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∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Από καµιά, λοιπόν, από τις υπόλοιπες εκστρατείες και αποστολές φρούρησης
δεν έλειψα ποτέ ως τώρα, αλλά όλο τον καιρό εκστράτευα συνεχώς µε τους
πρώτους και αποχωρούσα µε τους τελευταίους. Και βέβαια από τέτοιου είδους
πράξεις πρέπει να κρίνετε όσους πολίτες ζουν µε φιλοτιµία και τιµιότητα, κι
όχι αν κάποιος αφήνει µακριά µαλλιά, γι' αυτό να τον µισείτε· διότι τέτοιου
είδους συνήθειες ούτε τους απλούς πολίτες ούτε το δηµόσιο βλάπτουν, ενώ
από όσους είναι πρόθυµοι να ριψοκινδυνεύουν ενάντια στους εχθρούς όλοι
εσείς ανεξαιρέτως ωφελείστε. Εποµένως, δεν είναι σωστό, κύριοι βουλευτές,
ούτε να αγαπάτε ούτε να µισείτε κανένα από την εξωτερική του εµφάνιση,
αλλά να τον κρίνετε από τις πράξεις του·

Β2.

Ήδη από το προοίµιο του λόγου (§2) ο Μαντίθεος αναφέρεται στην εξωτερική
του εµφάνιση – πράγµα που όπως φαίνεται και από την §18 είχε
συµπεριληφθεί στο κατηγορητήριο εναντίον του.
Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 2 ο οµιλητής κάνει λόγο για ανθρώπους
που τον έβλεπαν µε καχυποψία λόγω της εξωτερικής του εµφάνισης και των
πολιτικών φρονηµάτων που πιθανώς να απορρέουν από αυτήν. Με τη φράση
ἀηδῶς διακείµενος εκφράζεται η αντιπάθεια που προέρχεται από την
εξωτερική εµφάνιση κάποιου, ενώ µε την φράση κακῶς διακείµενος
υποδηλώνεται η εχθρότητα προς κάποιον, που δηµιουργείται από τα
φρονήµατα, τις πράξεις και τους τρόπους του1.
Ακολούθως, στην παράγραφο 18, πληροφορούµαστε δια στόµατος
Μαντίθεου «ἀλλ’ οὐκ εἴ τις κοµᾷ, διὰ τοῦτο µισεῖν». Εδώ ο Λυσίας επιλέγει
να αναφερθεί για λογαριασµό του πελάτη του σε ένα στοιχείο της εξωτερικής
του εµφάνισης, το οποίο φοβάται ότι θα επηρεάσει αρνητικά την κρίση των
βουλευτών. Πρόκειται για τη µακριά του κόµη, που αποτελούσε συνήθεια των
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1

