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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Διδαγμένο κείμενο:
1. Γιατί τέτοιες βέβαια ενέργειες ούτε τους απλούς πολίτες βλάπτουν
ούτε την πόλη, όλοι όμως ωφελείσθε από εκείνους, που θέλουν να
διακινδυνεύουν εναντίον των εχθρών. Επομένως, δεν πρέπει, κύριοι
βουλευτές, από την εξωτερική του εμφάνιση μόνο ούτε ν’ αγαπάτε
ούτε να μισείτε κανένα, αλλά να εξετάζετε τα έργα του και απ’
αυτά να τον κρίνετε. γιατί πολλοί βέβαια αν και μιλούν λίγο και
ντύνονται σεμνά, έχουν γίνει πρόξενοι μεγάλων συμφορών, άλλοι
όμως που αδιαφορούν γι’ αυτού του είδους τα πράγματα, έχουν
κάνει σ’ εσάς πολλές και μεγάλες ευεργεσίες.
2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 19: «γ’. Πίστις (απόδειξη) είναι το
ουσιαστικότερο μέρος…που ο ίδιος ο ρήτορας επινοεί».
3. Ό Μαντίθεος είχε διαφορετική εμφάνιση από την πλειοψηφία των
συμπολιτών του, είχε δηλαδή μακριά μαλλιά που εκλαμβάνονταν ως
ένδειξη φιλολακωνισμού. Επομένως η εμφάνισή του προφανώς θα
είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια και θα μπορούσε να επηρεάσει
αρνητικά τους βουλευτές. Γι αυτό επισημαίνει πως ουσία της
δοκιμασίας δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση του δοκιμαζόμενου αλλά
οι πράξεις του. Τα φαινόμενα εξάλλου απατούν καθώς πολλοί πίσω
από μια κόσμια εμφάνιση κρύβουν την κακότητα της ψυχής τους.
Ενδιαφέρονται δηλαδή για το φαίνεσθαι και όχι για το είναι.
Υπενθυμίζει λοιπόν, στους βουλευτές την ηθική υποχρέωση που

έχουν να αξιολογούν τους πολίτες από τα έργα και τις πράξεις τους
απέναντι στην πόλη και στο κοινωνικό σύνολο και να μην
επηρεάζονται από την εξωτερική εμφάνιση κάποιου. («ὥστε οὐκ …
ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.»). Οι βουλευτές δηλαδή πρέπει να κρίνουν με
βάση τη λογική τους («σκοπεῖν»)–κρίνοντας από τα έργα και όχι με
το συναίσθημα («φιλεῖν, μισεῖν»)-παρασυρόμενοι από την εμφάνιση.
4. Ο Μαντίθεος προσπαθεί να ανασκευάσει την κατηγορία εναντίον
του ότι δηλαδή δεν διαθέτει δημοκρατικά φρονήματα αντίθετα ήταν
φιλολάκων και ολιγαρχικός εξαιτίας
του λακωνικού τρόπου
κόμμωσης και ένδυσης.
Η εμφάνισή του προφανώς θα είχε
προκαλέσει ποικίλα σχόλια και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά
την κρίση των βουλευτών για την επικύρωση της βουλευτικής του
εκλογής.
Ειδικότερα, ο Μαντίθεος και πολλοί αριστοκρατικοί νέοι της τάξεως
των
ιππέων
έτρεφαν
μακριά
μαλλιά
μιμούμενοι
τους
Λακεδαιμονίους. Αυτό όμως τους έκανε αντιπαθείς σε πολλούς
δημοκρατικούς. Οι περισσότεροι ελεύθεροι Αθηναίοι της κλασικής
περιόδου είχαν τα μαλλιά τους αρκετά κοντά ήδη από την εφηβική
ηλικία. Επομένως, για να μην αφήσει κανένα κενό στην
επιχειρηματολογία του, εφόσον οι βουλευτές θα τον έβλεπαν,
αναφέρεται σε αυτήν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν αρνείται
την ιδιαιτερότητα της εμφάνισής του, απλά δίνει προτεραιότητα και
έμφαση στα έργα του και στην προσφορά του προς την πατρίδα.
Τονίζει λοιπόν, πως η εξωτερική εμφάνιση δε βλάπτει το σύνολο της
πόλης, αντίθετα η άψογη εκτέλεση των στρατιωτικών υποχρεώσεων
και η συμμετοχή στους κινδύνους είναι στοιχεία που ωφελούν το
σύνολο της πόλης. («τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα…τοὺς πολεμίους ἅπαντες
ὑμεῖς ὠφελεῖσθε.») Με την επιχειρηματολογία του λοιπόν επιθυμεί να
πείσει τους βουλευτές για την αθωότητά του και να τους διαβεβαιώσει
ότι είναι κατάλληλος να αναλάβει το πολιτικό αξίωμα.
5. ὠφελεῖσθε: ωφέλημα
ἐπιτήδευμα: ἐπιτηδεύω

