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π ΡΟΛΟ ΓΟΣ

"Εάν όντως σκοπός τη ς έν τω Γυμνασίω διδασκαλίας των άρχαίων ό ' '

συγγραφέων είναι ή δια της ζελειοτέρας καΐ ευχερεστέρας -καταναή-^.
σεως αύτων βαθεΐα γνώσις τοΰ πολιτισμού καΐ τοΰ βίου , καθόλου των -
αρχαίων Ελλήνων, ουδείς δύναται νά άρνηθή δτι αι παιδαγωγικά!
εκδόσεις-των συγγραφέων τούτων είναι-το καταλληλότερο ν μέσον
οι',ού δυνάμεθα να επιτύχω με ν τοΰ -σκοποΰ τούτου (*).,Μόνον δια
των τοιούτων εκδόσεων των συγγραφέων και δια της παιδαγωγικής^
διδασκαλίας αυτών δύνανταινά μετοχετευθώσιν άφθόνως καΐ ευχερώς^
ε?.ς τ%ς κεφαλάς των σπουδαστών οι μεγάλοι και- ποικίλοι -θησαυροί,-
τών αρχαίων κειμένων άνευ μακράς χρονοτριβής και πολλού κόπου.-.
Της Πολιτείας ήδη μεριμνώσης ευτυχώς περι της παιδαγωγικής
μορφώσεως, των ^λειτουργών της Μ. Εκπαιδεύσεως διά τε της Επι-
θεωρήσεως και δια της ιδρύσεως τοΰ Διδασκαλείου ·τής Μ. Εκπαι-
δεύσεως, ώστε αν μη γίνηται ήδη τελείως μεθοδική πάντως όμως
μετ' ού πολύ να γίνηται τοιαύτη ή διδασκαλία, υπολείπεται νά
έςευρεθη και.-το ετερον μέσον της έπιτυχίας τοΰ σκοποΰ, ον-ή. διδα-
σκαλία τών αρχαίων συγγραφέων επιδιώκει.: Διά- τούτο μετά την:
παιδαγωγική ν εκδοσιν τοΰ Γ' βιβλίου το) ν Ελληνικών τον Ξενο-
φώντος, ένθαρρυνόμενοι εκ της ευμενούς υποδοχής, ή ς ετυχεν αυτή
παρά τε τώνΝκ. κ, συναδέλφων και--παρά τών άλλων επαϊόντων,, ών
πλείστοι πάνυ ενθουσιωδώς έπήνεσαν -- αυτήν, προβαίνομεν ,ήδη·'· εις
παρομοίαν εκορσιν; και-δύο μικρών ,λόγων ;του Λυσίου, έκ τών εν:
τοΤς Γυμνασίοις διδασκομένων, πεποι9-ότες δτι.και διά ταύτης.εισφε-,ν ·
ρομεν, μικράν συμβολήν εις:Γτό δλον ■ εκπαιδευτικον οικοδόμημα.

Το κείμενον·, της παρούσης εκδόσεως παρελάβομε.ν εκ της 11>ϊζ-
έκδόσεω.ς. ,τ.οΰ Κ ΐκΐ Ο · Κ,Α ϋ<31ΐΘ118ΪΟ 111 της γενομένης έπιμελεία τ

τοΰ Κ&γΙ ΡαΙίΓ έν Βερολίνω 1899 και έκ της τοΰ κ. Α. Ζάκα νεω-

.ίοίι-^Λ^,-ι - ■ . ι- ?·/·". '· 5: · ί ·.:.;: -. χ ί ( · ί .. ι,: · π ί ρ·χίγωγ»5;»π ',. ί

(·*)ν«Μόνον των σογγραφέών βαΰέοος κατανοούμένων'δυνατόν ήμΐν βαθ-έως -
νά γ.νωρίσίομεΥ.τρν ϊϊρλιτισμόν καΐ τόν :β£όν καθ-όλου 'τών άρχαίων Ελλήνων»
γράφει & άοίδιμος Ζαγγογιάννης έν Όδηγ. σελ. 17.



δ'

τάτης, άλλ' δμως Γεπηνέγκαμεν μεταβολάς τινας | ένδεικνυμένας
ύπο της Παιδαγωγικήςκαΐ μάλιστα, περί τήν στίξιν. Καΐ έν τη έκδό-
σει ταύτη, ως και έν τη. των 'Έλληνικων τοϋ;Ξενοφώντος, ούδεμίαν
έπι τοΰ κειμένου ε &-ε μ ε νέπιγ ρ αφ ή ν 5/δ η λ ο ΰσ α ν ν; με ίζο ν α ή έλασσον α
μεθοδική ν ενότητα, ί'να μή δια τούτων προλαμβάνεται ό νοΰς τοΰ
μαθ-ήτοΰ και άφαιρήται ή αύτενεργία έπι |3λάβη αύτοΰ.

Έν δέ τη ερμηνευτική έργασία της παρούσης έκδόσεως ήκολου-
ο>ήσαμεν τον αυτόν κα! έν τοις Έλληνικοΐς Τδιον τρόπον ύπ'-οψει
εχοντες τάς 'Οδηγίας του Υπουργείου, τάς νεωτέρας παιδαγωγικάς
•θ-εωρίας και την καθημερινή ν πεΐράν(*). :-βογο λ.·· .; ·'ί.ο:χ· νο*

ΚαΙ προετάςαμεν νμέν σύντομον εισαγωγή ν ώς αναγκαία ν προ-
παρασκευή ν τοΰ μαθ-ητοΰ εις τήν κατανόησιν-τών έρμηνευόμένων
λόγων, άπεχωρίσαμεν δέ τοΰ κειμένου ολην τήν άλλη ν ερμηνευτική ν
έργασίαν ί'να γίνηται ιδιαιτέρα λελογισμένη και ουχί έπιβλαβής
χρήσις αυτής. Έν τη διαπραγματεύσει δέ της έρμηνευτικής εργα-
σίας ήκολουθ-ήσαμεν τήν εις § § διαίρεσαν τοΰ κειμένου διαπραγμα-
τευθ-έντες έκάστην § έν ιδιαιτέρα μεθοδική ένότητι προς εύκολίαν
έν τε τη διδασκαλία και έν τη κατανοήσει των διδασκομένων. Έν δέ
τη διαπραγματεύσει της υλης εκάστης § άπεχωρίσαμεν τάς κυρίως
γραμματικάς παρατηρήσεις από των καθ-αρώς συντακτικών καΐ από
των πραγματικών.

Και τάς μεν κυρίως γραμματικάς παρατηρήσεις περιωρίσαμεν,
διότι αύται κατά τήν έν τω Γυμνασίω έρμηνείαν των συγγραφέων
πρέπει δια βραχυτάτων νά έξετάζωνται και έφ' δσον μόνον συμβάλ-
λονται εις τήν κατανόησιν των συγγραφέων. "Οπερ δέ σπουδαιότερον
■θ-εωροΰμεν ένταΰθ-α είναι νά κατανοήται ή σημασία εκάστης νέας
αγνώστου λέξεως, οπού τοΰτο είναι δυνατόν, διά της έτυμολογίας καΐ
συγκρίσεως προς άλλας συνωνύμους ή άντιθ-έτους λέξεις της αρχαίας
- ή της νέας, δπερ είναι και μορφωτικόν.

Έν δέ ταΐς καθαρώς συντακτικαις παρατηρήσεσιν έπεμείναμεν
περισσότερον, διότι αύται και κάλλιον πρέπει -νά έμπεδώνται, &τε
τό πρώτον έν τη διδασκαλία έμφανιζομένων τών συντακτικών κανό-

(*) Παιδαγωγική ΙιϊηάηβΓ - Παππαδοποόλου. Οοηταά - Σακβλλαρίου. «Διδά-
σκαλος» Ν. Έξαρχοπούλοο. «Ύπόδ. Διδασκαλίαι» Αάμψα. «Παιδαγωγ. Δβλτίον»-
Έλληνικοδ ΔιδασκαλικοΟ 2υλλόγου. «Παιδαγωγικ. Όμιλίαι» Γρατσιάτου κ.λ.π-



ε'

νω,ν, νεύχ,ερεστέρα.ν-.καΙ -τελειοτέραν κατανόησι.ν τφν

συγγραφέων" ούκ. ολίγον συμβάλλονται, καΙ τδ καλαισθητικδν τών
μαθητών συναίσθημα άναπτύσσουσι διά.της βαθυτέρας^παρατηρή-
σεως τοΰ. κάλλους. τοΰ_"Ελληνος λόγου και τέλος .άπαλλάσρουσι τον
μαθητή ν. άσκοπου πολλάκις ρε και απελπιστικής ,κατ' οίκον εργασίας.

/Ωσαύτως έπεμείναμεν έτι μάλλον και έν τρις. πραγματικοί ς
γεγονόσι*. διότι τάΰτα. αποτελούσα τον..'κυριώτερον._'σκρπδν .τής. των
συγγραφέων διδασκαλίας άτε ,πλουτίζοντα τον ..νουν. τοΰ μαθητοΰ
οι.ά, ..νέων_ γνώσεων,. · δι'. _ώ.ν . διαμορφουσι και. διαπλάττρυσιν, . αυτδ.ν
εύρύτερον. Διδ και παραβάλλομεν σχεδδν πανταχού τά αρχαία πραγ-
ματικά γεγονότα προς τά νέα και συνδέομεν στενώς τά_σχετικά διά
συχνών . παραπομπών" και δια .συγκεντρωτικών έρωτήσεων Ενα έπι-
τύχωμεν καλυτέραν έμπέδωσιν και εφαρμογήν τών γνώσεων, τούτων.

.....Προς. τούτοις έση^ιειώσαμεν τδ. περιεχόμενον τών κυρίων προτά-
σεων ινα ύπδ τούτου οδηγούμενος δ μαθητής και διά τοΰ τών δευ-
τερευουσών ,'συμπληρών αύτδ κατασκευάζη άφ' έαυτοΰ τδ πλήρες
νόημα της άει έρμηνευομένης παραγράφου οιηγούμενος. αύτδ έν
τέλει ώς έκθεσιν προς άσκησιν άμα . και εις τδ συνθέτειν τάς ϋδέας
αύτοΰ. Τ6 είδος τοΰτο τής εργασίας θεωροΰμεν σπουδαΐον διά την
εύκολωτέραν σύλληψιν τών τε σπουδαιοτέρων νοημάτων ιδία και τοΰ
δ'λου τής § νοήματος. Δύναται δ' ό μαθητής αυτενεργών νά μετα-
τρέπε■ ,τά ούτως . έξηγμένα κύρια νοήματα της § μεταβάλλων τά
ουσιαστικά εις ρήματα ή εις εμπρόθετους προσδιορισμούς, δπου τοΰτο
είναι δυνατόν οίον Πεσζοί'ΰ'ηαις χοϋ ΜανχιΌ'έου είς έαυτόν=Ό
ΜαντίΌ'εος εχει πετίοί&ηαιν είς εαυτόν η Περί της πεποιΌ"ή·
οεως του Μ. είς έαυτόν κ.λ.ζε. _____ ,·....

Δία διαφόρων δέ συγκεντρωτικών έριοτήσεων, πολλαχοΰ εγκατε-
σπαρμένων, ού μόνον την συγκέντρωσιν καΙ έφαρμογην τών δεοι-
δαγμένων έπεδιώξαμεν αλλά και τήν διαλογικήν μορφήν τής διδα-
σκαλία::, δι' ή ς τά μάλιστα κατορθοΰται ή αυτενεργός άφομοίωσις
τής ύλης ύπδ τών μαθητών, =1άν γίνηται καλή χρήσις τών ερωτή-
σεων τούτων. , ,

Προκειμένου" βέ περι Ρητορικών λόγων έθεώρήσαμεν έπάναγκες
νά δώσωμεν τω μαθητή και τύπον βαθυτέρας Ρητορικής και καλλι-
λογικής καθόλου επεξεργασίας, άλλαχοΰ μεν περισσότερον άλλαχοΰ



.στ

δ' δλιγώτερον έμβαθύναντες, ί'να επί τη βάσει της τοιαύτη ς εξετάσεως
τοΰ έρμηνευομένου τμήματος άναπτύσση δ μαθητής τάς παρατηρή-
σεις αύτοΰ προσθέτων νέας ή μεταβάλλων τάς υπαρχούσας. "Οτι και
τοΰτο τό είδος της έργασίας είναι ώφελιμώτατον, άτε άναπτύσσον συν
τοις άλλοις τήν παρατηρητικότητα των μαθητών καΐ προάγον καθό
λου τό καλαισ9-ητικόν αυτών συναίσθημα, είναι αϋτόδηλον.

Τέλος ένιαχοΰ μεν έξηγάγομεν ηθικά διδάγματα, άλλαχοΰ δέ
έδώκαμεν νύςιν προς έξαγωγήν τοιούτων, δπερ θεωροΰμεν άναγκαΐον
καΓ άπαραίτ>}τον" συμπλήρωμα της δλης των αρχαίων συγγραφέων
διδασκαλίας, διότι διά τούτων 6 μαθητής συνάγει οιονεί τον καρπόν
της έργασίας αύτόΰ.'" ' ' ·'··' " ' ! ··--."· ' "·'" '

Προς στενωτέραν δέ σύνδεσιν τών δεδιδαγμένο>ν και πρός καλυ-
τέραν έμτιέδωσιν αυτών έσημειώσαμεν και μείζονας μεθοοικάς ένό-
τητας, δπου εΰρομεν τοιαύτας, δπερ και ε£ς τδ διηγηματικόν σπου-
δαίως ασκεί τόν μαθητήν. Τάς εκασταχοΰ μεθοδικάς ταύτας ενότητας
έσημειώσαμεν έν τέλει της σχετικής ύλης, διότι μετά την έπι μέρους
έξέτασιν πρέπει νά γίνηται ή καθόλου τοιαύτη κατά λόγον φυσικόν.
Έν αρχή δέ εκάστης § κατ' ανάγκην έθεμεν βραχυτάτην μόνον έπι-
γραφήν δηλοΰσαν τό γενικώτατον μόνον νόημα προς άπλήν οδηγίαν
τοΰ μαθητοΰ έν τή ερμηνεία (Όδηγ. σελ. 111). Διά τον αυτόν λόγον
και πρό έκατέρου τών έρμηνευομένων λόγων προυτάςαμεν βραχυτά-
την μόνον υπόθεσιν καΐ ουχί άνάλυσιν, ήτις πρέπει νά γίνη έν τέλει
συμφώνως ταΐς έκεΤ ποικίλαις όδηγίαις, αί'τινες πρός τοΰτο έγένοντο.
Έκεΐ ό μαθητής αυτενεργών θά έπαναλάβη και θά συγκέντρωση τά
έπι μέρους νοήματα τοΰ λόγου, θά συστηματοποίηση τάς κεκτημένας
ήδη γνώσεις και θά έκθέση εκτενέστερον και λεπτομερέστερο ν τήν
ολην υπόθεσιν τοΰ έρμηνευομένου λόγου ασκούμενος οϋτως εύρύτε-
ρον και εις τό συνθέτειν τάς ιδέας αύτοΰ.

Κατά ταΰτα έ έπιμελής μαθητής δύναται έν συνειδήσει νά άκο-
λουθή τήν φυσι/.ήν τοΰ είδέναι δδόν ήτοι τά εξής 7 στάδια της
ερμηνείας. '" ·

α' "Αρσιν πάσης γραμματικής είτε λεξιλογικής δυσχερείας, ήτοι
έκκάθαρσιν τοΰ έδάφους τοΰ έρμηνευομένου τεμαχίου από παντός



'άγνωστού τύπου ή πάσης;άγνώστου σημασίας μετά βραχυτάτης άνα-
μνήσεως τών έκ τοΰ-Έλληνικοΰ Σχολείου γνωστών. ;··.-· γγ ·.

β' "Αρσιν πάσης συντακτικής ρυσχερείας,-, ήτοι έκκάθ-αρσιν τοΰ
:έρμηνευομένου έδάφους από παντός αγνώστου ^συντακτικού φαινο-
• νομένου ,1. ν.··1.::.·· ν<"·~ ν υο ·.·': . - :. γ.-;:· ~

γ' Έρμηνείαν κατά λέξιν έκάστης περιόδου γιγνομένην ευθύς
_μετά τήν συντακτική ν έξομάλυνσιν^ -·;· ·· ^

,δ'Πρόσκτησιν νέων πραγματικών γνώσεων εξαγομένων έκ τοΰ
;έρμηνευθέντος τεμαχίου, ήτις πρόσκτησις θά γίνηται Ασφαλεστέρα
- και μάλλον εμπεδος διά τών έν τέλει σχετικών συγκεντρωτικών
-έρωτήσεων 2. - , , , · -

ε' Έρμηνείαν έλευθέραν κατά τό μάλλον ή ήττον τοΰ δλού έρμη-
-νευτέου τεμαχίου, ήτις γίνεται μετά τήν ανωτέρω έργασίαν εις γλώσ-
σαν γλαφυράν και άρμονικήν έπαναλαμβανομένη μάλιστα πολλάκις
εν τε τή τάξει και έν τή κατ* ϋδίαν μελέτη, δπως ούτως ο μαθ-ητής
έςοικειωθη συν τή κατανοήσει και ε£ς τήν κεκαλλιεπημένην κα^
έλευθέραν μετάφρασιν τών αρχαίων κειμένων και είς τήν χρήσιν
καλαισθητικής και έπαγωγοΰ γραφομένης καΐ δμιλουμένης γλώσσης.

ς' Πρόσκτησιν καλλιλογικών γνώσεων καΐ Ρητορικών τρόπων,
-έξαγομένην έκ τοΰ θαυμασίου καΐ καλλιτεχνικού τών αρχαίων λόγου
και έκ τοΰ δαιμονίου έκείνων πνεύματος, προς άνάπτυξιν της δια-
νοίας και ϋδία τοΰ καλαισθητικού συναισθήματος τοΰ μαθητοΰ* και
ζ' Έςαγωγήν και κάρπωσιν τών έν τω έρμηνευθέντι τεμαχίω
διδαγμάτων πρός διάπλασιν και διαμόρφωσιν άμα και της καρδίας
τοΰ μαθητοΰ και πρός ήθικήν τελειοποίησιν αύτοΰ. Τών διδαγμάτων
τούτων θά γίνηται βεβαίως και εφαρμογή έπι τοΰ βίου ήμών.

' (') Πρός τελειοτέραν Ιμπέδωσιν τών γραμματικών τόπων καΐ τών συντα-
κτικών κανόνων δύναται δ διδάσκων μετά τό τέλος έκαστου μαθ-ήματος νάσκν;
τους μαθ·ητάς ύποβάλλων αύτοϊς γραμματικάς καΐ συντακτικάς Ιρωτήσεις καΐ
κατά τάς δύο διευθ-ύνσεις (ύποδ. Διδασκαλ. Αάμψα σελ. 242-243). Πρός τοΰτο
δύναται νά δίδ^ καθ·* έβδομάδα καΐ θέμα συντεθ-ειμένον έκ των λέξεων καΐ
φράσεων τών δεδιδαγμένων τεμαχίων, προσηκόντως ύπ* αύτοϋ μεταβεβλημένων.
'Αλλά καΐ άφ' έαοτοΰ δ μαθ-ητής δύναται νάσκήται είς τοΰτο.

(5) ΕΙς τοΰτο βοηθ-εϊται πολύ δ μαθ-ητής άν τ^ δποδείξει τοΰ διδάσκοντος
-διαιρώ τδ τετράδιον ερμηνείας είς διαφόρους έπιγραφάς('0δηγ. σελ. 98 ή καΙ
περιληπτικώτερον).
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Διά τής τοιαύτης :τών συγγραφέων, έκδόσέως παρέχονται τοί-
μαθητή άφθονα τά" μέσα προς

νόησιν τοΰ άρχαίόΐν πνεύματος, καταργείται ή άσκοπος κατανάλω-
σις πολυτίμου χρόνου, διεγείρεταινή::αύτένεργία τοΰ μαθητού· και
δ προς την σπουδήν τών αρχαίων συγγραφέων έρως αύτοΰ και τέλος:
παρέχεται ή ευκαιρία δπως ό μαθ-ητής διεξέλθη πλείονα ΰλην, διότι-,
άποκαθαιρομένου τελείως τοΰ έδάφους ευχαρίστως χωρεί ούτος έπι.
τά πρόσω ουχί τυφλώς και μηχανικώς ακολουθών έπιβλαβή βοηθή-
ματα , αλλά μετά προσοχής κάι αύτενεργίας φύσει διεγειρομένης:
εξετάζων βαθύτερον τά πράγματα. Ούτώ δ' εκπληροΰται, φρονοΰμένΓ
τελείως 6 σκοπός τής τών αρχαίων συγγραφέων ερμηνείας, δ'στις"
είναι -ί) βαρεία άλλ\ ενχερης κατανόησις αυτών, τδ μεν προς
διαμόρφωσιν -τοΰ γλωσσικού συναισθήματος τών μαθητών, τδ δε.
πρδς πορισμδν τών έν τοις συγγράμμασι ποικίλων γνώσεων και
σπουδαίων διδαγμάτων, δι'~ών τά μέγιστα αναπτύσσεται και τελειο--
ποιείταιδ άνθρωπος* ν, '■'-· ^ :':!':ΧΛ ι* -

Παρά πάσαν δμως τήνώμολογημένην ώφέλειαν καΙ χρησιμότητα
τών τοιούτων βιβλίων, Υπάρχει ανάγκη και έύμεθόδου διδασκαλίας..
Α ι αυτής ό διδάσκων ζωοποιών τδ βιβλίον τοΰτο θέλει καταστήσει
αύτδ ώφελιμώτερον. Αύτδς διά ζώσης παιδαγωγικής διδασκαλίας
θέλει" εμφυσήσει εις την άπειρον έτι διάνοιαν και εις τάς άπαλάς
τών μαθητών ψυχάς τδ έν τοις τοιούτοις" βιβλίοις έγκατεσπαρμένον-
-/άλλος κα! τδν άφθονον πλοΰτον ώς πράγματικήν ζωήν.

Ε'ίθε και τδ έργον τοΰτο νάποβή ώφέλιμον τή σπουδαζούση νεο
λαία έπ' άγαθω αυτής τε και τής Πατρίδος, ήτις έσται ευτυχής κυ
βερνωμένη ποτε υπ" ανδρών έμβεβαπτισμένων εις τά θεία ταΰτα:
νάματα τής αρχαίας σοφίας, ές ης έπήγασεν δ πολιτισμός συμπάσηςτ
τής άνθρωπότητος. - ,.Γ', ........-

*£>» Κηρίν·0·€ο τη 15η Φεβρουαρίου 1911. '> --·-

" ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙ Δ. ΚΑΘ ΑΡΕΙΟΣ.

: ' . - . Δ. Φ. Καθηγητής :··' : ·'
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Α/ Περί λόγου.

«ν/Τ'Ί .'/ογοΛ νόΙ·':·»»? ντότ :Γί:$ ηχμ/ΐ> ((τν,χ^Γ) ιί

1. Ό γραπτός λόγος (ή γλώσσα) διαιρείσαι είς τον πεζόν λόγον και είς;
τον σΐοιητιχόν λόγον (τήν ποίησιν). Και ό μεν πεζός λόγος διαιρείται είς τήν
5Ιστορίαν, Φι?.οσοφίαν και. Ρητορείαν, ό δέ ποιητικός είς το "Επος, τό Μέλος
(λυρικήν ποίησιν) και τό Δράμα ('). "Εκαστον δέ τών ·3 ειδών της ποιήσεως
αντιστοιχεί είς εν τών 3 ειδών τοΰ πεζοΰ λόγου, ήτοι τό "Επος εις τήν
Ίστορίαν, χό ΙΟ έλος είς τήν Φιλοοοφίαν και τό Δράμα είς τήν Ρητορείαν
(αετέχον δμως και φιλοσοφίας). Και ή μεν Ιστορία αντιστοιχεί πρός τό "Επος
διά τήν διηγηματικήν μορφήν* όπως δηλ. ή Ιστορία είναι διήγησις γεγονό-
των έν πεζφ ?ν.όγφ ουτω καί-τό "Επος είναι διήγησις γεγονότων έν ποιητικά»-
λόγω. Ή δέ Φ«,λοσοφία αντιστοιχεί πρός τό Μέλος διά τό ύποκειμενικόν της
σκέψεως αμφοτέρων" δπως δηλ. ή Φιλοσοφία έν τώ πεζώ λόγο) εξετάζει τόν
έσωτερικόν άνθρωπο ν (τον νουν και τήν καρδίαν) οϋτω και τό Μέλος έν-τω
ποιητικώ λόγω αναφέρεται είς τον έσωτερικόν άνθρωπον, ήτοι εκφράζει συν-
αισδ-ηματο·.. Ή δέ Ρητορεία αντιστοιχεί πρός τό Δράμα διά τήν ύπόκρισιν και
τον έναγώνιον (σφοδρόν) λόγον αμφοτέρων δπο.)ς δηλ/ ή Ρητορεία έν τφ
πεζώ λόγω είναι ζωηρά παράστασις τών σκέψεων τίνος, οΰτα) και τό Δράμα έν
τώ ποιητικώ λόγω είναι παραστατική έκτέλεσις τών διανοημάτων τινός.

2. Και τά έ'ξ ταΰτα εϊδη τοΰ λόγου έκαλλιέργησαν και ανέπτυξαν θαυμα-
σίως οι αρχαίοι "Ελληνες δσον ουδείς άλλος λαός έν τή ύφηλίω από τών
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον κατέλιπον δ' οΰτω ήμϊν τά αθάνατα
εκείνα αρχαία Ελληνικά συγγράμματα, άτινα πάντες οί νεώτεροι λαοί πολύ
δικαίως έχουσιν ώς πρότυπα έν πάσαις αύτών ταΐς πράξεσιν ώς άκένωτον

πηγήν πάσης γνώσεως. . .

, ί,'ί;ν 4Ϊ.) V 1 * Λί * Ο ~ Λ" ζ' <.'&? ν{ι)Οί3 Η" ω Γ » -2 8 -8

3. Διακεκριμένοι αρχαίοι συγγραφείς τοιούτων έργων σίοζομένων έτι.
και σήμερον (διότι πλείστα συγγράμματα άπώλοντο καεντα ή άλλως κατα-

(*) Τά τρία ιΐδη τον πεζοϋ λόγον ιϊ>αι γεγραμμένα είς λόγον «αταλογόδην-

δηλ. κατά σειράν, τά δε τρία είδη τον ποιητιχοΰ λόγον εις λόγον εμμετρον δηλ..

