
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.  Και  βέβαια  πρέπει  εσείς  να  κρίνετε  σύμφωνα  με  αυτές  τις  πράξεις 
όσους  πολιτεύονται  με  φιλοτιμία  και  κοσμιότητα,  και  όχι  αν  κάποιος 
τρέφει μακριά μαλλιά, να τον μισείτε για το λόγο αυτόν· γιατί οι τέτοιες 
συνήθειες  βέβαια δε βλάπτουν ούτε τους ιδιώτες ούτε το δημόσιο,  από 
αυτούς  όμως  που  είναι  πρόθυμοι  να  ριψοκινδυνεύουν  εναντίον  των 
εχθρών  όλοι  εσείς  γενικά  ωφελείσθε.  Συνεπώς,  βουλευτές,  δεν είναι 
σωστό εσείς από την εξωτερική εμφάνιση ούτε να αγαπάτε ούτε να 
μισείτε κανέναν,  αλλά να τον κρίνετε από τα έργα του·  γιατί  πολλοί 
βέβαια, αν και μιλούν λίγο / χαμηλόφωνα και ντύνονται ευπρεπώς, έχουν 
γίνει αίτιοι μεγάλων συμφορών, ενώ άλλοι, αν και αδιαφορούν γι' αυτά, 
σας έχουν κάνει πολλά καλά. 

2.  Ο  Μαντίθεος  έτρεφε  μακριά  κόμη,  γιατί  ήταν  αριστοκρατικός.  Ως 
αριστοκρατικός  μιμούνταν  τους  Λακεδαιμονίους  ,  οι  οποίοι  έτρεφαν 
μακριά κόμη. 

Οι νεαροί Αθηναίοι που ανήκαν στην τάξη των ιππέων μιμούμενοι τους 
Σπαρτιάτες είχαν μακριά μαλλιά. 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 τους ηλικία. 

Ο Μαντίθεος θεωρεί τη συνήθειά του αυτή ακίνδυνη και για να προλάβει 
τυχόν  αρνητική  κρίση  των  βουλευτών  λόγω  της  εξωτερικής  του 
εμφάνισης, στρέφει την προσοχή τους στη συμπεριφορά του. Έτσι τονίζει 
ότι  δεν  πρέπει  να  κρίνει  κανείς  τον  πολίτη  από  την  κόμη  και  την 
εξωτερική  του  εμφάνιση,  αλλά  από  τις  πράξεις  και  τη  γενικότερη 
συμπεριφορά του.

3.  Κατά τον Μαντίθεο δεν είναι σωστό να κρίνει κανείς τον πολίτη από 
την εξωτερική του εμφάνιση, γιατί τα φαινόμενα συνήθως απατούν.

Πολλές φορές συμβαίνει κόσμια ντυμένοι πολίτες, να γίνονται πρόξενοι 
μεγάλων κακών, ενώ, αντίθετα, πολίτες που παραμελούν την εξωτερική 
τους εμφάνιση, να έχουν κάνει πολλά καλά στην πόλη. Συνεπώς, ορθό 
και  δίκαιο  είναι  οι  πολίτες,  αλλά  και  οι  άνθρωποι  γενικότερα,  να 
κρίνονται  από  τα  έργα  και  τη  συμπεριφορά  τους  και  όχι  από  την 
εξωτερική τους  εμφάνιση.  Έχει  παρατηρηθεί  ότι  κάποτε πίσω από μια 



καλή εμφάνιση κρύβεται μεγάλη κακία ψυχής και αντίθετα, πίσω από μια 
κακή εξωτερική εμφάνιση κρύβονται συχνά αρκετές αρετές και μεγάλη 
γενναιότητα.

