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Ηµεροµηνία: Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟΥ
Β1.

Και όµως είναι εύκολο σε όλους να κατανοήσουν αυτό, ότι δηλαδή ήταν
υποχρεωτικό στους φυλάρχους να τιµωρούνται οι ίδιοι, αν δεν αποκάλυπταν
αυτούς που είχαν εισπράξει τη χρηµατική προκαταβολή. Εποµένως, πολύ πιο
δίκαια θα µπορούσατε να πιστεύετε σ’ εκείνους τους καταλόγους (των
φυλάρχων) παρά σ’ αυτές (τις ξύλινες πινακίδες)˙ γιατί από αυτές ήταν εύκολο,
σε όποιον ήθελε, να σβηστεί το όνοµά του, ενώ σε εκείνους ήταν υποχρεωτικό
να αναφερθούν από τους φυλάρχους εκείνοι που υπηρέτησαν ως ιππείς.
Επιπλέον, κύριοι βουλευτές, αν πράγµατι υπηρέτησα ως ιππέας, δεν θα το
αρνιόµουν σαν να είχα διαπράξει κάτι φοβερό, αλλά θα είχα την αξίωση να
εγκριθεί η εκλογή µου ως βουλευτή, αν αποδείκνυα ότι κανείς από τους
συµπολίτες µου δεν έχει κακοποιηθεί από µένα. Και βλέπω ότι και εσείς έχετε
αυτή τη γνώµη και ότι πολλοί από εκείνους που τότε υπηρέτησαν ως ιππείς
είναι (τώρα) βουλευτές και ότι πολλοί από αυτούς έχουν εκλεγεί (τώρα)
στρατηγοί και ίππαρχοι. Εποµένως, να θεωρείτε ότι κάνω αυτή την απολογία
για τίποτα άλλο, παρά γιατί τόλµησαν ολοφάνερα (οι κατήγοροι) να πουν
ψέµατα εναντίον µου. Ανέβα λοιπόν στο βήµα και κατάθεσε ως µάρτυρας για
µένα.

Β2

α)

ÈÅ

Η άποψη που εκφράζει στην παράγραφο 8 ο Μαντίθεος είναι πως, στην
περίπτωση που είχε υπηρετήσει στο ιππικό την περίοδο των τριάκοντα,
όπως τον κατηγορούν, δεν θα το αρνιόταν, γιατί αυτό το γεγονός από
µόνο του δεν δηλώνει κάτι κακό για τον ίδιο («οὐκ ἄν ἦ …
πεποιηκώς»). Θα ήταν κακό, αν µε τις πράξεις του είχε βλάψει κάποιον
συµπολίτη του, κάτι όµως που δεν ισχύει και αποδεικνύεται πολύ
εύκολα («οὐδείς … πέπονθε»). Πράγµατι, αρκετοί από τους ιππείς
εκείνης της περιόδου είχαν συνεργαστεί µε τους Τριάκοντα στις ανοµίες
τους και στις ακρότητές τους εις βάρος πάρα πολλών πολιτών. Είναι
προφανές όµως ότι υπήρχαν ανάµεσά τους και αρκετοί που δεν
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προκάλεσαν µε την συµπεριφορά τους («πολλούς µὲν … βουλεύοντας,
πολλούς … στρατηγούς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονηµένους»).
Το επιχείρηµα αυτό εκφράζεται υποθετικά («εἴπερ ἵππευσα»,
«ἀποδείξας»), δηλαδή µε µια υποθετική πρόταση και µια υποθετική
µετοχή, αλλά είναι πολύ εύστοχο, στηριζόµενο στην εκλογή πολλών
από τους παρόντες βουλευτές όχι µόνο στο αξίωµα αυτό αλλά και στα
ακόµα πιο σηµαντικά αξιώµατα του στρατηγού και του ιππάρχου,
παρόλο που υπηρέτησαν στο ιππικό επί των Τριάκοντα, επειδή
προφανώς η πόλη έκρινε ότι δεν είχαν βλάψει κανέναν συµπολίτη τους.
Επιδοκιµάζοντας την εκλογή τους, επιδιώκει να κερδίσει τη συµπάθειά
τους και µια ανάλογη ευνοϊκή και δίκαιη προς αυτόν απόφαση. Θα ήταν
άδικο να τον «τιµωρήσουν» για την υποτιθέµενη θητεία του στο ιππικό
την περίοδο των Τριάκοντα, τη στιγµή που, για τη δική τους εκλογή, δεν
ελήφθη αρνητικά υπόψη η δική τους αποδεδειγµένη θητεία στο ιππικό
την ίδια περίοδο.