·»· * /■■■'■■■ ·'-·>? 5 : :·κίδ ·· · ν. λ γ \>ίνθΛ.ν:ίΐ> ·. νίί'ΟΟ-ρΛι ν ο ο :ϊ φ )ΐ (ί η

εις οτίχονς.
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στραφέντα) είναι ΊστοριχοΙ μέν δ Ηρόδοτος, ό Θουκυδίδης, ό Ξενοφών κ.λ.π
Φιλόσοφοι δέ ό Πλάτων, ο 'Αριστοτέλης Ρήτορες δέ ό Ισοκράτης, 6

Αυσίας, ό Δημοσθένης κ.λ.π. Έπιχοι δέ ποιηται 6 κορυφαίος "Ομηρος, ό
Ησίοδος κ.λ.π. Λνριχοί δέ ό Σόλων, δ Σιμωνίδης, δ Αρχίλοχος, ή Σαπφώ, -
<δ Πίνδαρος κ.λ.π. και Δραματικοί δ Αισχύλος, ό Ευριπίδης και ό Σοφοκλής·

Β' Περί Ρϊΐτορείχς.

Ή Ρητορεία εϊτε ρητορική (τέχνη) ανήκει είς τον πεζόν λόγον. Είναι δέ
Ρητορεία ή ζωηρά καΙ έντεχνος παράστασις τών σκέψεων τίνος. Φύσβι δ'
■αυτή αναπτύσσεται παρά τοις φίλελευθέροις καΐ,.δή παρά τοις δημοκρατου-
μένοις λαοίς, παρ'οις υπάρχει και ή έ^ευθερία τοΰ λόγου, ήν απαιτεί ή Ρη-
τορεία. Παρ' "Ελλησι; κατ' εξοχήν άνβπτύχθη και τό είδος τοΰτο τοΰ λόγου
άρξάμενον από τών αρχαιοτάτων χρόνων. Τά πρώτα στοιχεία της ρητορείας
ευρίσκονται από τών "Ομηρικών χρόνων επί της μοναρχικής βασιλείας και
είτα επί τής τυραννίδος. Άλλά κατά τους αρχαίους τούτους χρόνους ή Ρη-
τορεία είναι κτήμα ολίγων μόνον ανθρώπων εχόντων έμφυτον τό χάρισμα τοΰ
λόγου (εύγλωττιαν). Τοιούτοι ήσαν οί Όμηρικοι ρήτορες Νέστωρ, Όδυσσεύς
κλπ., βραδύτερον δ' έν Αθήναις ό Σόλων, ό Πεισίστρατος, ό Κλεισθένης και
Ίδί^ ό Περικ?.ής. "Από δέ τών χρόνων τοΰ Περικλέους ή Ρητορεία έν Αθή-
ναις αναπτύσσεται έτι μάλλον. Βραδύτερον δέ, διά τής έκ τής Σικελίας (ένθα
τό πρώτον διά τοΰ Τισίου και Γοργίου είχε διαμορφωθή ή έντεχνος ρητορική)
-εισαχθείσης είς Αθήνας υπό τοΰ σοφιστοΰ Γοργίου διδασκα?αας τής εντέ-
χνου Ρητορείας, άνετττύχθη αύτη έτι μάλλον και διεμορφώθη.

Κυρίως δμως ή Ρητορεία διεμορφώθη τελείως και άνήχ-θη είς έπιστημο-
νικήν περιωπήν από τοΰ Πελοποννησιακού πολέμιου και εντεύθεν κα'». ιδία
■εν Αθήναις, ένθα συνετέλεσαν πολύ είς τήν τελειοτέραν διαμόρςρωσιν αυτής
τό δημοκρατικόν πολίτευμα, ή έμφυτος εύγλωττία τών πολιτικών ανδρών, ή
-συστηματική διδασκαλία τών σοφιστών, τό φιλόδικον τών Αθηναίων και ή
καθόλου πνευματική ακμή τής πόλεως. -

Γ" Περί των εέδών τοΰ ρικαϋ

Τό πολιτικόν βήμα, τά δικαστήρια καΙ αί πανηγύρεις ήσαν τό στάδιον
πής ενεργείας τοΰ ρήτορος. Διό 3 εϊδη ρητορικοΰ λόγου έμορφώθησαν 1) τό
<ινμβονλεντιχόι , περιλαμβάνον δημοσίας πολιτικάς αγορεύσεις, έπιδιώκον τό
συμφέρον και αφορών τον μέ?ι.λοντα χρόνον 2) τό διχαπκόν, περιλαμβά-
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νον λόγους έν δικαστηρίω, έπιδιώκον τό δίκαιον και αφορών τόν παρελ-
θόντα χρόνον και 3) το ατανηγνριχόν (η ε π ι δ ε ι κ τικ ό ν), περι?.αμβάνον
εγκωμιαστικούς έν πανηγύρεσι λόγους, επιδ ιώκόν, τό ηθικόν, καλόν και
•άφορων τό παρόν, άναμιμνησκόμενον δ' όμως και τοΰ παρελθόντος καίπροει-
κάζον και τό μέλλον. ' —■ 5 Γ „γ -

Και τό μεν πολιτικό ν βήμα έν Αθήναις ήτο κυρίως τό βήμα της Εκκλη-
σίας τοΰ δήμου συνερχομένης τετράκις μεν τακτικώς, πολλάκις δέ και έκτά-
κτως κατ' αρχάς μεν εις τήν άγοράν ειτα δ' είς τήν Πνύκα και βραδύτερον
«ις εό θέατρον., Τά σπουδαιότερα δέ έργα της Εκκλησίας ήσαν ή ψήφισις
■νόμων, ή εκλογή αρχόντων, ή κήρυξις πολέμου, αί συμβάσεις, 'αί συμμαχίαι
κλπ. Κατ' έξαίρεσιν δέ έδίκαζεν ή Εκκλησία και τάς εισαγγελίας
(μηνύσεις διά σπουδαία δημόσια αδικήματα). Άπό τοΰ βήματος της-Εκκλη-
σίας, τ^ άδειος τοΰ προεδρεύοντος αυτής Πρυτάνεως, ήγόρευον περί παντός
•σπουδαίου ζητήματος οι ρήτορες (προτιμωμένων τών πρεσβυτέρων) φέροντες
στέφανον έπι της κεφαλής, ό δέ λαός ά-τεφαίνέτο διά χειροτονίας (άνατάσεως
τών χειρών)1. Ή άποζημίωσις εκάστου τών έκκλησιαζόντων ήτο κατ' αρχάς
μεν όβολός είτα, δέ διώβο?νθν και βραδύτερον τριώβολον. "Ετι δέ και έν τή
Βονλτϊ έγίνοντο σπουδαΐαι αγορεύσεις και μάλιστα κατά τάς δοκιμασίας, ήτοι
τήν έξέλεγξιν τών αρχόντων (Μαντιθ. § 1).

Τά δέ διχαστήρι-τ ήσαν πολλ,ά και διάφορα έν Αθήναις, ών σπουδαιό-
τερον τό εξ 6 χιλ. δικαστών άπο τελούμε νον της Ή λ ι α ί α ς, διηρημένον είς
10 τμήματα (ανά 500 εκαστον τών 1000 όντων άνα^ηροκιατικών) καλού-
μενα και ταΰτα δικαστήρια. Δι' ιδιαιτέρας κλ.ηρώσεο:>ς κατά τήν πρω'ίαν
της δικασίμου ημέρας ώρίζετο ποιον τμήμα και τίνες δικασεαί έμελλον νά
δικάσωσι τάς κληρωθεί σα ς δίκας. Ένοίπιον. τούτων ήγόρευεν ό διώκω ν
(=κατήγορος ή ενάγων) και ρ φεύγων (^κατηγορούμενος ή έναγόμενος)
έφ' ώρισμένον χρόνον όριζόμενον δι' υδραυλικού ωρολογίου καλουμένου κλε-
ψύδρας, ής έπελαμβάνετο (έκρατεΐτο) τό ύδίορ κατά τήν έν τώ μεταξύ
■ανάγντοσιν τών μαρτυριών, νόμων, απογραφών κλπ. Μετά τήν άγόρευσιν έγί-
νετο ή ψηφοφορία και έξεδίδετο ή άπόφασις τών Ήλιασεών, ήτις ήτο ορι-
στική. Ό ερήμην δμως δικασθείς ήδύνατο εντός δύο μηνών νά έπαναλάβη
τήν δίκην άν δ' δ ενάγων δεν ένεφανίζετο ή δίκη έξηλείφετο. "Εκαστος δι-
καστής έλαμβάνεν ώς άποζημίωσιν έν αρχή όβολόν, είτα διώβολον και μετά
ταΰτα τριώβολον. Πλήν τών Ήλιαστών ήσαν κάί οι καλούμενοι δ ιαιτη-

(1) Ή δε κρνβδην (=μυστικη) -ψηφοφορία έγίνετο μόνον έν έκτακτοι;
^τεριστάαεσιν, ιον έν τφ όστρακισμω, έν τη απονομή πολιτιχοΰ δικαιώματος
τρός ξένους κλπ. έν γένει <5έ έπι προσωπικών ζητημάτων.
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ταί (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) δικασταί, ών ή έξόυσίά έξήρτάτο έκ τής βδυλ/ή-
σεώς'τών διαδίκων. "Ετι δέ ήσαν και ο\ν κ ά τά δ η μ ο υ ς δ ί κ α σ χα, ί, δι—
τίνες περιερχόμενοι τους δήμους έδίκαζόν τάς μικράς δίκας (είρηνο&ίκάΐ).*''

5 Άί δέ πανηγύρεις ήσαν διάφοροι και ποικίλάι, οΐόν πόλίτικάί, θρητκευ—
τικαί κλπ. έτι δέ αί κηδεϊαι κλπ.

.ο /

ΛΛί · ν ν; ι - ^γυ παοχ^'/Ί <> 12οτ

.Α., Ι*ήτορες , λογογράφο,( · «

τ;:

01 διάδικοι έν Αθήναις ώφει?.ον νά άγορεύωσιν αύτοπροσο'ϊπως πλήν*
τών γυναικών και παίδων ύπέρ ων ήγυρεύον συγγενείς ή επίτροποι αύτών-
Έπετρέπετο δμως μετά τον διάδικον νά 'ομίλήσή και έτερός τις συγγενής ή;
φίλος,"δ καλούμενος δπως και σήμερον σ υ ν ή γ ο ρ ό ς. Επειδή δμως πολ?.ά—
π?^ασιασθέντων τών νόμων οι διάδικοι ώς έπι τδ πολύ ήδυνάτοι»ν νά ύποστη-
ρίζωσιν εαυτούς νομικώς, άνεφάνησαν οί" καλούμενοι" λόγογράφοι, ήτοι συγ-
γραφείς λόγων, ο'ίτινες έμπειροι δντες τών νόμων και τής ρητορικής τέχνής
έγραιρον έπι χρήμασι λόγους διά τοος πελάτας αύτών, οΐτινες έκμανθάνοντες:
άπηγγελλον αύτούς προ τών δικαστών (1).'

Εισαχθείσης δέ τής διδασκαλίας τής ρητορικής τέχνης έν Αθήναις ύπα-
του Γοργίου έγένοντο ρητορικαι σχολαί, έν αίς οί ?^ογογρ(1φοι ούτοι ρήτορες
έμορφοΰντο τεχνικώς. Έκ τών σπουδαι,οτ4ρων δέ τοιούτων έν Αθήναις ρητό-
ρων ανερχομένου είς δέκα είναι και δ Ισοκράτης, Λυσίας, Δημοσθένης κ.λ.π.-

Ε' Βίος και εργά τοΰ Αυοίου.

Ό Λυσίας έγεννήθη τω 444 έν Αθήναις, ένθα δ πατήρ αύτοΰ Κέφαλος:
μετωκησεν έκ Συρακουσών τή προτροπή τοΰ .φίλου του Περικλέους. Κατα-
γόμενος έκ καλής και ευπόρου οικογενείας 2 έξεπαιδεύθη μετά τών έπιφα—

(1) Και πολιτικούς και πανηγυρικον- λόγους εγραφον οί τοιοΰτοι λογογρά—
φοι έπι χρήμασιν. . : . - - . ..-_,.

(-) Ό πατήρ τοΰ Λυσίου Κέφαλος εΐχεν ε» Π<-ΐραιεΐ βργοσ ιάσιον ασπίδων.
/Ιίά δε την έν ταΐς δηιιασίαις λειτουργίαις έλενϋεριότ?]τα και την έν τη βιομη-
χανία δραστηριότητα του άπέλανσε τη; άτελείας τεν μζτοικίου, οπερ ήτο φόρο?
12 δρχ. ας δ μέτοικος προσέφερε τη πάλει ίνα τνγχάνη της των νόμων προστα-
σίας. Προς τούτοις έκτηοατο και πολιτικά δικαιώματα, οιυ» να ενεργή άνεν
προστάτου "Αθηναίου τας νποϋέοεις τον, να εχη άγρούς, οικίας, γήπεδα κ. λ. π
ητοι έγέ>ετο Ισοτελης μέτοικος, μόνον των άρχων τής πόλεως μη δυνάμενος νά
μετάσχτ]. ΎΠτο δ' εύϋποληπτότατος συνδεόμενος στενώς μετά τοΰ Σοφοκλέους^.
Σωκράτους, Πλάτωνος κ. λ. π. '^αι ιΐ/ε μεγάλην δνναμιν έν Ά&ήναις.
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"νεοτέρων Αθηναίων. Δεκαπενταετής δέ περίπου.μετέβη ως άποικος μετά τών
-αδελφών του κάι οόιλων/Αθηναίων εις" Θουρίους της Ιταλίας, ένθα έσπού-
δασε και τήν ρητορικήν "τέχνην, παρά'τφ σοφιστή Τισία. Μετά την καΐάστρο-
φήν δμως τών Αθηναίων έν Σικελία (τφ 413 γένομένην) κατηγορηθείς μετ'
-άλλων ώς Άττικιστής εφυγεν εις Αθήνας, ένθα έζησε τό ν υπόλοιπον βίον
του. Έπι δέ τόϊν'-,3?ριάκόνϊα ' συνελήφθη' έπι^^ανάτίρ ώς δημοκρατικός, αλλά
-διαφυγών έσώδη είς Μέγαρο-, οπόθεν βραδύτερον συγκατήλΰεν είς Αθήνας
μετά τοΰ Θρασυβούλου, δν έβοηθησε διά πολλών χρημάτων και όπλων πρός
-έκδίωξιν τών τυράννων. Μετά τοΰτο ανακηρυχθείς διά τούτο ί σ ο τ ε λ ή ς
μ έ τ ο ι κ ο ς ίδρυσε ρητορΐκήν σχόλ,ήν έν Αθήναις και έδίδασκε τήν Ρητορι-
κήν γράφων άμα έπ' άμοιβή και λόγους ώς λογογρά'φος ' μετά μεγάλης έπιτυ-
χίας. Απέθανε δέ τω 378 π. Χ. έ νΑθήναις. · 1: ■.·<■;;

"Εργα Λυσίόν. Ό Αυσίας ώ ς ρήτωρ λόγογράφος υπήρξε πολυγραφίύτατος
-γράψας' περί τους 230 λόγους, ών δμώς μόνον 34 σώζονται ανήκοντες και
«ίς τά 3 είδη τοΰ ρητορικού λόγον, προ πάντων δέ είς τό δικανικόν. Έκ τών
λόγων δέ τούτων μόνον τόν κατ' Ερατοσθένους έξεφώνησέν ό ίδιος έν δικα- '
στηρίω, τοϋς δ' άλλους έγραψεν υπέρ άλλων έπι χρήμασιν. Εί και έγραφεν ό
Αυσίας λόγους πρός χρήσιν διαφόρων προσώποή·, άλλ' δμως κατιόρθου νά
-είσδύη βαθέιος είς τό θέμα τοΰ ?*.όγου, είς τόν χαρακτήρα τών λεγόντων είς
τήν κοινωνική ν θέσιν αυτών, είς τήν άνατροφήν και τήν ήλικίαν αύτών και
νά μεταχειρίζηται τό κατάλληλον λεκτικόν και τό άρμόζον ΰφος, ήτοι είχε
,μεγάλην ή θ ο π ο ι ΐ α ν. Τό δέ λεκτικόν αύτοΰ είναι ακριβές, χαρίεν και
άπλοΰν και δεν στενοχωρεί τόν άκροατήν αλλ" εξαπατά αυτόν. Έχει συνή-
θως μικράς περιόδους ά?ν.λσ πυκνά νοήματα. Αί φράσεις αύτοΰ είναι κυιναί
και απέριττοι (ισχνός λόγος), μόνον δ' έν ανάγκη μεταχειρίζεται έντεχνον
-περιοδολογίαν, σπανιοιτερον δέ σχήματα διανοίας ή λέξεως. Έν γένει δέ τό
λεκτικόν τοΰ Λυσίου διά τάς άρετάς του είναι τό άριστον δείγμα τοΰ άττικού
αλόγου έν τη Ρητορεία, δπως τό τοΰ Ξενοφώντος έν τή Ιστορία.

Αί,αέρεοίς τοΰ ρητορικοί} λόγον».

Πάς ρητορικός λόγος, είτε συμβουλευτικός, εϊτε δικανικός, είτε πανηγυρι-
■κός είναι, διαιρείται είς τρία μέρη, τό προοίμιο ν, τήν δ ι ή γ η σ ι ν και
τόν έ π ί λ ο γ ο ν. Έν μέν τω προοιμίω ό ρήτωρ δηλοϊ τόν τρόπον τής ομι-
λίας του και προδιαθέτει εύμενώς τυύς δικαστάς ή άκροατάς, έν δέ τή διη-
θήσει εκθέτει τους αποδεικτικούς λόγους ή τά πράγματα και έν τω έπιλόγω
-συγκεφαλαιών τά είρημένα επικαλείται τήν εύμένειαν τών δικαστών ή ακροα-
τών. Τό προοίμιον και ό έπίλογος συνήθως είναι βραχέα, ή δέ διήγησις
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μακρα. Ο Λυσίας εχει μεγάλη ν δεξιότητα εν τοις προοιμιοις, ζωηρότητα^
και γοργότητα έν ταϊς δίηγήσεσι, σαφήνειαν έν ταΐς άποδείξεσι και συντο_

ιιίαν έν τοις έπιλόγοιά, δι ών πείθει πάντοτε. Διό πάντοτε'σχεδόν ένίκα.

'7·;;ι ι :·■·> α ι η *·.:■. [Ί\η'ϋ\οη\' «.! I ·:>χ) να ν·οιχν/[ίϋ7. νιοτ Υ|Η»

Υθί«1 > ·'··''·- *.< >'" '« ·..' Γ ίίΟ,'Γ^»; .· > < ϊ V I .!>.»!· '·. Α' - ' ·ί ν : |ί 7 Γ;; Νϋ : ■ Λ' νν>λΛ»>

ΟερΙ'τ-^ς πολιτείας τών Αθηναίων. ... ,Γ0Τ

. ϋ'/>! ?! /.' ·. ■-·> ν»(ι.\μ Τί;χ*»υϊ> ·/;.{< ·ΐτ'ΐ0.θ!.| υβΟοΤλ» •·,.»9 ,'ί'ί {ίΟ;·.Γ>§ ν»··>γ·/·"ϊ»«ίό·

1, Έν τή πολιτεία των Αθηναίων ύπήρχον πολλοί άρχοντες,, ών σπου.-.

δαιότεροι ήσαν οί εξής- . γ ,γ \.'·:]κ νιο· . ν ; ·/;-

Στρατιωτικοί άρχοντες ήσαν 1) οί 10 στρατηγό ί, εις έξ εκάστης.,
ψνλης 1 έκλεγόμενοι διά χειροτονίας έκ της τάξεως των πλουσίων μόνον χαί.
δή των εχόντων είδικάς γνο^σεις. ΤΗσαν ισότιμοι προς αλλήλους, άρχοντες έκ.
περιτροπής επί . μίαν ήμέραν έκαστος, άπετέλουν δέ την άνωτάτην αρχήν έν
Αθήναις έχοντες και τό δικαίαηια να συνάγωσι τήν Έκκ?*ησίαν δια των πρυ-
τάνεων. Κυρίως εΐχον τήν άνωτάτην στρατιωτικήν διοίκησιν. Ιν τε πολεμώ-
και έν ειρήνη, παρασκευάζοντας τα τοΰ πολέμου, κηρύσσοντες αυτόν ή συνομο-
λογοΰντες είρήνην κ.λ.π. 21 ρί τ α ξ ί α ρ χ ο ι, 10 έξ έκάστι^ς φυλής εκλεγόμενο^
ένιαυσίως διά κλήρου και όντες υπό τάς διαταγάς, των σττρατηγών, μεθ' ών
συνεβουλευοντο π^ρί των πολεμικών και ους ά\επλήρουν έν ανάγκη. 3) οί.
λ ο χα γ ο ί, διοριζόμενοι υπό των ταξιάρχο^ν και υπαγόμενοι εις τάς διαταγάς.
αυτών. 4) οί ίππαρχοι, δυο όντες και χειροτονούμενοι έξ άπάντων τών
Αθηναίων ήγοΰντο τών ίππέα>ν (5 φυλών έκάτερος) και, ήςαν ισότιμοι τοϊς
στρατηγό ϊς. δ) οί .φ υ λ άρχοι, άρχοντες τών ιππέων εκάστης φυλής, υπα_,
γόμενοι εις τούς ίππαρχους και χειροτονούμενοι υπό τών φυλετών αυτο^ν.
οί Δ ε κ ά δ α ρ χ ο ι, βοηθοί τών φυλάρχων διοριζόμενοι ύπ' αυτών.. ;ι ι Γ, ,Χ
. . Β'.·, Διοικητικοί άρχοντες ήσαν 1) οί 9 ά,ί? χ ο ν τ ε ς, έκλεγόμενοι διά,κλή-,
ρου έκ πασών τών φυλών και τάξεων και έχοντες είδικήν ύπηρεσίαν έκαστος,
ήτοι ό "Α ρ χ ω ν (επώνυμος) εποπτεύων τήν οίκογένειαν καθό?νου (προστατεύων
τούς γονείς, τάς χήρας, τά ορφανά κ λ.π.) και έπιμελούμενος τών διαφόρο^ν
θρησκευτικών πανηγύρΞύον (Διονυσίων, Θαργηλίων) και θεουριών-^κλπ. ό Βα'
σ.ιλβύς έποπτεύοον τους ιερούς τόπους και έπιμέλούμενος τών θρησκευτικών
διατάξεων έν γένει και τών μυστηρίων, ό Π ο 7» έ μ α ρ χ ο ς τελών τάς θυσίας

και διοικώ ν τά επιτάφιοι και έναγίσιιατα, έχο3ν δέ δικαιοδοσίαν και επί τών

Ί » Γ» μ γ μ ι ;Υ ν·ί·7 , · ιμ ιι ί ό ο ο γ. ι,τ ..ιο^Μ ·"-''·' ;··'> : ·;·° '

'. ϊ ■ :..:'; . ΤοϊΐόίΟ νό? .ΪΟλγγΛ *]<>>! η ■ ■.; ·· ·· γγ ώ γ ·/■'■)!· ν IV -'ογο \ τ. ■-; νότ
0) ΑΙ φυλαϊ ήααν 10, ή 'Ερεχϋηΐς, Αίγηΐς, ΠανδιοτΙς, ΑεοντΙς, 'Ααα· -

μαντίς, Οίνψς, Κεκοοπίς, 'Ιπτιοΰωντίς, Αίαντις και 'Αντιογίς. Τό3 306 π. Χ.

·;■/'·.'.·! : 1.,·! ·,·;: ■ / •·ί·>· '.'.ιΓ. .... * , ■:> ··.. . ···'':. Γ ·'' : " . ' . " ; ! Λ

προσετί&η και ή *Αντ<γονις και ή Αημιγτριάς, βραδύτεροι δε και ή Ήτολεμαις.

Τφ δε 200 π. Χ. π£θ3ετίΰη και η Άνιαλίς καταργηθείσης της 'Αντιγογίδος-

»0· {γ ..·. : .·..;·'.' }λ>ίιη 1··ί· ι. /'.ι ;ον'.)'λγ/'.3 ·' ιλ»χ /οι«ί( οο^τι οί

και Δημητ^ι τυο;.
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μετοίκων και άπέλευθέρων, κάί'όί Θ έσ μ οΐΚέ τα ι, (> "'δντες και έπίμελοΰμε-
νοι των νόμων έν γένει, ών τήν'λΰσιν ή μεταρρύθ^ιίσιν είσηγοΰντο, ορίζον-
τες δέ τάς ημέρας της συνεδριάσεως των δικαστηρίων και της εκδικάσεως
τών δικών. 2) οί' ε νδ εκ α,ΙΟ με^' ενός γραμματέως,Γ'/ίλήφόΰμενοέ άφ' εκάστης,
φυλής και αποτελούντες τήν έκχελεστικήν έξουσίαν της πολιτείας (δεσμωτή-
ριον, σωματικαί ή θ-ανατικαί ποιναί κλπ.); εισπράττοντας δέ πολλάκις και τά.
οφειλόμενα τω δημοίιίω και άπογράφοντες τά υπό τοΰ δημοσίου αμφισβη-
τούμενα κτήματα τά υπό ιδιωτών κατεχόμενά, και 3) οι αστυνόμοι
ά γ ο ρ α ν ό μ ο τ, με τ ρ ο ν ό μ ο ι (μέτρα και σταθ μά), σ ιτο φυλακές^
έ'π ι μ ε λ η τ α V (εμπορίου, νεωρίων, κρηνών),' ό δ ο ποιο ι, V8 δ όποιο ί,
άθλοθέτα ι, β ο ώ ν α ι, ο' ι τ ώ ν α ι, ζ η τ η τ α ί,! έ ξ ε τ α σ τ α ί, π ο ρ ι-
σ τ α ί, έ π ι σ τάτ ά ι κλπ., 'μετα ειδικής υπηρεσίας έκαστος.

Γ'' Οικονομικοί άρχοντες (διαχειρίόταί χρημάτων). Τοιούτοι ήσαν οί.
διάφοροι τ α μ ί α ι, οίον οί τών ί ε ρ ώ ν χ ρ η μί.!ά τ ω ν" των διαφόρων Θεών,.
οί έ λ λ η ν ο τ α μ ί α ι, οί τ α μ ί α ί τ ο Ό δ ή μ ό υ, οί επί τών "0· ε ω ρ ι-
κ ώ ν, τών στρατ ιωττίκών, της δ ι ο ι κή'σε ω ς' κλπ.