Βλ. βιβλίο καθηγητή, σ. 114.
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νεαρών Αθηναίων ολιγαρχικών εκείνης της περιόδου και ένδειξη
φιλολακωνισµού από την πλευρά τους.
Όπως γνωρίζουµε, τον 5ο και 4ο π.Χ. αι. οι Λακεδαιµόνιοι συνήθιζαν να
διατηρούν µακριά και ατηµέλητη κόµη, σε αντίθεση µε τους Αθηναίους που
είχαν κοντοκουρεµένα µαλλιά. Όσοι, όµως, από τους τελευταίους ανήκαν στην
αριστοκρατική τάξη, ήταν ολιγαρχικών πεποιθήσεων και συµπαθούσαν τον
σπαρτιατικό τρόπο ζωής, άφηναν µακριά τα µαλλιά τους. Με τον τρόπο αυτό
ήθελαν να µιµηθούν τους Σπαρτιάτες και να εκφράσουν τα φιλικά προς
εκείνους αισθήµατά τους. Τα άτοµα αυτά ήταν αντιπαθή σε πολλούς
συµπατριώτες τους, ειδικά µετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέµου και
την επιβολή στην Αθήνα από τους Λακεδαιµονίους του ολιγαρχικού και
εγκληµατικού καθεστώτος των Τριάκοντα τυράννων. Γίνεται, εποµένως,
αντιληπτό ότι ήταν σοβαρό το ενδεχόµενο η µακριά κόµη του Μαντίθεου να
τον ταυτίσει στη συνείδηση των βουλευτών µε τους οπαδούς και συνεργάτες
του εν λόγω καθεστώτος και να λειτουργήσει αρνητικά κατά την έκδοση της
ετυµηγορίας τους2.
Ο Μαντίθεος, από την πλευρά του, επιχειρεί να υποβαθµίσει το
συγκεκριµένο στοιχείο. Το αποδίδει σε προσωπική επιλογή αισθητικής φύσης,
χωρίς ιδιαίτερη σηµασία, και όχι σε έκφραση συγκεκριµένης πολιτικής
τοποθέτησης. Υποστηρίζει ότι ο πολίτης πρέπει να αξιολογείται µε βάση τις
πράξεις του, τη συµπεριφορά του στον ιδιωτικό και δηµόσιο βίο, τη συνολική
προσφορά του στην πολιτεία, και όχι από την εξωτερική του εµφάνιση ή τις
ενδυµατολογικές του προτιµήσεις (ἐπειδὰν ἐµοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν
πεπραγµένων, µεταµελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω µε εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον
ἡγήσεσθαι - χρὴ τοὺς φιλοτίµως καὶ κοσµίως πολιτευοµένους ἐκ τῶν τοιούτων
σκοπεῖν, ἀλλ’ οὐκ εἴ τις κοµᾷ, διὰ τοῦτο µισεῖν). Επίσης, η αξιολόγηση αυτή, για
να είναι ορθή, πρέπει να στηρίζεται στη λογική (σκοπεῖν) και όχι στο
συναίσθηµα (µισεῖν), που οδηγεί συχνά σε λανθασµένα συµπεράσµατα. Με
άλλα λόγια, ο πολίτης πρέπει να κρίνεται σύµφωνα µε τον χαρακτήρα του,
δηλαδή µε αυτό που είναι (εἶναι), και όχι µε την εικόνα του, δηλαδή µε αυτό
που δείχνει (φαίνεσθαι).
Τέλος, ο Μαντίθεος επισηµαίνει ότι τέτοιου είδους συνήθειες, όπως η
µακριά κόµη, δεν βλάπτουν υλικά ή ηθικά κανέναν, ούτε την πόλη ούτε τους
πολίτες. Αντίθετα, η κόσµια συµπεριφορά στον ιδιωτικό και δηµόσιο βίο και
κυρίως η ευσυνείδητη εκπλήρωση των στρατιωτικών καθηκόντων, µε την
επίδειξη γενναιότητας και αυτοθυσίας, ωφελούν τα µέγιστα την πόλη και το
κοινωνικό σύνολο (τὰ µὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύµατα οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε τὸ
κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὸς τοὺς
πολεµίους ἅπαντες ὑµεῖς ὠφελεῖσθε). Η σκόπιµη και έξυπνη χρήση από το
Λυσία του δεύτερου προσώπου στη φράση ἅπαντες ὑµεῖς ὠφελεῖσθε είναι κατά

2

Βλ. σχολικό βιβλίο, σ. 107 και βιβλίο καθηγητή, σ. 121.
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κάποιο τρόπο δεσµευτική για την ευνοϊκή προς τον πελάτη του απόφαση των
βουλευτών3.
Στις παραγράφους 18-19 είναι εµφανής η προσπάθεια του Μαντίθεου να
διεγείρει στις ψυχές των βουλευτών συναισθήµατα συµπάθειας για τον ίδιο
και αντιπάθειας για τους κατηγόρους του.
Συγκεκριµένα, µε την αναφορά του οµιλητή στην εκπλήρωση των
στρατιωτικών του υποχρεώσεων µε άψογο τρόπο (Τῶν τοίνυν ἄλλων …
ἀναχωρῶν) δηµιουργούνται συναισθήµατα θαυµασµού και εκτίµησης στις
ψυχές των βουλευτών. Ο Μαντίθεος παρουσιάζεται φιλόπατρις, γενναίος και
έτοιµος να δώσει και τη ζωή του στις µάχες υπέρ της πατρίδας του. Αυτή η
υποδειγµατική στρατιωτική συµπεριφορά του δεν µπορεί παρά να δηµιούργησε
ευνοϊκό κλίµα κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας του.
Επίσης, από τον εύστοχο προσδιορισµό του ορθού µέτρου αξιολόγησης του
πολίτη (καίτοι χρὴ … πολλὰ κἀγαθὰ ὑµᾶς εἰσιν εἰργασµένοι), ο Μαντίθεος
κερδίζει ξανά τον θαυµασµό και την αποδοχή των βουλευτών, γιατί
παρουσιάζεται ως ένας συνετός άνθρωπος µε λογικές και τεκµηριωµένες
κρίσεις. Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 19 µε τις αποφθεγµατικές φράσεις
(«Ὥστε οὐκ ἄξιον … σκοπεῖν» και «πολλοὶ µὲν γὰρ … εἰσιν εἰργασµένοι») ο
Μαντίθεος φαίνεται να «κάνει µάθηµα» στους βουλευτές για το πού πρέπει να
εστιάσουν την προσοχή τους – πράγµα που πιθανώς να προκάλεσε τον
εντυπωσιασµό των ακροατών.
Τέλος, ο οµιλητής δηµιουργεί αντιπάθεια στις ψυχές των ακροατών του
προς τους κατηγόρους του, οι οποίοι είναι υποκριτές και από τη µία
αποσιωπούν τα στρατιωτικά επιτεύγµατα του Μαντιθέου, ενώ από την άλλη
προσπαθούν να διαστρέψουν το ορθό αξιολογικό κριτήριο για τον καλό πολίτη
στηριζόµενοι µόνο στην εξωτερική εµφάνιση κάποιου.
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Β3.

