ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ

Μετάφραση
Και πρώτα θα αποδείξω ότι δεν υπηρετούσα στο ιππικό, ούτε βρισκόμουν
στην πατρίδα κατά την περίοδο των τριάκοντα τυράννων, ούτε συμμετείχα
στο καθεστώς εκείνης της περιόδου. Πριν από τη συμφορά στον Ελλήσποντο
δηλαδή, ο πατέρας μάς έστειλε μακριά (από την πατρίδα), για να ζήσουμε
κοντά στον Σάτυρο τον Πόντιο, και δεν βρισκόμασταν στην πατρίδα, ούτε
όταν τα τείχη κατακρημνιζόταν, ούτε όταν άλλαζε το καθεστώς, αλλά
ήρθαμε πέντε ημέρες πρωτύτερα, πριν επιστρέψουν στον Πειραιά από την
εξορία , αυτοί που κατέλαβαν την Φυλή.

1.

2. Ο Μαντίθεος δηλώνει ότι είναι αφοσιωμένος στη δημοκρατία και ότι
συμμετείχε στους ίδιους κινδύνους στους οποίους συμμετείχαν και οι βουλευτές.
(πραγματικό). Τονίζει ότι η ζωή του είναι μετρημένη και κόσμια, χωρίς
ακρότητες και πάθη, όπως απαιτεί η δημοκρατία. (πραγματικό- λογικό).
Ισχυρίζεται ότι το τριπλό κατηγορητήριο δεν ισχύει, γιατί : - δεν υπηρέτησε την
τάξη των ιππέων- δεν ήταν στην Αθήνα την εποχή των τριάκοντα- δεν
συμμετείχε στο τότε τυραννικό καθεστώς. (πραγματικό).Τέλος υποστηρίζει ότι
την εποχή των τριάκοντα απουσίαζε στον Πόντο, κοντά στον βασιλιά Σάτυρο,
και ότι γύρισε στην Αθήνα πέντε μόλις μέρες πριν από την πτώση τους.
( πραγματικό)

3. Ο

Μαντίθεος εμφανίζεται ως πολίτης που έχει αυτογνωσία,
αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση, που πιστεύει στη δημοκρατία και
αγωνίστηκε γι’ αυτήν. Διακρίνεται για τη μετριοπάθεια και τη σύνεση τόσο
στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή του. Παρουσιάζεται υπάκουος στις
αποφάσεις του πατέρα του, με εμπορικά ενδιαφέροντα, αλλά και νοσταλγός
της πατρίδας του.Επίσης, έμμεσα εμφανίζεται ως πολίτης ενάρετος που δεν
διέπραξε κανένα κακούργημα, αφού έλειπε από την πατρίδα του την εποχή
των τριάκοντα.Έτσι γίνεται συμπαθής στους βουλευτές, κερδίζει τις
εντυπώσεις και προδιαθέτει τους ακροατές ευμενώς απέναντί του.

4. πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς: Στα 405π.Χ. ο Σπαρτιάτης
υποναύαρχος Λύσανδρος, στους Αιγός Ποταμούς, μια τοποθεσία στον
Ελλήσποντο, κυριεύει με τέχνασμα τα αθηναϊκά πλοία. Η καταστροφή των
Αθηναίων είναι ολοκληρωτική.
ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ: Ο Σάτυρος ήταν βασιλιάς στον Βόρειο Εύξεινο
Πόντο. Είχε αναπτύξει εμπορικές σχέσεις με τους Αθηναίους με αντικείμενο τα
σιτηρά και ήταν προσωπικός φίλος του πατέρα του Μαντιθέου.
τῶν τειχῶν καθαιρουμένων: Ο βαρύτερος ίσως από τους όρους της ειρήνης με
την Σπάρτη ήταν η καθαίρεση των Μακρών Τειχών (404 π.Χ.) που συνέδεαν την
Αθήνα με τον Πειραιά.
5. ἐπιδείξω: αποδεικτικός, δείγμα
μετέχειν: σχέση, συμμετοχή
ἡγεῖσθαι: ηγέτης, αφηγητής

καθαιρουμένων: διαιρέτης, αιρετικός
μεθισταμένης: κατάσταση, παραστάτης
6. Βλ.σελ 17-18 του σχολικού βιβλίου ( Επειδή νόμος όριζε... δικανικών λόγων
θεωρείται ο Λυσίας)

