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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.  

 Σωστό : «εἶπον ὅτι χρὴ τοὺς ἔχοντας παρέχειν τὰ ἐπιτήδεια τοῖς ἀπόρως 

διακειμένοις. καὶ οὐ μόνον τοῦτο συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις͵ ἀλλὰ καὶ 

αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ͵ οὐχ ὡς πολλὰ 

κεκτημένος͵ ἀλλ΄ ἵνα παράδειγμα τοῦτο τοῖς ἄλλοις γένηται.» 

 Λάθος : «καὶ μάλιστα τῆς ἡμετέρας φυλῆς δυστυχησάσης͵ καὶ πλείστων 

ἐναποθανόντων͵». 

 

Β1. 

 Σωστό. 

 Σωστό. 

 Λάθος. 

 Λάθος. 

        

Β2. 

           Ο Μαντίθεος συνεχίζει να αναφέρεται στην φιλοπατρία του, εκθειάζοντας 

στις δύο αυτές παραγράφους την αλληλεγγύη του προς τους συνδημότες-

συμπολεμιστές του (§14), αλλά και την γενναιότητά του (§15). Ο Μαντίθεος, 

λοιπόν, έχοντας ήδη από την προηγούμενη παράγραφο τονίσει τον πατριωτισμό 

του (§13), σε αυτές τις παραγράφους εκπτύσσει αυτήν του την φιλοπατρία (του) 

σε δύο σκέλη : 

       1. Στην 14η § προβάλλει την συμπαράσταση που επέδειξε στους 

συμπολεμιστές του, γενόμενος παράδειγμα για τους εύπορους πολίτες. 

Υπενθυμίζει, λοιπόν, στους βουλευτές την πρόταση που είχε κάνει πριν την 

μάχη στην Αλίαρτο το 395 π.Χ. για οικονομική ενίσχυση των πτωχών και άπορων 

στρατιωτών από τους εύπορους πολίτες. Πολλοί στρατιώτες, ενώ είχαν οριστεί 

στον κατάλογο να εκστρατεύσουν, δεν διέθεταν τα μέσα και την οικονομική 

ευχέρεια για να εξοπλιστούν και να συνεισφέρουν στην πόλη τους 

εκπληρώνοντας ταυτόχρονα και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, αν και 

είχαν όλες τις προϋποθέσεις.      

           Αξίζει να επισημάνουμε ότι στην Αθήνα, την εποχή εκείνη, οι Αθηναίοι 

πολίτες όφειλαν να φροντίζουν τον οπλισμό τους, την στιγμή που η πόλη τούς 

προσέφερε μόνο 2 οβολούς την ημέρα ως μισθό και 2 οβολούς για την σίτισή 

τους.  

            Ο Μαντίθεος δεν αρκέστηκε μόνο σε μια ευσυνείδητη προτροπή αλλά και 

ο ίδιος προσέφερε σε δυο συμπολίτες του από τριάντα δραχμές στον καθένα, 

θέλοντας να προτρέψει τους συμπολίτες του, και ιδιαίτερα τους εύπορους, να 
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πράξουν σύμφωνα με το παράδειγμά του. Τα λεγόμενά του καλούνται να 

επιβεβαιώσουν και δυο μάρτυρες. Με την αναφορά αυτήν ο Μαντίθεος εξαίρει 

τον ανθρωπισμό του και την πατριωτική ευαισθησία του, αναδεικνύοντας το 

φιλολαϊκό του πρόσωπο. 

         2. Στην 15η §, μέσω ενός ακόμη ιστορικού γεγονότος από την πρόσφατη 

ιστορία της Αθήνας, αναδεικνύει τον ηρωισμό και την ανδρεία του. Αναφέρεται 

στην στάση που επέδειξε κατά την μάχη στην Νέμεα το 394 π.Χ. μεταξύ των 

συμμαχικών δυνάμεων ενάντια στους Λακεδαιμονίους στην ίδια εκστρατεία. Οι 

Αθηναίοι με συμμάχους τους Βοιωτούς, Κορινθίους και Αργείους εκστράτευσαν 

εναντίον των Λακεδαιμονίων.  

          Αν και ο κίνδυνος ήταν και πάλι μεγάλος και ο εχθρός αήττητος, ο 

Μαντίθεος πολέμησε και πάλι ως οπλίτης. Η ήττα που υπέστη η Ακαμαντίδα 

φυλή, στην οποία ανήκε και ο Μαντίθεος, καθώς και οι άλλες πέντε που 

βρέθηκαν στο πεδίο της μάχης, ήταν οδυνηρή. Και ενώ αρκετοί υποχωρούσαν 

προς την Κόρινθο, ο Μαντίθεος αντιστάθηκε όσο μπορούσε και αποχώρησε μετά 

και από τον Θρασύβουλο. Πράξη που επιβεβαιώνει τον ηρωισμό και την ανδρεία 

του για ακόμα μια φορά. Ο Μαντίθεος με μία ακόμη αναφορά επιβεβαιώνει το 

πατριωτικό φρόνημά του, αλλά και την γενναιότητά του. 

 

Β3. 

