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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

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 αυτούς 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 διακινδυνεύουν εναντίον των εχθρών.
2. Σχολικό βιβλίο σελίδες 19-20:
τόποι(κοινόχρηστα επιχειρήματα)».
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3. Ο Μαντίθεος προβάλλει το ήθος και τη στάση του απέναντι στην πόλη.
Παρουσιάζει τον εαυτό του ως ευσυνείδητο στρατιώτη ,γενναίο και
φιλότιμο πολεμιστή, ως φιλόπατρι πολίτη ο οποίος με αυταπάρνηση
εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για χάρη της πατρίδας χωρίς
να απουσιάζει από καμιά. («Τῶν τοίνυν ἄλλων…ἀπελείφθην πώποτε.»). Η
υποδειγματική συμπεριφορά που επέδειξε ως πολεμιστής φαίνεται
επιπλέον από τη χρονική διάρκεια και την ποιότητα συμμετοχής του σε
αυτές («ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνον…μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν».)
Ύστερα προσπαθεί να αντικρούσει την κατηγορία που αφορούσε το
λακωνικό τρόπο κόμμωσης και ένδυσης αναπτύσσοντας ποιο πρέπει να
είναι το ορθό κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη. Εμφανίζεται αδικημένος
και βαθύτατα θιγμένος από το γεγονός ότι κρίνεται με καθαρά
επιφανειακά στοιχεία και απορρίπτει ως κριτήριο της αξιοσύνης του πολίτη

την εξωτερική εμφάνιση προβάλοντας τις πράξεις του ως κριτήριο
αποτίμησης του ήθους. Πρόκειται για άτομο συνετό με ηθική ποιότητα
καθώς με τις πράξεις του ωφελεί την πατρίδα του. Είναι σφοδρός πολέμιος
της αδικίας των επιφανειακών διακρίσεων, υπέρμαχος του εἶναι και όχι του
φαίνεσθαι.
Από την άλλη το ποιόν των αντιπάλων θίγεται έμμεσα από τον ομιλητή ο
οποίος τους μειώνει ηθικά μπροστά στα μάτια των βουλευτών. Πρόκειται
λοιπόν για ανθρώπους συκοφάντες, υποκριτές και κακόβουλους απέναντι
στους τίμιους πολίτες. Είναι ανυπόληπτοι, αφού η κρίση τους επηρεάζεται
από εξωτερικά στοιχεία, ενώ αγνοούν την ουσία της δοκιμασίας.

4. Ο Μαντίθεος ήταν γόνος εύπορης και αριστοκρατικής οικογένειας και
μάλλον είχε ολιγαρχικά φρονήματα. Άλλωστε και με την εξωτερική του
εμφάνιση – μακριά κόμη, ενδυματολογικές προτιμήσεις– έδειχνε έντονο
φιλολακωνισμό και ίσως και με την συμπεριφορά του. Για τους
περισσότερους δημοκρατικούς Αθηναίους το γεγονός αυτό ήταν σίγουρα
ενοχλητικό ως και προκλητικό, γιατί οι αναμνήσεις και τα βιώματά τους
από το καθεστώς των Τριάκοντα ήταν πολύ οδυνηρά. Άλλωστε, δεν είχαν
περάσει πολλά χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και επίσης
οι ολιγαρχικοί της πόλης, που δεν ήταν λίγοι, φρόντιζαν να κάνουν αισθητή
την παρουσία τους οργανωμένοι σε πολιτικές ομάδες που απεργάζονταν
την κατάλυση της δημοκρατίας. Ο Μαντίθεος λοιπόν γνώριζε την ανησυχία
των δημοκρατικών συμπολιτών του και φοβόταν μήπως οι βουλευτές
επηρεαστούν συναισθηματικά και αυτοί από την εξωτερική του εμφάνιση
και τη θεωρήσουν ότι αυτή υποδήλωνε τα πολιτικά του φρονήματα.
Έτσι, χωρίς να αφήνει κανένα κενό στην επιχειρηματολογία του φροντίζει
να παρουσιάσει την εμφάνισή του ως μια ακίνδυνη συνήθεια από την
οποία δεν απειλείται κανείς, ούτε οι ίδιοι ως εκφραστές του δημοκρατικού
πολιτεύματος, και υποστηρίζει ότι το πιο ασφαλές κριτήριο για την
αξιολόγηση του πολίτη είναι οι πράξεις του προς την πατρίδα και όχι το
φαίνεσθαι.
5. α) υπόλοιπο, τέλος, αποχώρηση, σκοπός, τιμητικός.
β) ποίησις, ὠφέλημα, βλάβη, φιλία, ἀναχωρητής.

