ΑΠΑΝΣΗΕΙ

1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ-ΜΕΣΑΦΡΑΗ
Καη κνινλφηη ε δηθή καο θπιή ππέζηε πνιιή κεγάιε ήηηα θαη ζθνηψζεθαλ εθεί πάξα
πνιινί, νπηζζνρψξεζα κεηά απφ ηνλ αιαδφλα Σηεηξηέα πνπ είρε θαηεγνξήζεη γηα δεηινχο
φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
Δπνκέλσο, αλ θάπνηνη απφ εζάο νξγίδνληαη κε φζνπο έρνπλ ηελ αμίσζε λα
αζρνινχληαη κε ηα δεκφζηα πξάγκαηα, αιιά απνθεχγνπλ ηνπο θηλδχλνπο, δε ζα είραλ
δηθαηνινγεκέλα γηα κέλα απηή ηε γλψκε. Γηαηί φρη κφλν εθηεινχζα ηηο δηαηαγέο κε
πξνζπκία, αιιά θαη είρα ηελ ηφικε λα ξηςνθηλδπλεχσ. Καη απηά ηα έθαλα φρη γηαηί ηάρα
πίζηεπα φηη δελ είλαη θνβεξφ λα πνιεκψ ελαληίνλ ησλ Λαθεδαηκνλίσλ αιιά γηα λα
πεηπραίλσ φια φζα δηθαηνχκαη επεηδή ζα κε ζεσξνχζαηε γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο θαιχηεξν,
αλ θάπνηε άδηθα κπιεθφκνπλ ζε δηθαζηηθφ αγψλα. Γη’ απηφ, παξαθαιψ, αλεβείηε ζην βήκα,
γηα λα θαηαζέζεηε γη’ απηά.
2. Η πεηζηηθφηεηα ηνπ θάζε ξήηνξα εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ εληχπσζε πνπ
ζα πξνμελήζεη ν ίδηνο σο πξνζσπηθφηεηα. Αλ θαηνξζψζεη λα επηβάιεη ηελ εηθφλα ηνπ σο
έληηκνπ αλζξψπνπ θαη πνιίηε, απηφκαηα νη ιφγνη ηνπ γίλνληαη πεηζηηθφηεξνη. Απηφ ην
πεηπραίλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ν Μαληίζενο ζηα απνζπάζκαηα πνπ καο δίλνληαη.
Απφ ηελ αξρή θηφιαο ηνπ απνζπάζκαηνο γίλεηαη θαλεξή ε γελλαηφηεηα θαη ν
εξσηζκφο πνπ επέδεημε ν Μαληίζενο ζηε κάρε ηεο Κνξίλζνπ πνπ έγηλε αλάκεζα ζηνπο
Αζελαίνπο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο, Κνξίλζηνπο, Βνησηνχο θαη Αξγείνπο θαηά ησλ
Λαθεδαηκνλίσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ην 394 π.Φ. Αλαθέξεη φηη απνρψξεζε απφ ην πεδίν
ηεο κάρεο (ὕζηεξνο ἀλερψξεζα) αθφκα θαη κεηά απφ ην «ζεκλφ» Σηεηξηέα (ηνῦ ζεκλνῦ
Σηεηξηῶο), ην Θξαζχβνπιν δειαδή πνπ ήηαλ γλσζηφο γηα ηελ θαηάιπζε ηεο αξρήο ησλ
Τξηάθνληα θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο. Δδψ είλαη θαλεξή ε
εηξσληθή δηάζεζε πνπ δηαθαηέρεη ην Μαληίζεν απέλαληη ζην Θξαζχβνπιν ραξαθηεξίδνληάο
ηνλ ζεκλφ, ππνλνψληαο αιαδφλα γηαηί θαηεγφξεζε φινπο ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ δεηινχο.
Σπκπεξαζκαηηθά, κέζα απφ ηηο αληηζέζεηο αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ έδεημε ν
Μαληίζενο ζηε κάρε θαη ζε απηή πνπ έδεημαλ ν Θξαζχβνπινο θαη νη άλδξεο ηνπ
θαλεξψλεηαη ε απηνζπζία θαη ν εξσηζκφο ηνπ πξψηνπ.