1–θ, 2–στ, 3–α, 4–η, 5–ζ, 6–γ, 7–ι, 8–ε, 9–β, 10–δ.

Β5.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούµενα:
ἀηδῶς:
να σχηµατίσετε ένα οµόρριζο επίθετο της νέας ελληνικής
γλώσσας.  αηδιαστικός
επίτευξη:
να γράψετε τη λέξη του κειµένου µε την οποία έχει
ετυµολογική συγγένεια.  τυγχάνει
λέγοντος:
να σχηµατίσετε µία οµόρριζη λέξη της νέας ελληνικής  λέξη
ἐπιτηδεύµατα:
να σχηµατίσετε ένα οµόρριζο ρήµα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας  ἐπιτηδεύω
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3

Βλ. βιβλίο καθηγητή, σ. 122.
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να σχηµατίσετε ένα παράγωγο ουσιαστικό της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας που να δηλώνει το αποτέλεσµα της
ενέργειας.  πολίτευµα
να γράψετε ένα αντώνυµο ρήµα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.  ὠφελεῖ
να γράψετε τη λέξη του κειµένου µε την οποία έχει
ετυµολογική συγγένεια.  σκοπεῖν
να σχηµατίσετε ένα οµόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας µε την κατάληξη –µα.  ὠφέληµα
να σχηµατίσετε µία οµόρριζη λέξη της νέας ελληνικής. 
θέληση
να γράψετε τη λέξη του κειµένου µε την οποία έχει
ετυµολογική συγγένεια.  ἀπελείφθην

