
 Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: [6] ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν. ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. ἐκεῖνος δ’ ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος· ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε, ἐψηφίσασθε τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας, ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ’ αὐτῶν.   [7]ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ’ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου …οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα» 
 
2. α) Ποια θέση υιοθετεί ο Ισοκράτης απέναντι στη διαφωνία φιλοσοφίας και ρητορικής;  β) Ποια είναι η έννοια «της φιλοσοφίας» κατά τον Ισοκράτη; 
 
3. Να εντοπίσετε τα επιχειρήματα του Μαντίθεου στις παραγράφους 6 και 7 και να τα κρίνετε.    4. Να εξηγήσετε τους όρους: σανίδιον, φύλαρχοι, γράμματα.   5.  Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις να βρείτε μέσα από το κείμενο μία λέξη ετυμολογικά συγγενή: επισκόπηση, λόγος, δήμος, γραφή,  μεταφορά, πράξη,  αδικία, μεταβολή, άγνοια, έξοχος.   



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ἰσοκράτους Πρὸς Εὐθύνουν 2-3 Νικίας γὰρ οὑτοσί, ἐπειδὴ οἱ τριάκοντα κατέστησαν καὶ αὐτὸν οἱ ἐχθροὶ ἐκ μὲν τῶν μετεχόντων τῆς πολιτείας ἐξήλειφον, εἰς δὲ τὸν μετὰ Λυσάνδρου κατάλογον ἐνέγραφον, δεδιὼς τὰ παρόντα πράγματα τὴν μὲν οἰκίαν ὑπέθηκε, τοὺς δ’ οἰκέτας ἔξω τῆς γῆς ἐξέπεμψε, τὰ δ’ ἔπιπλα ὡς ἐμὲ ἐκόμισε, τρία δὲ τάλαντα ἀργυρίου Εὐθύνῳ φυλάττειν ἔδωκεν, αὐτὸς δ’ εἰς ἀγρὸν ἐλθὼν διῃτᾶτο. Οὐ πολλῷ δὴ χρόνῳ ὕστερον βουλόμενος ἐκπλεῖν ἀπῄτησε τἀργύριον. Εὐθύνους δὲ τὰ μὲν δύο τάλαντα ἀποδίδωσι, τοῦ δὲ τρίτου ἔξαρνος γίγνεται. Ἄλλο μὲν οὖν οὐδὲν εἶχε Νικίας ἐν τῷ τότε χρόνῳ ποιῆσαι, προσιὼν δὲ πρὸς τοὺς ἐπιτηδείους ἐνεκάλει καὶ ἐμέμφετο καὶ ἔλεγεν, ἅ πεπονθὼς εἴη.  Λεξιλόγιο: ὑποτίθημι= υποθηκεύω διαιτῶμαι= ζω ἔξαρνος-ον= αυτός που αρνείται, που δεν αναγνωρίζει ἐγκαλῶ= κατηγορώ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να μεταφραστεί το απόσπασμα.  Γραμματική: 1. Να γραφεί η γενική ενικού και δοτική πληθυντικού των ακόλουθων ονομάτων: οἱ ἐχθροί, τῆς πολιτείας, τά πράγματα, τούς οἰκέτας, τούς ἐπιτηδείους.  2. Να αντικατασταθούν εγκλιτικά οι ακόλουθοι τύποι: ἐξέπεμψε, γίγνεται, πεπονθώς εἴη. Να γραφούν επίσης τα απαρέμφατα και οι μετοχές των αντίστοιχων χρόνων.  3. Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι: ἐνέγραφον (γ’ πληθ.), φυλάττειν.  Συντακτικό: Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: αὐτόν, ὡς ἐμέ, τρία, Εὐθύνῳ, ἐλθών, ὕστερον, ἐκπλεῖν, ἔξαρνος, ἐν τῷ χρόνῳ, ἅ. 
 

    