3. Βαζηθφ ξεηνξηθφ ζρήκα ζηα δνζέληα ρσξία –φπσο θαη ζε φιν ην ξεηνξηθφ ιφγν-είλαη
απηφ ηεο αληίζεζεο. Ο Μαληίζενο δειαδή γηα λα θαηαδείμεη ηε γελλαηφηεηα ηνπ ζηνλ
πφιεκν θαη ην εμαίξεην ζηξαηησηηθφ ηνπ ήζνο, αλαθέξεη φηη απνρψξεζε ηειεπηαίνο απφ ην
πεδίν ηεο κάρεο αλ θαη ε ήηηα ηεο παξάηαμεο ηνπ ήηαλ ζπληξηπηηθή (ηῆο ἡκεηέξαο θπιῆο
δπζηπρεζάζεο… πιείζησλ ἐλαπνζαλφλησλ).Τν επηρείξεκα ηνπ κε ηελ έληνλε αληίζεζε
πνπ πεξηθιείεη θαη πνπ εθθξάδεηαη κε δπν ελαληησκαηηθέο κεηνρέο (δπζηπρεζάζεο,
ἐλαπνζαλφλησλ)ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηε θξάζε (ὕζηεξνο ἀλερψξεζα ηνῦ ζεκλνῦ
Σηεηξηῶο) δεισηηθήο επίζεο ηεο αλδξίαο πνπ επέδεημε ν Μαληίζενο ζε ζρέζε κε ηνλ
αξρηζηξάηεγν ηεο παξάηαμεο Θξαζχβνπιν.Ο ηειεπηαίνο δειαδή παξφιν πνπ αιαδνληθά
θαηεγφξεζε ηνπο Αζελαίνπο ζηξαηηψηεο γηα δεηιία θη ελψ ήηαλ ν ζηξαηεγφο ηνπ Αζελατθνχ
ζηξαηνχ, απνρψξεζε απφ ηνλ πνιεκηθφ αγψλα πξηλ απφ ην Μαληίζεν, γεγνλφο πνπ ν
ξήηνξαο δειψλεη εκθαηηθά γηα ηελ πξνβνιή ηεο απηνζπζίαο θαη ηνπ εξσηζκνχ ηνπ.
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Τν δεχηεξν ξεηνξηθφ ζρήκα αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεηνρήο «δπζηπρεζάζεο» (θαη΄
επθεκηζκφλ) αληί ηεο «εηηεζείζεο» κε ζθνπφ λα κεηξηάζεη ηελ θαθή αλάκλεζε, λα κελ
εγείξεη θαθέο ελζπκήζεηο ζην αθξναηήξηφ ηνπ θαη λα παξνπζηάζεη ηελ ήηηα ησλ Αζελαίσλ
επηφηεξε.
4. Ο Μαληίζενο ρηίδεη ην επηρείξεκά ηνπ πάλσ ζε δχν πνιχ ζεκαληηθέο βάζεηο .Η πξψηε
έρεη λα θάλεη κε ην φηη ν ξήηνξαο απνθιείεη ην ελδερφκελν ηεο άγλνηαο θηλδχλνπ εμαηηίαο
ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξνρήο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ. Δίρε δειαδή πιήξε ζπλείδεζε ησλ
θηλδχλσλ πνπ ζα αληηκεηψπηδε , θη απηφ είλαη πνπ δίλεη ηδηαίηεξε αμία ζηα αλδξαγαζήκαηά
ηνπ (νὐρ ὡο νὐ δεηλφλ ἡγνχκελνο εἶλαη Λαθεδαηκνλίνηο κάρεζζαη).
Η δεχηεξε αθνξά ηελ έλλνηα ηεο ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο κέζα απφ ηελ
νπνία θαηαμησλφηαλ θάζε πνιίηεο ηεο αξραίαο Αζήλαο. Ο Μαληίζενο δειαδή ζεσξνχζε ην
άκεκπην ζηξαηησηηθφ ήζνο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε νπνηνπδήπνηε
πνιηηηθνχ αμηψκαηνο (ἁπάλησλ ηῶλ δηθαίσλ ηπγράλνηκη) κέζσ ηεο «δνθηκαζίαο»(ελ
πξνθεηκέλσ ην αμίσκα ηνπ βνπιεπηή) άξα έθξηλε θαη δεδνκέλε ηελ ππέξκεηξε γελλαηφηεηα
ζην πνιεκηθφ πεδίν, ηελ νπνία θαη ζαθψο επέδεημε.
Κξίλνληαο ην επηρείξεκα ,ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη έλαο ζπιινγηζκφο
πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζε αλαιεζείο πξνθείκελεο ψζηε λα ζεσξεζεί ινγηθνθαλέο (εηθφηα).Ο
ξήηνξαο αλαθέξεηαη ζε αλακθηζβήηεηεο θαη δεδνκέλεο αμίεο θαη ηδαληθά ψζηε λα ζεσξείηαη
έγθπξν θαη αιεζέο.
5.
ἐλαπνζαλφλησλ - ηειεπηῶ
ὠλεηδηθφηνο – κέκθνκαη
ἀπνδηδξάζθνπζη - ὑπεθθεχγσ
ἐηφικσλ - ὑπνκέλσ
λνκηδφκελνο - νἴνκαη
6.
ἀλερψξεζα – απνρψξεζε
δπζηπρεζάζεο – ηπρνδηψθηεο
εἶρνλ – επεμία
πξνζηαηηφκελα – πξνζηαθηηθή
ἐλαπνζαλφλησλ – ζλεζηγελήο
7.
α) Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηε ζει. 33 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ (ε απιφηεηα ηνπ χθνπο…
άιισλ ξεηφξσλ).
β) Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηε ζει. 13 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ (ζε απηή ηελ
νμπδεξθή…
ηελ νλνκάδεη «θηινζνθίαλ»).
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Αδίδαθηο θείκελο Λσζίοσ, Καηά Ἀγοράηοσ, 1-3
1. ΜΕΣΑΦΡΑΗ
Αξκφδεη, ινηπφλ, θχξηνη δηθαζηέο, φινη εζείο ( ζε φινπο εζάο) λα παίξλεηε εθδίθεζε γηα ηελ
ππεξάζπηζε ησλ αλδξψλ, νη νπνίνη εθηειέζηεθαλ αλ θαη ππήξμαλ επλντθνί πξνο ηε δηθή ζαο
παξάηαμε. Ο Γηνλπζφδσξνο ινηπφλ ήηαλ ζπγγελήο κνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αλεςηφο κνπ.
Τπραίλεη ινηπφλ θαη εγψ λα έρσ ηελ ίδηα έρζξα (ην ίδην κίζνο) κε ηε δηθή παξαηαμε πξνο
ηνλ Αγφξαην απηφλ εδψ. πξάγκαηη απηφο έθαλε ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο, γηα ηηο νπνίεο ηψξα
εχινγα κηζείηαη απφ εκέλα, θαη απφ εζάο,θαη εάλ ν ζεφο ην επηζπκεί ζα ηηκσξεζεί ζχκθσλα
κε ην δίθαην. Γηαηί, ην Γηνλπζφδσξν, ηνλ αλεςηφ κνπ, θαη πνιινχο άιινπο, ησλ νπνίσλ ηα
νλφκαηα ζα αθνχζεηε, αλ θαη ππήξμαλ άλδξεο ελάξεηνη γηα ηε δηθή ζαο παξάηαμε, θαηά
ηελ πεξίνδν ησλ ηξηάθνληα ηπξάλλσλ ηνπο ζθφησζε (ηνπο εθηέιεζε), αθνχ πξψηα ηνπο
έθαλε κήλπζε (ηνπο νδήγεζε ζε δίθε). Δθφζνλ δηέπξαμε απηά, έβιαςε πνιχ εκέλα
πξνζσπηθά θαη θαζέλα απφ ηνπο ζπγγελείο κνπ, ελψ έβιαςε πνιχ θαη νιφθιεξε ηελ πφιε,
φπσο εγψ πηζηεχσ, αθνχ ηελ ζηέξεζε γεληθά απφ ηέηνηνπο άλδξεο.
2.
εὖλοη: εὔλνα
ἀπέζαλολ: ἀπνζαλεῖηαη
ὄληες: νὔζῃ
θεδεζηὴς: ὦ θεδεζηά
ησγτάλεη: ηεχμνηζζε
κηζεῖηαη: ἐκίζεηο
ἀπέθηεηλε: ἀπνθηεηλάησ
ἐδεκίφζε: δεκηνῖ
κηθρά: ἐιάηηνλα/ ἐιάηησ, ἥηηνλα/ ἥηησ
ἔβιαυελ: βεβιάθζσλ
3. α) ηνηαῦηα γαξ ἐπξάρζε (αηηηθή ζχληαμε), ὑπφ ηνχηνπ.
β) γψ λπλί εἰθφησο κηζῶ (ηνλ Ἀγφξαηνλ)
4. Τπόζεζε: ἐάλ ζεφο ἐζέιῃ (ἐάλ + ππνηαθηηθή).
Απόδοζε: δηθαίσο ηηκσξεζήζεηαη (θπξία πξφηαζε κε ξήκα ζε νξηζηηθή κέιινληα).
Είδος: επζχο ππνζεηηθφο ιφγνο πνπ δειψλεη ην πξνζδνθψκελν.
Μεηαηροπή ζηο αληίζεηο ηο πραγκαηηθού: «εἰ ζεφο ἤζειελ, δηθαίσο ἄλ ἐηηκσξήζε»
5.
ὑκῖλ: Γνηηθή πξνζσπηθή απφ ην απξφζσπν ξήκα πξνζήθεη.
ηηκφρεῖλ: Τειηθφ απαξέκθαην σο ππνθείκελν ζην απξφζσπν ξήκα πξνζήθεη. Υπνθείκελν
ηνπ απξκθη ην ὑκᾶο (αλαγθαζηηθή εηεξνπξνζσπία).
ηῷ πιήζεη: Δηεξφπησηνο πξνζδηνξηζκφο, δνηηθή αληηθεηκεληθή απφ ην εὖλνη.
ὑπάρτοσζα: Καηεγνξεκαηηθή κεηνρή απφ ην ξήκα ηπγράλεη, ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν
ηνπ ξ. ἡ ἔρζξα.
ηῶλ προζεθόληφλ: Δηεξφπησηνο πξνζδηνξηζκφο, γεληθή δηαηξεηηθή απφ ην ἕθαζηνλ.
κηθρά: ζχζηνηρν αληηθείκελν ζην ξ. ἔβιαςελ.
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