόλεις, λόγω της αθανασίας τους, υφίστανται τις τιμωρίες που τους ταιριάζουν και από τους 

ανθρώπους και από τους θεούς. 

 

Β1.  τῆς ὕβρεως  τῶν ἰδιωτ

 τῇ ὕβρει  ταῖς ἰδιώταις

 τὴν ὕβριν  τοὺς ἰδιώτας

 

2.  ἀσεβής  πονηρα

 ἀσεβοῦς  πονηρ

 ἀσεβεῖ  πονηρα

 ἀσεβῆ   πονηρ

 ἀσεβές  πονηρα

 

3. ἐπαινεῖς   

 ἐπαινῇς   

 ἐπαινοῖς / -οίης  

 ἐπαίνει   

 ἐπαινεῖν   

 ἐπαινῶν – οῦσα - οῦν 

 

Γ] Συντακτικό 

1. γιγνομένην= κατηγορηματική μτχ. αναφέρεται στο αντικείμενο τ

δεῖν= αντικείμενο στο ρήμα οἴεσθε, ειδικό απαρέμφατο

τὰς ἀρετάς= αντικείμενο στο απαρέμφατο 

ἤ τοῖς ἱδιώταις= β’ όρος σύγκρισης από το μ

διὰ τὴν ἀθανασίαν= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) 

Κυριακή 29 

Εάν σκεφτείτε με λεπτομέρειες αυτά και τα παρόμοια, θα βρείτε ότι η ακολασία και η 

αλαζονεία γίνονται αιτία των κακών, ενώ η σωφροσύνη των αγαθών. Αυτήν εσείς την 

επαινείτε στην περίπτωση των απλών πολιτών και νομίζετε ότι αυτοί που την έχουν ζουν με 

πολύ μεγάλη ασφάλεια και είναι οι πιο καλοί πολίτες, δεν θεωρείτε όμως ότι πρέπει να 

κάνετε τέτοια την πόλη σας. Και όμως, ταιριάζει να ασκούν τις αρετές και να αποφεύγουν τις 

κακίες πολύ περισσότερο οι πόλεις παρά οι απλοί πολίτες. Γιατί ένας ασεβής και

άνθρωπος ίσως προφτάσει να πεθάνει προτού τιμωρηθεί για τα σφάλματά του.

πόλεις, λόγω της αθανασίας τους, υφίστανται τις τιμωρίες που τους ταιριάζουν και από τους 

 

διωτῶν  ἀνδρός 

διώταις  ἀνδρί 

διώτας  ἄνδρα 

πονηραὶ 

ῶν 

πονηραῖς 

ὰς 

πονηραὶ 

 ζῇς 

 ζῇς 

 ζῲης 

 ζῆ / ζῆθι 

 ζῆν 

ζῶν – ζῶσα - ζῶν 

γιγνομένην= κατηγορηματική μτχ. αναφέρεται στο αντικείμενο τὴν ἀ

εσθε, ειδικό απαρέμφατο 

ρετάς= αντικείμενο στο απαρέμφατο ἀσκεῖν 

διώταις= β’ όρος σύγκρισης από το μᾶλλον 

θανασίαν= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας.
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Εάν σκεφτείτε με λεπτομέρειες αυτά και τα παρόμοια, θα βρείτε ότι η ακολασία και η 

αλαζονεία γίνονται αιτία των κακών, ενώ η σωφροσύνη των αγαθών. Αυτήν εσείς την 

ι αυτοί που την έχουν ζουν με 

πολύ μεγάλη ασφάλεια και είναι οι πιο καλοί πολίτες, δεν θεωρείτε όμως ότι πρέπει να 

κάνετε τέτοια την πόλη σας. Και όμως, ταιριάζει να ασκούν τις αρετές και να αποφεύγουν τις 

λίτες. Γιατί ένας ασεβής και κακός 

άνθρωπος ίσως προφτάσει να πεθάνει προτού τιμωρηθεί για τα σφάλματά του. Ενώ οι 

πόλεις, λόγω της αθανασίας τους, υφίστανται τις τιμωρίες που τους ταιριάζουν και από τους 

ἀκολασίαν / τὴν ὕβριν 

θανασίαν= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας. 



2. α) Υπόθεση: ἤν διεξίητε (ἤν + υποτακτική) 

Απόδοση: εὑρήσετε (ορ. μέλλοντα) 

Είδος: προσδοκώμενο 

 

β) Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο πρὶν και 

εκφέρεται με απαρέμφατο. Δηλώνει το υστερόχρονο. Συντακτικά λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. 

 
 