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 1. Έπειτα, είναι ανόητο να εξετάζει κανείς από την πινακίδα αυτούς που υπηρέτησαν ως ιππείς. γιατί σε αυτή δεν υπάρχουν γραμμένοι πολλοί από εκείνους, που οι ίδιοι ομολογούν ότι ήταν ιππείς, είναι δε γραμμένοι μερικοί από εκείνους που είχαν φύγει από την Αθήνα. Η μεγαλύτερη απόδειξη δε είναι το εξής. όταν δηλαδή επιστρέψατε από την εξορία, αποφασίσατε με ψηφοφορία να παραδώσουν οι φύλαρχοι κατάλογο των ιππέων για να εισπράξετε πίσω το επίδομα από αυτούς. Κανείς, λοιπόν, δε θα μπορούσε να αποδείξει ούτε ότι αναγράφηκα (στον κατάλογο) από τους φυλάρχους ούτε ότι παραδόθηκα στους συνηγόρους του δημοσίου ούτε ότι επέστρεψα το επίδομα.   2. α) Σχολικό βιβλίο σελίδα 13: «Σ΄αυτή την οξυδερκή όσο και οξεία κριτική…παιδευτικό αποτέλεσμα»  β) Σχολικό βιβλίο σελίδα 13: «Αυτή τη γενική πνευματική καλλιέργεια…την ονομάζει ‘’φιλοσοφία’’»  3. Ο Μαντίθεος, προκειμένου να αναιρέσει την κατηγορία ότι υπηρέτησε ως ιππέας την εποχή των Τριάκοντα, καταφεύγει σε μια σειρά επιχειρημάτων. Αρχικά, αναφέρει πως το «σανίδιον», είναι αναξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο ενοχής. Στηρίζει την άποψή του αυτή στο γεγονός ότι σ’ αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται πολλοί από εκείνους, που οι ίδιοι ομολογούν ότι ήταν ιππείς, ενώ αναγράφονταν  μερικοί, που τότε είχαν φύγει από την Αθήνα. («ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν …ἐγγεγραμμένοι εἰσίν»).  Στη συνέχεια της απολογίας του υποστηρίζει πως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο στοιχείο για την εξεύρεση της αλήθειας είναι ο κατάλογος των ιππέων που παρέδιδαν οι φύλαρχοι στη Βουλή. Σ’ αυτόν αναγράφονταν οι ιππείς, οι οποίοι έπρεπε στο τέλος της θητείας τους να παραδώσουν στο δημόσιο την «κατάστασιν», δηλαδή το επίδομα που είχαν λάβει στην αρχή της θητείας τους. («ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε, …κατάστασιν καταβαλόντα»).  Η σύνταξη των καταλόγων από τους φυλάρχους ήταν προσεκτική και υπεύθυνη, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος,  εάν δεν αποδείκνυαν ποιοι είχαν υπηρετήσει ως ιππείς κατά την περίοδο των Τριάκοντα και επομένως ποιοι έλαβαν τα επιδόματα, να επιβαρυνθούν οικονομικά και να πληρώσουν οι ίδιοι οι φύλαρχοι  τα οφειλόμενα από τους ιππείς  χρήματα. («καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο… αὐτοῖς ζημιοῦσθαι.»). Ακολούθως ο Μαντίθεος δηλώνει με βεβαιότητα ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει τα τρία βασικά ενοχοποιητικά στοιχεία: ότι δηλαδή το όνομά του δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των Τριάκοντα, ότι  δεν παραδόθηκε 



στους δικηγόρους του δημοσίου για να απαιτήσουν την επιστροφή του επιδόματος  και τέλος δεν κατέβαλε ποτέ το επίδομα.(«ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν...καταβαλόντα.»). Το λογικό συμπέρασμα που προκύπτει από την επιχειρηματολογία του είναι ότι δεν υπηρέτησε ως ιππέας την εποχή των Τριάκοντα και επομένως τα τρία αυτά στοιχεία αποδεικνύουν την αθωότητά του. Τα επιχειρήματα  του Μαντίθεου είναι ισχυρά και πειστικά και είναι ενθυμήματα, δηλαδή βραχυλογικοί συλλογισμοί που δίνουν πιθανό συμπέρασμα. Ο ρήτορας αρχικά  θέτει υπό αμφισβήτηση τον ισχυρισμό των αντιπάλων του, καθώς πράγματι η πινακίδα («σανίδιον») ήταν εκτεθειμένη σε κοινή θέα και εύκολα θα μπορούσε κάποιος να προσθέσει το όνομά του. Το γεγονός αυτό λοιπόν, καθιστά την πινακίδα  νοθευμένο και αναξιόπιστο στοιχείο. Επιπλέον, ως γνώστης της ψυχολογίας των Αθηναίων γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί με αποτελεσματικότητα ακράδαντα στοιχεία, δηλαδή την εγκυρότητα του καταλόγου των φυλάρχων, γεγονός που αποδεικνύει ως πραγματικά βάσιμη την επιχειρηματολογία του.  4. σανίδιον: Μικρή σανίδα που λεγόταν και λεύκωμα, γιατί ήταν αλειμμένη με γύψο. Πάνω σ’ αυτήν έγραφαν τα ονόματα των ιππέων και την εξέθεταν σε κοινή θέα (βλέπε και Λυσία, Περί της Ευάνδρου δοκιμασίας 10). Η αναγραφή του ονόματος του Μαντίθεου στο σανίδιο αποτελούσε για τους κατηγόρους του τη μοναδική απόδειξη ότι υπηρέτησε ως ιππέας επί των Τριάκοντα και ότι ως ολιγαρχικός ήταν εχθρός του δημοκρατικού πολιτεύματος.  Φύλαρχος: Στην Αθήνα εκλέγονταν δέκα φύλαρχοι, ο καθένας των οποίων είχε την αρχηγία του ιππικού της φυλής του. Αρχηγοί όλου του ιππικού ήταν δύο ίππαρχοι. Έργο των φυλάρχων ήταν να παραδίδουν στη βουλή κατάλογο όσων ήταν υποχρεωμένοι και ικανοί να ιππεύουν. Την εποχή του Αριστοτέλη τον κατάλογο αυτό  παρέδιδαν στους φυλάρχους και ιππάρχους  οι καταλογείς.  Γράμματα: Δηλαδή οι κατάλογοι στους οποίους αναγράφονταν τα ονόματα των ιππέων από τους οποίους εισπράχθηκαν τα δοθέντα επιδόματα, ήταν πιο αξιόπιστα από τα εκτεθειμένα σανίδια, διότι ήταν εγκυρότερα. Ο κίνδυνος να παραλειφθούν από τους καταλόγους κάποια ονόματα ιππέων και να πληρώσουν οι φύλαρχοι τα οφειλόμενα από εκείνους χρήματα έκανε προσεκτική και υπεύθυνη τη σύνταξή τους. Η παράδοση των καταλόγων αυτών ως επισήμων εγγράφων στη Βουλή απέκλειε οποιαδήποτε αλλοίωσή τους.   