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α∆Ι∆ΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Γ1α. ∆εν νοµίζετε ότι ο Θεµιστοκλής και οι νεκροί στο Μαραθώνα και στις
Πλαταιές και οι ίδιοι οι τάφοι των προγόνων (σας) θα στενάξουν, αν
στεφανωθεί εκείνος που παραδέχεται ότι, συµπράττοντας µε τους βαρβάρους,
αντιστρατεύεται τους Έλληνες; Εγώ λοιπόν από τη µια, ω γη και ήλιε και
αρετή και σύνεση και παιδεία, µε την οποία διακρίνουµε τα καλά από τα
άσχηµα, έχω βοηθήσει (την πόλη µου) και έχω ολοκληρώσει την αγόρευσή
µου. Κι αν µεν έχω διατυπώσει την κατηγορία µου µε τρόπο καλό και αντάξιο
του αδικήµατος, µίλησα όπως ακριβώς επιθυµούσα, αν δε (έχω διατυπώσει την
κατηγορία µου) µε τρόπο ανεπαρκή, (µίλησα) όπως ακριβώς είχα τη
δυνατότητα (να µιλήσω). Εσείς από την άλλη οι ίδιοι να λάβετε δίκαιη και
συµφέρουσα για την πόλη (µας) απόφαση µε βάση τα λόγια που έχουν λεχθεί,
αλλά και τα λόγια που έχουν παραλειφθεί.
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Γ1β. Το παραπάνω κείµενο ανήκει στον επίλογο του κατά Κτησιφώντος λόγου του
Αισχίνη. Με αυτό το απόσπασµα, µε το οποίο προφανώς ολοκληρώνεται ο
λόγος του, ο Αισχίνης στοχεύει στην παθοποιία, δηλαδή προσπαθεί να
διεγείρει στις ψυχές των ακροατών του πάθη (συναισθήµατα) που τον
συµφέρουν, αλλά προφανώς κυριαρχούν και στη δική του ψυχή, καλώντας
τους να αναλογισθούν τους ανδρείους προγόνους τους, που έµειναν αθάνατοι
στη µνήµη όλων δίνοντας τη ζωή τους στο Μαραθώνα και στις Πλαταιές προς
υπεράσπιση της πατρίδος («Θεµιστοκλέα δὲ … στενάξειν»), αντιµετωπίζοντας
τους βαρβάρους που, σύµφωνα µε τον Αισχίνη, χρησιµοποιεί ως συµµάχους
του ο ∆ηµοσθένης αντιστρατευόµενος τους Έλληνες («εἰ ὁ µετά τῶν
βαρβάρων … στεφανωθήσεται»). Θα έπρεπε να αισθάνονται ντροπή να
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βραβεύσουν µε τιµητικό στέφανο έναν τέτοιον άνθρωπο, αν όχι για τους
εαυτούς τους, τουλάχιστον για τους προγόνους και τους τάφους τους, θα
έπρεπε γι αυτόν να νιώθουν οργή, µίσος, να τον αποστρέφονται. Στη
συνέχεια, µε την εντυπωσιακά µακροσκελή, όσο και σοβαρή, επίκληση («ὦ γῆ
… παιδεία»), θέλει να τονίσει και τη σοβαρότητα της απόφασης που πρόκειται
να ληφθεί. Ακόµη, από τη χρήση των παρακειµένων («βεβοήθηκα», «εἴρηκα»,
«κατηγόρηκα»), φαίνεται ότι η αγόρευσή του έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.
Τέλος, προτρέπει τους δικαστές αφού ανακαλέσουν εν συντοµία στη µνήµη
τους τούς λόγους που άκουσαν, αλλά και αναλογιζόµενοι τα όσα δεν άκουσαν
(«ἐκ τῶν εἰρηµένων … παραλειποµένων»), να αποφασίσουν µε γνώµονα τη
δικαιοσύνη και το συµφέρον της πόλης, που τη στιγµή αυτή εξαρτάται
αποκλειστικά από αυτούς («αὐτοί»).
Γ2α. τελευτήσαντας: τελευτῷµεν
οἴεσθε: ᾤετο
ὁµολογῶν: ὁµολόγει
στεφανωθήσεται: ἐστεφανώθησαν
παραλειποµένων: παραλέλειφθε
Γ2β. Θεµιστοκλέα: Θεµιστοκλέους
αἰσχρά: αἰσχίονα/αἰσχίω
καλῶς: κάλλιστα
Ὑµεῖς: σφίσι(ν)
τὰ συµφέροντα: ὁ συµφέρων

ÙÔ
ÇÓ

Γ3α. Θεµιστοκλέα: υποκείµενο του απαρεµφάτου «στενάξειν», σε αιτιατική λόγω
ετεροπροσωπίας
στενάξειν: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ρήµατος «οὐκ οἴεσθε», το
οποίο είναι δοξαστικό (άλλωστε το απαρέµφατο είναι σε χρόνο µέλλοντα)
τοῖς Ἕλλησιν: αντικείµενο του απαρεµφάτου «ἀντιπράττειν», σε δοτική γιατί
το «ἀντιπράττειν» είναι ρήµατος εχθρικής διάθεσης
αὐτοί: οµοιόπτωτος ονοµατικός κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο
υποκείµενο «ὑµεῖς» του ρήµατος

×É

Γ3β. εἰ (ὑµεῖς) τὸν µετά τῶν βαρβάρων ὁµολογοῦντα τοῖς Ἕλλησιν ἀντιπράττειν
στεφανώσετε

Γ3γ. Υπόθεση: εἰ µὲν καλῶς καὶ ἀξίως τοῦ ἀδικήµατος κατηγόρηκα
Απόδοση: εἶπον
Είδος: πραγµατικό
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για το αδίδακτο κείµενο αξιοποιήθηκαν:
α) Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Ι. Σταµατάκου
β) Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ALBIN LESKY
γ) Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, Α΄ Λυκείου, ΜΙΧ. Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
δ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, Α. Β.
ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ
ε) Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Πολυξένης
Μπίλλα
στ) Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης των Henry George Liddell & Robert
Scott
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