2. Αρχαιρεσία.ι. Ιϊλήν τών υπό τών φυ?.ών χειροτονουμένων αρχόντων,
έχειροτονοϋντο και πάντες οί πρός''πόλεμόν εκλεγόμενοι και οί ταμίαι τών
στρατιωτικών, τών θεωρικών, τών κρηνών και της διοικήσεως. Πάντες δ· οί.
λοιποί άρχοντες, ήσαν κληρωτοί. . . ...-. - ,β «,· ,..;„> Α'»<5 νώπ.'οπ ·/.'·.»;'■

3. Δοκιμασία, άρχόντων, Έν "Αθήναις ^πάντες οί άρχοντες, κληριοτοί καν
αιρετοί, πριν 'άναλάβωσι τά καθήκοντα αΰτών, ώφέιλόν νά δοκιμασθώσ ι
δηλ; νά' εξέτασθώσι. καθ* ολον τον δημόσιον και τόν ιδιωτικό ν βίον αυτών-
Τοϋτο έγίνετο έν τί) Βουλή τών 500 κατ' αρχάς μεν ανεκκλήτως είτα δε μετά.
δικαιώματος εφέσεως εις ήλιαστικόν δικαστήριον.Τόν δοκιμαζόμενον ήδΰνατο-
νά κατηγορήση ό βουλόμενος τών 5Αθηναίων. |Πρβλ.Λ και έν ΜαντιΌν'§ 1)

4. ΆρχαΙ της βονλης. Ή βόύλή ειχρ.ν ιδίους άρχονταςκαίΌπηρέτας·
χόίουτο ι "δ1* ήσαν ί) οί Πρυτάνεις, ήτοι οί 50 βου?,ευταί εκάστης»πρ,υ*
τανευοΰσης (επί,36. ημέρας) φυλής, Τοί διοικούντες τά της βουλής διά τού-
άνά 24 ώραϋς κληρουμένου (λαγχάνοντος)·προϊσταμένου- αύτών, οοτις έκαλεΐτο
έ π ι σ τα της ή( · π ρ ό ε δ ρ ο ς. 2) οί γ ρ α μ ματ ε Τ ς, 3 τόν αριθμόν, έκ-
τελόΰντες σπουδάίάν υπηρέσίαν έν τη βούλη (φυλάττοντες νόμους, γράμματα,
κλπ.). Τούτων ό γ' γραμματεύς άνεγίγωσκεν έν τη βουλή;. δσα γράμματα ήτο
άναγκαΐον νά άλ'αγνωσθώσ-ν.3) Οί> διάφοροι υ π η ρ έ τ «{νυνί κλητηρβς) κλπ:

Γ Τ5.: "Εργα. τής βονλης·. Ή βου?*ή έκτός'της προβουλευτικής εργασίας της
είχε και δι ο ικη τ ι κ ή.ν αποφασίζουσα περί,. δα,ρικητικώγ,,μεταβο?.ώ^, κρί-
νουσα -τους άρχοΛαο,ς, έπιβλεπουσα τήν χρηματικήν διαχείρισιν κλπ..τκάίιδ ι-ο

Ρ **«">< '<{ί·3 ί,Γι'.ι ϊϋύΊιΛί5'Ρ.



3ί αστική ν δικάζουσα τάς εισαγγελίαςανεκκλήτως μέχρ ν. πρννής,δΟΟ δρχ.,,
«ξελέγχουσα την κλήρωσιν,ρίϋν βουλευτών κλπ. __ . ( „« .Γι;),, Τ <ον

. ,;,Γ· II' 'νπόΟεοςς ,τοΟ ΜαντιΟέου λόγοο. ^ νώτ

-ήτίιΜΚίκζ·) : ν.'ί .:·,; :·..- .· -/ νυί'.,·?,·-.!: ··:;·:·· ι ί· : :·': ν.··· 53τν^θΧί3·0.7τ.δ ι Χ» Χ γ.|Τλ·γ-.»

Ό Μαντίθεος, νέος αριστοκρατικός έν Αθήναις, αίρεθείς διά κλήρομ,
βουλευτής περί τό 394 — 390 π. Χ. κατηγορήθη έν τή βου?ι.ή ότι δεν είχε τό
-δικαίωμα νά βουλεύσΐ}, διότι ήτο εχθρός της Πατρίδος άτε ύπηρετήσας ώς
■ίππεύς τους εχθρούς αυτής, τούς Τ ρ ιά κο,ντα, κατά Γτόν. χρόνον της- .τυ-
ραννίας αυτών (404—403 π. Χ.)., Την κατηγορίαν ταύτην, άπολογούμενος ό
ΜαντίΟευς ενώπιον τών βουλευτών ώς δικαστών, αποκρούει άποδεικνύων
-ψευδή διά τε τών πραγμάτων αύτών και διά της τοΰ βίου του χρηστότητας,
καί διά τών πρός τήν Πολιτείαν υπηρεσιών του. Ή απολογία αυτη έγέγετο
.περί τό 394 — 390 π. Χ. έν τή έν Αθήναις βουλή ύπ' αύτοΰ τοΰ Μαντιθέου,-;.
έγράφΐ] όμως υπό τοΰ Λυσίου καί φέρει τήν έπιγραφήν : Έ ν τ ι] βουλή
_Μ α ν τ ι θ έ φ δ ο κ ι μ α ζ ο μ ε ν φ απολογία. - τ

Ό' 'νπόθδσις τοΰ περί ζί]μοοίων αδικημάτων λόγου.

Έν Αθήναις πολλάκις τό δημόσιον έδήμευεν, δπως καί νΰν, τήν περιου-
-σίαν πολιτών διά διαφόρους λ-όγους (δι' όφειλήν, δι' έγκλημα κλπ.). "Αν δέ
κατά τών τοιούτων πολιτών είχε προτέραν άπαίτησιν ιδιώτης τις ούτος ζη-
μιούμενος διεδικάζετο άμα πρός τε τόν όφειλέτην καί πρός τό δημόσιον. Ή
τοιαύτη δίκη ώνομάζετο δίκη δημοσίων αδικημάτων, διότι ή
δήμευσις ήτο δημόσιον άδίκημα κατά τοΰ ίδιώτου πιστοτοΰ. Περί τοιαύτης
δίκης πρόκειται έν τώ λόγφ τούτφ τοΰ Λυσίου. "Οθεν ή δίκη Ενταύθα είναι
ιδιωτική άμα καί δημοσία, άλλά μείζονα σημάσίαν έχει ή δημοσία, διό καί
ή έπι*γραφή αύτη τού λόγου- 'Κνταΰθα δ ενάγων (διώκων), δστις δεν ύνομάζε-
ται, δέν είναι αρχικός πιστωτής, άλλ' έγγονος αύτοΰ καί κληρονόμος. Άλλά
καί ό οφειλέτης Έράτων δέν ζή ήδη άντ' αύτοΰ δέ ένήχθ-η 6 υίός αύτοΰ
Ερασίστρατος, ού τήν περιουσίαν έδημευσε τό δημόσιον. Επειδή δέ πρόκει-
ται περί δημεύσεως παρακάθηνται κατά τήν δίκην ταύτην μετά τών άλλων
δικαστών της Ηλιαίας καί οι έπι τών δημεύσεων ειδικοί δικασταί οι καλού-
μενοι σύνδικοι. (ι) Ό ενάγων ένταΰθα, άνήρ εύπορος, υπερασπίζει εαυ-
τόν μόνος, τόν λόγον δμως αύτοΰ έγραψεν ό Λυσίας. Ό λόγος ούτος άπηγ-
γέλθη περί τό 397 π. -Χ., οπότε έγένετο ή δίκη αύτη, έν τή Ήλιαίςι έν
Αθήναις καί φέρει τήν έπιγραφήν (Π ε ρ ί) δ η μ ο σ ί ω ν αδικημάτων,
ή είδικώτερον Περί δημοσίου διαδικ άσματος. (Πρβλ. § 1 δια-
δικασία καί § 10 δ ι α δ ί κ-α σ μ α, έτι δέ καί Ζάκα Τόμ. Α'. σελ. 447 )-

(1) ΟΙ σύνδικοι ησαν αντιπρόσωποι τοΰ δήμου, δσζις έξέλεγεν αυτού; ΐ"α
φροντίζωσι περι τών συμφερόντων αύτοΰ. Είσήχ&η δε αντη ή αρχή έν 'Α&ή—
■ναις πι&ανώς μετά την τών 30 έχδίωξιν.



όιΟχίζχι ί Η^Ι Τ**, ΒΟΥΑΚι7

Ι^ΑΓίΤΙΟΕΩ, ΑΟΐςΐΐνίΑΖΟίνΐΗΓΙΩ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ.

.ΥΟίΐμ^ νοτ

1. Ει μή συνήδειν, ώ βουλή, τοις κατήγοροις βουλομέ-
νοις έκ παντός τρόπου κακώς έμέ ποιεί ν, πολλήν αν, αύτοϊς
χάριν ειχον ταύτης τής κατηγορίας· ηγούμαι γαρ τοις αδί-
κως διαβεβλημένοις τούτους είναι μεγίστων αγαθών αιτίους,
οΐτινες άν αύτοϋς άναγκάζωσιν είς ελεγχον τών αυτοις
βε β ιω μένουν καταστήναι. V ν , Γ, .

~2. Έγώ γαρ οΰτω σφόδρα έμαυτω πιστεύω, ώστ' ελπίζω,
καΙ εΐ τιςπρός με τυγχάνει άηδώς ή κακώς διακείμενος, έπει-
δάν έμοΰ λέγοντος ακούση περί τών πεπραγμένων, μεταμελή-
σειν αύτφ καΙ πολύ βελτίω με είς τον λοιπόν, χρόνον ήγή-

σεσΟ-αι. ΐ^^ονο^)· ^ϊοτ ,ιτδ ^ν

3. Άξιώ ίδέ, ώ βουλή, εάν μεν τοΰτο μόνον ύμιν άποδβίξω^

ώς εΰνους είμι τοις καθεστηκόσι πράγμασι και ώς ήνάγκα-
σμαι τών αυτών κινδύνων μετέχειν ύμΐν,. μηδέγ, πώ , μοι
πλέον είναι* εάν δε φαίνωμαι και περί τα αλλα μετρίως
βεβιωκώς και πολύ παρά την δόξαν καΙ παρά τους λόγους
τούς τών εχθρών, δέομαι υμών έμέ μεν δοκιμάζειν, τούτους
δέ ήγεϊσθαι χείρους είναι. Πρώτον δέ αποδείξω ,ώς ούχ'
ΐππευον ούδ' επεδήμουν έπΙ τών τριάκοντα ουδέ, μετεσχον τής

Λοτέ πολιτείας...,(θν:ίΜο;ϊθΥ ΓΠίών-' ία πτύα>τ -χιυυ: φ'χ
' Γ 4. Ημάς γάρ ό πατήρ, πρό τής έν Ελλήσποντο* συμφο-
ράς; ώς Σάτυρον τόν έν τφ Πόντφ διαιτησομένους εξέπεμπε
και οΰτε τών τειχών καθαιρο^μένων ,έπεδημρϋμεν; ουτε
μέθιστάμενης τής πολιτείας, αλλ5 ήλθομεν πρι ν ,τούς από
Φυλής είς τόν Πειραιά κατελθεϊν πρότερον.·;;πένθ', ήμέραις.

5. Καίτοι οΰτε ημάς εικός ήν είς τοιούτον καιρόν άφι-

2
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γμένους επιθυμεί ν μετέχειν τών ά?.λοτρίων κίνδυνων οΰτ5
εκείνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην έ'χοντες ώστε καΙ τοις
άποδημοϋσι και τοις μηδέν έξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τής
πολιτείας, αλλά μάλλον :ήτίμαζον> #αΙ ^τούς; συγκαταλύσαν-
τας τόν δήμον. . ,· 3 ,.

6; "Επειτα δέ έκ μέν του σανιδίου τούς ίππεύσαντας
σκοπείν έΰηθές έσην έν τούτω γάρ πολλοί μέν τών δμολο-
γούντων ίππεύειν ούκ ένεισίλ', ένιοι δέ τών άποδημοΰντοίν
εγγεγραμμένοι είσίν. Εκείνος δ* 1 εστίν ελεγχος μέγιστος-
" επειδή γάρ κατήλθετε, έψηφίσασθε τους φυλάρχους άπε-
νεγκειν τους ίππεύσαντας, ϊνα τάς καταστάσεις άναπράξητε

.;· ': ·> '·; 3 ·: ν*ί·!ΤΓ>ί Γ (ΟΤ(/ϊ).Ιίί- Χ)00;>ΡΟ 0)1 ί/Ο ίϊύ"

παρ αυτών.

7. Έμέ τοίνυν ουδείς άν άποδείξειέν οΰτ' άπενεχθέντα
υπό τών φυλάρχο:>ν οΰτε παραδοθέντα τοΐς συνδίκοις οΰτε

» κατάστασιν πραχθεντα. Καίτόι πάσι ρςίδιον τοΰτο γνώ-
ναι, δτι άναγκαϊον ην τοις φυλάρχοις, ει μή ήποδείξειαν
τους έχοντας τάς καταστάσεις, άντόϊς ζημιοΰσθαι. "Ωστε
πολύ άν δικαιότερον έκείνοις τοις γράμμασιν η τούτοις
10 πιστεύόιτέ' έκ μεν γάρ τούτων ράδιον ήν έξαλειφθήναι τω
βούλομένω, έν έκείνοις δέ τόύς ιππεύσαντας άναγκαϊον ην
υπό τών φυλάρ^ών άπενεχθήναι. - 3 V^ ' _ ! ·

8. "Ετι δέ, ώ βουλή, έΐπεφ ίππευσα, ουκ ά ν ή ν έξαρνος
λ" ώς δεινόν τι πεποιηκώς, άλλ,' ήξίούν, άποδείξας ώς ουδείς
}-<υπ έμοΰ τών πολιτών κακώς πέπονί^ε, δοκιμάζεσθα',. Όρώ

δέ καΙ υμάς ταύτη τή γνώμη χρωμένους κα! πολλούς μέν
<;τών τότε ίππευσάντων' βουλεύοντας, πολλούς δV αυτών
στρατηγούς και ιππάρχους κέχειροτονημένους! "Ωστε μηδέν
>τό£* άλλο με ηγείστε ταύτην ποίΡΐσίΙαι την άπο?νθγίαν ή δτι
03 τίεριφανώς έτόλμησάν μου κατάψέύσάσΟ-αί.3 Ανάβηθι δέ μοι

Λ... ? - ····,· τ, γ- ·." - > ί (οτ ΐιντ ν» ί χ) ί >; 3 ϊ I '/ΟΤ Ρ·ί3 2|ίΛυ

- και μαρτυρησον. - - . » - ^ ^

·!ίϊ>£> νόονοτοοίοτ ζΐ-; </ί\ 20X13 3ΐυα .Ο·
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-υοΛσο^ουοΟ ;

- {γ5Τ;Τ:·.ϊ '/:·>.}.] νΐοόο.).^ .-\Π'/Χ>Κ. {ΤΟ■!3ϊΐ:·,' , V »3·'/3ϊ~·Τί.Ι ; ο·/)4Λ.: 37:0Χ

9. ΙΙερ], μεν τοίνυν ταύτης τής αίτιας ούκ' οίδ' δ τι δει
πλείω λέγειν δοκεΐ δέ μοι, ω βουλή, εν μεν τοις άλλοις :
άγώσι περί αυτών μόνων τών κατηγορημένων προσήκειν

|| ά^ολογεΐσ^αι, έν δέ ταϊς δοκιμασίαις δίκαιον είναι παντός , ,
τοΰ βίου, λόγον ,διδόναι.- Δέομαι οΰν, υμών μετ?' εύνοιας . ,

; άκροάσασ&αί μου. Ποιήσομαι δέ τήν. άπολογίαν ώς αν
δΰνωμαι διά βραχυτάτων. ,οΛ^υΓιοίίπί)'

10. Έγώ γαρ πρώτον μεν ουσίας μόι ού πολλής κατα-
λείφθείσης 9_ιά τάς συμφοράς καί τάς τοΰ πατρός καί τάς

I | τής πόλεως, δυο μεν,άδελφάς έξέδωκα έπιδούς.τριάκοντα
μνάς έκατέρα, ποός τόν άδελφον δ5 οΰχως ένειμάμην ώστ'

ί | · νθ\*·-> ~' ί»5·ϊ ί ί !>ν ,ΙΤΟ V ·')"·.; :· - λ/Τ'/ ' ι Η ΚΤΛ» ··>.'» ν>,· ΜίΟ , ; "Ι* ί )]1!/1ί

ί ; εκείνον" πλέον όμόλογέΐν ενειν έμοΰ τών πατρώων, καί πρός

Ί; χΟ'Ο,ίω Α -2 ίΐ ι '^ίΟ^ωυΩΤΛ), £\ΐυτ ·>'(ψ:5 ι .· νλ)Τ > ϊ

τους,άλλους απαντας ουτω ρεριωκα ωστε μηοεπωποτε μ(»ι

[ (Ι ~ Γ < Τ ΐ ί >4 Χ) Λ Αν* ,ΖΔ ΟΛΑ» '.· Ο Τ '/Ο Ο Ο-Ϊ'/ΟΤ νΌ70«1

| || μηδ& πρός ενα μηδέν έγκλημα γενέσθαι. τ' /

Ί1. Και τά μεν 'ίδια οΰτω διωκηκα· περι δέ τών κοινών,

] |] μοι'μέγιστον ήγονμαι τεκμήριον είναι τής έμής επιεικείας,
δτι τών νεωτέρων δσοι^περι κύβους ή πότους ή τάς τοι-
αύτας ακολασίας τυγχάνουσι τάς διατριβάς ποιούμενοι,
πάντας αύτόύς δψεσθέ μόι διαφόρους όντας και πλείστα
τούτους περι έμΟΰ λογοποιοΰντας και ψευδομένους·. Καίτοι

δ ήλο ν δτι* ει τών αυτών έπε&υμοΰμεν, ουκ αν τοιαύτην

Η ϊίΐτ *>τοκ\»·η ·ριοΐ».»3Λοτ: Ξΐοτ 3υϋθ3γί>ίΐ -ον.^ίΓΛυτΒΊ

γνωμην ειχον περι εμου. \ ; *

"12. "Κτί δ', ώ βουλή, ουδείς αν άπόδεϊξαι περί έμόυ

ΐ δύναιτο οΰτε δίκην αίσχράν οΰτε γραψήν οΰτε είσαγγε-

|| λίαν γ&γενημένην·,καίτοι ετέρους οράτε πολλάκις είς τοιού^ ' '

; τους αγώνας καθεστηκότας. . " .

13. Προς τοίνυν τάς στράτείάς κάΐ τους κινδύνους τους')'"

πρός τους πολεμίου^ σκέψασθε οιόν έμαυτόν παρέχω τή ' ;

? πόλεν 'πςίώτον μεν γάρ, δτε την συμμαχίάν έποιήσασθε πρός·'°

I
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Βοιωτούς καί εις 'Αλίαρτον έ'δει βοηθεϊν, υπό Όρθ-οβοΰλου

κατειλεγμένος ίππεΰειν, επειδή πάντας έώρων τοις μεν ιππεΰ-

ουσιν άσφάλειαν είναι δεϊν νομίζοντας, τούς δ' όπλίτας δια-

κινδυνεΰσειν ηγουμένους, έτέρο:>ν άναβάντων έπΐ τούςΐππους

άδοκιμάστων παρά τόν νόμον, εγώ προσελθών εψην τω

ΌρΦοβοΰλφ έξαλείψαί με έκ του καταλόγου, ηγούμενος

αίσχρόν είναι, του πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν, οίδεΐαν

έμαυτώ πάρασκευάσαντα στρατεΰεσθαι. Και μοι άνάβηθι»
Όρθόβουλε. >'-! :

|«ΗΡΤ ΫΡΙΑ. ; ΛΜ'

14. Συλλεγεντων τοίνυν τών δημοτών προ της εξόδου,
ειδώς αυτών ένίους πολιτας μεν χρηστούς οντάς και προ-
θΰμους, εφοδίων δέ άπορούντας, ειπον δτι χρή τούς έχον-
τας παρέχειν τά επιτήδεια τοις άπόρως διακειμένοις. Κα! ού
μόνον τοϋτο συνεβοΰλευον τοίς άλλοις, αλλά καΐ αυτός
έδωκα δυοΐν άνδροΐν τριάκοντα δραχμας έκατέρω, ούχ ώς
πολλά κεκτημένος, άλλ' ίνα παράδειγμα τούτο τοις άλλοις
γένηται. Καί μοι άνάβητε.

- /.·ϊ 7 Η ·:"·· ίο ΙΒΛΡΤΫΡΕΣ.

.^Ο'/'ίΜ^ΟΙΟΖ Τ·Χη{ίΟΐρΐ6 ίΌ'ίΟνΐ^ · ·. .:-:<·' : V! , ?.ήτ{ίλ> ί

15. Μετά ταύτα τοίνυν, ώ βουλή, εις Κόρινθον εξόδου
γενομένης και πάντων προειδότων δτι δεήσει κινδυνεΰειν, -
έτερων αναδυομένων εγώ διεπραξάμην ώστε της πρώτης
τεταγμένος μάχεσθαι τοις πολεμίοις· καί μάλιστα της ημε-
τέρας ορυλής δυστυχησάσης καί πλείστων έναποθανόντων,
ύστερος ανεχώρησα τοΰ σεμνού Στειριώς του πάσιν άνθρω-
ποις δειλίαν ώνειδικότος.

16. Καί ού πολλαϊς ήμέραις ύστερον μετά ταΰτα έν Κο-
ρίνθω χωρίων ισχυρών κατειλημ μενών, ώστε τούς πολεμίους
μή δύνασθαι παριένα,ι, 3Αγησιλάου δ' εις τήν Βοιωιίαν
έμβαλόντος,ψηφισαμένων τών αρχόντων άποχωρίσαι τάξεις η |
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;

αΐτινες βοηθήσουσι, φοβούμενων απάντων (εΐκότως, ώ
βουλή· δπνόν γαρ ήν άγαπητώς όλίγω πρότερον σέσωσμέ-
νους έφ'ϊετερον κίνδυνον ιέναι) προσελθ-ών εγώ τόν ταξίαρ-
χον έκέλευον άκληρωτί την ήμετέραν τάξιν πέμπειν.

17. "Ωστε, ει τίνες ύμών οργίζονται τοις τά μεν της πό-
λεως άξιοΰσι πράττειν, εκ δέ τών κινδύνων άποδιδράσκου·
σιν, ουκ άν δικαίως περί έμοΰ την γνώμην ταύτην εχοιεν
ού γαρ μόνον τά προσταττόμενα έποίουν προθύμως, άλλα ·ο
και κινδυνεύειν ετόλμ^ν. ΚαΙ ταϋτ' έποίουν οΰχ. ώς ού τ:
δεινό ν ηγούμενος είναι Λακεδαιμονίοις μάχεσθαι, αλλ' ΐνα,

ει ποτε αδίκως εις κίνδυνον καθισταίμην, διά ταϋτα βελτίων
ΰφ' ύμών νομιζόμενος άπάντων τών δικαίων τυγχάνοιμι.
Καί μοι άνάβητε τούτων μάρτυρες.

| ϊ ■·': α- .: 4

Λ Γ:ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 1 :

18. Τών τοίνυν άλλων στρατειών και φρουρών ούδε-
μιας άπελείφθην πώποτε, άλλά πάντα τόν χρόνον διατετέ-
λεκα μετά τών πρώτων μεν τάς εξόδους ποιούμενος, μετά

- τών τελευταίων δέ άναχωρών. Καίτοι χρή τους φιλοτίμως
καΐ.κοσμίως πολιτευομένους εκ τών τοιούτων σκοπεΐν, άλλ'
ουκ ει τις κομα διά τοϋτο μισεϊν τά μεν γάρ τοιαύτα έπι- ,
τηδεύματα ούτε τόύς ίδιώτας ούτε τό κοινό ν της πόλεα)ς
βλάπτει,εκ δέ τών κινδυνεύειν εθελοντών πρύς τους πολεμίους
άπαντες ύμεΐς ώφελεΐσθε. ;; -,,-, ·,<;,--

19. "Ωστε ούκ άξιον, , άπ' όψεως, αχ βουλή, ούτε φιλεΐν ,,
ί ούτε μισεϊν ούόένα, άλλ* εκ των έργων σκοπεΐν πολλοί μεν ;

γάρ μικρόν δια?ιεγόμενοι καί κοσμίως άμπεχόμενοι μεγάλων
κακών αίτιοι γεγόνασιν, ετεροι δέ τών τοιούτων άμελοϋντες
πολλά κάγαΰ;ά υμάς είσιν είργασμένοι. , γ γ ι :

20. "Ηδη δέ τίνων ησθ-όμην, ώ βουλή, και διά ταύτα ·./':
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άχθο μένων μόι, δτι νεώτερος ων επεχείρησα λέγειν εν τω τ ι»
δήμο). Έγώ δέ τό μεν πρώτον ήναγκάσθην υπέρ τών έμαυ-^ >0
τοΰ πραγμάτων δημηγορήσαι, έπειτα μέντοι καί έμαυτω·ν
δοκώ φιλοτιμότερον διατεθήναι τοΰ δέοντος, άμα μέν τών
προγόνων ένΰ-υμούμενος δτι ουδέν πέπαυνται τά της πόλεως
πράττονιες, άμα δέ υμάς όρών (τά γάρ αληθή χρή λέγειν) λα
τους τοιούτους μόνους άξιους τινός νομίζοντας είναι, :ωστε / ί τ>
όρών υμάς ταύτην την γνώμην έχοντας τίς ουκ άν έπαρθείη &ο
πράττειν και λέγειν υπέρ της πόλεα>ς;'Έτι δέ τί άν^τοΐς^οκ
τοιούτοις άχθοισθε; Ού γάρ έ'τεροι περι αυτών κριταί είσιν> '36
αλλ5 ύμεΐς. . ■.- ..·■ νηνονυόν^χ 3το

ΛΥΣΐότ;:·::!;;::,™;::·:;;

ΠΕΡΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

1. "Ισως τινές υμών, ώ άνδρες δικασταί, διά τό βούλε-
σθαί με άξιον ειναί τίνος ηγούνται και ειπείν ά ν μάλλον
έτερου δύνασθάΐ· έγώ δέ τοσούτου δέω περι τών μή προ-
σηκόντίον ικανός είναι λέγειν, ώστε δέδοικα μή, καί περι ών
αναγκαίο ν μοί έστι ?ν.έγειν, άδύνατος ώ τά δέοντα ειπείν.
Ο'ιομαι μέν ούν, άν πάντα διηγήσωμαι τά πεπραγμένα ήμιν
πρός Έράτο^να καί τους εκείνου παΐδας, ραδίως έξ αυτών
ύμσς εύρήσειν ά προσήκει σκέψασθάι περι ταύτης της δια- \
δικασίας. Έξ αρχής ούν άκούσατε.