4.  -Μετά  την  πανωλεθρία  τους  στην  Κόρινθο,  όταν  οι  στρατηγοί  των 
Αθηναίων αποφάσισαν να στείλουν κάποιες δυνάμεις τους στη Βοιωτία, 
για  να  ενισχύσουν  τους  εκεί  συμμάχους  τους  κατά  του  πανίσχυρου 
Αγησίλαου,  ενώ  όλοι   φοβούνταν,  ο  Μαντίθεος  πρότεινε  στο 
φύλαρχο/ταξίαρχο  του  να  στείλει  το  δικό  τάγμα  και  μάλιστα  χωρίς 
κλήρωση (§ 16 πραγματικό ψυχολογικό).

-Ο Μαντίθεος δε  μοιάζει  με  όσους επιζητούν δημόσια αξιώματα,  αλλά 
αποφεύγουν  τους  πολεμικούς  κινδύνους,  γιατί  αυτός  και  πρόθυμα 
εκτελούσε τις διαταγές και  τόλμη έδειχνε στις επιχειρήσεις. Μάλιστα δεν 
πολεμούσε τους Λακεδαιμόνιους ,γιατί  αγνοούσε τους κινδύνους,  αλλά 
για  να  βρίσκει  την  καταξίωση  του  και  να   κριθεί  δίκαια  από  τους 
συμπολίτες του, αν άδικα εμπλακεί σε δίκη (§ 17 πραγματικό -  ηθικό). Οι 
μαρτυρικές καταθέσεις θα επιβεβαιώσουν τις αλήθειες αυτές. 

Όλα τα επιχειρήματα  του Μαντίθεου είναι  κυρίως  πραγματικά  και  γι' 
αυτό είναι  πειστικά, γιατί αναφέρονται σε γεγονότα αναμφισβήτητα, σε 
πολιτικά στρατιωτικά συμβάντα που ήταν πολύ πρόσφατα και τα είχαν 
ζήσει  άμεσα  ή  έμμεσα  πολλοί  συμπολίτες  του,  άρα  και  αρκετοί 
βουλευτές/κριτές του.

Ωστόσο (§17: καί ταὖτ' ἐποίουν... τυγχάνοιμι) η στρατιωτική συμπεριφορά 
του Μαντίθεου φαίνεται  ότι  είχε  και  κάποια ιδιοτελή και  υστερόβουλα 
κίνητρα,  που  μειώνουν  την  ηθική  ποιότητα  της·  γιατί  αυτός,  όπως 
φαίνεται,  δεν αγωνίστηκε τόσο για την πατρίδα του όσο για τον εαυτό 
του. Τα κίνητρα του ήταν μάλλον προσωπικά και ο Μαντίθεος τώρα θέλει 
να εξαγοράσει τις στρατιωτικές του δάφνες με τη δικαίωσή του και την 
επιλογή του σε θέση βουλευτή. Όμως, όποιο κι αν είναι το κίνητρο του 
ρήτορα,  στην  πράξη  η  συμπεριφορά  του  υπήρξε  επωφελής  για  την 
πατρίδα  του  και  ασφαλώς  αυτό  δεν  μπορεί  να  αγνοηθεί  σε  καμιά 
περίπτωση από τους δικαστές.



5. α= Σ

   β= Λ

   γ= Λ

   δ= Σ

   ε= Σ

6. υπόλοιπο: ἀπελείφθην

   βλάβη: βλάπτει

  εθελοντής: ἐθελόντων

  οπτικός: ὄψεως

  διαλεκτικός: διαλεγόμενοι

7. ποιούμενος: ποίηση

  κοσμίως: κοσμιότητα

  σκοπεῖν: σκέψη

   ὠφελεῖσθε : ωφέλιμος 

  ἀμελοῦντες : παραμέληση 

8. τῶν στρατειῶν: τῆς στρατείας

   τὰς ἐξόδους : τήν ἒξοδον

   τοὺς ἰδιώτας: τόν ἰδιώτην

  τοὺς πολεμίους: τόν πολέμιον 

  ὄψεως:  ὄψεων

9. Χρονική αντικατάσταση



Ενεστώτας κινδυνεύειν

Παρατατικός -

Μέλλοντας κινδυνεύσειν

Αόριστος κινδυνεῦσαι

Παρακείμενος κεκινδυνευκέναι

Υπερσυντέλικος -