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Α] Άνδρας ρήτορας, ο αίτιος όλων των συμφορών, εγκατέλειψε τη θέση του
στο στρατόπεδο, και απέδρασε από την πόλη˙ αυτός έχει την αξίωση να
τιμάται με στεφάνι και νομίζει ότι πρέπει να προκηρύσσεται νικητής από
τον κήρυκα. Δεν θα διώξετε τον άνθρωπο με την ιδέα ότι είναι κοινή
συμφορά για τους Έλληνες; Ή θα τον τιμωρήσετε αφού τον συλλάβετε με
την ιδέα ότι είναι ληστής των πραγμάτων, ο οποίος πλέει μέσα από το
πολίτευμα πάνω σε (ωραία) λόγια; Και θυμηθείτε τη στιγμή κατά την οποία
αποφασίζετε με τη ψήφο σας. Σε λίγες μέρες πρόκειται να γίνουν τα Πύθια
και να συγκεντρωθεί το συνέδριο των Ελλήνων˙ έχει συκοφαντηθεί η πόλη
από την πολιτική του Δημοσθένη σχετικά με τις τωρινές περιστάσεις˙ θα
φανείτε ότι αν στεφανώσετε αυτόν, έχετε την ίδια γνώμη με αυτούς που
παραβαίνουν την κοινή ειρήνη, αν όμως πράξετε το αντίθετο απ’ αυτό, θα
απαλλάξετε το λαό από τις κατηγορίες.
Β] Ο ρήτορας υποστηρίζει ότι ο λαός πρέπει να καταψηφίσει την πρόταση
του Κτησιφώντα να τιμηθεί ο Δημοσθένης, καθώς με την πολιτική του
φαίνεται να παραβιάζει την κοινή ειρήνη. Με αφορμή λοιπόν τα Πύθια και
το συνέδριο των Ελλήνων που θα πραγματοποιηθεί, υποστηρίζει ότι πρέπει
με την αρνητική ψήφο τους να απαλλάξουν το λαό από αυτές τις
κατηγορίες.

Γ] ἀνδρὶ ῥήτορι, τὰς τάξεις, τοῖς πράγμασι, ἡμέραι ὀλίγαι, ὦ δῆμε, λίπωσι(ν),
κηρύξασθαι, σύλλαβε, εἴησαν / εἶεν, πέπραξαι.
Δ] i. ῥὴτωρ= ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο ἀνὴρ
ἐκ τῆς πόλεως= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της
απομάκρυνσης στο ἀπέδρα
κηρύττεσθαι= υποκείμενο του απρόσωπου απαρεμφάτου δεῖν, τελικό
απαρέμφατο
τὸ συνέδριον= υποκείμενο στο απαρέμφατο συλλέγεσθαι
ὀμογνώμονες= κατηγορούμενο στο υποκείμενο ὑμεῖς από το συνδετικό
εἶναι
τῶν αἰτιῶν= έμμεσο αντικείμενο στο ἀπολύσετε.
ii. Υπόθεση: ἐὰν δὲ τοὐναντίον τούτου πράξητε (ἐὰν+υποτακτική)

Απόδοση: ἀπολύσετε τὸν δῆμον τῶν αἰτιῶν (οριστική μέλλοντα)
Πρόκειται για το προσδοκώμενο.

