
 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010  ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ Α. Μετάφραση: 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.  1.  Ο Μαντίθεος προκειμένου να αναιρέσει την κατηγορία ότι υπήρξε ιππέας την περίοδο των Τριάκοντα καταφεύγει σε μια σειρά επιχειρημάτων. Στις εν λόγω παραγράφους υποστηρίζει ότι ήταν νοθευμένη και αναξιόπιστη η εκτεθειμένη σε κοινή θέα πινακίδα («σανίδιον») που, κατά τους ισχυρισμούς των κατηγόρων του, περιείχε τα ονόματα όσων είχαν υπηρετήσει στο ιππικό την περίοδο των Τριάκοντα. Επομένως θα ήταν νομικά ανεπίτρεπτο οι δικαστές να βασιστούν σ’ αυτήν, εφόσον δεν περιείχε ονόματα πολιτών, παρ’ όλο που παραδέχονταν ότι είχαν χρηματίσει ιππείς και αντίθετα, περιείχε τα ονόματα άλλων, παρόλο που δε βρίσκονταν στην Αθήνα την περίοδο της τυραννίας. Στη συνέχεια παραθέτει ένα νέο επιχείρημα, με το οποίο αποδεικνύει ότι οι δικαστές θα έπρεπε να αγνοήσουν τη νοθευμένη πινακίδα και να βασιστούν στους καταλόγους που παρέδωσαν οι φύλαρχοι στη Βουλή˙ οι κατάλογοι αυτοί μόνο είναι αξιόπιστοι, γιατί βάσει αυτών έπρεπε να επιστραφεί στο δημόσιο το επίδομα που είχαν λάβει οι ιππείς στην αρχή της θητείας τους. Το γεγονός ότι αυτοί οι επίσημοι κατάλογοι δεν περιείχαν το όνομά του και το γεγονός ότι δεν πλήρωσε κανένα ποσό, όπως εκείνοι που είχαν χρηματίσει ιππείς,  αποδεικνύει κατά το Μαντίθεο, ότι ήταν πράγματι αναξιόπιστο το 



«σανίδιον» και ολωσδιόλου ανυπόστατη η κατηγορία που βασίστηκε σ’ αυτό.  2.  φύλαρχος:  Στην Αθήνα εκλέγονταν δέκα φύλαρχοι, ο καθένας των οποίων είχε την αρχηγία του ιππικού της φυλής του. Αρχηγοί όλου του ιππικού ήταν δύο ύππαρχοι.  κατάστασις:  Ήταν το χρηματικό ποσό που έπαιρναν από το δημόσιο οι δοκιμαζόμενοι από τη Βουλή ιππείς και το οποίο επέστρεφαν μέσω των φυλάρχων, αν στη θέση τους εκλέγονταν άλλοι. Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το σώμα των ιππέων που υπηρέτησε υπό τους Τριάκοντα διαλύθηκε, οπότε οι ιππείς εκείνοι έπρεπε να επιστρέψουν το επίδομα που είχαν πάρει.  σύνδικοι:  Στην Αθήνα οι σύνδικοι ήταν συνήγοροι του δημοσίου διοριζόμενοι για να αντιπροσωπεύουν την πόλη και συνηγορούν για τα συμφέροντά της.  3.  Κοίτα σχολικό βιβλίο σελ. 20 «Τα ήθη» .   4.  α)  δημότης:  ἀποδημούντων παράδοση:  παραδοθέντα πράκτορας:  ἀναπράξητε άβουλος:  βουλομένῳ προσβολή:  καταβαλόντα  β)  ἐψηφίσασθε:  ψήφισμα, ψηφοφόρος ἀποδείξειαν:  δείγμα, σελιδοδείκτης                 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ: Γ1.  Κατά τη θητεία αυτών στη Σικελεία, οι Λεοντίνοι που όταν αφενός άποικοι των Χαλκιδέων, αφετέρου συγγενείς των Αθηναίων, έτυχε να δέχονται επίθεση από τους Συρακουσίους. Επειδή όμως δέχονταν πίεση εξαιτίας του πολέμου και επειδή κινδύνευαν να κυριευθούν βίαια εξαιτίας της υπεροχής των Συρακουσίων, έστειλαν απεσταλμένους στην Αθήνα έχοντας την αξίωση να βοηθήσει ο λαός πάρα πολύ γρήγορα και να σώσει την πόλη τους από τους κινδύνους. Επικεφαλής των απεσταλμένων ήταν ο Γοργίας, ο ρήτορας, που υπερείχε πολύ από όλους τους σύγχρονους του στην ικανότητα του λόγου. Αυτός και επινόησε πρώτος κανόνες της ρητορικής και ξεπέρασε τόσο τους άλλους στη σοφιστική τέχνη, ώστε να παίρνει χρήματα από τους μαθητές (του) εκατό μνες.  Γ2. α. τοῦ πολέμου τῆς πόλεως τοῦ ῥήτορος τῷ πολέμῳ  τῇ πόλει  τῷ ῥήτορι τόν πόλεμον τήν πόλιν  τόν ῥήτορα  τῶν πολέμων τῶν πόλεων τῶν ῥητόρων τοῖς πολέμοις τοῖς πόλεσι τοῖς ῥήτορσι(ν) τούς πολέμους τάς πόλεις  τούς ρήτορας  τῇς τέχνης  τοῦ μαθητοῦ τῇ τεχνῃ  τῷ μαθητῇ τήν τέχνην  τόν μαθητήν  τῶν τεχνῶν τῶν μαθητῶν ταῖς τέχναις τοῖς μαθηταῖς τάς τέχνας  τούς μαθητάς     Γ2. β.   Προστακτική Ενεστώτα   Οριστική Μέλλοντα  -          ἔσομαι  ἴσθι      ἔσει/ἔσῃ  ἔστω      ἔσται -            ἐσόμεθα  ἔστε      ἔσεσθε  ἔστων (ὄντων)    ἔσονται  ἔστωσαν 



 Εν.:   τυγχάνουσιν   λαμβάνειν Πρτ.:   ἐτύγχανον          -  Μελ.:   τεύξονται/τευξοῦνται  λήψεσθαι Αορ.:   ἔτυχον    λαβεῖν Πρκ.:  τετυχήκασιν   εἰληφέναι Υπερ.:  ἐτετυχήκεσαν           -    Ορ. Υπ. Ευκτ. Προστ 
ἐξέπεμψαν ἐκπέμψωσιν ἐκπέψμαιεν ἐκπεμψάντων/ ἐκπεμψάτωσαν 
 

Υποτακτική Ενεστώτα           Ευκτική Ενεστώτα  ὑπερβάλλω    ὑπερβάλλοιμι ὑπερβάλλῃς    ὑπερβάλλοις ὑπερβάλλῃ    ὑπερβάλλοι ὑπερβάλλωμεν    ὑπερβάλλοιμεν ὑπερβάλλητε    ὑπερβάλλοιτε ὑπερβάλλωσι (ν)    ὑπερβάλλοιεν   Γ3. ἄποικοι:  κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος Λεοντίνοι μέσω της  μετοχής του συνδετικού ρήματος εἰμί, ὄντες. πολεμούμενοι:   κατηγορηματική μετοχή, εξαρτάται από το ρήμα ἔτυχον. διά τήν ὑπεροχήν:  επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας. βοηθῆσαι:  αντικείμενο της μτχ. ἀξιοῦντες, τελικό απαρέμφατο. ὁ ῥήτωρ:  ονοματικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση στο κύριο όνομα Γοργίας. 


