Απαντήσεις διδαγµένου κειµένου
2. – Παρά τις οικονοµικές του δυσχέρειες ο Μαντίθεος µοιράστηκε µε τα αδέρφια του
την πατρική περιουσία µε αφιλοκέρδεια – έχει εκπληρώσει άψογα τα οικογενειακά
του καθήκοντα, αφού και περισσότερη περιουσία έδωσε στο µικρότερο αδερφό του
και τις αδερφές του προίκισε χωρίς να τον υποχρεώνει ο νόµος και χωρίς ο πατέρας
του να του έχει αφήσει µεγάλη περιουσία – η επανάληψη της άρνησης µη
υπογραµµίζει τον έντιµο βίο που έχει διάγει, καθώς ποτέ δεν έχει δώσει δικαίωµα για
παράπονα ή κατηγορίες εναντίον του – παρόµοια άψογη υπήρξε και η συµπεριφορά
του απέναντι στους συµπολίτες του, αφού κανείς δεν έχει βρεθεί να τον κατηγορήσει
ή να του παραπονεθεί για κάποιο αδίκηµα – τα επιχειρήµατα αυτά που αναφέρονται
στην ιδιωτική του ζωή είναι πραγµατικά, αφού εύκολα µπορούν να αποδειχθούν, δεν
επιδέχονται αµφισβήτησης – είναι ισχυρά.
3. Σελίδα 97 ερµηνευτικό σχόλιο σχολικού βιβλίου
Στη δίκη η όλη διαδικασία αφορούσε µια συγκεκριµένη κατηγορία για την οποία
εκδικαζόταν ο κατηγορούµενος – αντίθετα, στη δοκιµασία ελεγχόταν ολόκληρη η ζωή
του υποψηφίου (καταγωγή, ήθος, καθήκοντα, υποχρεώσεις, παραλείψεις) για να
φανεί αν ήταν άξιος για το συγκεκριµένο αξίωµα – η δοκιµασία ήταν συνεπώς πιο
χρονοβόρα και διεξαγόταν ενώπιον της βουλής των πεντακοσίων – η εκδίκαση µια
δικαστικής υπόθεσης µπορούσε να γίνει ή στον Άρειο Πάγο ή στην Ηλιαία ή στην
εκκλησία του δήµου ή σε ένα από τα τέσσερα φονικά δικαστήρια.
4. Ο Μαντίθεος χαρακτηρίζεται ως συνεπής στις υποχρεώσεις του ως µεγαλύτερος
άδετος, υπεύθυνος, έντιµος και αφιλοκερδής – δεν έχει εµπλακεί στο παρελθόν σε
δικαστικές διαµάχες – άρα δεν είναι φιλόνικος και φιλόδικος, αλλά φιλήσυχος πολίτης
µε άψογη συµπεριφορά στην ιδιωτική και δηµόσια ζωή.
Ο Μαντίθεος εθελοντικά τάχθηκε στο πεζικό, αν και είχε το δικαίωµα να το αποφύγει
– παρουσιάζετίαι, συνεπώς, ως ριψοκίνδυνος, φιλόπατρης, γενναίος, µε διάθεση
αυτοθυσίας.
Το ήθος του διαφαίνεται έντονα µέσα από τις αντιθέσεις: α) αν και η πατρική
περιουσία ήταν µικρή, όµως προίκισε τις αδερφές του και έδωσε µεγαλύτερο µερτικό
στο µικρότερο αδερφό του, β) σε αντίθεση µε τους φιλόδικους Αθηναίους, ο ίδιος δεν
ενεπλάκη ποτέ σε δικαστική διαµάχη, γ) στον αγώνα κατά των Σπαρτιατών, ενώ
επικρατούσε η τάση της µετακίνησης από το πεζικό στο ιππικό για λόγους
ασφαλείας, ο ίδιος, αν και ιππέας, εθελοντικά κατατάχθηκε στο ιππικό - οι
προαναφερθείσες αντιθέσεις δηλώνονται µε αντιθετικούς συνδέσµους, σύµφωνα µε
το αντιθετικό σχήµα: εκείνοι-εγώ.
5. καταλειφθείσης, ἐξέδωκα, ἐνειµάµην, ἑώρων, κατάστασιν, ἔχοντας, ἀναβάντων,
ἀπενεχθέντα, ἔφην, ἀποδείξειεν, γνῶναι
Απαντήσεις αδιδάκτου κειµένου
Και πόσοι είναι οι χορηγοί στην Αθήνα και ποιους ευεργετούν και ποια παιδιά
αναγκάζονται να τρέφουν, έχουµε µάθει µε ακρίβεια από τους λόγους του
∆ηµοσθένη. Σήµερα, λοιπόν, στα χρόνια του Αντιφώντα του ρήτορα, αφού έτυχε µε
κλήρο να είναι χορηγός από τη δική του φυλή την Ερεχθηίδα και επιπλέον από την
Κεκροπίδα, έτρεφε στο σπίτι του τα παιδιά που επρόκειτο να γίνουν χορευτές. Για
λόγους καλλιφωνίας ένας από αυτούς ήπιε φάρµακο και αφού το ήπιε πέθανε. Ο
πατέρας λοιπόν του νεκρού παιδιού κατηγορεί το χορηγό επειδή κατά τη γνώµη του
αυτός έκανε τον φόνο. Γιατί, επειδή ήταν αδιευκρίνιστο το έγκληµα, ο κατήγορος
θεωρεί φανερή απόδειξη το ότι γυµνάζονταν τα παιδιά στην οικία του χορηγού.
2. Ἀθήνησι: επιρρηµατικός προσδιορισµός που δηλώνει τη στάση σε τόπο στο εἰσί
τοῦ ῥήτορος: παράθεση στο Ἁντιφῶντος
χορηγός: κατηγορούµενο στο τις από το εἶναι
εἶναι: αντικείµενο στο λαχών και τελικό απαρέµφατο

ὡς πεποιηκότος: αιτιολογική µετοχή µε υποκειµενική αιτιολογία συνηµµένη στο τοῦ
χορηγού
3. ∆ευτερεύουσες πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις µερικής αγνοίας ως αντικείµενα
στο ἔγνωµεν. Εισάγονται µε τις ερωτηµατικές αντωνυµίες πόσοι & τίνος εκφέρονται
µε οριστική (εἰσί - προβάλλονται) γιατί δηλώνουν το πραγµατικό, χρόνου ενεστώτα
γιατί αναφέρονται στο παρόν.
4. χάριτος, ῥητόρων, παισί, αὑτῷ, πατράσι(ν), τετροφέναι, λάχῃς, ἀποθανοῖντο,
ἔσται, εἰληµµένοι ἦσαν.