5.  επισκόπηση  σκοπεῖν  λόγος  ὁμολογούντων  δήμος  ἀποδημούντων  γραφή  ἐγγεγραμμένοι  μεταφορά  ἀπενεγκεῖν  πράξη  ἀναπράξητε  αδικία  συνδίκοις  μεταβολή  καταβαλόντα  άγνοια  γνῶναι  έξοχος  ἔχοντας    ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αυτός εδώ, δηλαδή, ο Νικίας, όταν εγκαταστάθηκαν στην εξουσία οι 
Τριάκοντα και οι εχθροί του διέγραφαν το όνομά του από τον κατάλογο 
αυτών που είχαν πολιτικά δικαιώματα και τον έγραφαν στον κατάλογο 
του Λυσάνδρου, επειδή φοβήθηκε την επικρατούσα πολιτική κατάσταση, 
υποθήκευσε το σπίτι του, έστειλε τους δούλους του έξω από τη χώρα, 
έφερε σε μένα τα έπιπλά του, έδωσε τρια αργυρά τάλαντα στον Ευθύνου 
να του τα φυλάει και ο ίδιος πήγε και ζούσε στην ύπαιθρο. Έπειτα από 
λίγο καιρό, επειδή ήθελε να φύγει με πλοίο, ζήτησε πίσω τα χρήματα. Ο 
Ευθύνους του έδωσε πίσω τα δύο τάλαντα, δεν αναγνώρισε όμως το τρίτο. 
Άλλο τίποτα δεν μπορούσε να κάνει εκείνο τον καιρό ο Νικίας, αλλά 
πηγαίνοντας  στους φίλους του κατηγορούσε και παραπονιόταν και έλεγε 
αυτά που είχε πάθει. 
Γραμματική: 1. Γεν. εν.: τοῦ ἐχθροῦ, τῆς πολιτείας, τοῦ πράγματος Δοτ. πληθ.: τοῖς ἐχθροῖς, ταῖς πολιτείας, τοῖς πράγμασι  Γεν. εν.: τοῦ οἰκέτου, τοῦ ἐπιτηδείου Δοτ. πληθ.: τοῖς οἰκέταις, τοῖς ἐπιτηδείοις  2.  Οριστική ἐξέπεμψε γίγνεται πέπονθε Υποτακτική ἐκπέμψῃ γίγνηται πεπονθώς ᾖ/πεπόνθῃ Ευκτική ἐκπέμψαι/-ειε γίγνοιτο πεπονθώς εἴη/πεπόνθοι Προστακτική ἐκπεμψάτω γιγνέσθω πεπονθώς ἔστω Απαρέμφατο ἐκπέμψαι γίγνεσθαι πεπονθέναι Μετοχή  ἐκπέμψας – ασα - αν γιγνόμενος –η - ον πεπονθώς –υῖα -ός 



 3.        Συντακτικό: αὐτόν = αντικείμενο στο ἐξήλειφον ὡς ἐμέ = εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός κατεύθυνσης σε πρόσωπο στο ἐκόμισε τρία = ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο τάλαντα Εὐθύνῳ = έμμεσο αντικείμενο στο ἔδωκε ἐλθών = επιρρηματική χρονική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος αὐτός ὕστερον = επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου στο βουλόμενος ἐκπλεῖν ἐκπλεῖν = αντικείμενο της μτχ. βουλόμενος τελικό απαρέμφατο ἔξαρνος = κατηγορούμενο στο ενν. υποκείμενο οὗτος μέσω του συνδ. ρήματος γίγνεται ἐν τῷ χρόνῳ = εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου στο ποῖησαι ἅ = σύστοιχο αντικείμενο στο πεπονθώς εἴη  

ἐγγράφουσι φυλάττειν ἐνέγραφον           - ἐγγράψουσι φυλάξειν ἐνέγραψαν φυλάξαι ἐγγεγράφασι πεφυλαχέναι ἐνεγεγράφεσαν           - 