2. Έράτων ό Έρασιορώνυος πατήρ έδανείσατο παρά τόύ

έμοϋ πάππου τάλαντα δύο^ ΓΌτι μέν ούν έλαβε τάργύριον

και ώς τοσούτον γε έδεήθη δανείσασθαι. ών εναντίον εδόθη;

μάρτυρας ύμΐν παρέξομαι· ά δ'·: έχρήσατο αύτφ'και δσαν ' ·

ώφελήθη, οί μάλλον τε έμοϋ είδότες και παραγεγενημένό^'

οις εκείνος έπραττε διηγήσονται ύμΐν καί μαρτυρήσουσι.
Καί μοι κάλει μάρτυρας. ;πκ·! —μ /- λπ ;ί6ιΐ '
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>3. τοίνυν ό Έράτων έ'ζη, τους τε τόκους άπελαμ-

βάνομεν „και τάλλά τά συγκείμενα* επειδή δέ έτελεύτησε
;·χκάταλιπών υιούς τρεις,Έρασιφώντα καί Έράτωνα και Ερα-
{° σίστρατον, ούτοι ουδέν_ετι! ήμιν τών δικαίων επρίυύν. Έν
μεν ούν τω πολεμώ, διότι ουκ; ήσαν δίκαι, ού δυνατοί ήμεν
παρ' αυτών ά ώφέΐλόν πράξάσθαι* επειδή δέ ειρήνη έγένετο,
δτε περ πρώτον αί αστικαι δίκαι έδικάζοντο, λαχών ό πατήρ
παντός τού συμβολαίου Έρασιστράτω, δσπερ μόνος τών
'' αδελφών έπεδήμεί, κατεδικάσατο έπι Ξεναινέτου άρχοντος.
Μάρτυρας δέ καί τούτων παρέξομαι ύμΐν. Καί μοι κάλε ι
•μάρτυρας. ! ]' 'V.

•ϋν Γ-ΜΟΤ ΑΛ,-α οΜί-ν,

ΐίϊρλ>ο4.ι^Ότι μεν τά Έράτωνος δικαίως άν ημέτερα εϊη έκ
ετούτων ράδιον είδέναι, δτι δέ πάντα δεδήμευται έξ αυτών
Γ)τών; απογραφών· τρις γαρ και τετράκις έκαστα άπογεγρά-
ώφάσιΐ'Καίτοι τουτό γε παντι εύγνωστον, δτι ουκ άν παραλι-
πόντες, ει τι άλλο τών Έράτωνος οίόν τε ή ν δη μεύειν,' ίνα
πάντα τά Έράτωνος άπέγραφον και ά εγώ πολύν ήδη χρό-
νον κέκτημαι. 'Ως μεν ούν ήμιν ούδ' έτέρωϋεν εισπράξα-
σθαι οιόν τε, άν ύμεΐς ταΰτα δημεύσητε, εύγνο^στόν μοι
δοκεϊ είναι. .5>>φ.ν>ογο:π» ρατ > «>7γχ>ν& ίοΐ| η) Λ

5. 'Ως δέ τήν άμφισβήτησιν έποιησάμην πρός τε υμάς
καί τούς ίδιώτας έτι άκούσάτε.Έως μεν γαρ ήμιν οί Έρασι-
φώντος οικείοι τούτων τών χρημάτων ήμφεσβήτουν, άπαντα
}ήξίόϋν έμά είναι, διότι υπέρ άπαντος τοϋ χρέως αντίδικων
" πρός1 Ττόν 3 πατέρα ό Ερασίστρατος ήττήϋ-η* καί τά μέν
νΣφήττοΐ ήδη τρία έ'τη μεμίσθωκα, τών δέ Κικυννοΐ καί της
ι οικίας έδικαζόμην τοις εχουσι. Πέρυσι μεν ούν διεγράψαντό
μου τάς δίκας* έμποροι φάσκοντες είναι* νυνΐ, δέ λαχόντος
έν τω Ραμηλιώνι μηνί οι ναυτοδίκαι ουκ έξεδίκασαν.

6. Επειδή δ' ύμΐν τά Έρασιφώντος δημεύειν εδοξεν,
άφείς τη πόλει τά δύο μέρη τά Ερασιστράτου άξιώ μοι
ψηφισΦήναι, διότι ταϋτά γε ήδη και πρότερον έγνώκατε
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ημέτερα είναι. ^Ωρισάμην ούν έμαυτώ τό τρίτον μέρος τής
εκείνων ουσίας ου την άκρίβειαν έπισκεψάμενος, άλλα πολλω
πλέον ή τά δυο μέρη τω δημοσίω ύπολιπών.

7. 'Ραδιον δέ γνώναι έκ τοΰ τιμήματος τοΰ έπιγεγραμ-
μένου τοις χρήμασιν. "Απαντα μέν γάρ πλείονος ή ταλάντου
τετίμηνται, ών δ' έγώ αμφισβητώ τω μέν πέντε μνάς τω δέ
χιλίας δρα/μας έπεγραψάμην* και ει πλείονος άξιά έστιν ή
τοσοΰτου, άποκηρυχθέντων, τό περιττόν ή πόλις λήψεται.

8. "Ινα ούν είδήτε δτι ταυ τα άλη&ή έστι μάρτυρας ύμΐν
παρέξομαι πρώτον μέν τους μεμισιΚομένους παρ' έμοϋ τό
Σφηττοΐ χωρίον, έ'πειτα τοΰ Κικυννοΐ τους γείτονας, οι ϊσα-
σιν ημάς ηδη τρία έ'τη άμφισβητοοντάς, έ'τι δέ τους τε πέρυ-
σιν άρξαντας, πρός ους αί δίκαι έλήχθησαν, και τους νΰν
ναυτοδίκας.

9. Άναγνωσθ-ήσονται δέ ύμΐν και αύταΙ αί άπογραφαί·
έκ τούτων γάρ μάλιστα γνώσεσ9ε δτι οΰτε νεωστι ταϋτα τά
χρήματα άξιοΰμεν ήμέτερα είναι, οΰτε νυνί τω δημοσίω
πλειόνων αμφισβητούμενη τω έμπροσθεν χρόνφ τοις ίδιώ-
ταις. Καί μοικάλει μάρτυρας. ) - ^ τ ,:3ΐνοχ-

ΑΡΤ ΫΡΗΙ... ν0ν

11 «/0X0(07 ν'Ο.·} Πξν^ίΐ γ< ί* Χ5τϊ3α)Τ £·}."■> ίίΟ' V30 .37 704Ο ·

Και μοι άνάγνωθι.'τάς άπογραφάς. .·; . ; '

ΑΠΟ Γ Ρ Α Φ Α Ι. ; ίχ>χ

10. "Οτι μέν, ώ άνδρες δικασταί, ου παρά τό δίκαιον
άξιώ μοι ψηφίσασθσι τό διαδίκασμα, άλλ' αυτός τή πόλε ι
πολλά τών έμαϋτοΰ άψεις τοΰτο άξιώ μοι άποδοθήναι,
άποδέδεικται. "Ηδη δέ μοι δοκεϊ δίκαιον είναι και δεηθή-
ναι υμών τε και τών συνδίκων έναντίον υμών.
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<5> Γνώμη τοΰ ΑΙαντιΟέου «ερί «τών κατηγόρων του·

ΑΕΞΕΙΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ· Βουλή —οΐ βουλευταί. δοκιμάζομαι = έξελέγχο-
φ,αι καί δ ο κ ι μ α σ ί α = έλεγχος, έξέλεγξις. σύνοιδα (συν η δε ιν)—εχω. συ_
νείδησιν, γνωρίζω καλώς, /8ούλομαι = διανοούμαι, μέλλω. κακώς ποιώ τινα
=βλάπτω τινά. τό παθητικόν ; χάρις—χάρις, ευγνωμοσύνη, ύχοχρέωσις (επί
μέν του |δίδοντος = ευεργεσία, έπί δέ τοϋ ?ν,αμβάνονιος = ευγνωμοσύνη),
,χοίνΐν εχοο τινι —εχω η όφείλοο εύγνωμοσύνην εις τινα.„^/ονμαι==νομίζω.
κα&ίσταμ α.ι εις ελεγχόν τίνος (== δοκιμάζομαι) =ύποβάλλο έμαυτόν εις έξέ-
-λεγξιν διά τινα πραξίν μου. ζά βεβαιωμένα τινι—τα έν τω βίω πεπραγμένα
υπό τίνος, αί πράξεις τινός.

ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ. « μη συνήδειν-ποιεΐν εμε — έάν δεν έγνίό-
ριζον, ώ βουλ,ευταί, οτι οί κατήγοροι (μου) παντοιοτρόπίος διανοούνται
(έν συνειδήσει) νά με βλάπτωσιν. εϊχον αν αντοϊς πολ. χάρ. = θά ώφειλον
ί(εΐχον) προς αυτούς πολλήν εύγνωμοσύνην (μεγάλην ύποχρέωσιν). ταύτης της
κατηγορίας γεν. της αιτίας=ένεκα της κατηγορίας ταύτης (δι5 ήν Λαίν μέ κα-
τηγοροϋσιν). Ή ύποθετ. πρότασις ειμή σ υ ν ή δ ε ι ν-ε ι χ ο ν αν σημαίνει
τό άπραγματοποίητον. Τό πραγματικόν είναι : νϋν γνωρίζω δτι διανοούνται
νά μέ βλάπτωσιν και διά τοϋτο δεν όφείλίο αύτοις χάριν. Τό βουλομέ-
νο ι ς κατηγορημ. μετοχή εκ τοΰ σύνοιδα, τεθείσα κατά δοτ. ώς καί τό
ύποκ. αύτης κατηγόροις ένεκα της προθέσεως σ ΰ ν σημαινούσης ένταϋ*
θα = γνωρίζ<:ο καλώς δτι καί σεις γνωρίζετε καλώς δτι είναι -ψευδής ή κατη-
γορία σας (ξέρετε δτι σας ξέρω). αντοϊς — δηλ. τοις κατηγόροις. δυτ. προσωπ.
ηγούμαι... τούτους εΐναι αιτίου; μεγ. άγα~&. τοις άδίκ. διαβ*βλ. οΐτινες
:άναγκάξίοσιν αν αύτους (τους άδίκ. διαβεβί.) καταστήναι εις ελεγχόν τών
βεβιασμένων αντοΓς=νομίζω δτι αίτιοι μεγ. άγαΟ. εις τοΰς αδίκως διαβεβλ.
είναι έκεΐνοι (έν γένει), οϊεινες ήθελον αναγκάζει αύτούς νά ύ-τοβληθώσιν εις
ελεγχόν τών. έν τφ. βίίο πράξεων το^ν (—διά τάς πράξεις των).Αιτιολογία τοϋ
διατί Οά ώφειλεν ό κατηγορούμενος Μαντίθευ'ς πόλλήν χάριν τοις κατηγό-
ροις αύτοΰ. Ή άλ αφορ. πρότ. ο Χ τ ι ν ε ς ά ν α γ κ ά ζ ω σ ι ν αν προσδιορίζει
"-τό αορίστως τεθειμένον δεικτικ. τ ο ύτ ο υ ς (—οΐοιδήποτε είναι). Τό δέ
-ά ν α γ κ ά ζ ω σ ι ν αν δηλοΐ δτι ή απολογία δεν δύναται νά- γίνβ άνευ

Ανάγκης, άλλΛ ίνα τις άπολογηθη πρέπει νά ύπσρξη τοιαύτη ανάγκη οία ■ ή

ς»*



26

παροΰσα. τοις αδίκως ~ ,&ιαβεβλ. δοτ. προσωπικ. είς το είναι, μεγίατων
άγα&ών' πόθεν εξαρτάται ή γενική ; καταστηναι είς ελεγχον=έλθέϊν (ύπο—
βαλεΐν εαυτούς) είς έξέλεγξιν=δοκιμασθήναι, έξελεγχθήναι. των βεβιωμένων
=γεν. συντακτ. είς τό έλ ε γ χ ο ς—έξέλεγξις τών έν τώ βίο) πράξεων (πεπρα--
γμένων § 2).—αντοΐς δηλ. τοις αδίκως διαβεβλημένοίς. Τί δοτ. εΐνάι εις τα-
βεβιωμένων; Ίδέ 2. 160 ('). [Συμπλήρωσον διά των δευτερενονσόόν
προτάσεων τάς κυρίας ώδε : "Υπό τίνα προ υπόθεσιν ειχον άν χάριν ; Τί συ-

νήδειν; Τί βουλομένοις τοις κατήγορο ις; Ποίους τούτους είναι αιτίους ;;

;; Γ, . . . ; , . Γ , !!..'·. ΪΛ.Μ'ίί 1 < ' Γϊ Κ <1 Ο (Λ, . 7 | '"'-' Τ ί Ί ϊ 3— 3 Α

Τί άναγκάζωσιν άν ούτοι ;]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ· Υποτιθεμένη (απραγματοποίητος) εκφρασις εύγνοο-
μοσύνης τοΰ κατηγορουμένου" πρός τούς κατηγόρους του. Γνώμη τοΰ κατηγο-
ρουμένου, ότι οί κατήγοροι προξενοΰσιν αγαθά τφ αδίκως κατηγορουμένη,.
αίτιολογοΰσα τήν έκφρασιν τής εύγνωμοσύνης του. .

ΠΡΟΣΠΠΑ-Π Ρ ΑΓ Μ ΑΤΑ. Βουλή-δοκιμάζομαι έ'λεγχος." % έν Αθή-
ναις Βουλή αποτελούμενη έκ δΟΟ βουλευτών κληρουμένων κατ' ετος εκ τών
συμπληρωσάντων τό 30 έ'τ:ος τής ηλικίας έξήλεγχε τήν έκλογήν τών νέων
βουλευτών άν έγένετο νομίμως, άν δηλ, ό εκλεγείς ήτο . γνήσιος πολίτης, άν
είχε τήν νόμιμον ήλικίαν, άν δέν ειχεν υποπέσει είς έγκλημα τι, άν ειχεν
έκτελέσει τά πρός τούς θεούς, τούς γονείς, τούς πολίτας καί τήν πολιτείαν
καθήκοντα κλίϊ.*καί τοΰ μεν νομίμως εκλεγέντος έπεκύρου, τοΰ δέ παρανόμως,
ήκύρου την έκλογήν ώς καί ή παρ' ήμϊν βουλή πράττει νΰν. Παρόμοιον ελεγ-
χον ύφίσταντο παρ* Αθηναίο ις τότε και πάντες οι άλλοι άρχοντες, στρατη-
γοί, ρήτορες κλπ- δηλ. οι δημόσιοι υπάλληλοι έν γένει έξεταζομένης και τής
καταγωγής καί περιουσίας αυτών κλπ. "Ωσαύτως έξηλέγχοντο καί οι νέοι ά'ν
ήλικιώθησαν πρός άπόκτησιν πολιτικών δικαιωμάτων. Ό ε?>.εγχος ούτος έκα-
λεΐτο δ ο κ ι μ α σ ί α (πρβλ. καί δοκιμάζομαι, έλεγχος, εις ε λε γ-
χον καθίσταμαι κλπ.) καί έγίνετο έν τή βουλή, βραδύτερον δμως,
πολύ μετά τήν εκδίωξιν τών 30 καί τήν άποκατάστασιν τής δημοκρ.ιτίας, έν
τφ δικαστηρίω τών Ή λ ι α σ τ ώ ν υπό τήν έπιτήρησιν τών θεσμοθετών.
ΎΩ βουλή. Ό κατηγορηθείς Μαντίθεος απολογείται εν τή βουλή πρός τούς
βουλευτάς περί τό 394 — 390. Είναι καί ούτος βουλευτής^ έκ τής τάξεως τών
αριστοκρατικών, κατηγορήθη δέ υπό τίνων δ τι δήθεν έπι τών 30 ύπηρέτησεν
ώς ίππεύς καί άρα ύπήόξεν οπαδός τών τυράννων καί πολέμιος τής δημο-
κρατίας. τοις κατηγόροις. "Αγνωστοι κατήγοροι τοΰ- Μαντιθέου. Πάς τις

--ι—5-;— γ .ι : "· Ζ α ν γ Α) Υ >.■ ν * 7 > ο .ϊό^π ·ν ΙΓ ·'ίοϊ'Μ.) :.ί ···'·

("ί) Αί μεν συντακτικοί παραπομτται γίνονται είς οτο μόνον έγκεκριμένον
τ ου Κράτους συν τακτ ικόν Κατεβαίνη (1910), αί δε γραμματικαι ίίς τήν μό·^-
νην έγκ ε κριμένην ·. τοΰ Κρότου ι Γρ α μ ματ ι κ ην Ζαγγογιάννη- Φιλικον. .; . Γ ··;>
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ήδύνατο νά υποβάλη τοιαύχην κατηγορίαν (εν 3 τάσι ν κατά τοϋ^κύρους της
εκλογής βουλευτού) επί διαφόροις λόγοις, όπως και σήμερον γίνεται, εϊχον
αν χάριν—αιτίους μεγ. άγα&ων' διότι εδοοσαν άφορμήν νά φανώσιν αί άρε-
χο,ί του. Έκ τούτου φαίνεται δτι παρουσιάζεται ευθύς εξ αρχής ό Μ. μετά
πολλής πεποιθήσεωςείς εαυτόν* δεν εκφράζει όμως τήν εύγνωμοσύνην του
διότι δια βάλλεται, υπό τών κατηγόρων του. τη;, κατηγόριας. Η κατά τοϋ Μαν-
τιΟέου κατηγορία ήτο ότι ούτος προ ΙΟετίας όλης! (404:—403) ύπηρετήσας
δήθεν ώς ίππεύς έν Αθήναις υπήρξε ν οπαδός τών 30, έχθρών της πατρίδος.
Ώς τοιούτος δέ δεν ήδύνατο νά ει ναι βουλευτής, τοις αδίκως διαβεβλη-
μένοι.. Ό Μανείθεος θεωρεί εαυτόν διάβεβλημένον υπό τών κατηγόρων
του, οϊτινες κατηγόρησαν αυτόν, ώς φαίνεται, μόνον και μόνον διά τόν σκαιόν,
αύστηρόν και άρχαιότοοπον τρόπον του, μεθ' ού έφέρετο πρός τούς σ^ιιπο-
λίτας του. (πρβλ. καί § 18). — των βεβιωμένων. Έν τω έλέγ/ω ό κατηγορού-
μενος έλάμβανεν άφορμήν νά έκθεση διεξοδικώς πάσας τάς καλάς πράξεις
του, διότι ώφειλε νάπΟδείξη εαυτόν ού μόνον εύνουν τ Γ] πόλει αλλά και
κατά τόν άλλον βίον άνεπίληπτον. [Έρωτ. Τί ήτο ό ΜαντΙ&εος, ποϋ και
ζζότε ώμίλησε και διατι κατηγορήθη ; Τί γνωρίζεις περί της εν'Α&ήναις βουλής
και -νερι τοϋ έργον αυτή; ; Τίνες κατηγόρησαν τον Μαντί&εον και διατί ; Διατί
ό κατηγορούμενος Μ. θέλει να εκφρ ·σ/; την ενγνωμοαύνην τόν τοϊς χατηγόροις
και διατί δεν εκφράζει αυτήν ; Τίνα γνώιιη» ε£ει ό Μαντί&εο; περι τών κανη-
γορων τον και πωζ χαοακτηρί^ει την χαιηγοοια» ;]

ΚΑΛΑΪΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ- Έντεχνος ρητορική έναρξις. Ό κατηγο-
ρούμενος επίτηδες παρουσιάζεται χαίρων καί μετά θάρρους. Ωσαύτως διά
τοΰ έκ της υποθέσεως τοϋ άπραγματοποιήτου εννοουμένου πραγματικού «άρα

δεν έκφράζω τοις κοτηγόροις τάς ευχαριστία^ μου, διότι αυτοί ούχί'ύ.τό συμ-

• ■.-< ;-·.■· - ·. - .:■.■'< ' ■ ,· '-··.·ϊ3ΰ,'"> 'έ·", ■.'■> , ι ηΓΐ» ϊ » "--Π

φέροντος της πολιτείας ή άλλου άγαθοϋ ελατηρίου αγόμενοι, αλλ* εκ κακο-

„ βουλίας καί έμπαθείας κινούμενοι μέ κατήγγειλαν» προκαταλαμβάνει τούς
δικαστάς ότι πρόκειται περί έμπαθείας τών κατηγόρων και διαθέτει αυτούς
υπέρ έαυτοΰ ώς καί διά της τεχνικώς υποβαλλομένης ιδέας ότι εχει διαβί^ηθη
υπό τών κατηγορούν. Τοιούτων ρητορικών τεχνασμάτων βρίθουσιν οι ρητορι-
κοί λόγοι* τοιαύτα δε μεταχειρίζονται και σήμερον οί ρήτορες.5 "νοτ - υ
ΔΙΔΑΓΜΑ· Κακόν ή δΐαβθ?^ή. ^ ' [Είπε το νόημα της § ταύτης]. *-'

; · , «Οϊ 'ί ίΓν>.4") . "ίΤ. ·;(,3 '·}\»ίΟ 3θ\Λ >ίν· « ^^ίΐή >14 :·.'·" 5 7 λ*

·. ΜΟΤ- .Ι1ΑΓΓ Μ ♦

§ 2. ΙΙεκοίΘτ.αις ΜαντιΘέου κρός έαυτόν.Ί.. ,

-:·:· : :.····.- ν ; ■■ ■ '.· · .. · ·£ίϋΑ ΠΓ~:ί · ΙΟΛίΛΑΑ-^

μ. ,τ- ι;>-:'·.'/ ·ι·.:ι"οκνί''ι */.ί·τ ν:οζ>**ρα>-!λν3 <>τ ϋ>χ ,« χοϊϊοοτ μ ιλτ^ΐν.'χ ζιο^γιμ ό·ί·χγ3γ.οϊ·
ΑΕΞΕΙΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ-^Πίστεύοο έμαντω=εγω πεποίθησιν εις έμαυτόν.

διάκειμαι=εΙμαι διατεθειμένος. έπειδάν=ότα.ν. λέγω — ομιλώ. τά_ ηεηραγ-

μενα=αι πράξεις (=τα βεβαιούμενα § Χ), μεταμέλεί τινί (τινος|==μέταμέλεια
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γίνεται τινι (περί τίνος)=με ταμελεΐται (μετανοεί) τις διά τινα πράξίν του.
/5ελτ/ων=καλΰτερος, ανώτερος.

ΣΥΝΤΑΞΙΣΈΡΜΗΝΕΙΑ- Έγώ γάρ· αιτιολογεί την έκφρασθεΐσαν ανω-
τέρω γνώμην τοΐ3 Μαντιθ. — λέγω δέ τοΰτο, διότι έγο}... Οντοο... ωστε
ελπίζω μετά. με λ. «αί ήγήσεσ&αι — τόοον πολύ... ώστε έλπίζω δτι θά μετα-
μεληθή... και θά με θεοορή. Τί σημαίνει ή καθ' δριστικήν συμπερασμ. πρό-
τασις (Σ. § 415 α'); Διαα τά άπαρέμφ. έτέθησαν κατά μέλλοντα (Σ. § 446
β' σημ. α') ; — Και εϊ τις τυγχάνει δΐΐκκείμενος="ΛαΧ άν τις τυχαίνη νά διά-
κειται πρός έμέ άηδώς ή δυσμενώς. Ή ύπόθ. έχει άπόδοσιν τό έλπίζω
μ ε τ α μ. και ή γ ή σ... δπερ είναι άμα και συμπέρασμα τών ήγουμένονν. Τό
μέν άηδώς (άντίθ. ή δ έ ω ς) σημαίνει την έκ τοΰ έξωτερικοΰ (τής θέας)
δυσαρέσκειαν, τό δέ κακώς τήν έκ τοΰ έσα>τερικοΰ. έστειδάν άχονση. Ή
χρον. πρότ. προσδιορίζει τό έ λ π ί ζ ω μ ε τ α μ. και ή γ ή σ. έμοϋ λέγοντος
άντικ. τοΰ άκούση (Σ. § 139 θ') ή δέ μετοχ. κατηγορημ. (Σ. § 458 ς')=
δταν μέ άκούση νά όμιλώ περί τών πράξεάιν μου. μεναμελ.-ήγήσεσ&αι' αν-
τικείμενα τοΰ έλπίζω. Τοΰ δ' ή γ ή σ ε σ θ α ι ύποκ. μέν ενν. τό α ύ τ ό ν,
άντικ. δ' είναι τό μ ε και κατηγ. τό β ε λ τ ί ω. εις νόν λοιπόν χρόνον' ο
έμπςόθ. προσδιορ. προσδιορίζει τό η γ ή σ ε σ θ α ι = κατά τόν ύπόλοιπον
χρόνον = είς τό έξης. βελτίω ενν. ή δ σ ο ν ν ΰ ν ή γ ε I τ α ί με. — [Σνμπλή-
ρωσον τάς προιάσεις ωδε : Πιστεύω έμαυτω όντως ώστε ποίον είναι τό απο-
τέλεσμα ; Τλ·! τίνα προνπό&εσιν έλπίζειν μεταμελήαειν και ήγήσεο&αι αντόν ;
Τί τυγχάνει τις ; Πότε έλπίζω μεταμελήσειν και ήγήσεσ&αι αυτόν ; Τί άκοΰαγ)
(τις) έμον ;]

ΓΤΕΡΙΕΧΟΜ. Αύτοπεποίθησις τοΰ άπολογουμένου Μαντιθέου.

ΠΡ ΣΟΠΑ-ΓΤΡΑΓΜΑΤΑ· Ήιστεύω-έλπίζω. Ό Μαντίθ. απολογείται
μετά θάρρους πεττοιθώς είς έαυτόν και είς τό δίκαιον του. Φρονεί δτι ούδεις
έχει κακήν ίδέαν περί αυτού- άλλά και άν τις έχη τοιαύτη ν θά μεταβάλη
γνοόμην δταν άκουση τήν άπολογίαν του, έξ ής θέλει (ρανή δ βίος του. των
πεπραγμένων. Ό Μαντίθ. στι^ρίζει τήν περί έαυτοΰ καλήν ίδέαν είς τάς
πράξεις του. βελτίω. Κατά τά φρονήματα, τάς πράξεις και τούς τρόπους, οΐ-
τινες ούδένα ένοχλοΰσιν. [Έρωτ. Τίνα γνώμην ε χει ό Μαντ. περί έαντοΟ ; Τί
ελπίζει έκ τής απολογίας του ; Ποΰ στηρίζει την πεποί&ησίν τον ταντην ; Διατι
λέγει τά περί έαυτοΰ ;]

ΚΑΛΑΙΑΟΓ· ΕΞΕΤΑΣΙΣ· Διά τής τεχνηέντως έκφραζομένης ταύτης αύ-

τοπεποιθήσεως κινείται ή προσοχή και τό ενδιαφέρον τών δικαστών υπέρ τοΰ

, , .■? 31- (·■>»·{ ϊ~ ι" -.-Λ -____Υ. 7 . : ■ *ι. - ..... . . ■

απολογουμενου. - ' .