             Οι Αθηναίοι, οι Κορίνθιοι, οι Βοιωτοί και οι Αργείοι συμμάχησαν και 

συσπειρώθηκαν εναντίον των Λακεδαιμονίων και των συμμάχων τους το 394 

π.Χ. και ξεκίνησαν μία εκστρατεία εναντίον τους. Πριν την μάχη αυτήν, όλοι 

προαισθάνονταν τον κίνδυνο που τύχαινε να αντιμετωπίσουν, διότι οι 

Λακεδαιμόνιοι ήταν πολύ ισχυροί.  

         Ο Κορίνθιος Τιμόλαος σε κοινή σύσκεψη των συμμάχων τόνισε με μία 

παραβολή τον σοβαρό κίνδυνο που διατρέχουν ενάντια στους Λακεδαιμονίους 

λέγοντας τα εξής : «οι Λακεδαιμόνιοι, πιστεύω, μοιάζουν με τους ποταμούς· 

γιατί οι ποταμοί στις πηγές τους είναι μικροί και προσπελάσιμοι αλλά, όσο 

ροβολούν, μεγαλώνουν και γίνονται ισχυροί, καθώς προστίθενται σε αυτούς 

άλλοι ποταμοί· το ίδιο συμβαίνει με τους Λακεδαιμόνιους· βγαίνοντας από 

την πόλη τους είναι μόνοι και όχι τόσο επικίνδυνοι, όσο όμως προελαύνουν 

προστίθενται σε αυτούς στρατιώτες απ’ τις συμμαχικές πόλεις, ώστε να 

γίνονται πολυάριθμοι και ανίκητοι.1» 

        Κατά την εκστρατεία αυτήν, που έγινε στην Κόρινθο, και συγκεκριμένα 

στην μάχη που διεξήχθη στην Νεμέα, ο Μαντίθεος πολέμησε στην πρώτη 

γραμμή, την στιγμή μάλιστα που άλλοι αποχωρούσαν από την μάχη· ο ίδιος 

αποχώρησε από την μάχη τελευταίος μετά από τον Θρασύβουλο, την στιγμή 

που η φυλή του είχε υποστεί βαριά ήττα και πλήθος οπλιτών είχε σκοτωθεί.  

          Η αναφορά του στον Θρασύβουλο δεν είναι τυχαία· γίνεται για δύο λόγους 

:   

        Πρώτον θέλει να ενισχύσει την γενναιότητα και το σθένος του μέσα από την 

αναφορά αυτήν. Και αυτό γίνεται διότι ο στρατηγός Θρασύβουλος που κατέλυσε 

                                                           
1  Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 4, 2, 11-12 
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την αρχή των 30 τυράννων και αποκατέστησε την δημοκρατία στην Αθήνα, ήταν 

επικεφαλής των Αθηναίων σε αυτήν την μάχη και είναι αρκετά γνωστή η 

γενναιότητά του. Ονομάζεται Στειριεύς, διότι ανήκε στον δήμο Στειρία, που 

υπαγόταν στην Πανδιονίδα φυλή. Με την αναφορά αυτήν ο Μαντίθεος ενισχύει 

και αναδεικνύει το θάρρος του.  

       Δεύτερον ο λόγος του Μαντίθεου, που χαρακτηρίζει τον Θρασύβουλο 

σεμνόν και μιλά για την πρακτική του να κατηγορεί τους συμπολεμιστές του, 

διακρίνεται για το ειρωνικό και επικριτικό ύφος του. Και αυτό τό κάνει 

εσκεμμένα, διότι η συμπεριφορά του Θρασύβουλου προς τους άνδρες του 

χαρακτηρίζεται απ’ τον Μαντίθεο κομπορρήμονα, καθώς κατηγορούσε και 

προσέβαλλε τους άνδρες για δειλία. Ο Μαντίθεος μιλά για τον Θρασύβουλο με 

περίσσια ειρωνεία.  

          Η συμπεριφορά του Θρασύβουλου ήταν όντως αλαζονική και προσβλητική, 

αλλά και άδικη· γιατί οι στρατιώτες πολέμησαν σε αντίξοες συνθήκες, για τις 

οποίες ευθύνη φέρει ο στρατηγός Θρασύβουλος και οι λοιπές συμμαχικές 

δυνάμεις (Κορίνθιοι, Αργείοι, Βοιωτοί). Δηλαδή, επιλέχθηκε ένα πεδίο μάχης απ’ 

τον Θρασύβουλο και τους συμμάχους ακατάλληλο για την χρησιμοποίηση 

ιππικού· βέβαια σε αυτήν την επιλογή τούς οδήγησε και ο ηγέτης των 

Σπαρτιατών Αριστόδημος· αποτέλεσμα ήταν να μη χρησιμοποιηθεί καθόλου το 

ιππικό, στο οποίο υπερείχαν οι σύμμαχοι των Αθηναίων και θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν ουσιαστικά, και έτσι επήλθε αυτή η οδυνηρή ήττα.  

 

Β4α. 

 

ρηματικοὶ τύποι 
 

 

κατάληξη 
 

 

ομόρριζα ουσιαστικά 
 

ἀνάβητε -ις ἀνάβασις 

κινδυνεύειν -ος κίνδυνος 

διεπραξάμην -ις πρᾶξις 

τεταγμένος -μα τάγμα 

μάχεσθαι -ὴς μαχητὴς 

 

 

Β4β. 

ιστορία : εἰδώς. 

γένος : γένηται, γενομένης. 

φυλετικός : φυλῆς. 

παραχώρηση : ἀνεχώρησα.  

καθυστέρηση : ὕστερος. 
 

 