Β3.
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β)

Ήθος Μαντίθεου: Με απλότητα και αυτοπεποίθηση ανατρέπει τις κατηγορίες
σε βάρος του. ∆εν παρακαλεί τους δικαστές, αφού είναι σίγουρος για την
αθώωσή του. ∆ηλώνει µε πειστήρια αµέτοχος σε όσα του προσάπτουν, δεν
κολακεύει, αλλά µε το υποθετικό επιχείρηµα «κι αν ακόµη είχα υπηρετήσει ως
ιππέας, θα το οµολογούσα και θα αξίωνα την εκλογή µου, όπως και τώρα, γιατί
δεν θα ήταν κακό, αν δεν είχα βλάψει κάποιον από τους πολίτες» («εἴπερ
ἵππευσα … δοκιµάζεσθαι»), υπερασπίζεται τους ιππείς που δεν είχαν βλάψει
κανέναν, όπως ακριβώς και ο ίδιος, και είχαν λάβει ανώτατα αξιώµατα. Ο ίδιος
πάντως θεωρεί ότι έχει αποδείξει επαρκώς πως δεν ήταν ιππέας. Τα ρητορικά
τεχνάσµατα του Λυσία στον λόγο του Μαντίθεου αποδεικνύουν την αθωότητα
και το χρηστό ήθος του. Είναι άνθρωπος έντιµος, ειλικρινής, πατριώτης, θέλει
να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πόλη από το αξίωµα του βουλευτού.

ÈÅ

Ήθος αντιπάλων: Οι αντίπαλοι παρουσιάζονται συκοφάντες, καιροσκόποι,
ιδιοτελείς. Ο µοναδικός λόγος της απολογίας του, όπως αναφέρει, δεν είναι η
ίδια η κατηγορία αλλά ο έλεγχος της ψευδολογίας των αντιπάλων («ὥστε
µηδὲν δι᾽ ἄλλο µε ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς
ἐτόλµησάν µου καταψεύσασθαι»). Με το επίρρηµα «περιφανῶς» τονίζει το
µέγεθος της αναξιοπιστίας τους, γιατί, εφόσον ψεύδονται τόσο φανερά, δεν
βλάπτουν µόνο εκείνον, αλλά υποτιµούν και τη Βουλή την οποία παραπλανούν
εν γνώσει τους.
Β4.

α.
β.
γ.

Λάθος, η Σικελία
Σωστό
Σωστό
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Σωστό
Λάθος, ο Ισοκράτης
Σωστό
Σωστό
Λάθος, ονοµάζεται προοίµιο
Λάθος, στις άτεχνες
Σωστό
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A΄ ΦΑΣΗ

Β5α. δέος: δεινόν, φανάρι: περιφανῶς, λαθροχειρία: κεχειροτονηµένους, χρήση:
χρωµένους, βάθρο: ἀνάβηθι
Β5β. γνώση/γνώµη, ποιητικός, πένθος/πάθος, ηγέτης, (δια)µαρτυρία

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α∆Ι∆ΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

∆1α. Νοµίζω λοιπόν ότι όλοι θα ήταν δυνατό να οµολογήσουν ότι οι νόµοι είναι
αίτιοι των περισσότερων και των σπουδαιότερων αγαθών για τη ζωή των
ανθρώπων. Αλλά η χρησιµοποίησή τους έχει εκ φύσεως προορισµό να ωφελεί
µόνο ως προς αυτό, δηλαδή στις σχέσεις µας µε την πόλη και τα ιδιωτικά
συµφωνητικά τα οποία συνάπτονται µεταξύ µας. Εάν όµως δείχνατε
εµπιστοσύνη στα λόγια µου, θα διοικούσατε ολόκληρη την Ελλάδα καλά και
δίκαια και προς το συµφέρον της πόλης. Πρέπει δε οι συνετοί άνθρωποι να
ασχολούνται σοβαρά και µε τα δύο αυτά, αλλά από αυτά τα δύο να προτιµούν
το σπουδαιότερο κι αυτό που έχει µεγαλύτερη αξία, έπειτα να γνωρίζουν κι
εκείνο, ότι δηλαδή αναρίθµητοι και από τους άλλους Έλληνες και από τους
βαρβάρους έχουν γίνει ικανοί να νοµοθετήσουν, αλλά λίγοι θα µπορούσαν να
µιλήσουν επάξια για τα συµφέροντα της πόλης και της Ελλάδας.