ΔΙΔΑΓΜΑ. Πόθεν πρέπει νά σχηματίζωμεν τήν περί τίνος γνώμην ημών ;

Είπε τό νόημα τής 1 κάί 2 § όμοΰ.
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§ 3. Άξίωσις Μαντιθέου πβρί απονομής ταΰ δικαίου.

ΛΕΞΕΙΣ'ΦΡ ΑΣΕΙΣ· άξι(ό)ώ—εχω τήν άξίωσιν. εϋνον,- ειμί τινι=διά-
κειμαί τινι εύνοϊκώς, είμαι άφωσιωμένος εις τινα. τ ά χα&εστηχότα πράγ-
μα τα. =ί\ υπάρχουσα τής πολιτείας κατάστασις, το παρόν πολίτευμα, πλέον
=πλεονέκτημα, ωφέλεια, κέρδος. μετρίως = '/.οσιιίο~>ς, σωφρόνως, έπαινε πώς.
δόξα=Ί] (κακή) φήμή. £οκ*^«χζα> = έπιδοκιμάζω, θεωρώ τινα νομίμως εκλε-
γέντα—έπικυρώ τήν έκλογήν (§ 1). — χεί^οον = φαύλος, κακοήθης, ιππεύω —
υπηρετώ ώς (είμαι) ίππεύς, επιδημ(έ)ώ— είμαι έν τη πατρίδι μου. ή πο-
λιζεία = τό πολίτευμα.

ΣΥΝΤΑΞίΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ· Ώς εϋνονς ειμί — ώς ηνάγχαομαι. Είδικαί
προτάσεις έπεξηγοΰσαι τό τ ο ΰ τ ο = έάν σας άποδείξω τοΰτο μόνον, δηλ.
δτι είμαι άφωσιοηιένος είς τό υπάρχον πολίτευμα (τό δημοκρατικόν) καί δτι
έχω άναγκασθΓ) ίτότε δηλ. έπι τών 30) νά μετέχω τών αυτών με υμάς κινδύ-
νων (τών έπι τής ολιγαρχίας γενομένων τη πόλει), ήτοι νά συγκινδυνεύω μεθ'
υμών τών δημοκρατικών τό κ α θ ε στ η κ ό σ ι π ρ ά γ μ. δοτ. συντακτ. τοΰ
ε ύ ν ο υ ς, τό δε τών α ύ τ ώ ν κ ι ν δ ύ ν ου ν άντικ. τοϋ μ ε τ έ χ ε ι ν, τό δέ
ύμΐν. δοτ. συντακτική είς τό ιών αύτώ ν. μηδέν πώ... είναι. Έκ τού
ά ξ ι ώ μεθ' ού άποτελει τήν άπόδοσιν τής ύποϋέσεως=εάν αποδείξω... δεν
έχω τήν άξίωσιν νά έχω άκόμη (διά τούτου μόνου) ώφέλειάν τινα (κέρδοςτι)
δηλ. = μέ αύτήν τήν άπόδειξιν μόνον μή επικυρώνετε άκόμη τήν έκλογήν μου,
διότι δεν είναι αρκετή· πρέπει νάποδείξω καί τό έπόμενον. Τό μ η δ έ ν π λ έ ο ν
έοτ ί μ ο ι=μηδέν πλέον γίγνεταί μοι ή = μηδέν ωφελούμαι, τό δέ μηδέν
π 03=άκόμη μή = δχι άκόμη. εάν φαίνωμαι.,.ρεβια χώς...δέομαι=εάν είμαι
φανερός (εΐ/αι φανερόν) δτι έχω ζήσει,..παρακαλώ. ΎποΟετ. ήπρότ., ή δέ με-
τοχ. κατηγορημ. ηολυ σύνδεσον τώ παρά τήν δ ό ξ α ν. παρά την δόξαν
(ενν. βεβιωκώς)=παρά τήν κακήν φήμην, ήν οί κατήγοροι μου προσπαθοΰσι
νά μοι άποδιόσωσιν. τών έχ·&ρών=τών κατηγόρων, δοχιμάζειν—ήγεΐο&αι·
έξαρτώνται έκ τοΰ δέομαι=έμοΰ μέν τήν έκλογήν νά έπικυρώνητε τού-
τους δέ (δηλ. τούς κατηγόρους μου) νά ϋεορητε φαύλους (=νά νομίζητε δτι
ούτοι είναι φ.), Τό συγκριτ. χ ε ί ρ ω ν αντί ύετικοΰ. ώς (=δ'τι) ούχ ΐππενον
ουδέ έπ εδήμονν ουδέ μετέσχοι. ειδ. προτάσεις άντικείμ. τοΰ άποδείξω·
επί ιών <3 Ο = έπι τής άρχήο τών (δτε ήρχον οί) 30. ουδέ μετέοχον—ν.αί οτι
δέν έλ,αβον μέρος είς τό τότε (έπι τών 30) πολίτευμα (τό όλιγαρχικόν). Τά
ά ξ ι ώ — δέομαι άντΐ τών ά ξ ι ώ — ά ξ ι ώ — [Σνμπλή ρω ο ον τάς προτ. ώδε:
Ύπο τίνα προνπο&εοιν άξιώ μηδέν πώ μα πλέον είναι ; Ποιον τοΰτο άπο-
δείξω ; Ύπδ τίνος προϋπόϋεσιν δέομοι υμών έμέ μέν δοκιμάζειν τούιονς δέ
ήγεΐο&αι χείρονς είναι ; Τί άποδείξω ;].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜ· Άξίωσις τοΰ Μαντιθέου περί έαυτοΰ.Πάράκλησις τοΰ Μαν-
τιθέου περί έαυτοΰ καί τών κατηγόρων του. Πρώτη άπόδειξις τοΰ Μαντιθέου-

ΠΡΟΣΠΠ. ΓΤΡΑΓΜ. 'Λξιώ μηδέν αχώ μοι π)έον είναι. Ό Μάντίθεος
νέος αριστοκρατικός καί τολμηρός, εχονν συνείδησι.ν της αξίας του καί διά
την ατομικότητα του καί διά την οίκογενειακήν καταγωγήν του καί πεποι-
θως εις εαυτόν καί εις τό δίκαιον του ύπισ/νεΐται μ?τά παρρησίας, εις τήν
βουλήν δτι δεν έχει άξίωσϊν ίκανοποιήσεοις άν έκ της άγορεύσεώς του άπο"
δειχθη μόνον αγαθός πολίτης καί υποστηρικτής της κινδυνευσάσης πατρίδος·
άλλ' άν δμως καί τοϋτο άιτοδειχθη καί πρός τούτοις δτι καί δλος ό βίος του
ύπήρξεν άμεμπτος καί δλως ενάντιος εκείνου, δν οί κατήγοροι -ψευδώς άπο -
^ίδουσιν αύτφ, τότε ζητεί ώς ίκανοποίησιν τήν έπικύρωσιν της εκλογής του
καί τόν χαρακτηρισμόν τών κατηγορούν του ώς φαύλων διαβολέων, τοις χαΌ-εατ.
ΛροΙ^μασι.Έγκατασταθέν'ων τώ 404 υπό τοΰ Λυσάνδρου τών 30 (τυράννων) έν
"Αθήναις κατελύθη τό περίφημον δημοκρατικόν πολίτευμα τών Αθηναίων
καί εισήχθη τό όλιγαρχικόν καθ' δ διοικούν οί 30 κατ' αρχάς μέν ήπίως»
βραδύτερον δέ τυραννικώς πιέζοντες καί καταδιώκοντες πάντα αντιφρονούντα.
Παρά πάντα ταΰτα δμως τό δημοκρατικόν κόμμα υπήρχε πάντοτε έν Αθή-
ναις καίτοι άνίσχυρον. Μετά δέ τήν υπό τοΰ Θρασυβούλου έκδίωξιν τών 30
(περί τό τέλος Απριλίου 403 ήτοι 8 μήνας μετά τήν έγκατάστασίν των) έπε-
κράτησε πάλιν τό δημοκρατικόν κόμμα έν Αθήναις καί πολλοί άριστοκρατι-
κοί έξεδιοοχθησαν κατηγορηΟέντες ώς οπαδοί καί ύποστηρικταί τών 30. Το-
σούτον δέ μίσος άνεπτύχθη τότε έν Αθήναις κατά τών 30 καί τών οπαδών
αυτών, ώστε καί μετά 10 δλα ετη (περί τό 393 ή 392 δτε γίνεται ή προκει-
μένη δίκη) κατηγορηθώ ό Μαντίθεος διά τοιαύτην αίτίαν. Ούτος όμως απο-
δεικνύει δτι δεν ύπήρξέ ποτε οπαδός τών ολιγαρχικών 30, ά?>.λά πολέμιος
αυτών ανήκων εις τήν τάξιν τών μετρί<:ον άριστοκρατικών. Περί τών τριά-
κοντα καί της καταλύσειος αυτών ίδέ Ξενοφ. Έλλην. Β' γ' 14 καί δ'. — τω ν
αννών κινδύνων. Πάς διμιοκρατικός έπί τών 30 έκινδύνευε νά άποβάλη τήν
περιουσίαν του, τήν τιμήν του καί αυτήν ακόμη τήν ζωήν του. Τόν κίνδυνον
τοϋτον διέτρεξε καί ό φυγίον έξ Αθηνών Μαντίθίυς ιδία δέ]κατά τήν περιου-
σίαν αύτοΰ. ύμΐν.Οι δικάζοντες τόν βουλευτήν Μαντίθεον βουλευταί είναι, δη-
μοκρατικοί ανήκοντες εις τήν καί έπί τών 30 δημοκρατικήν μερίδα,ην καί ό
Μαντίθεος θά άποδείξη, δτι υπεστήριξε, παρά τό κατηγορητήριο ν. μηδέν πώ
μοι πλέον είναι. Ό Μαντίθεος δηλοΐ δτι δέν θέλει νά έχη κέρδος έκ της
δίκης του τ. έ. δέν θέλει νά έπικυρίόσωσιν οί βουλευταί τήν έκλογήν του, άν
δέν άποδείξη δτι καί ό βίος του δλος, ίδιοιτικός καί δημόσιος, υπήρξε, πολύ
άνώτερος καί άξιέπαινος. περι τά άλλα. Ό Μαντίθεος έκτος της άφοσιουσειός
του εις τό ύφιστάμενον δημοκρατικόν πο?ατευμα (ευνους τοις καθεστηκόσι



πράγμασι) και έκτος τών κίνδυνων οϋςδιέτρεξεν ένεκα τής τών .30 ολιγαρ-
χίας (ήνάγκασμαι μετέχειν τών κινδύνων) καί κατά. τόν άλλον ίδιωτικόν καί
δημόσιον βίον του ύπήρζεν, άμεμπτος. μετρ ίως βεβιωχώς. .'Ο σώφρων καί
ήθικός βίος ού μόνον τό πάλαι άλλα καί σήμερον έπαινεΐται καί θεωρείται
σπουδαϊον έλαφρυντικόν μέσον είς πάντα κατηγορούμενον δι' έγκλημα Χι
(πρβλ. και § 1). — την δόξαν. Έκ τής κατηγορίας τής αποδιδομένης τινί σχη-
ματίζεται πάντοτε κακή τις φήμη μέχρις ού άποδειχθή τό έναντίον. χείρον ς.
-ό χαρακτηρισμός τών κατηγόρων ώς φαύλων θά ήτο μία έπι πλέον ίκανο-
ποίησις τοΰ άδίκως διαβληθέντος Μαντικέ ου. ΐππευον. Οί είς τήν τόξιν τών
ιππέων άνήκοντες και ώς ίππεΐς ύπηρετήσα ντες έπι τών 30 κατηγορήθησαν
πάντες ώς οπαδοί τών 30 και πολλοί μέν έξ αύτών έτιμωρήθησαν, άλλα καί
οί μή τιμωρηθέντες έθεωροΰντο κατόπιν ώς έχθροί τής δημοκρατίας καί
.περιεφρονοΰντο. Πρβλ. Ξενοφ. Έλλην. Γ' α' 4. — της τότε πολιτείας, δηλ.
τής .διοικήσεως τών 30 καί τής έπ' αύτών ολιγαρχίας, (τω 404-403) ήν κατ'
-ευφημισμόν ονομάζει πολίτευμα ένταΰθα. [Έρωτ. Τίνα άξίωσιν προβάλλει ό
. άπολογονμενο- Μαντίθεος και μετά ποίον τρόπου ; Πότε κατεστάλησαν οι 80
έν Ά&ήναις και πώς διφκησαν ; Πότε και υπό τίνος εξεδιώχθησαν ? Πώς
-διάκειντο τότε τά δνο κόμματα ; Πότε γίνεται η παροϋσα δίκη καί διατί κατη-
γορείται δ Μ ; Είναι αληθής ή κιτηγορία ; Τί υπέστησαν οί δημοκρατικοί επί
τών 30 ; Μοίον πολίτενμα είναι §ν ' Αθήναις κατά τόν χρόνον τής δίκης ; Ύπό
ποίους δρους ζητεΐ ίκανοποίησιν ό ]\Ι ; Τί προτείνει πρός άπόδειξιν τής άθωό-
τητός τον ; .Ποία Ιδέα βαχηματίαφη περί τοΰ Μ. έκ τής διαβολής τών κατηγό-
•.ρων τον ; Τίνα ίκανοποίησιν ζητεί δια τοντο ; Τί θά δεις η πρώτον ό Μαντί-
θεος ; Ποία ιδέα εοχ-ηματίοθη έν ' Α&ήναις περί τών ίππενσάντων επί τών 30 ;]

ΚΑΛΑίΑΟΓ· ΕΞΕΤΑΣΙΣ· Ό Μαντίθ. δέν δίδει σημασίαν είς τήν
-κατηγορίαν ίνα παραστήση ταύτην ώς ψευδή καί πρός τοΰτο λέγει ότι δέν
θέλει ικανοποίησαν διά τοΰτο" έάν δμως άποδειχθή πρός τούτοις δτι καί ό
βίος του δλως ύπήρξεν άμεμπτος καί αξιέπαινος τότε ζητεί ώς ίκανοποίησιν
τήν άτιόρριψιν, ντής κατηγορίας (ήτοι τήν έπικύρωσιν τής εκλογής του) καί
τόν στιγματισμόν τών &$ιχηγόρων του. Διά της γενναιότητος ταύτης καί τής
πεποιθήσεώς του εμπνέει τήν πεποίθησιν καί είς τούς δικαστάς του καί προ-
διαθέτει αύτούς υπέρ έαυτοΰ. Είναι καί τοΰτο ρητορικόν τέχνασμα.

ΔΙΔΑΓΜΑ· Τό δίκαιον Ενθαρρύνει καί άνδρίζει τόν (Α'θριυπον.

Είπε τό νόημα τής § ταύτης.

§ Α' μεθοδική ένότης. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ τον λόγου.

ΠροδΤά&εσις τών δικαστών.

3 ΕΡίΛ-ίΗΊΣ· Έάν δεν εβλεηον την κακοβονλίαν τών κατηγόρων
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μον (κατηγορούντων με ώς έχ&ρόν της δημοκρατίας μετά δεκαετίας
ολην εξ έμπα&είας καί μόνον) εξέφραζαν αύτοΐς τάς εύχάρισϊίας-
μον διότι μοϊ δίδονσιν άφορμην νά έκ&έσω ένταν&α τον βίον μον και-
νά καταδείξω εκ τούτον την άξίαν μον (§ 1). Εχω δε τόσην πεποί-
θησιν είς τόν εαυτόν μον ώστε, και άν τις εν εκ α της άποδο&είσης. μοι.
κατηγορίας (η άλλως δπωςδήποτε) εχη σχηματίσει κακήν ίδέαν ττερί.
έμον, οταν άκούση τάς πράξεις μου &ά μεταβάλη γνώμην (§
Σας δηλώ δέ, κύριοι βονλενταί, δτι δέν Όέλω καμμίαν ίκανοποίησιν
εάν αποδείξω μόνον δτι ή κατηγορία είναι -ψευδής. Έάν δμως άπο-·
δείξω και τούτο επί πλέον δέ αποδείξω δτι και δλος ό βίος μου νπηρ-
ξεν αξιέπαινος τότε Ικανοποιήσατέ με (§ 3).

'Αφ" ου διά του τ: ροοεμέου προσεπάτ&ησε νά προδια&έση καλώς-
τονς δικοστάς τον <5ηλοϊ δτι ϋ απόδειξη πρώτον ψενδεΐς τονς ίσγνρι-
σμονς τών αντιπάλων (δηλ. την κατηγορίαν) δτι ϊ π π ε ν α ε ν ε π ι
τών 3 0 και μ ε τ έ σ χ ε της δ λ ι γ α ρ γ ί α ς και είτα Όά έπι—
ψέρη άλλας αποδείξεις. Ούτω εισέρχεται είς την διήγησιν.

Είπε το νόημα ολον τοΰ προοιμίου έν συνεχείς.

§ 4. "Απουσία ΛΙαντιθέου έξ Αθηνών.

ΛΕΞΕΙΣ" ΦΡΑΣΕΙΣ· ώ$ = πρός. όιαιτάομαι- ώμαι = διάγω τον βίον, ζω-
(διητίόμην, διήτησα καί έδιαίτησα, διητήθην). έκττέμστα3 = στέλλω έξω, έξαπο-
στέλλ(ύ.χα&αιρ( έ)ω (καθεϊλον) = κατακρημνίζω,είΤ4<$»/^ο3 = είμαι έν τή πατρίδι
(τφ δήμω) μου. πρβλ. έ*·δηαώ, άποδΐ]αω, φιλαιόδημος. μεΌ-ίαταμαι (μετέ-
στη\-μεθέστηκα)=μεταβάλλομαι, άλλάσσον το δέ μιϋ-ίστημι (μετέστησα, μετά--
στήσας έχο3)=μεταβάλ?^ω, τδ δέ μετάστασις — μεταβολή. κατέρχομα· =επανέρ-
χομαι έκ -^ής εξορίας.

ΣΥΝΤΑΞ.— ΕΡΜΗΝ· ό πατήρ (ενν. ήμαίν) είέττεμ-ψεν ή μας ώ ς Σά--
τυρον.... διαιτησομένονς=υ.π&οτε\Χζν ήμάς (έμέ καί τόν άδελφόν μου § 10)
πρός τόν Σ. τόν έν τω Πόντω (άρχοντα) ίνα διαγάγωμεν (παρ* αύτω) τόν
βίον (μας). Διατί ή τελική μετχ. κατά μέλλοντα (Χ § 400 δ') ; Τό ήμάί πρου-
τάχθη έπίτηδες ίνα τονισθή περισσότερον. τό δηλαδή. καϊ τών τειχ'

χαϋ'αιρ.=οτε έκρ^μνίζοντο τά τείχη. μεΌ·ιοτομέν τής πολιτ. (ενν. έπεδή-
μουν)=οΰτε δτε μετεβάλλετο τό πολίτευμα ήμην έν τή πατρίδι μου (έν Αθή-
ναις). Αί μέτοχα» είναι χρόνου παρατατ. θεωρεί δηλ. ό Μαντίθ. τάς πράξεις.
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διαρκεσάσας έπί τινα χρόνον έν τφ παρελθόντι. Τί γενικαί είναι αύται καί
διατί (Σ. § 462 α )> και ουνε....οϋτε....ά λ* ήλ&ομεν = καί ούτε έπεδήμουν.....
ουτε (έπεδήμουν)....άλλ' ήλθομεν. Άπό τοΰ ένικοΰ έπεδήμουν μετέπεσεν εις.
πληθυντικόν ήλθομεν διότι έκεΐ μέν τό έπιδημεΐν άφορα κυρίοις αυτόν ώς
κατηγοροΰμενον, ένταϋθα δέ τό (έπαν)έλθεϊν έκ τοΰ Πόντου άφορφ καί αύτόν-
και τόν άδελφόν του ώς καί τό ανωτέρω έξέπεμψεν ή μας. άλλ' ηλθ·ο-
μεν....πριν χ ο τελ ί)εϊν=αλλ' έπανήλθομεν (εις Αθήνας έγώ καί ό αδελφός
μου) πριν οί έν τη Φυλή οντες έπιστρέψωσιν (ϋχ της Φυλής) εις τόν Πειραιά
πέντε ημέρας πρότερον. Τό πρότερον δ ήμέρ. προσδιορίζει άκριβέ-
στερον τήν χρονικ.πρότ. πριν κατελθειν, συνάπτεται δέ τφ ή λ θ ο μ ε ν
Τό δέ πέντε ήμέρ. είνε δοτ. τοΰ μέτρου εις τό πρότερο ν=προτύτερα.
κατά δ ημέρας = ήλθομεν ο ημέρας προ της καθόδου τών έν τή Φυλή τους άπό
Φνλ. κατά βραχυλογίαν άντί=τούς έν τη Φ. άπό Φ. Ή αίιιατική αΰτη είναι,
ύποκείμενον τοΰ κ α τ ε λ θ ε I ν. Διατί (Σ. § 449 β') ;—(Σχμπλήρωσον τάς
στροτ. ώδε. Προς τίνα σχοπον ό πατήρ ίξέπεμψεν ?']μας... ,;Πόίε και πότε ονχ,
έπεδι'μιουν ; Πότε ϊ/λ&ομεν ;]. --»--)

ΠΕΡΙΕΧΟΜ· Αποστολή Μαντιθέου (μετά τοΰ άδελφοΰ του) εις Πόντον-
Άπουσία τοΰ Μαντιθέου έξ Αθηνών Ιπί πολΰ. Επάνοδος Μαντιθ. (μετά.
τοΰ άδελφοΰ) εις Αθήνας.

ΠΡΟ ζΠΠ.-ΠΡΑΓϊνΐ. Ή εν Ελλήσποντο» ουμψορά. Ή ατυχία καί
συμφορά, ην έπαθοΛ' οί Αθηναίοι έκ της έν Αιγός ποταμοϊς ήττης αύτών-
ύπό τοΰ Λυσάνδρου τφ 4Οδ π. Χ. ήτοι ή άπώλεια τοΰ στόλου, ή πτώσις της
δημοκρατίας καί τά έκ της εγκαταστάσεως τών 30 παθήματα αυτών, ό Σάτυ-
ρος" άρχων τοΰ Πόντου κατά τόν χρόνον της έν Αιγός ποταμοϊς καταστροφής
τών 'ΑΌηνα'ων, απόγονος τοΰ Σπαρτάκου καί πολύ φίλος τών "Αθηναίων, δ-
Πόντοιγ. χοίρο, παρά τά Β. παράλια τοΰ Εύξεινου Πόντου αποτελούσα τότε
ίδιον β.ισίλειον καλούμενον β α σ ί ?. ε ι ο ν τοΰ Πόντου ή βασ. τοΰ
Βοσπόρου ή κοινόν τώνΒοσπορανών. Συνίστατο δέ τό βασίλειον
τοΰτο έκ τών Ελληνικών άποικιών (τών Μιλησίων) τών κειμένων έπί της
Χερσονήσου Κιμμέριας (της Ταυρικής) καί τών πέριξ παραλίων. Επειδή δέ
έν ταϊς άποικίαις ταύταις ήσαν καί Άδηναϊοι, αύται συνεδέοντο μετά τών
Αθηναίων φι?«.ικώς. Προοτεύουσα τοΰ βασιλείου τούτου ήτο τότε τό Ποντικά—
παιον (νΰν Κέρτς). — εξέατεμχρεν. υ πατήρ τοΰ Μαντιθέου, πλούσιος αριστο-
κρατικός συνδεόμενος μετά τοΰ βασιλέως τοΰ Πόντου Σατύρου, άπέστειλε
προς αυτόν τους υιούς του κατά τήν άναρχίαν τών 30 (404-403) προς άσφά-
λειαν. των τειχών. Ή καθαίρεσις τών τειχών τών Αθηνών έγένετο υπό τοΰ
Λυσάνδρου τώ 404 υπό τόν ή^ον τών αύλ,ών (Ξενοφ. Έλλην, Β' β' 23)..
με·&ισταμ. της πολιτείας. Ή μεταβολή τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος τών-
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Αθηνών είς άριστοκρατικόν ή μάλλον είς τυραννικό ν έγένετο έν Αθήναις τφ
404 ολίγον μετά τήν τών τειχών καθαίρεσιν καί τήν εγκατάστασιν τών τριά-
κοντα (ίδέ καί § 3)· πρβλ. Ξενοφ. Έλλην. ΒΓ γ' 11 καί εξής. άττό Φυλής·
Διαρκούσης της τυραννικής αρχής τών 30 πολλοί εξόριστοι Αθηναίοι υπό τήν
•άρχηγίαν τοΰ Θρασυβούλου κατέλαβον τήν Φυ?>.ήν (Ξενοφ. Έλλην. Β' δ' 2
ίρροΰριον όχυρόν τής Άττικής(') παρά τά δρια τής Βοιωτίας, εκείθεν δ' σύξη-
θέντες καί νικήσαντες τούς έπιτεθέντας οπαδούς τών 30 κατέλαβον τήν Μου.
νιχίαν τοΰ Πειραιώς (Έλλην. Β' δ' 10). Νικήσαντες δ' έκεϊ τούς 30 άνέβη-
σαν είς τάς Αθήνας καί κατέλυσαν τήν αρχήν αύτών καταψυγόντων ρ.ίς Ελευ-
σίνα καί εκείθεν διαλυθέντων (Έλλην. Β' δ' 24). Ή κατάλυσες τών 30
έγένετο μετά δμηνον τυραννίαν, ήτοι τόν Τβριον τοΰ 403. [Έρωτ. Ποία β ναι
ή έν Έλληαπόντφ συμφορά τών Άΰηναίων ; Τί ήτο ό Σάτυρος και τί 6 Πόντος»
Πότε εστάλη εις Πόντον ό Μαντί&εος και διατί; Πότε κα&ηρέ&ησαν τά τείχη
τών 'Λ&ηνών και πότε ανετράπη ή δημοκρατία ; Τί είναι ή Φυλή και τί συνέβη
έν αντί) έπι τών 30 ; Πότε κατελύϋη^αν οί 30 κοι τζον. κατέφυγον ;].

