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1.Μετάφραση

Κανείς, λοιπόν, δε θα μπορούσε να αποδείξει ούτε ότι αναγράφηκα από τους

φυλάρχους ούτε ότι παραδόθηκα στους συνηγόρους του δημοσίου ούτε ότι επέστρεψα
το επίδομα. Και όμως είναι εύκολο σε όλους να κατανοήσουν αυτό, ότι δηλαδή ήταν

αναγκαίο να τιμωρούνται οι φύλαρχοι, αν δεν αποκάλυπταν αυτούς που είχαν λάβει
τη χρηματική προκαταβολή/επιδόματα. Επομένως, θα μπορούσατε να εμπιστευτείτε

πολύ πιο δίκαια εκείνους τους καταλόγους παρά αυτές (τις ξύλινες πινακίδες). Γιατί,
από αυτές ήταν εύκολο, όποιος ήθελε, να σβήσει το όνομά του, ενώ σ' εκείνους (στους
καταλόγους των φυλάρχων) ήταν ανάγκη να αναφερθούν από τους φυλάρχους

εκείνοι που υπηρέτησαν ως ιππείς. Επιπλέον δε, κύριοι βουλευτές, εάν βέβαια είχα
υπηρετήσει ως ιππέας, δε θα το αρνιόμουν με επιμονή διότι δήθεν είχα διαπράξει

κάτι φοβερό αλλά θα είχα την αξίωση να εγκρίνετε την εκλογή μου ως βουλευτή
ύστερα από δοκιμασία, αν αποδείκνυα ότι κανένας από τους συμπολίτες μου δεν έχει

κακοποιηθεί από μένα. Εξάλλου βλέπω ότι και εσείς έχετε αυτή τη γνώμη και ότι
πολλοί, βέβαια, από αυτούς που υπηρέτησαν τότε ως ιππείς είναι βουλευτές και ότι
πολλοί από αυτούς έχουν εκλεγεί στρατηγοί και ίππαρχοι. Επομένως, για κανέναν

άλλο λόγο να μη θεωρήσετε ότι κάνω αυτή την απολογία, παρά γιατί τόλμησαν να
πουν ψεύδη εναντίον μου ολοφάνερα.

2. Για τις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή δείτε τα σχόλια του σχολικού εγχειριδίου
σελ 91-92.

φύλαρχοι: Στην Αθήνα εκλέγονταν δέκα φύλαρχοι, ο καθένας των οποίων είχε την
αρχηγία του ιππικού της φυλής του. Αρχηγοί όλου του ιππικού ήταν δύο ίππαρχοι.
κατάσταση: 'Ηταν το χρηματικό ποσό...που είχαν πάρει.

γράμματα: Τα γράμματα, δηλαδή οι κατάλογοι...αλλοίωσή τους.
3. Στην παράγραφο 8 ο Μαντίθεος χρησιμοποιεί ένα ακόμα επιχείρημα με στόχο να
αναιρέσει την κατηγορία ότι υπηρέτησε ως ιππέας την εποχή των Τριάκοντα.
Ξεκινώντας με μία υποθετική αντιστροφή ο Μαντίθεος αναφέρει ότι ακόμα και αν
είχε υπηρετήσει ως ιππέας (εἴπερ ἵππευσα), δεν θα το αρνιόταν ως κάτι το φοβερό και
αξιοκατάκριτο (οὐκ ἂν ἦν ἔξαρνος ...πεποιηκώς,) ,καθώς αυτό δεν θα ήταν αρκετό
ώστε να του στερήσει το βουλευτικό αξίωμα, με την βασική προϋπόθεση βέβαια, να
μην είχε βλάψει κανέναν από τους συμπολίτες του (ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς...κακῶς
πέπονθε). Αντίθετα διαπιστώνει ότι πολλοί από τους παρόντες βουλευτές έχουν
εκλεγεί όχι μόνο στο αξίωμα αυτό αλλά έχουν αναλάβει και δημόσια αξιώματα, ως
στρατηγοί και ίππαρχοι, παρόλο που υπηρέτησαν στο ιππικό την εποχή των
Τριάκοντα. (καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων ...καὶ ἱππάρχους
κεχειροτονημένους).
Το επιχείρημα του Μαντίθεου είναι πολύ εύστοχο και λογικό-πραγματικό καθώς, η
ιδιότητα του ιππέα δεν αποτελούσε εμπόδιο για την ανάδειξη σε ανώτερα αξιώματα.
Ο νόμος της δημοκρατίας είναι δεσμευτικός για όλους, επομένως ακόμα και αν ο
Μαντίθεος ήταν ιππέας, δεν υπάρχει λόγος να μην επικυρωθεί η εκλογή του. Ακόμα,
ο Μαντίθεος κολακεύει έμμεσα και έξυπνα τους ακροατές – βουλευτές καθώς
επιδοκιμάζει και αποδέχεται την εκλογή των βουλευτών (ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς
...ἱππάρχους κεχειροτονημένους.), επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να αποσπάσει
μια ανάλογη ευνοϊκή και δίκαιη γι αυτόν απόφαση.(ψυχολογικό επιχείρημα)
4. Εισαγωγή σχολικού εγχειριδίου σελ. 19-20 «Έντεχνες αποδείξεις ... παθοποιία»
5.α.

β.

οισοφάγος
χρέος
αρνητικός
αποζημίωση
σχολείο
εισιτήριο








ἀπενεγκεῖν
χρωμένους
ἔξαρνος
ζημιοῦσθαι.
ἔχοντας
κατήλθετε

ἀποδείξειεν: ένδειξη, υπόδειγμα
πιστεύοιτε: πίστη, εμπιστοσύνη
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Α. Στο δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου και στην αρχή του καλοκαιριού,

ενώ οι Πελοποννήσιοι και οι σύμμαχοί τους είχαν εισβάλλει στην Αττική και την
λεηλατούσαν, άλλη συμφορά έπληξε τους Αθηναίους, οι οποίοι έχοντας έρθει από
τους αγρούς στην πόλη, βρίσκονταν

αποκλεισμένοι μέσα στα τείχη της (πόλης).

Ήταν λοιπόν αυτή η συμφορά αρρώστια άγνωστη, κάποιο είδος πανούκλας, η οποία

κανείς δε γνώριζε ούτε από πού ούτε με ποιο τρόπο έπεσε με ορμή αφανίζοντας τον

πληθυσμό στην πόλη. Αυτή η πανούκλα έπεσε πάνω σε άνδρες, γυναίκες, παιδιά,
ηλικιωμένους. Από τη νόσο πέθαναν οι δύο γιοι του Περικλή, έπειτα και ο ίδιος ο
Περικλής.

Μια πόλη όταν προσβάλλεται από τον θάνατο και τον πανικό εύκολα ξεχνά τα ιερά
και τα όσια και τους θείους και ανθρώπινους νόμους. Έτσι έχει γράψει ο Θουκυδίδης.
Β1.
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Γ.

τοῦ Πελοποννησιακού

:

τοῦ θέρους

:

τούς Ἀθηναίους

:

Ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός
προσδιορισμός στο «πολέμου»

Υποκείμενο στη μτχ ἀρχομένου (γενική
απόλυτη)
Αντικείμενο στο ρήμα ἔπληξε

εἰς τό ἄστυ

:

νόσος

:

Επιρρηματικός εμπρόθετος
προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση προς
τόπο (κατεύθυνση)

Κατηγορούμενο στο «συμφορά» μέσω του
συνδετικού «ἦν»