ÈÅ

∆1β. Ο Ισοκράτης ισχυρίζεται ότι µε τις συµβουλές του επιτελεί ανώτερο έργο,
ακόµα κι από το έργο των νοµοθετών. Η υπεροχή του συµβουλευτικού του
λόγου έγκειται στο γεγονός ότι ο ρήτορας µιλά όχι µόνο για το συµφέρον της
πόλης του, αλλά και για το συµφέρον όλης της Ελλάδας, σε αντίθεση µε τους
νοµοθέτες που περιορίζονται στην ωφέλεια µιας συγκεκριµένης πόλης. Οι
συµβουλές που παρέχονται στους πολίτες µέσα από τον συµβουλευτικό του
λόγο έχουν στόχο να προτρέψουν ή να αποτρέψουν το λαό, προκειµένου να
επιτευχθεί το δηµόσιο συµφέρον ή να αποφευχθούν πιθανά πολιτικά
σφάλµατα. Η στάση που θα διαµόρφωναν τελικά οι πολίτες στο µέλλον,
λαµβάνοντας αποφάσεις µε βάση τον πολιτικό λόγο του, θα επηρέαζε όχι µόνο
τα στενά όρια της πόλης που ζούσαν αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.
∆2α. ὁµολογῆσαι:

ὡµολογήσατε
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A΄ ΦΑΣΗ

τοῖς µείζοσι(ν)
τὴν χρῆσιν
τοῖς ἡµετέροις
αὕτη
ἀξιώτερον

∆3α. εἶναι:

αντικείµενο στο «ἂν ὁµολογῆσαι», ειδικό απαρέµφατο
(υποκ.: τοὺς νόµους – ετεροπροσωπία)
αντικείµενο στο ρ. «πείθοισθε» (ευπείθειας σηµαντικό)
(οµοιόπτωτος
ονοµατικός)
κατηγορηµατικός
προσδιορισµός στο «τὴν Ἑλλάδα»
επιθετική µετοχή ως υποκείµενο στο απαρέµφατο
«σπουδάζειν» (αναγκαστική ετεροπροσωπία λόγω
απρόσωπης σύνταξης)
(ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός ως) γενική
διαιρετική στο «µυρίοι»
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∆2β. µεγίστων:
χρῆσις:
τοῖς ἐµοῖς:
ταῦτα:
ἀξίως:

τοῖς λόγοις:
ὅλην:

τοὺς ἔχοντας:

τῶν βαρβάρων:

∆3β. «εἰ δὲ τοῖς λόγοις πείθοισθε τοῖς ἐµοῖς, ὅλην τὴν Ἑλλάδα καλῶς ἂν
διοικοῖτε καὶ δικαίως καὶ τῇ πόλει συµφερόντως»

ÈÅ

Αναγνώριση:
Υπόθεση: εἰ…πείθοισθε…ἐµοῖς (εἰ + ευκτική)
Απόδοση: ὅλην…ἂν διοικοῖτε…συµφερόντως (δυνητική ευκτική)
Είδος: απλή σκέψη του λέγοντος
Προσδοκώµενο:
Υπόθεση: ἐὰν δὲ τοῖς λόγοις πείθησθε τοῖς ἐµοῖς
Απόδοση: ὅλην τὴν Ἑλλάδα καλῶς διοικήσετε/ἄν διοικοῖτε…συµφερόντως.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για το αδίδακτο κείµενο αξιοποιήθηκαν:
α)Ακαδηµία Αθηνών, Ελληνική Βιβλιοθήκη, Ισοκράτους Λόγοι, Ι. Συκουτρή
β)Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Ι. Σταµατάκου
γ)Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ALBIN LESKY
δ )Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, Α΄ Λυκείου, ΜΙΧ.Χ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ε)ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α,Β,Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, Α.Β.ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ
στ)Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Α΄,Β΄,Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Πολυξένη Μπίλλα
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