Κ Α/« ΑΑΟ "··ΕΞΕΤ Σ!Σ. ή πρώτη αύτη άπόδειξις του Μαντιθ. πι-
στουμένη υπό ιστορικών γεγονότων είναι "αναμφισβήτητος.

Είπε τό νόημα τής § ταύτης.

§ Αδύνατος ή είς τήν διοίκησιν των 30 συμμετοχή τοΰ ΛΙαντ.

ΑΕΞ." ΦΡΑΣ· εικός έστιν = είναι φυσικόν, εύλογον, πιθανόν, και-
,ρός-= κακή περίστασις (κατάστασις τών πραγμάτων). άλλότριος = ξένος, άττο-
δημώ — είμαι ή διατρίβιο έν τή ξένη (πρβλ. έ π ι δ η μ ώ § 4) — έξαμ.αρτάνω=
-αμάρτημα (έγκλημά) τι πράττω, είμαι έ'νοχος. μεταδίδωμί τινί τινος = \ιετα-
δίδω εις τινά τι. ή ττο'ιτεία — τ\ αρχή, τό αξίωμα, ή διοίκησις, τί συμμετοχή
εις τήν διοίκησιν τών πραγμάτωΛ'. ατιμάζω τινά — δέν τιμώ ή στερώ τ ι να τής
τι μής= μεταχειρίζομαι τΐΛ'α περιφρονητικώς. συγχαταλύω τι=μετά τΐΛΌς
άλλου καταλύω (—καταργώ) τι, ήτοι βοηθώ τινα είς τήν κατάλυσιν (πολι-
τεύματος) τίνος.

ΣνΝΤΑΞ·-ΕΡΜΗΝ· οϋτε εικός ήν·ουτε φαίνονται εχοντες, ωστε
μεταδιδόναι-άλλ' ήτίμαζον.=οΧ 3 κύριαι προτάσεις, ήμάς ύποκ. τοΰ έ π ι-
θυμεΐν. διατί κατ'αίτιαπκην (Σ. § 449 β') ; ή νια. ς επι&υμεΐν. ύποκ. τοΰ
άπροσίόπου ε ί κ ό ς ή ν (Σ. § 470) = τό έπιθυμεΐν ημάς -ουκ ην είκός = τό νά
έπιθυμώμεν ημείς δέν ήεο φυσικόν=δέν ήτο φυσικόν νά έπιθυμώμεν ήμεϊς·
τό δέ μ ε τ έ χ ε ι ν άντικ. τοΰ έπιθυμεΐν. των αλλότριων κινδ. άντικ. τοΰ
μ ε τ έ χ ε ι ν. διατί κα,τά γενικήν ; άφιγμένους—σύ\Ά\\)3\' τώ ή μ ά ς. "Ή μετοχ.

(!) Ή Φυλη η το και δήμος τής ' Αττικής ανήκων είς τήν Οίνηίδα φυλήν.
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, =είναι μάλλον αίτιολογ. εις τό Ουκ κ ί κ ό ς ή ν έ π ι θ υ μ ε ι ν ή χρόνική==
Και τ ή άληθεία ούτε ήμέις (έγώ και δ αδελφός μου) ήτο φυσικόν, επειδή
^εΐχομεν έλθει εις τοιαύτη ν κακήν περίστασιν, νά έπιθυμώμεν νά λάμβάνωμεν
μέρος εις ξένους κινδύνους, εκείνοι—δηλ. 61 30. γαίνονται εχοντες = φανερά
^χουσιν=είναι φα/νερόν δτι έχουσι = βεβαίως έχουσιν. ωστε μεταδιδόναι. ή
κατ* άπαρέμφατον συμπερασματική πρότασις (Σ. § 415 β') σημαίνει τό δυνα-
τόν έπακολούθημα=ώστε νά (δύνανται νά) μεταδίδωσί' είναι δέ σχεδόν έπεξή-
γησις τοΰ τ ο ι α ύ τ η ν.,.ώς εί έλεγεν=ούτιο διανοούμενοι ώστε...τοΓς άπο-
δη μ.-τοις μη έξαμ. της πολιτείας" άντίκείμ. τοΰ μεταδιδόνα ι (ίδέ τήν
σύνταξιν τοΰ ρήματος) = ώστε καί εις τούς άπουσιάζοντας έξ 'Αθυνών (έπί τών
-30) καί μηδόλως ένοχους (μηδέν αμάρτημα διατράξαντας κατά της δημοκρα-
τίας καί υπέρ τών ΕΟ) νά δίδοοσι διοίκησιν (άγαθά της διοικήσεοος είτε άξιώ"
ματα έν τη διοικήσει) = ώστε νά έπιτρέπωσι καί εις «,ούς άποδημοΰντας τότε
νά λαμβάνωσι μέρος εις τήν διοίκησιν τών κοινών. Τό α' κ α ί είναι πρυσθε"
τικόν = οχι μόνον εις τούς παρόντας (συνεργάτας των) νά δίδιοσιν αλλά καί εις
τους άποδημοΰντας ακόμη. Τό β' καί συνδέει τό ά π ο δ η μ ο ΰ σ ι και μ ή
έ ξ α μ α ρ τ ά ν ο υ σ ι. αλλά μ&λλον=άλλά τούναντίον, δηλ. ού μόνον δέν
έδιδον αξιώματα εις τούς άποδημοΰντας άλλά καί ήτίμαζον (=έστέρουν της
πολιτείας) καί τούς μετ' αύτών (τών 30) καταργήσαντας τό δημοκρατ. πολί-
τευμα, ήτοι τούς αυνεργάτας καί συντρόφους των εις τήν κατάλυα ι ν της
-δημοκρατίας. [Σνμττληρωσον τάς στροτ. ώδε. Διατί ι,νχ ην εικός ήμας εττι-
■&ϋμεϊν ; Τί ονκ ην εικός ημα,ς έπι&υμεΐν ; Τί φι. ίνοντοι εκείνοι ; Έκεϊνοι
φαίνονται εχοντες τοιαύχην γνώμην ώτΐβ ηοϊον να είναι τό αποτέλεσμα ;].

πΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. φυσική ήτο ή άπό ξένιον κινδύνων αποχή ημών.
Βεβαίίυς οί 30 δέγ θά έδιδον αξίωμα εις τούς άπόντας. 'Αλλά τούναντίον
αφήρουν αύτά καί άπό τών συντρόφων αύτών.

ΠΡΟΣΟΠ--ΠΡΑΓΜ· εϊς τοιούτον καιρόν, ό Μαντίθεος μετά τοΰ
-άδε?ι.φοϋ του επέστρεψαν εις Αθήνας κατά τάς ανωμάλους καί κρίσιμους
ημέρας, καθ' ας ό Θρασύβου?-ος καί οί οπαδοί του νικήσαντες έν Φυλή τούς
30 ήπείλουν νά καταλάβϊοσι τόν Πειραια καί εΐχεν άρχίσει ό ανταγωνισμός
.μεταξύ τών έ ξ ά σ τ ε ο) ς καί τών έ κ Πειραιώς. Τοϋτο έγένετο κατά τάς
αρχάς Τβρίου τοΰ 403.—αλλότριων κινδύνων. Οί ξένοι διά τόν Μαντί&εον
κίνδυνοι ούτοι ήσαν οί κίνδυνοι ους οί 30 διέτρέχον κατά τήν έν Μουνιχία
(τοΰ Πειραιώς) μάχην προς τόν Θρασύβουλον καί τούς οπαδούς του. Έν αύτη
έλαβον μέρος υπέρ τών 30 καί οί τότε ιππείς Αθηναίοι. Φαί\εται δ' δτι οί
κατήγοροι τοΰ Μαντ ιθ. διά της α' κατηγορίας των, δτι δ Μαντίθέο$ ίππευσε ν
-έπί τών 30 (§ 3 καί 1), ένόουν δτι ίππευε κατά τήν μάχην ταύτην της Μουνι-
χίας. μηδέν έξαμαρτάνουσι. Οί 30 θά ήσαν άνόητοι βεβαίοις άν έδιδον θέσεις

|
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και αξιώματα εις ανθρώπους άπόντας και μηδεμίαν ύπηρεσίαν προσενεγκόν-
τας αύτοϊς, ώς ήτο και ό Μαντίθεος. Ουδέ δύναται τις νά εϊπη δτι οί 30 έσπευ-
σαν νά παριποιηθώσι τόν Μαννίθεον μόλις έπανελθόντα έκ τοΰ Πόντος
{πένθ' ήμέρας πρότερον § 4) και νά δώσοισιν αύτφ διοίκησίν τινα, διότι &
Μαντίθ., δστις έπι πολλ,ούς μήνας διετέλει εξόριστος έν Πόντω, δέν Οά έδέχετ»"^
τοΰτο τότε δτε οί 30 ήρχισαν νά νικώνται "Αν ήθελε ήδύνατο νά πράξιγ
τοΰ«ο πολύ πρότερον έπι τής ισχύος τών 30. τη- πολιτείας. Τοΰτο κυρίως,
σημαίνει έγγραφήν έν τω κστα?.όγω τών τρισχιλίων (έν φ οί 30 εΐχον
έγγράψει τούς οπαδούς των), άλλα μάλλον ητίμαζον. Οί 30 τόσον άπληστοι
και σκληροί ήσαν ώστε πολλάκις εϊτε ές άπ?*.ηστίας είτε ές άλογίστου έγωϊσμοϋ-
μετεχειρίζοντο σκληρώς καί άπανθρώπο"»ς καί πολλούς έκ τών δμοφρόνων
οπαδών των, αλλ ους δέ καί έφόνευον, ώς τόν συνάρχοντα αύτών Θηραμένης
καί άλλους (Ξενοφ. Έλλην. Β' γ' δΟ-τέλους). τον; συγκαταλύσαντας έννοες
νόν Θηραμένην καί τούς φίλους του, οΐτινες μείναντες έν Αθήναις συνειργά-
σθησαν μετά τών 30 είς τήν κατάλυα ι ν τοΰ δημοκρ. πολιτεύματος έν αντι-
θέσει πρός τούς άποδημοΰντας καί μηδέν έξαμαρτάνοντας~
[Έρωτ. Πότε δ Μαντίθεος έπανήλθεν είς 'Αθήνας εκ τοΰ Πόντου ; Ύπδ ποίας
περιστάσεις διετέλουν τότε οί 30 ; Ποιον χίνδυνον διέτρεχαν τότε οί 30 χα*
υπό τίνων ; ΎΗτο δυνατόν νά λάβη μέρος τότε είς την διοίκησίν τών 30
Μαντ. καί διατί; Πώς έφέροντο οί 30 και πρός τονς φίλους των ; ]

ΚΑΑΑΙΑΟΓ--ΕΞΕΤ ΣΙΣ· Ό Μαντίθεος έπανελθών είς Αθήνας έν
ήμέραις άνίομάλοις καί κρισίμοις δέν ήτο πιθανόν νά συμμετάσχη τής διοι-
κήσεως τών 30. Τό άπίθανον τοΰτο ενισχύει ή άπληστία, φιλαρχία καί ώμό-
της τών 30. Ιναί αί αποδείξεις αύται είναι πειστικαί. Παρατήρησον δτι ει
καί ύπέσχετο ό ρήτοορ έν § 3 δτι θά απόδειξη 1) δτι δέν ϊππευσε και 2) δτι.
δέν μετέσχε τής τότε πολιτείας, δ μ 03 ς άποδεικνύει πρώτον τό δεύτερον καί-
ε ιτα τό πρώτον.

ΔΙΔΑΓΜ· Τί διδασκόμεθα έκ τής διαγοιγής τών 30 ; ] Είπε τό νόημα].

§ 6. Μωρά. ή άπόδειξ ις χτ,ς ■κατηγορίας τον· ΛΙαντιΡέον».

ΑΕΞ-ΦΡΑΣ- τ.δ σαν ίδιον — πίνας μικρός κεχρωματισμένος. σκο-
π(ε}α>=παρατηρώ, έξετάζω, κρίνω. εΰη&ες^ό.π.'Κοϋν, άνόητον, μωρόν. όμο-
λογ(έ)ώ—ομολογώ, παραδέχομα. έ'νεισιν=ενυπάρ·£θυσι, περιέχολ'ται έν τινι ~
αναφέρονται. ενιόι= τινές, άστιδημώ § δ. — ελεγχος — δοκιμασία (§ 1',έξέλεγξις»-
άπόδειξις. χατε£χο/κα«(κάθοδος) = έπανέρχομαι έκτης έξορίας είς τήν πατρίδα,
μου. Λέγεται έπι τών φυγάδων (έξορίστων). Πρβλ. καί κ α τ άγ ε ι ν, κ α τ ι έ-
ν α ι, φ ε ύ γ ε ι ν, έ κ β ά λ λ ε ι ν, κάθοδος φ υ γ ά δ ω ν. ■ψιίφίζομαι = δισ..
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-■ψηφοφορίας αποφασίζω (δίδω τήν ψήφόν μου ήτοι τήν γνώμην μου)=δια-
τάσσω' τό δέ ψ η φ ί ζ ω=αριθμώ μέ ψήφους, λογοριάζώ. αποφέρω (άπήνεγ-
-κον-απενήνοχα)—ονομάζω ή όνομαστί δηλώ, αναγγέλλω ή αναφέρω τι εις
προϊσταμένην αρχήν. χατ<ίσζ·ασΐδ=έπιχορήγησις, προκαταβολή. άναπράττ» =
εισπράττω πάλιν (παίρνω, 'πίσω).

ΣΥΝΤΑΞ·—ΕΡΜΗΝ· τους ίππεύσαντας. άντικ. τοΰ σκοπεΐν, ου
"ύποκ. εννοείται τό τ ι ν ά. σκοπεΐν. ύποκ· τοϋ άπροσώπου ε ύ η θ έ ς έ σ τ ι ν=
Τό σκοπεΐν... έσ τ ι ν εύηθες=τό νά έξεχάζη τις (νά εύ'ρη) έκ τοϋ σανιδίου τοϋς
■ύπηρετήσαντας ώς ιππείς (έπί τών 30) είναι άνόητον πράγμα, εν, τούτω δηλ.
πω σανιδίω. των ομολογούντοον... —έκ τών παραδεχομένων. ίππεύειν. παρατ.=*
δτι ϊππευον. έχει νος (καθ3 ελξιν έκ τοϋ έλεγχος) αντί εκείνο δέ τόσανί"
■διόνέστιν έλεγχο ς... = ή έξης δέ είναι άσφαλεστάτη άπόδειξις. επειδή
-γαρ κατήλ&ετς. Ή πρότασις έπεξηγεϊ τό έ κ ε Χ ν ο ς...=ότε δηλ. έπανήλθετε
-έκ της έξορίας. τονι, φνλάρχους ύποκ. τοΰ ά π ε ν ε γ κ ε ϊ ν, τό δέ τους ί π.
πεύσαντας άντικείμ. αύτοΰ=έλάβετε τήνάπόφασιν ( = έδιόσατε διατάγήν)
όπως οί φύλαρχοι άναφέρα>σιν (εις τούς άρχοντας) όνομαστί τούς ύπηρετή-
■σαντας ώς ιππείς (έπί τών 30), ήτοι νά άναφέρωσι τά ονόματα τών ύπηρε-
τησάντων εις τό ίππικύν. ίνα άναπράξητε —ίνα εισπράξητε πάλιν (πάρετε
"πίσω). Τί προσδιορίζει ή τελιχ πρότ ; [Σνμπληρωσον προτ. ώδε. Διατί
■είναι εΰη&ες οχοπεϊν χινα τους ίππ. εχ τοΰ σανιδίου ; Ποίος δηλ. είναι μέγιστος
έλεγχος ; ΙΤότε εψηφίσασ&ε ; Τί εψηφίοασΰβ ;].

ΠΕΡ ΕΧΟΜ· Μωρός ό έκ τοΰ σανιδίου έλεγχος τών ίππευσάνων. Μέγι-
στος (τέλειος) έλ,ελχος είναι ό έκ τοΰ καταλόγου τών φυλάρχων γινόμενος.

ΠΡΟΣΟΓΤ. — ΠΡΑΓΜ· του σανιδίου. Τό σανίδιον τοΰτο ήτο σανίς
■άληλιμμένη ή διά γύψου καί άρα λευκή (=λεύχωμα) ή διά μείγματος κηροΰ
νίαί πίσσης· έχρησίμευε δέ έπί τών 30, όπως γράφωσιν ούτοι έπ' αύτοϋ τά
ονόματα τών έπί. της άρχής αύτών ύπηρετησάντων ώς ιππέων. Ήτο δηλ., τό
■σανίδιον κατά?.ογος τών έν τή υπηρεσία τών 30 ύπαρξάντων Ιππέων. Άλλ' ό
-κατάλογος ούτος ήτο άμ.φιβόλου κύρους ένεκα της εύκολίας μεθ' ής ή δυνατό
τις άλλάσσοη' τά ονόματα νά νοθεύση αυτόν. "Οθεν ούδεμίαν πίστιν ήδύνατο
νά παρέχη μετά τήν έκδίωξιν τών 30, διότι έν μέρει μέν ήτο εσφαλμένος έν
^ιέρει δέ παραπεπυιημενος. Διό ούδεμία κατηγορία ήδύνατο λογικώς να στη-
ριχθϊ| έπ' αύτον. Τοιοΰτον κατάλογον ειχον καί αυτοί οί 30 τόν τών τ ρ ι σ-
-χιλίων καλούμενον, έν ω ειχον εγγράψει τά ονόματα τών όμοφρόνων καί
υποστηρικτών των. εγγεγραμμένοι. Έν τω σανιδίω ήσαν εγγεγραμμένα όνό-
μ,ατα ανθρώπων άποόημούντων κατά τήν άναρχίαν (τήν έποχήν δηλ. τών 30)
■αντί τών έξαλειφθέντων έπίτηδες ονομάτων άλλων ίππευσάντων τότε πράγματι.
Τοΰτο έγένετο βέβαιους υπό τών ενδιαφερομένων, χατήλ&ετε. Ό Μαντίθ-



38

απευθυνόμενος πρύς τούς βουλευτάς εννοεί δι' αύτών πάντας τούς δημοκρα-
τικούς καί δή τούς κυρίους αύτών άντιπροσοιπους δηλ. τόν Θρασύβουλον καυ-
τούς οπαδούς του, οΐτινες έπανήλθον καί άποκατεστάθησαν έν τη αρχή μετά
τήν τών 30 έκδίωξιν κατά τόν Τβριον τοΰ 403. τούς φυλάρχονς. Έν Αθήναις,
έξελέγοντο 10 φύλαρχοι (εις έξ εκάστης φυλής), οΐτινες έν καιρώ πολέμου
ήσαν υποστράτηγοι τών 2 ιππάρχων, ήτοι τών άρχηγών τών Ιππέων. Κύριον
δ' έργον εΐχον οί φύλαρχοι νά καταρτίζομαι τόν κατάλογόν τών ιππέων τής.
φυλής τοιν καί νά παραδίδωσιν αύτόν είς τόν δήμον ή είς ώρισμένον έπιτε-
τραμμένον αύτοΰ. πρβλ. Είσαγ. Ζ' καί § 7 οί σ ύ ν δ ι κ ο ι).— άπενεγκεΐν..

■ Μετά τήν άποκατάστασιν τής δημοκρατίας έν Αθήναις (τω 403) διά ψηφί-
σματος τοΰ δήμου ύπεχρεοιθησαν οί νέοι έκλεχθέντες τότε 10 φύλαρχοι νά.
γράψωσιν έκαστος έν ίδίίο καταλόγφ πάντας τούς είς τήν φυλήν του άνήκοντας
ιππείς τούς έν τή ύπηρεσία τών τριάκοντα διατελέσαντος, ανεξαρτήτους τοΰ
χρόνου τής κατατάξεως αύτών (τοΰ άν δηλ., εΐχον καταταχθή είς τό ίππικόν
προ τών 30 ή έπ' αύτών). Ό κατάλογος ούτος είχε κΰρος άπόλυτον, διότι
έγένετο ύπ'ίδίαν άτομικήν εύθύνην τών φυλάρχων. τάς καταστάσεις. Οί πλού__
σιοι αριστοκρατικοί υποχρεούμενοι νά τρέφαισι πολεμικόν ΐππον κατετάσ-
σοντο είς τό ίππικόν στρατευόμενοι. Είς έκαστον τοΰτον είσερχόμενον είς
τήν ύπηρεσίαν τών ίππέοτν καί άμα τη ορκωμοσία αύτοΰ άδίδετο χρηματικόν
τι ποσόν πρός έξοπλισμόν τοΰ ίππου καί διατήρησιν αύτοΰ. Τά χρήματα ταΰτα
έκαλοΰντο κατάστασι ς (έπιχορήγησις προκαταβολή) έφάπαξ διδομένη·
άναποάξηιε. Ή κατάστασις συνήθως άπεδίδετο έν τέλει τής ύπηρεσίας έκά-
στου ίππέως. Άλλ' έπειδή οί έπι τών 30 ιππείς υπηρέτησαν τούς 30 έπι
βλάβη τών συμφερόντων τής δημοκρατίας τ. έ. προδοτικώς, αύτη μετά τήν
παλινόρθωσιν αυτής καί τήν έκδάοξιν τών 30 έπέβαλεν εις τούς ιππείς τού-
τους εύθύς τήν έπιστροφήν τής δοθείσης αύτοϊς έπιχορηγήσεως ώς τιμο^ρίαν
κατ5 αύτών διά τήν διαγωγήν των. ['Ερωτ. Τί γνωρίζεις περί σανιδίου ; Πόιε
έγένετο ή έπάνοδος τών έξορίοτων (Θρασυβούλου κλπ ) καί ή άποκατάστασις
τής δημοκρατίας ; Τί γνωρίζεις περί φυλάρχων ; Είς τίνα νποχρέωσιν υπεβλή-
θησαν οί φύλαρχοι μετά τήν παλινόρθωσιν ; Ειχον κΰρος οί κατάλογοι τών
φυλάρχων ; Τί ήτο ή κατάοτασις καί πότε έπεοτρέφετο αντη ;].

ΚΑΛΑΙΑΟΓ--ΕΙΕΤ ΑΣΙΣ- Τό νά χαρακτηρ ίση ό κατηγορούμενος τήν έκ
τοΰ σανιδίου έξέτασιν τής κατηγορίας ως εύήθειαν είναι μέν ζωηρόν και άπρε-
πες, άλλ' είναι πολύ τεχνικόν καί πειστικόν. Αντιθέτους πρός τό άκυρον τοΰ
σανιδίου έξαίρεται τό έγκυρον τοΰ καταλόγου τών φυλάρχων. Τούτων δ'άποδει-
κνυομένων κατωτέροι προκύπτει φανερόν τό δίκαιον τοΰ κατηγορουμένου και
ψευδής ή κατηγορία. Έν ω περί τής αποδημίας και τής αποχής του από τής.
τής τότε πολιτείας συντόμως ώμίλησε (§ 4 καί 5), διότι τό πράγμα ήτο άπλού—



39

στερον, περί τοΰ δτι δέν ΐππευσεν όμιλε! διά μακρών (§ 6-9), διότι τό πράγμα-
είναι σπουδαιότερον ενεκα τής κατά τών Ιππέων γενικής τότε κατακραυγής*

ΔΙΔΑΓΜ « - Παρατήρήσον μέχρι τίνος φθάνει τό θάρρος τοΰ κατηγορου-
μένου αίσθανομένου τό δίκαιον του. (πρβλ. και § 3). Τί μάς διδάσκει τοΰτο '■>■■

... . Είπε τό νόημα τής § ταύτης. γ !,

§ Ό χατίλο^ος των φυλάρχων είναι αξιόπιστος *αΙ οΰχΐ τό σανίδιον-

ΛΕΞ--ΦΡΑΣ· άποφέρομαι (άπηνέχθην) ίδ. § 6. πράττομαι, παθ. τοΰ>
π ρ ά τ τ ω = εισπράττω (§ 6 άναπράττω).= υποβάλλομαι είς πληρωμήν. ζημι-
ονμαι (ζημία— πρόστιμόν) = τιμωρούμαι διά προστίμου, τά γράμματα=ό>
κατάλογος.

