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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

Α.  

Σωστό : «πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους 

ποιούμενος.». 

Λάθος : «πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους 

ποιούμενος, μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν.». 

Λάθος : «Καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν 

τοιούτων σκοπεῖν, ἀλλ’ οὐκ εἴ τις κομᾷ, διὰ τοῦτο μισεῖν·». και «πολλοὶ μὲν γὰρ 

μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι 

γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν 

εἰργασμένοι.».  

Σωστό : «τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς 

πόλεως βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες 

ὑμεῖς ὠφελεῖσθε.». 

 

Β1.  

         Ο Μαντίθεος, όπως και πολλοί αριστοκρατικοί νέοι της τάξεως των ιππέων, 

έτρεφαν μακριά κόμη, μιμούμενοι τους Λακεδαιμονίους. Οι Λακωνιστές, όσοι 

δηλαδή θαύμαζαν και μιμούνταν τον λακωνικό τρόπο ζωής, έτρεφαν μακριά 

κόμη και μακρύ γένι· όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης για τους Λακεδαιμόνιους 

«στην Λακεδαίμονα θεωρείται ωραίο το να τρέφει κανείς κόμη, διότι 

αποτελεί ένδειξη πως είναι ελεύθερος και πως ο τρέφων κόμη δεν είναι 

εύκολο να εκτελέσει υπηρετικό έργο»1. Αυτό βέβαια τούς έκανε ιδιαίτερα 

αντιπαθείς σε πολλούς δημοκρατικούς Αθηναίους, οι οποίοι πρόσεχαν αρκετά 

την εμφάνισή τους.  

            Έτσι, μετά το θέμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ο Μαντίθεος 

προσεγγίζει το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης και κατά πόσον αυτή πρέπει να 

επηρεάζει την κρίση των ενάρετων και αξιόλογων πολιτών που επιθυμούν να 

ασχοληθούν με τα κοινά.  

          Ο ίδιος ο Μαντίθεος καταφεύγει σε αυτήν την αναφορά καθώς και ο ίδιος 

είχε μακριά κόμη και ατημέλητη εξωτερική εμφάνιση, στοιχεία που ίσως θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τους βουλευτές για την επικύρωση της 

εκλογής του στο βουλευτικό αξίωμα. Η εμφάνισή του και το παρουσιαστικό του 

γνώριζε ότι ήταν αιτία ενόχλησης για πολλούς και κάποιοι ίσως στήριζαν τις 

                                                           
1  Ἀριστοτέλους, Ῥητορικὴ 1367a 
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κατηγορίες εναντίον του στην όχι τόσο προσεγμένη εξωτερική του εμφάνιση. Για 

τον λόγο αυτόν και κάνει εκτενή αναφορά στην άψογη στρατιωτική του 

συμπεριφορά, για να άρει τις δυσμενείς εντυπώσεις, που πιθανώς θα 

δημιουργούνταν στους βουλευτές εν όψει του παρουσιαστικού του. 

               Σχετικά με το απόσπασμα από τον Ἐπιτάφιο του Περικλέους είναι 

φανερή η αντίθεση με την κατηγορία, αλλά και η συμφωνία με τις πεποιθήσεις 

του Μαντίθεου· δηλαδή η απέχθεια και το μίσος ενός Αθηναίου πολίτη προς 

κάποιον συμπολίτη του για ζητήματα ιδιωτικά, όπως η εξωτερική εμφάνιση, που 

αναφέρει ο Μαντίθεος, έρχονται σε αντίθεση με τα ιδανικά του ελεύθερου 

Αθηναίου πολίτη που προβάλλει ο Περικλής στον Επιτάφιό του για τους 

πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου.  

          Στον λόγο του αυτόν ο Περικλής υμνεί την δημοκρατία και προβάλλονται 

τα έθιμα μιας δημοκρατικής κοινωνίας· στις δημοκρατίες ο καθένας ζει όπως 

θέλει και ουδείς ενοχλείται με αυτό, ούτε δυσαρεστείται, γεγονός που, αν συμβεί, 

ενδέχεται να καταστεί αγενές και λυπηρό προς τον συμπολίτη. Αντιθέτως, στις 

ολιγαρχικές πολιτείες ελέγχεται ο ιδιωτικός βίος των ανθρώπων, όπως π.χ. στην 

Λακεδαίμονα.        

        Επομένως, βάσει αυτών, συμπεραίνουμε πως η απέχθεια και το μίσος που 

ένοιωθαν κάποιοι για τον Μαντίθεο δεν ήταν η στάση που προσιδίαζε σε 

κάποιον δημοκρατικό πολίτη. 

 

 

Β2. 

