ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και δεν έχω την αξίωση, κύριοι βουλευτές, να έχω ακόμη τίποτα περισσότερο,
αν σας αποδείξω μόνο αυτό, ότι δηλαδή, διάκειμαι φιλικά προς το παρόν
πολίτευμα και ότι είμαι υποχρεωμένος να παίρνω μέρος στους ίδιους με εσάς
κινδύνους. Αν όμως είναι φανερό ότι και προς τα άλλα έχω ζήσει κόσμια και
πολύ διαφορετικά από τη γνώμη και τους ισχυρισμούς τους εχθρικούς, σας
παρακαλώ αφενός να δεχτείτε να επικυρώσετε την εκλογή μου και αφετέρου να
νομίζετε ότι αυτοί είναι κατώτερου ήθους άνθρωποι. Και πρώτα θα αποδείξω ότι
δεν υπηρετούσα στο ιππικό, ούτε βρισκόμουνα στην πατρίδα κατά την περίοδο
των Τριάκοντα Τυράννων, ούτε συμμετείχα στο καθεστώς εκείνης της περιόδου.
2. Ο Μαντίθεος προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ανόητο να εμπιστεύεται κανείς
το πινάκιο των ιππέων. Προβάλλει, λοιπόν, το επιχείρημα ότι είναι ανόητο να
στηρίζεται κανείς στον κατάλογο αυτόν, προκειμένου να διαπιστώσει ποιοι
υπηρέτησαν στο ιππικό, για δυο βασικούς λόγους:
Δεν συμπεριλαμβάνονται σ' αυτόν τα ονόματα Αθηναίων που οι ίδιοι ομολογούν
ότι υπηρέτησαν τότε στο ιππικό των Τριάκοντα.
• Αντίθετα, συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα πολλών άλλων Αθηναίοι που
έλειπαν τότε από την πόλη.
Αυτό σημαίνει ότι, καθώς ο κατάλογος ήταν εκτεθειμένος στην αγορά σε κοινή
•

θέα και επιχρισμένος με γύψο, θα μπορούσαν να γίνουν πολλές παραποιήσεις. Το
επιχείρημα είναι βέβαια λογικό, αλλά όχι απολύτως πειστικό, γιατί δεν αποδεικνύεται
ότι όσοι συμπεριλαμβάνονταν στο πινάκιο δεν υπηρέτησαν στο ιππικό. Ίσως κάποιοι
από αυτούς να μην υπηρέτησαν, αλλά αυτό δεν μπορεί να ισχύει για όλους.
3. ἐκ τοῦ σανιδίου: μικρή σανίδα που λεγόταν και λεύκωμα, πάνω της ήταν
αναγεγραμμένα τα ονόματα των ιππέων, εκτεθειμένη σε κοινή θέα. Η
αναγραφή του στην σανίδα αυτή υπήρξε η απόδειξη για τους κατηγόρους του
Μαντιθέου ότι συμμετείχε στο ιππικό σώμα των Τριάκοντα.
τας καταστάσεις ἀναπράξητε παρ’ αὐτῶν: κατάσταση ήταν το χρηματικό
ποσό που έπαιρναν από το δημόσιο οι ιππείς και στην συνέχεια το επέστρεφαν
μέσω των φυλάρχων στην θέση του μετά το τέλος της θητείας τους .
4. ΒΛ. ΣΕΛ. 18 ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΎ ΒΙΒΛΊΟΥ ( Η ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΌ ΓΈΝΟΣ)
5. παρουσία: ἐστίν
φανερός: φαίνονται
δημαγωγός: δῆμον
λεκτικός: ὁμολογούντων

διαγραφή: ἐγγεγραμμένοι
6. ἐπιθυμεῖν: προθυμία
ἐξαμαρτάνουσι: αναμάρτητος
μεταδιδόναι: παράδοση
ἐψηφίσασθε: ψηφοφορία
ἀπενεγκεῖν: διαφορά

7. κινδύνων: κινδύνου
δῆμον: δήμους
φυλάρχους: φύλαρχον
σανιδίου: σανιδίων
γνώμην: γνώμας
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