ΧΤΝΤΑΞ--ΕΡΜΗΝ- τοίνυν δηλοΐτό συμπέρασμα τών έν τη προηγουμένη-
§.—άποδείξειεν άν. Τί εύκτικ. είναι (2. § 279); άπενεχ&έντα-παραδο&έντα-
πραχ&έντα (έμέ)* κατηγορημ. μετοχα.Ι έξαρτοίμεναι έκ τοΰ άποδείξειεν-
«. ν=ούδείς λοιπόν δύναται νά απόδειξη οΰτε ότι εγώ άνηγγέλθην (έδηλώθη
τό όνομα μου) υπό τών φυλάρχων, ούτε δτι παρεδόθην είς τους συνδίκους,,
οΰτε δ ιι υπεβλήθην είς έπιστροφήν τής καταστάσεως (δτι οί σύνδικοι εισέ-
πραξαν παρ* έμοΰ τήν κατάστασιν). καί;οι ράδιον (έστι)=καί βεβαίως είναι,
εύκολον είς πάντας νά γνωρίσωαι τούτο....Τό γνώ να ι είναι ύποκ. τοΰ·
άπροσο'ίπου ρ ά δ ιόνέστι. τό δέ τοΰτο άντικ. τοΰ γ ν ώ ναι ή δέ είδικ.
πρότ. δτι άναγκ. ην είναι έπεξήγησις τοΰ τοΰτο. εϊ μή άποδείξειαν
ύπόθεσις ής άπόδοσις τό ά ν α γ κ α ϊ ο ν ην ζ η μ ι ο ΰ σ θ α ι, τό δε τοις.
φ υ λ" ά ρ χ ο ι ς δοτ. προσίοπ. είς τό ά ν α γ κ α ΐ ο ν ην. τούς έχοντας=
τοϋς είληφότας = εκείνους οιτινες ειχον λάβει. Τό έ χ ω==εΐληφα (Σ. § 259)..
αύτοΐς. ύποκ. τοΰ ζημιοΰσθαι τεθέν κατά δοτικήν (άντί κατ' αίτιατ.)
ίνα συμφωνήση τΦ φνλάρχοις είς δ άναφέρεται, άντιτίθεται δέ τω·
τούςεχ,οντα ς...τό δέ ζ η μ ι ο ΰ σ θ α ι είναι ύποκ. τοΰ ά ν α γ κ α ϊ ό ν
η ν=δτι δηλ. ήτο άναγκαϊον είς τούς φυλάρχους νά τιμοορώνται αύτοί διά
προστίμιου, εάν δέν ήθελ-ον παρουσιάσει (φανερώσει) τούς έχοντας (λάβει) τήν
έπιχορήγησιν (τήν χρηματικήν προκαταβολήν τοΰ ίππέο>ς)=ότι κατ' άνάγκην
θά έτιμωροΰντο οί φύλαρχοι άν δέν ήδύναντο νά καταστήσωσι φανερούς,
πάντα^ ανεξαιρέτως τούς λαβόντας (επί τών 30) τήν χρηματ. έπιχορήγησιν
δηλ. τούς ίππεύσαντας επί τών 30. — ωστε πιστϊύοιτε αν πολν δικαιότερον.
Τό δυνατόν συμπέρασμα τής έν τή κυρία προτάσει (ράδιόν έστι γνώναι ότι...)
πράξεως = ώστε πολύ δικαιότερον δύνασθε νά πιστεύητε είς έκεϊνά τά γράμ-
ματα (δηλ. τούς καταλόγους τών φυλάρχων) ή είς ταΰτα (ενν. τά γράμματα.,
δηλ. τό σανίδιον). Λέγει έ κ ε ί ν ό ι ς διότι δέν ευρίσκεται έν τή βουλή ό·
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ν.ατάλογος τών φυλάρχων είτε διότι ό κατήγορος άπεσιώπησεν αυτόν, λέγει,
-δέ τούτοις, διότι φαίνεται δτι τό σανίδιον ήτο άνηρτημένον έκεΧ έν ττ\
"βουλή, είτε διότι περί τούτου έχει γίνει άνα>τέρο;> έκτενέστερος λόγος. Πότε
;μετεχειρίζοντο οί αρχαίοι τήν ούτος κοΛ στότε τήν έκεΐνος. (Σ. § 297) ; η
τούτοις, β' όρος της συγκρίσεως ενεκα τοΰ δικαιότερο ν. έχ τούτων
-ενν. τών γραμμάτων δηλ. έκ τοΰ σανιδίου (καί έπί τοΰ σανιδίου ήσαν γράμ-
ματα οπούς καί έν τφ καταλόγφ). Τό τούτων αναφέρεται εις τό έγγύτερον
τούτοις (τώ σανιδίφ) τόδέ ένέκείνοις εις τό άπωτέρω γράμμασι.
ράδιον ήν τφ βονλομ. εξα?.ει<ρ&.—έϋκολον ήτο εις τόν θέλοντα νά έξαλει-
φθή είτε νά εξάλειψη τό δνομά του. Ή δοτ. είναι προσωπική εις τό ράδιον
-ην καί ύποκείμ. εις τό έ ξ α λ ε ι φ Ό- ή να ι. τονίπστεύσαντ. ύποκ. τοΰ
ά π ε ν ε χ θ ή ν α ι, δπερ ύποκ. τοΰ ά ν α γ κ α ϊ ο ν ή ν=έντός δ' εκείνου
{τοΰ καταλόγου τών φυλάρχων) ήτο άναγκαΐον πάντες οί ύπηρετήσαντες ώς
'ίππεϊς (έπί τών 30) νά καταγραφώσιν (όνομαστί) υπό τών φυλάρχων καί τά
-ονόματα αύτών νάναγγελθώσιν εις τόν δήμον. Τό άναγκαΐον έχει ττολ-
λήν δύναμΐν ένταΰθα άντιτιθέμενον τφ ράδιον. [Σ< μσζληρωα. τάς στροτ.
ώδε. Τί ουδείς αν άποδείξβιεν ; Διατί ον παραδοθέντα τοις σννδίχοις ; Ποίον
τούτο ρή,διόν έατι γνώναι ; 'Υ~πό τίνα προνπό&εαν άναγκαϊον ην τοΐς φνλ.άρχ.
ζημιονσ·&αι ; Ράδιον έατι γνώναι δτι.. .όντως ώστε ηοϊον νά δύναται νά είναι τό
αποτέλεσμα ; Διατί ηιατενοιτε αν διχαιότερον εχείνοις η τούτοις ;].

ΠΕΡΙΕΧΟΜ. Αδύνατος ή έκ τοΰ καταλόγου τών φυλάρχων άπόδειξις
«νοχής τοΰ κατηγορουμένου. Εύαπόδεικτον τό κΰρος τοΰ καταλόγου τούτου
έκ της άτομικής εύθυνης τών φυλάρχων. Τό έγκυρον καί ασφαλές τοΰ.κατα-
λόγου τών φυλάρχων καί τό άκυρον καί επισφαλές τοΰ σανιδίου διά τό εΰκο-
-λον της νοθεύσεως.

■ ΡΟΣΠΠ·-ΠΡΑΓΜ· άτιενεχ&έντα. ίδέ έν § 6 ά π ε ν ε γ κ ε Χ ν. «? νλοΐρ-
χοον § 6.—τοΐς συνδίχοις. Οί σ ύ ν δ ι. κ ο ι έν 'Αθήναιςμετά τήν κατάλυσιν
τών 30 είχον καθήκον νά συλλέγωσι τά χρηματικά πρόστιμα τών τιμωρη-
θέντων πολιτών ύπέρ τοΰ δημοσίου ταμείου διά δέ , τούς μή πληρώνοντας
ταΰτα συνελάμβανον ώς υπολόγους τούς φυλάρχους αύτών. Πρός τούτοις οί
•σύνδικοι έδίκαζον υπό τήν έπίβλεψιν τών ήλιαστών καί πάσαν δίκην άφο-
€>ώσαν εις τάς δημεύσεις, έν γένει δέ έπέβλεπον πάσαν οίκονομικήν άπαίτησιν
του δήμου. πρβλ. τούς νυν εισπράκτορας, ταμίας καί εφόρους, χατάστασιγ
πραχ&έντα. ίδέ § 6. Περί 3 πρόκειται ένταΰθα 1) δέν άνηγγέλθη τό δνομά
που εις τόν δήμον υπό τοΰ φυλάρχου, 2) δέν παρεδόθη εις τούς συνδίκους
καί 3) οί σύνδ. δεν εισέπραξαν παρ" αύτοΰ τήν κατάστασιν τον ς έχοντας
,ζημιονσ&αι. Πάντας ανεξαιρέτως έκείνους, οϊτινες είχον λάβει προ τών 50
-τήν χρηματικήν έπιχορήγησιν, διετάχθησαν οί φύλαρχοι ευθύς μετά τήν
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......................

- ;παλινό^θ·ώσιν' νά ; καταγράψωσιν έν> καταλόγω ·&π' Ιδίαν αυτών: ευθύνη ν.
. Διά πάσαν δέ οιανδήποτε καί όπωςδήποτε παράλειψιν ή διά πάν σφάλμα των

οί φύλαρχοι- ήσαν ατομικώς υπόλογοι, ώς σήμερον οί ταμίαι υποχρεούμενοι
νά πληρώνωσι τό έλλεϊπον έκ τών ιδίων χρηαάτοιν. δικαίότερον πιστεύοιτε.
Διότι ό μεν κατάλογος τών ψυλάρχων ήτο άναμφισβητήτου κύρους, ό δέ κατά-
λογος τοΰ σανιδίου τούναντίον ειχε νοθευθΓ|. έκείνοις τοις γράμμ. Εννοεί
τόν υπό τών φυλάρχων παραδοθέντα τοις άρχουσι κατάλογον, έν φ ήσαν καί
τά πρακτικά τών άναπράξεων καί τά ονόματα τών πραχθέντιον τάς καταστά-
11 σεις, όπως σήμερον εις τά μ η τ ρ φ α." "Ό κατάλογος ούτος δεν 'ήτο εύκολον
νά παραποιηθ ώ, όπα>ς τό σανίδιον όπερ εύοίσκετο πιθανώς έν τω βουλευτηρίφ
καθ-ώς καί ό καταλογος τών τρισχιλίων (Ξεν. Έλλην. Β' γ' 51), ϊσως
δέ ήτο έκτεθειμένον καί δημοσία, άναγχαΐον ήν άπε\εχ&ήναι..£οΰτο συνέ-
βαινεν ένεκα της ατομικής ευθύνης τών φυλάρχων, ήναγκασμένων νά άναφέ-
I; ρωσι πάντας. /Έρωτ. 'Ήτο ό Μαντί&εο; εγγεγραμμένος έν τ φ καταλόγω τών
φνλάρχων ώς ίππεύσας; Τί ήοαν οί σύνδικοι και ηοΐον τό έργον αυτών; Σήμε-
ρον τίνες άσκοΰαι τό έργον εκεί) ων ; Είχε παραλάβει ό Μ\ χρηματικην προ-
καταβολήν ; Τί ώψειλον νά πράξωσιν οί φύλαρχοι και τίνα ιύ&ύνην εΐ^ον ;
Εις τίνα δημόσια έγγραφα έ'πρεπε νά δίδηχαι πίατις ; *Ηααν ήναγκασμένοι οί
φνλαρχοι νά καταγράψωσι πιστώς πάντας τονς ίππεύσαντας και διατί ;].

Η ΑΛΛΙΛΟΓ-ΕΞΕΤΑΣΙΣ. Άφ' ου ό Μαντίθ. δέν ήτο εγγεγραμμένος έν
τω καταλόγψ τών φυλάρχοιν, όστις ήτο άναμφισβητήτου κύρους, άλλ' έν τω

- σανιδίω, όπερ ήτο νενοθευμένον, βεβαίως δέν δύναται νά στηριχθη κρα' αυτού
Ιί - δικαία κατηγορία. Τό επιχείρημα λογικόν .καί πειστικόν. ν ; ; _··

ΔΙΔΑΓΜ· "Οταν τά πράγματα βοώσιν οί λόγοι περιτιοί.

Είπε τό νόημα της § χαύχης.

§ 8. "Άν Επκευεν ό Μαντίθεος 04 ώμ.ολάγ»ι τοΰτο.

ΑΕΞ-ΦΡΑΣ- εξαρνος—6 αρνούμενος, κακώς πάσχω — κακοποιούμαι
-πρβλ. τά κακώς ποιώ, ε ύ πάσχω, ε ύ ποιώ. δοκιμάζομαι § 3. βον-
λευω (άμειτάβ.) = είμαι βουλευτής, συνεδριάζοο έν τή βουλή, ποιούμαι τήν απο-
λο)Ίαν=άπολογοΰμαι. πρβλ. τά ποιούμαι π ό λ ε μ ο ν=πολεμώ, π ο ι Ο ΰ-
! μ α ι μ ά χ η ν = μάχομαι.κλπ.— περιφανώς=ψα\'ες>ώς (ολοφάνερα), καταψεύ-
όομαί τινος=λέγα> -ψεύδη (ψεύδομαι) κατά τίνος, αναβαίνω (έπί μαρτύρων
καί ρητόρων) =άνέρχομαι εις τό βήμα- /Μσρτνρ(Χ?ο3==χρηαιμεύίυ ώς (γίνομαι)
: μάρτυς. : - -'··'·' <·'·.\3θ . '· /ο ; πί ·■.· <<ϊ .<>< ·.; .·■■/■ ι~>.α ■'.·■,·■<

ΣΤΝΤΑΖ--ΕΡΜ-Ν· δέ. προσθήκη νέου λόγου εις τούς άνιοτέρω ο)ς
:καίδ>,ά τοΰ έν § 6 ε π ε ι τ α δ έ. εϊπερ ΐππ. ουκ. αν ήν εξαρν. ύποθετ^

3
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προτ. (δ' είδους) σημαίνουσα τό άπραγματοποίητον =έάν ήθελον ύπηρετήσεε
τότε ώς ίππεύς δέν "θά ήρνούμην τοΰτο. ώς σΐεατοι·ηχώς.=^ώς νά έχω δια-
πράξει φοβερόν τι (σφάλμα διά τό όποιον είμαι άξιος τιμωρίας) — άλλ' ηξίοτητ
(ένν. άν) δθ9€ΐμάζεσ&αι^=αλλά θά άπήτουν νά έ π ι δ ο κ ι μάζω μα ι -(νά έπικυρωθ ί]
ηέκλογή μου).άηοδείξα,ς==εάν (καί άφ' ου) άποδείξω. ώς...ουδείς χ. πέπον&ε'
ή είδικ. προτ. άντικ. τοΰ ά π ο δείξα ς=6τι ουδείς έκ τών πολιτών εχει
κακοποιηθή (πάθει κακόν) ύπ' έμοΰ. ορώ -υμάς-χρω μένους = βλέποο δέ δτι
καί σεις έχετε (μεταχειρίζεστε) ταυτην τήν γνώμην (δτι τό ίππευε ι ν ουκ έστι
δεινόν). Τί είναι ή έκ τοΰ ορώ έξαρτοομένη αύτη μετοχή (2. § 458 ς') καί
τί ή δοτ. είς τό χρω μέν ου ς; ποίλουα βουλενοντας-κεχειροτονημένονς^
καί δτι πολλοί μέν είναι (παρακάθηνται ώς) βουλευται—πολλοί δέ.,.έχουσι
χειροτονηθή στρατηγοί καί... Αί μετοχ,αί έκ τοΰ όρώ ιός καί ή χ ρ ω μ έ-
ν ο υ ς πρός ήν έτέθησαν κσ.τά παράθεσιν έν ω κυρίως είναι ή αίτιο?>.ογία.
αυτής ώς ει ήτο «καί γάρ πολλοί μέν βουλεύουσι, πυλ?^οί δέ κεχειρότδνην--
ται». ωστε·ταταψεύσασ&αι. Ή σειρά είναι : ώστε (ύμεΐς) ήγεϊσθε (έ);χέ διά-
μηδέν άλλο ποιεΐσθαι τήν άπολογίαν ταύτην ή δτι (διότι) έτόλμησαν (οί κατή-
γοροι μου) περιφανώς καταψεύσασθαί μου. Τδ ή γ ε Χ σ Ό- ε είναι προστακτική, -
ή δέ συμπερ. πρότασις (2. § 415 α') σημαίνει τδ πραγματικόν συμπέρασμα-
δ?.ων τών ήγουμένιυν άπδ § 4 καί εξής, τό δέ έ μ έ π ο ι ε Χ σ Ό- α ι τ. ά π ο λ.
άντικ. τοΰ ή γ ε ϊ σ θ α ι, τό δέ ή δ τ ι έτόλμησαν β^ δρος τής συγκρί -
σεως, δ·„ότι τό μ η δ έ ν δ ι' άλλο (άντί διά μηδέν άλλο) έχει παραθετικήν -
έννοιαν. Τό δέ περιφανώς σύναψον τω καταψεύσασΐται δ άντικ. τοΰ-
έ τ ό λ μ η σ α ν, τό δέ έμοΰ άντικ τοΰ καταψεύσ ασθ αι =ώστε νά—
νομίζετε (=μάθιτε) δτι έγώ δι' ούδένα άλλον λόγον ποιοΰμαι ταύτην τήν
άττολογίαν (τήν περί τοΰ ΐππεύειν) ή διότι έτόλμι^σαν οί κατήγοροι μου φανε-
ρώς ( = έλαβον τό θράσος) νά εΐπωσι ψεύδη έναντίον μου. άνάβη&ι καί μαρ-
τύρη σον- ένν. σύ ώ μάρτυς. Τό μ ο ί δοτ. χαρι στική =πρός χάριν μου, σέ :
παρακαλώ = άνάβηθι δέ (εις τό βήμα), ώ μάρτυς, παρακοιλώ καί μαρτύρησον-
(περί τής ά?.ηθείας τών λόγοον μου) εΐτε=άς έλθη ό μάρτυς καί άς μαρτυ-
ρήση άν λέγω αληθή. [Σνμπλ-ήρωσ. τάς στροτ. ώδε. Ύπδ τίνα προ'ύπό&εοιν
ουχ αν ήν εξαρνος ; Διατί ούχ άν ήν έςαρνος ; Ύπο τίνα προϋπό&εσιν ?} πότε.
ήξίουν άν δοχιμάζεσθαι ; Τί άποδείξας ; Τί χαί τί όρώ ; Πάντα τάνωτέροο
(§ 4-9) ελέχθησαν όντως ώστε ποιον νά είναι τό αποτέλεσμα ;].

ΠΕΡίΕΧΟΜ· Έάν ύπηρέτουν είς τό ίππικόν επί ,τών 30 δέν θά ήρνού- ν.
μην τοΰτο. Καί ύμεϊς τά αύτά μετ' έμοΰ φρονείτε ώς πρός τό ΐππεύειν. Νά_.
νομίζετε δτι έγώ άντικρούοο τό δτι ίππευσα μόνον διότι θέλοο νά διαψεύσω-.;
τούς ψευδώς κατηγορήσαντάς με.—Πρόσκλησις μάρτυρος. ,,·, -,· .:· - ΑΤίΊ "·"' <
ΠΡΟΣΓ1Π··ΠΡΑΓΜ· ε*1· Διά τούτου προστίθεται είς τούς ανωτέρα*»
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λόγους και άλλος λόγος τοΰ ψευδούς τής κατηγορίας. Οί λόγοι οί άναιρούν-
τες τήν κατηγορίαν είναι 1) ότι διέμενεν ό Μ. έν Πόντ(ο καί δέν έπεδήμει
αλλ1 έπανήλθεν ό?πγον πρό τής έκδιώξεως τών 30 (§ 4). — 2) δτι ήτο απίθανο ν
αυτός μεν νά ζητήσ □ νά άναμειχθή είς κινδύνους έν τοιαύταις άνω μόλο ις περι-
στάσεσιν, οί δέ 30 νά δίόσωσιν αύτφ άξιώματα άνευ προηγουμένης υπηρε-
σίας (§ 5). — 3) δτι ήτο ανόητος ή έπι τοΰ νόθου σανιδίου στήριξις τής κατη-
γορίας (§ 6). — 4) δτι έν τφ γνησίφ καταλόγφ τών φυλ,άρχων δέν έφερε το τό
δνομά του ώς ίππεύσαντος (§ 7) καί τέλος 5) δτι δέν ήτο λογικόν νά απόκρυψη
τήν ύπηρεσίαν του έν τφ ίππικφ άν όντως ίππευε τότε, άλλ' άντί τούτου θά
έζήτει νά δικαιολογήση τήν πράξίν του, ώς έπραξαν καί άλλοι βουλευταί,
στρατηγοί κλπ. (§ 8). — ώς δεινον στετζοιηχώς. Ή έν τφ ίππικφ υπηρεσία έπι
τών 30 είχε χαρακτηρισθή μετά ταύτα ώς έγκλημα έσχάτης προδοσίας κατά
τής πατρίδος. Εντούτοις άν τις τών ίππευσάντίυν τότε άπεδείκνυε τήν αθωό-
τητα του ήδύνατο νάπα?.λαγή πάσης. κατηγορίας," διότι βεβαίως πολλοί τών
ίππευσάντω ν τότε έπραξαν τοΰτο κατ' άνάγκην καί ουχί έξ' αντιδημοκρατικού'
πνεύματος. "Ισως μάλιστα τίνες ίππευσαν τότε επίτηδες όπως χρησιμεύσωσι
κρυφίως τή πατρίδι. Λέν ήτο λοιπόν απολύτως έγκλημα ή τότε έν τώ ίππικφ
υπηρεσία τινός καί μάλλον ενεκα τοΰ αναπτυχθέντος τότε μίσους (§ 3) εδόθη
τοιούτος χαρακτηρισμός, ήξίονν αν δοχιμάζεσ&ιι. διότι ήμην άθφος ώς
μη δ ένα άδικήσας. ταύτη τή γνώμη χοωμένονς. Τήν ίδέαν αύτήν, ότι Τ)
υπηρεσία τών ιππέων κατά τούς χρόνους τής αναρχίας (έπι τών 30) δέν ήτο
έγκλημα απολύτως, έχετε καί ύμεΐς οί άλλοι βουλευταί καί δη πολλοί έξ
•υμών είσθε ήδη βουλευταί καί στρατηγοί καί ίππαρχοι άν καί υπήρξατε τότε
ιππείς. "Ο,τι λοιπόν έπράξατε σεις (άποδείξαντες τήν άθωότητά σας καί
άπαλλαγέντες) ήδυ νάμην νά πράξου καί έγώ άν όντως ΐππευον τότε. 'Αλλά δέν
Ίππευσα καί κακώς κατηγορούμαι. στρατηγούς.Οι μέν βουλευταί έκληρηϋνχο,
οί δέ στρατηγοί έχειροτονοΰντο. Έπι Κλεισθένους (δΟΟ π. Χ.) εό πρώτον
ήρχισεν έν Αθήναις ή εκλογή τών 10 στρατηγών (ενός έξ εκάστης φυλής).
Περί τών καθηκόντων αυτών ώς καί περί τών ιππάρχων (τών 2 αγιο-
τάτων αρχόντων τών Ιππέων) κλπ. ιδ.Είσαγ.Ζ' πρβλ. καί § 6. ταύτην τήν άπο-
λογίαν Αναγκάζομαι νά επιμείνω έν τη εξελέγξει τής περί τοΰ δτι ίππευσα
κατηγορίας μόνον καί μόνον ί'να διαψεύσω τούς κοιτηγόρους μου καί'στιγμα-
τίσω τήν άναίδειαν αυτών άλλως ή άθωότης μου είναι έκ των πραγμάτο^ν
φανερά καί δέν εχω άνάγκην απολογίας. 'Ανάβη&ι\ Ο ίν παριστάμενοι-έ ν τφ
δικαστηρίω μάρτυρες τής υπερασπίσεως έκαλοΰντο υπό τοΰ άπολογουμένου
ινα προσωπικώς βεβαιώσωσι τό αληθές τοΰ ισχυρισμού,αύτοΰ* πρός τοΰτο δέ
άνέβαινοΥ έφ' υψηλού τίνος παρά τό βήμα μέρους, δπερ έκαλεϊτο π ό δ ι ο ν
ΐνά γίνονται τοις πάΟίν ακουστοί. ^Αατγ'ι τούτου ό πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου
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σήμερον διατάσσει τόν μάρτυρα νά όπισθοχωρήση ολίγον ίνα γίνηται ακου-
στότερος τοΐς πάσι καί ιδία έν τφ Κακουργιοδικείω ίνα άκούωσι καλώς οί
δικάζοντες ένορκοι. Διά τοΰ ά ν ά β η θ ι ό άπολογούμενος απευθύνεται πρός
τινα των παρισταμένων μαρτύρων, μεθ ον έρχονται βέβαιους καί οί άλλοι,
άν ύπάρχωσι πολλοί καί άν είναι άνάγκη. μαρτνρησον. 'Η. μαρτυρία τοΰ μάρ-
τυρος δέν άναγράφεται έν τω κειμένω άλλ' εννοείται έκ τοΰ μ α ρ τ ύ ρ η σο ν
καί έκ τοΰ άκολούθου ΜΑΡΤΥΡΙΑ, (πρβλ. καί «δημοσ. αδικημάτων» § 2).
Ένταϋθα οί μάρτυρες θά μαρτυρήσωσι κυρίους μόνον περί τοΰ γεγονότος της
εις Αθήνας έπανόδου τοΰ Μαντιθέου έκ τοΰ Πόντου και δή περί τοΰ χρόνου
αύτής, διότι τά λοιπά γεγονότα (άπό § 4—9) είναι έν μέρει μέν έπακο?„ου-
θήματα τοΰ γεγονότος τούτου έν μέρει δέ γνωστά έκ τών δημοσίων έγγράφων
(δηλ., τοΰ καταλόγου τών φυλάρχων καί τοΰ σα\ ιδίου), ών άντίγραφα βεβαίως
θά είχεν ό άπολ,ογούμενος.πρβλ. καί § 7. — [Έρωτ. Τίνες οί λόγοι ^ον ψενδοΰς
της κατηγορίας τοϋ Μα,ντ ; Τί 7]δύνατο νά πράξη ό Μ. αν ίππευε και τίνες
άλλοι έπραξαν τοϋτο ; Τί γνωρίζεις περι στρατηγών, ίππάρχω'ν και φυλάρχων
έν Ά&ήναις ; Διατί μόνον απολογείται ό Μ ; Πώς, υπό τίνος και ποΰ προοε-
καλοΰντο οί μάρτυρες τότε και ποΰ νΰν ; Ή μαρτυρία τοΰ μάρτυρος άναγρά-
φεται εν τφ ρητορικω λόγω ; ΠεοΙ τίνος έααρτνοηιαν ένταΰΰα οί μ,άοτυρε; ;]

ΚΑΑΑΙΑθΓ·-ΕΞΕΤΑΣ· Τήν έπί τών 30 ύπηρεσίαν έν τφ ίππικφ δέν
θεουρεΐ ό Μ. άπολύτως έγκλημα (ώς δεινόν τι) καί άποδεικνύει μέν τοΰτο καί
δι' άλλων παρακαθημένων βουλευτών κλπ. άλλά τονίζει τοΰτο έπίτηδες πρός
άρσιν πάσης ύπονοίας. Άλλά καί ή δήλοοσις δτι άναγκάζεται νάπολογηθ η
μόνον καί μόνον όπως διαψεύση τους ψευδομένους κατηγόρους νου γίνεται
μετά τέχνης δπως φανή ή πετοίθησις τοΰ άπολογουμένου καί διατεθώσιν
εύμενώς οί δικα^ταί. Διά της τελευταίας ταύτης άποδείξεως συμπληρών τάς
προηγουμένας (άπό § 4) άποδεικνύει τελείως δτι ούτε ίππευσεν
ούτε μετέσχε της τότε πολιτεία ς. Πρός -τοΰτο καλεί έν
τέλει καί τούς μάρτυρας.

ΔΙΔ,ΑΓΜ· Τχ διδασκόμεθα έκ τούτων ; [Είπε τό νόημα της §.]

§ ^-Ο. Β' μ,εθοδ&κή ένότ^ς. Α' ΜΕΡΟΣ ΊΗΣ ΑΠ1-
ΓΗΣΕΩΣ. 'Λ ν α ο κ ε ν ή τ ο ν ι σ χ ν ρ ι σ μ. Ο) ν τ ω ν α ν τ ι-
πάλων, ητοι ανασκευή της κατηγορίας ώς άναποδβίκτον και μωρως
υποστηριζόμενης.