           Δεδομένης της κατάστασης ο Μαντίθεος όφειλε να δικαιολογήσει την 

ιδιόρρυθμη εμφάνισή του για να επηρεάσει εὐμενῶς τους βουλευτές. 

Επιβεβαιώνει την συνήθειά του να διατηρεί μια ατημέλητη εμφάνιση με μακριά 

κόμη, καθώς για τον ίδιο δεν αποτελεί αρνητικό στοιχείο, εφόσον δεν βλάπτει 

κάποιον συμπολίτη του.  

           Έτσι, προτρέπει τους βουλευτές να κρίνουν με αντικειμενικότητα τους 

πολίτες και ιδιαίτερα τους δοκιμαζόμενους, βασιζόμενοι σε κριτήρια που 

αφορούν στο ποιόν και στο ήθος του καθενός, στην προσφορά του στο συλλογικό 

συμφέρον και όχι στην εξωτερική του εμφάνιση. 

            Ο Μαντίθεος, για να ολοκληρώσει τον συλλογισμό του και να στηρίξει 

ακόμα περισσότερο την θέση του, κάνει αναφορά σε πραγματικά παραδείγματα 

της καθημερινότητας, ότι δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που από την μία 

συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και μιλούσαν χαμηλόφωνα και ντύνονταν 

ευπρεπώς, κερδίζοντας βέβαια τις εντυπώσεις, αλλά από την άλλη, δυστυχώς, 

έγιναν αίτιοι μεγάλων κακών για την πόλη τους. Αντίθετα, άλλοι, που 

αδιαφορούσαν για το παρουσιαστικό τους και δημιουργούσαν κάποιες 

αντιπάθειες, υπήρξαν μεγάλοι ευεργέτες του λαού. 

          Ο Μαντίθεος χρησιμοποιώντας β΄ πληθυντικό πρόσωπο «ἅπαντες ὑμεῖς 

ὠφελεῖσθε» δεσμεύει ουσιαστικά τους Βουλευτές για ευνοϊκή προς αυτόν 

απόφαση. Δεν αρμόζει (οὐκ ἄξιόν ἐστι) να δημιουργούν συμπάθειες ή 

αντιπάθειες παρασυρόμενοι από την εμφάνιση, αλλά να κρίνουν από τα έργα. 

Πρέπει να αξιολογούν με την λογική και όχι με το συναίσθημα.  
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        Η εμφάνιση εγκρύπτει κάτι το υποκειμενικό, γι’ αυτό και διαφοροποιείται 

ανάλογα με τον τόπο, τον χρόνο, την ηλικία, κ.λ.π., και -ως εκ τούτου- δεν μπορεί 

να αποτελεί μέτρο κρίσεως. Τα καλά, όμως, έργα αποτελούν αντικειμενικό μέτρο 

κρίσεως. 

          Το κυριότερο, λοιπόν, κριτήριο με το οποίο προτρέπει τους βουλευτές να 

κρίνουν είναι η προσφορά κάποιου στο συλλογικό συμφέρον, η φιλοπατρία τους 

και η ανδραγαθία τους στους πολέμους.  

        Σε αυτό το σημείο συμφωνεί ο λόγος του Μαντίθεου με αυτόν του 

Περικλέους. Σημασία δεν έχουν κάποια ατοπήματα στην ιδιωτική ζωή, αλλά η 

γενναιότητα για την υπεράσπιση της πατρίδος. Η ανδραγαθία αυτή, κατά τον 

Περικλή, σβήνει το φαύλο ήθος κάποιου στο παρελθόν και εξαλείφει το όνειδος. 

           Ομοίως, ο Μαντίθεος, χωρίς να έχει φαύλο ήθος και έκλυτο ιδιωτικό βίο 

στο παρελθόν, τονίζει πως η ατημέλητη εμφάνισή του δεν αποτελεί ασφαλές και 

επαρκές κριτήριο για την απόρριψή του από το αξίωμα του Βουλευτού, αλλά 

ισχυρό κριτήριο αποτελεί μόνο η φιλοπατρία και ανδραγαθία του στους 

πολέμους για την υπεράσπιση της πατρίδος. 

 

Β3.  

 Σωστό. 

 Σωστό. 

 Λάθος. 

 Λάθος. 

 Λάθος.  

 

Β4. 

ἀπελείφθην : ελλιπής, υπόλοιπος, κατάλοιπα, παράλειψη. 

ἐξόδους : οδομαχία, είσοδος, οδόφραγμα, συνοδηγός. 

σκοπεῖν : σκοπός, κατάσκοπος, ανασκόπηση, διάσκεψη. 

διαλεγόμενοι : διάλογος, διάλεξη, κατάλογος, αναλογία. 

ἀμπεχόμενοι : αμπέχονο, σχήμα, σχολή, κατοχή, διάδοχος. 
 

 

 

 

 