επίσκεψη: σκοπεῖν
κοσμίως: κόσμημα
ὠφελῶ: βλάπτω
ἀναχωρῶ: ἀπέρχομαι
πάντα: παντοῖος
ἀπελείφθην: ἀπό+ λείπομαι
ἄξιον: αξιοσημείωτος
πολιτευομένους: πολίτευμα

Αδίδακτο κείμενο:
Α] Αν πεισθείτε σε μένα, περισσότερο θα ωφεληθείτε απ’ αυτό εσείς
απ’ ότι εμείς που τα έχουμε· γιατί και τώρα ο Διόμνηστος και εγώ και
ο αδελφός μου που είμαστε τρεις από μια οικογένεια, εξοπλίζουμε
τριήρη στην υπηρεσία του δημοσίου και κάθε φορά που η πόλη έχει
ανάγκη από χρήματα, απ’ αυτά συνεισφέρουμε σε εσάς. Επειδή
λοιπόν εμείς έχουμε τέτοια διάθεση και οι πρόγονοι οι δικοί μας έχουν
αποδειχθεί τέτοιοι, να μας ληπηθείτε. Γιατί τίποτε δεν θα μας
εμπόδιζε, άνδρες δικαστές, να είμαστε πολύ δυστυχισμένοι, αφού
μείναμε ορφανοί στην περίοδο των τριάκοντα και κατά τη διάρκεια
της δημοκρατίας στερηθήκαμε την περιουσία μας (εμείς), στους
οποίους η τύχη έδωσε, ώστε όταν ακόμα ήμασταν παιδιά αφού
πήγαμε στη σκηνή του Παυσανία να βοηθήσουμε το λαό.
Β] τῷ ἀδελφῷ, οἰκιῶν, ταῖς πόλεσι, ὦ ἄνερ, παῖδα, τριηραρχῶσι,
εἰσφέροις, ἐγένετο, κωλύσαι / σειε, ἐλθὲ.
Γ] 1. χρημάτων= αντικείμενο στο δέηται
τῶν

προγόνων=

γεγενημένων

υποκείμενο

της

γενικής

απόλυτης

μετοχής

δικασταὶ= ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο ὦ
ἄνδρες
ἀθλιωτάτους= κατηγορούμενο στο υποκείμενο του απαρεμφάτου
εἶναι «ἡμᾶς»
Παυσανίου= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός γενική κτητική
στο σκηνήν.
2. Υπόθεση: ἂν δ’ ἐμοὶ πίθησθε (ἄν+υποτακτική)
Απόδοση: ὑμεῖς ὠφεληθήσεσθε (ορ. μέλλοντα)
Είδος: το προσδοκώμενο
Μετατροπή
Υπόθεση: ἂν δ’ ἐμοὶ πίθησθε (ἄν+υποτακτική)
Απόδοση: ὑμεῖς ὠφελεῖσθε (ορ. ενεστώτα)
Είδος: Αόριστη επανάληψη στο παρόν και μέλλον
3. Δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική – απερεμφατική.
Εισάγεται με τον συμπερασματικό σύνδεσμο ὥστε. Εκφέρεται με
απαρέμφατο σε θέση ρήματος και δηλώνει το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός
αποτελέσματος.