ΠΕΡΙΛΗΨΊΣ· Ό Μαντί&εος διά διαφόρων επιχειρημάτων ανα-
τρέπει τους ισχυρισμούς τών κατηγορούν τον και αποδεικνύει} ψενδη
την κατηγορίαν αΰιών την διατνπωΰεΐσαν δια χη; εν § 3 προτάσεως.
Διά δε της έν τέλει σνμπερασματ. προτάσεως εξάγει τ δ σνμπέραομα-



45

της αποδείξεως τον. 'Λντανδα τελεντά τό α' μέρος της διηγήοεώς ο ί
ισχυρισμοί τ (ο ν ά ν τ ι 'τζ ά λ οι ν} και αρχεται τό β' μέρος,

• » ';',τ - '■ '■<, ' (Ο ;<;'·>'' · -.Λ·..". -Γ->τ - «ι ·· -V 3 · ,α ·Μ {Α^ '~»ΠΟ^ΟτΓί"

α ι ά ττ ο δ ε ί ξ ε ι ς (πρβλ. Α' μέ&οδ ενότητα). " ,

Άνακεφαληίοίοον τά επιχειρήματα καί είπε τό νόημα τής με&ο5. ένότητος.

- <' ·.;· · ' : V : ' " '* ·.' *·; ' · , ,'.'' Λ< Κ» Χ 4 Η ΑΙ·/ '.'ΓνΛι.··. Ο '.Ί'Ι ' '■.· (Γ. > '·'.'·' '·'' ' \ ' · ·

§ Ο. "Ο Μαντ. ΘΛ όμιλήσιτ, διά βραχυτάτων *βρΙ του βίου του. **>ι"

ΑΕΞ-ΦΡΑΣ- αιτία—κατηγορία. άγών (δικαστικός)^--δίκη. τά κατηγορη-
μένα=α.ϊ κατηγορίαι. : προσ·ήχει=πς)έπει, αρμόζει. ίοκι^ασία = έξέ?νεγξις
αρχόντων (§ 1). άχροώμαί ιΐνος = άκόύω τινά όμιλοϋντα. ποιούμαι τήν απο-
λογιών (§ 8). βραχύ; = 6λίγος, σύντομος. Χί

ΣΎΝΤ ΑΞ--ΕΡΜΗΝ· ταύτης της αιτίας — της περί ή ς νον πρόκειται ==τής
παρούσης κατηγορίας (ην μοί άποδίδουσιν). ονχ οΐδ' ο τι δειπλείω λέγειν —
δέν γνωρίζω* πρός τίνα σκοπόν ( — διατί) είναι άνάγκη (πρέπει) νά ?*έγω περισ-
σότερα — άρκετά ειπόν περί τής κατηγορίας. Ή αίτιατ. δ, τ ι σημαίνει τό
τε?ακόν αίτιον ως καί παρ* ήμΐν δ έ. ν 'ξ έ ρ ω τ ί (πρός τ ί) τ ά Ό- έ λ έ ί ς
αυτά; Ή δέ πρότασις δ τ ι δ ε ΐ...λ έ γ ε ι ν εΐνσ.ι π?^α/. έρωτ. έξαρτοο-
μένη έκ τοΰ ο ύ κ ο ΐ"δ α. δοχτϊμοι-προσήχειν άπολογεΓσ·^α<.=νομίζω...δτι
πρέπει κατά μέν τάς αλλ ας (έκτος τής δοκιμασίας) δίκας νά άπολογήταί τις
(δ κατηγορούμενος) περί μόνων τών είς αυτόν άποδιδομένών κατηγοριών.
"Ορα τήν σύνταξιν τών άπροσοόποη" (Σ. § 470). Τοΰ α' ύποκ. είναι τό β', τοΰ
δέ β' τη: γ', τοΰ δέ γ' ύποκ. ένν. τό τ ι ν ά ή τόν κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ν·

εν τοις άλλοις____εν ταΐς δοκιμ-σί'α,ις σημαίνουσι τόν'·;χρόνον= δταν"δικάζη-

ται...δτάν δοκιμάζηταί τις. δίκαιον είναι: Ύποκειμ. τοΰ δ ο κ ε Τ μ ο ι. Τό
δέ λ ό γ ο ν δ ι δ ό ν α' ι ύποκ. τοΰ δίκαιον είναι, διότι πάντα είναι
απρόσωπα. Τοΰ δέ δ ι δ ό ν α ι λ. ό γ ο ν ( = άπολογεΐσί}αι) ύποκ. ένν. τό
τ ι ν ά ή τ ό ν δ ο κ ι μ α ζ ο μ ε ν ο ν—Κατά δέ τάς δοκιμασίας" (τάς δίκας
τής έξελέγξεως οϊά κτί ή πάροΰσα) ν ο μ ί ζ ω δτι είναι δίκαιον νά δίδη
τις λόγον περί δλου τοΰ βίου του. μ?τ εύνοιας —εύνοϊκώς. συναπτ. τώ
ά κ ρ ο ά σ α σ 0· α, ι, ού άντικ. τό μ ο ίν—Σάς·παρακαλώ λοιπόν νά με άκού-
σηταί εύνοϊκώς. Ώς αν δύνωμακ. διά βραχυτάτα>ν—δι' όσον το δυνατόν
0λιγοοτέρων = δσον' δύναμαι συντομώταεα. Τό ώ ς ά ν δ ύ ν ω'μ α ι' - επιτείνει
τό ύπεοΰετικόν (Σ. § 94 γ'). [Σνμπλήρ. τάς προτ. ώδε. Τί ουκ οίδ'ί ; Πότε
δοκεΐ μοι προσήκειν άπολογειοθαι περί τών χατηγορημ. μοΐον καί πότε διάόναι
λόγον περί παντός τοΰ βίου ;]. '' ·' --·' '··' ·'' ν

' ΠΕΡΙΕΧΟΜ- 'Αρκετά τά ?^εχθέντα περί τής κατηγορίας. Έν τάΐς άλλαις
δίκαις πρέπει νά περιορίζηταί τις έν τή κατηγορία, έν δέ ταΐς δοκιμασίαις
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πρέπει νά άπολογήται καί περί όλου τοΰ βίου του. Παράκλησις περί εύμενοϋς
άκροάσεοος. Ή απολογία έσται βραχυτάτη.

_ ' · · * ' ' 1 ·> » '·· '· '-λ ■ »

ΠΡΟΣΩΠ·-! ιΡΑΓΜ- περί ταντης της αιτίας. Περί της εις τον Μαντίθ.
αποδιδομένης νΰν κατηγορίας, δτι ίππευσε καί μετέσχε της ολιγαρχίας. π: λεία)
λέγειν. Θεωρεί περιττόν δ Μαντ. νά μακρολογήση περισσότερον προς άπό-
δειξιν τοΰ α|>ευδοΰς της κατηγορίας, διότι αρκετά επιχειρήματα έφερε περί
τοΰτου.—παντός τον βίου. Κατά τάς δοκιμασίας έςητάζετο λεπτομερώς καί
άπας ό ιδιωτικός καί δημόσιος βίος τοΰ κατηγορουμένου, διότι αΰται ήσαν
άγώνες θετικοί προκειμένου περί κτήσεως τοΰ βουλευτικοΰ άξιώματος.-:Τοΰτο
έν ταΐς άλ?.αις δίκαις δέν έγίνετο. Πρβλ. καί § 1. Τήν έξέτασιν τ>ΰ ίδιωτ.
καί δημοσίου βίου του ό Μ. ύπέσχετο καί έν τω προοιμίω έάν δέ φαίν α>-
μ α ι....β ε β ι ο κ ώ ς. δέομαι..Λιά. τοΰτου προκαλεί τήν ευμενή άκρόασι ν τών
δικαστών.Τοΰτο συνήθως γίνεται έν τω προοιμίω, άλ,λ' έπειδή έκεΐ ό Μαντί"
θεος παρεκάλεσε τους δικαστάς γενικώς ένταΰθα παρακαλεί αυτούς είδικώτερον
δπως άκούσωσιν ευμενώς τά τοΰ ίδιοοτικοΰ (§ 10-13) καί δημοσίου (§ 13-18)
βίου του. "Οθεν ή § αύτη είναι τό προοίμιον τοΰ σκο7.ούθου μέρους της διη-
γήσεως (§ 10-20). — ττοιήσομ. τήν άπολογίαν.Μετεχ&ιρίοίϊϊ] τήν λέςιν ταύτην
διότι καί ή περί τοΰ βίου του λογοδοσία απολογία είναι, άφ'ού οί κατήγοροι
κατηγόρησαν καί τον τρόπον τοΰ βίου του. Διά βραχντάτοον. Ή διαβεβαίοοσις
αύτη τών αγορευόντων είναι συχνοτάτη έν τοΐς προοιμίοις καί γίνεται, ίνα
προκαλέση τήν προσοχήν καί εύμενή άκρόασιν τών δικαστών άπαρεσκομένων
εις μακρούς λόγους. Τοΰτο είναι ρητορικόν σχήμα καί λέγεται π ρ ο δ ι ό ρ-
θ ω σ ·, ς. Οί ρήτορες ού μόνον ύπισ/νοΰντο έν τοΐς προοιμίοις τήν συντομίαν
άλλά καί έπεδίωκον αύτήν, ώς καί τήν σαφήνειαν καί τήν πιθανότητα, ϊνα
γίνιονται μάλλον εύχάριστοι τοΐς δικασταΐς καί κερδίζωσι τήν δίκη ν. Τοΰτο
πράττουσι καί σήμερον οί αγορεύοντες έν δικαστηρίοις καί πολ,ύ έκ τούτου
κερδίζουσιν. — [Έρωτ. Τί άπέδειξεν εως τώρα ό Μ ; Είναι πειστικά τά επιχει-
ρήματα τον; Τί έξητάζετο κατά τάς δοκιμασίας ; Τί νπέοχετο ό Μ. έν § 3, τί
απέδειξε και τίνα παρίκλησιν υποβάλλει ήδη ; Πώς ϋπιαχνεΐται δτι &ά όμιλήση
περι τοΰ βίου του καί διά τί ;].

ΚΑΑΑΙΑΟΓ--ΕΞΕΤΑΣΙΣ- Επίτηδες λέγει ό Μ. δτι είναι περιττόν νά
εΐπη περισσότερα περί της κατηγορίας, ίνα κατασ-ήση πιθανάιτερα τά έπιχει-
ρήματά του. Φρονών δ* δτι κατά τάς δοκιμασίας πρέπει νά έξετάζηται δλος
ό βίος τοΰ κατηγορουμένου παρακαλεί τούς δικαστάς νάκούσωσιν ευμενώς
τά τοΰ βίου του έκτεθησόμενα συντομώτατα. Ούτω μετά τήν άνασκευήν τών
ισχυρισμών της κατηγορίας (§ 4 -9) διά νέου ήδη προοιμίου 6η?„οΐ τί θά εΐπη
μετά ταύτα. Παρατήρησον τήν μέθοδον, ήν ακολουθεί, καί τήν π ρ ο δ ι ό ρ-
θ 05 σι ν, ήν πολύ ενωρίς μετεχειρίσθη καί πριν οί δικασταί κουρασθώσιν.—-
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"3Εν φ έν τφ προιμίω ύπήρξεν αλαζονικός ό Μ, ένταϋθα είναι ευγενής, διότι
-τέκεϊ μέν ειχεν ύλην άφθονον και οί δικασταί δέν ειχον κουρασθη ένταϋθα δέ
-.προκειμένου περί τοϋ ιδιωτικού βίου του, δέν θέλει νά είναι όχληρός.

§ Ο Γ' ι^,εθοδ&κή ενότ^ς. Άνακεφαλαίωσις είρημένων και
-παοάκληοις ΜαντιΌ. περί εύμενονς ακροάσεως τών τον βίου του.

Είπε τό νόημα της § ταύτης. · ~ , ' * ,

§ 10. Οΐ*ογενεια*6ς -χαΐ Ιδιωτικός βίος ΊΜάντιΘεου.

ΛΕΞ--ΦΡΑΣ· Ονσια=περιουσία. καταλείπω=άφίνω ('πίσω) έπί τών

- αποθνησκόντων. α£ σνμφοραι—το. δυβτυχήματα. ε*<5ί££»/Ε«=ύπανδρεύω, δ ίδιο
~τήν θυγατέρα ή άδελφήν μου έ'ξω τής οικίας, επιδίδω μι=δ ί δω ώς προίκα
-ήτις ήν δώρον* διό καί αί αί τ. π ρ ο Τ κ α καί δ ω ρ ε ά ν ώς έπιρρ. έχουσι τήν
-:αυτήν σημασίαν. Έπί δέ τής νύμφης λέγεται τό (έ π ι)φ έ ρ ε σ θ α ι — φέρειν

μεθ-' εαυτής προίκα· έπί δέ τοϋ γαμβροϋ τό λα μ βάνει ν προίκα. νέμο-
μαι καί διανέμομαι καί μερίζομαι (προς τόν άδελφόν ή προς αλλήλους). Έπί
τής υπό τών υιών διανομής τής πατρικής περιουσίας. Τό δέ (δια)νεμω έπί
τοϋ πατρός μερίζοντος εις τους υιούς τήν περιουσίαν του. Τά πατρωα=τα
-έκ τοΰ πατρός εις τούς υιούς παραδοθέντα (έπί τής περιουσίας). Τά πατρικά

- έπί τών φίλων ή ξένων καί. τά πάτρια έπί τών τής πόλεως έθίμων, νόμων
κλπ. μηδεπώποτε=ούδέποτε έως τίυρα. έγκλημα (εγκαλώ)—αιτία παραπόνου,

-ένοχοποίησις, κατηγορία, έγκλημα γίγνεταί μοι πρός τίνα (έν σχέσει πρός
τινα)=τ:γίνεται κατηγορία τις εις έμέ έκ μέρους τινός, δίδω εγώ ε'ίς τίνα
■άφορμήν κατηγορίας ή παραπόνου κατ* έμοϋ = κατηγορούμαι (ένοχοποιοϋμαι)
-υπό τίνος..- - ■-.ν .· · ,-,-ν ·· .,. ,;·.;: Ί .·..-:■": Ά υα>η ,οτηΪμ ι τ1· · ;ι1Τ ·

Σ ΥΝΤΑ--ΞΕΡΜΗΝ· }>α£> = διασαφητικόν. πρόότον με>>... αντιτίθεται τω
-έν § 11. π ε ρ ί δ έ τών κ ο ι ν ώ ν... ού Λτολλ^ς=όλίγης. καταλειφθείσης=
-^εί καί κατελείφθη=άν καί έμεινεν εις έμέ όλίγη περιουσία ένεκα τών δυσ-
τυχημάτων καί τοΰ πατρός μου καί τής πολιτείας, έτζιδονς εκατέρα=δώσας
(άφ' ού έδωκα) ώς.προίκα εις έκάστην έκ τών .; δύο χωριστά... — ενειμάμην
-ενν. τήν ούσίαν—μετά τοΰ άδελφοΰ μου δέ διεμοίρασα τήν περιουσίαν μας
κατά τοιούτον, τρόπον ώστε έκεΐνος νά όμολογή ό^ι έχει λάβει περισσότερα
νάπό έμέ έκ τών πατρικών κτήματος ν. Τί γενικ. είναι αί έκ τοϋ π λ έ ο ν
-«ξαρτώμεναι έ μι ο ΰ (Σ. § 91) καί πατρώων (Σ. § 8ό ε') ; Τί συμ-
. -πέρασμα είναι τό ώστε....- όμολογειν (Σ. § 415 β') ; Τό έχε. ι ν
— είληφέναι (Σ. § 259). Τό πλέ ο ν==πλεϊον μέρος, τό δέ -εκείνον έξε·
'Γ νεκτέον μετά έμφάσεως = εκείνος ό ίδιος; και- όχι έγώ... = ώστε γενέσθαι μοι
-=ώστε ούδέποτε εοος τώρα ύπ' ούδενός ουδόλως νά κατηγορηθώ. 1 Ιδ. Σ. §



48

415 β'. Περί δέ της συσσοορεύσεως τών αρνήσεων < μ η δ έ π ο τ ε μ η δ έ -
μ η δ έ ν-άποτελουσών ίσχυράν άρνητικήν έκφρασιν ίδέ 2. § ;842. Το δέ
μηδέ προς ένα έμφαντικούτερον τοΰ πρός α Ή δ έ ν α_ [Σνμττλήροοσ^
τάς τιροτ. έξέδωκα 2 άδελφάς αν. καί συνέβη τί ; - Δι ακτίνας λόγους.... κατα-
λειφθείσης; Πότε έξέδοοκα 2 άδελφάς ; ' Ενειμάμτ,ν οναίαν... οϋτωα

ώστε τί νά αυμβαίνη ; Προς τους άλλους βεβίοοχα όντως ώστε τί νά ουμβϊ} ;]

ΠΕΡΙΕΧΟΜ· Ό Μαντίθεος ύπανδρενει τάς δυο άδελφάς του. Ό Μ. δια-
νέμεται μετά τοΰ άδελφοΰ του τήν πατρικήν περιουσίαν. /Ο Μ. διαβιοΐ μα-
κράν τών δικαστηρίωγ.

ΠΡΟΣΩΠ· Γ ΡΑΓΜ· Δίά τάς συμφοράς. Αί οικογενειακά! συμφοραί
τοΰ πατρός τοΰ Μαντιθέου φαίνεται δτι είναι έπακολουθήματα πολιτικών
πράξεουν του, δι' δ παραβάλλονται πρός τάς της πολιτείας. Πρβλ. καί § 20,
ένθα φαίνεται ότι ή οικογένεια τοΰ Μαντιθέου δέν είχε τήν εΰνοιαν τοΰ
δήμου. Σπουδαιοτέρα αφορμή τούτου ν φαίνεται ότι ήσαν τά αριστοκρατικά
ορρονήματα τής οικογενείας καί αί σχέσεις αυτής πρός ξένους δυνάστας § 4.
Πιθανοότατον δ* δτι έν ταϊς συμφοραϊς ταύτα ι ς περιλαμβάνονται καί έμπο-
ρικαί επιχειρήσεις (πρβλ. τό έν § 4 δ ιαιτη σο μένο υ ς), διότι δέν ήτο
δυνατόν νά μένοοσι ν άπρακτοι τοσούτον χρόνον έν τώ κέντρω τοΰ έμπορίου. Αί
δέ τής πόλεοος συμοροραί είναι ή καταστροφή τοΰ στόλ,ου έν Αιγός ποταμοίς*
ή υποταγή τοον Αθηνών καί αί έπακολ.ουθήσασαι έπί τής αναρχίας συμπερι-
λαμβανομένων καί τών τών ιδιωτών, οϊτινες άναγκαζόμενοι νά μάχουνται έγί"
νοντο πενέστεροι. Έϊέδωχα. Κατά τό Άττικόν- δίκαιον οί αδελφοί είχον
ύποχρέοοσιν νά ύπανδρεύο^σι τάς άδελφάς-τοον μή λαμβανοόσας κληρονομίαν
(όπερ δικαίωμα είχον μόνον οί υιοί). Έάν έ'πραττον τοΰτο ευχάριστους καί
άξιοπρεπόϋς έτιμώντο, εάν δ' έβοήθουν καί άπωτέρους συγγενείς εις τήν άπο-
κατάστασιν τοΰν θυγατέροον των έτιμώντο πολύ περισσότερονΑ Τούναντίον
άδιαφορών τ(ς περί τής αδελφής του ουνειδίζετο καί περιεφρονεϊτο, δποος
άκριβώς συμβαίνει καί σήμερον. 'Κστιδους. Ή προίξ ήτο απαραίτητος ή δέ
μή προικισθεϊσα κόρη εθεωρείτο ά λ· έκδοτος ήτοι μή άποκάτασ τάσα- διό
οί άνευ προικός γάμοι ήσαν σποίνιοι καί είχον συνήθους κακά αποτελέσματα
διά τάς γυναίκας. Παρόμοιον συμβαίνει καί σήμεσον. 3 Ο μνα,ζ. "Ή ανά δέν
ήτο νόμισμα, άλλ' ονομασία χρηματικού ποσού ΙΌΟ δραχμών,· ώς κοχί τό τά-
λαντο ν 6 χιλ. δραχμών. Ή συνήθης προίξ έν Αθήναις ήτο τότε 30—40 μναΐ,
σπανίως δέ μικρότερα. Παρά δέ τοις πλουσίοις άνήρχετο καί εις 50 μνόχς
καί εις έν τάλάντον, Άλλά καί δεκατοχλαντος προίξ άναφέρετάι Ανδοκίδης δ'
13). Ιναί σήμερον παρά τώ λάου τοιαύτη τις προίξ 3—4 χιλιάδ. δραχμών
δίδεται συνήθως εκτός τών πτωχών. Παρά ν τοίς ; πλουσίους ομού ς σήμερον ή ,
προίξ είναι πολύ μεγαλύτερα ανερχομένη ού μόνον εις 60 χιλ. άλλά καί εις.
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-εκατομμύρια. Ίστέον δ* ότι ή άξία τών " χρημάτων σήμερον είναι"-έπταπλ α-
σία ή όκταπλασία τής παρ' άρχαίοις ενεκά τών συνθηκών του βίου: -Ενειμά-
μην. "Οπως και σήμερον ούτω και παρ-- άρχαίοις πάσα απληστία έν τη δια-
νομή τής πατρικής περιουσίας κατεκρίνετο, ή δ'-ειλικρίνεια καί άφι?νοκέρδεια
έξετιμάτο πολύ. Μηδέν έγκλημα...·, γενέσθαι. ..Ούτε αυτός"έδικάζετο έγκαλού-

- μένος ούτε άλλους ένεκάλει. Καί π<·.ρ' άρχαίοις καί σήμερον ήάπό τών δικα-
στηρίων άποχή επαινείται τό δέ φιλόδικον; τών ανθρώπων κατακρίνεται.
Μόνον έν άπολύτοι ανάγκη πρέπει νά καταφεύγη τις είς τά δικαστήρια καί
άφ* ούπρώτον έξαντλήση πάν άλλο μέσολ'. Διό λέγομεν «Καλύτερα ενας κακός
συμβιβασμός παρά μία καλή δίκη». [Έροοτ. Τίνες/αί συμφοραί της πόλείος
, καί τίνες αί τοΰ Μαντιθέου ; Τί καθήκον ειχον οί άδελφοι. πρός τάς αδελ-
φός ; Πώς εθεωρείτο ή προίξ καί παρ' άρχαίοις ;.ι Τίς. ή συνήθης προίξ τότε
καί τίς τώρα ; Πώς θεώρεΐται πάντοτε ή άφιλοκερδης διανομή τής περιου-
σίας και ή από τών δικαστηρίων άποχή;] ·-; γ ^,··; /I :;>>..■

* ΑΛΑΙΛΟΓ· ΕΞΕΤΑΣΙΣ· Συντομώτατα όντως, ώς ύπέσχετο έν § 9, εκ-
θέτει, ό Μαντίθεος ένταύθα τά τοΰ ιδιαιτέρου βίου του τονίζων τά σπου-
δαιότερα σημεία αύτοΰ, ήτοι πώς πρός μέν τάς άδε?»φάς του προσηνέχθη φι-
λάνθρωπους, πρός δέ τόν άδελφόν του άφιλοκερδώς, πρός δί: τούς συμπολί-
τας του φιλ,ικώς. Έκ τούτων εξάγεται δτι ήτο ειλικρινής καί άφιλοκερδής ού
μόνον πρός τούς συγγενείς του άλλά καί πρός πάντας έν- γένει. Διά τών αρε-
τών του τούτο_>ν καί ιδία διά τών φιλανθρώπων αισθημάτων κινεί , τήν συμ-
πάθειαν τών δικαστών,, διά δέ τής γοργότητος τοΰ λόγου συναρπάζει αυτούς·
Διό άμέσως μεταβαίνει είς τήν έζέτασιν του κοινωνικού βίου του.

ΔΙΔΑΓΜ· Πώς πρέπει νά έ.κπλ.ηρώμεν τά πρός^τόν πλησίον (ιδία δέ πρός
τούς συγγενείς μας) καθήκοντα ημών ; ^ [είπε τό νόημα τής § ταύτης].
>ϊΟλ«6 ' »ΟΤ Ϊ»~Α -—.('><>!< «V Οί7,/Χι·/3) 4Α)7\'ν6ν'>·:ί· ' {'.ΌίΙ V Ο ΙίΥ.'Λ"·ί/ V ΙΟΊ Ο 6

- ' ν-'ε V-§ 2Ι I «αϊ 12. Κοινωνικοί; έν γένει βίος τοΰ ΜαντιΟέου.

ΑΕΞ. ΦΡΑΣ· ϊδία=αΙ ίδιωτικαί υποθέσεις, διοικώ —κυβερνώ, διευ-
θύνω5 (τόν οίκον, τήν περιουσίαν, τήν πόλιν).—τεκμήριον (τεκμαίρομαι) ==
σηίιεΤον, άπόδειξις πιστή (έν άντιθέσει πρός 'τούς 'μ ά ρ τ υ ρ α ς): επιεί-
χβίά=κοσμιότης,' ηθική (έν αντιθέσει πρός τήν κακοήθειαΛ').—κύβος =
μικρόν κανονικόν έξάπλευρον φέρον επί τών πλευρών οφθαλμούς (τά ζάρια),
• ου χρήσις έγίνετο εν όμώΛτίμω ' παιγνιδίω (νϋν τά β λ ι).Ό πότος (πίνω)=
τό πίνειν (τό πιοτό).—άκο?ασία=τ] ακόλαστοςπράξίς. νοιονμαι διατριβάς
ίττερ! τί=διατρίβω, ενασχολοΰμαί εις τι. διάφορος=ά\*τίπαλός, εχθρός, λογο-
ποιω— πλάττω καί διαδίδω λόγους (-ψευδείς ώς επί τό πο?.ύ καί δυσμενείς),
φλυαρώ, 'δίκη = επί ίδκότικής ύποθέσεώξ:ν- γραφή =$εγγοαφος' κατηγορία.
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-έπί δημοσίας υποθέσεως, είασαγγελία = σπουδαία κατηγορία ενώπιον τής εκ-
κλησίας τοΰ δήμου ή τής βουλής περί έγκλήματος βλάπτοντος τήν Πολιτείαν.
άτ'ών=δίκη. κα&ίσταμαι ίίς άγων ας=καταντώ, φέρομαι εις δίκας=ανα-
μειγνύομαι μέ τά δικαστήρια, .·> . : ϊτ Γ.ιιον

ΣΎΝΤΑΞ· ΕΡΜΗΝ· τά-μεν ίδια ου ε ω διφκηκα =συγκεφαλαίωσες καν
«τανάλειψις τών έν § 10 πρώτον μεν έ ξ έ δ ω κ α, ενειμάμην, β ε-
β ί ω κ α. περί δέ τών κοινών μοι. Ή άντίθεσις ενταύθα γίνεται πρός τί ; Τί
δοτ. είναι το μοι εις τό κοινών; Ή είδικ. πρότασις ότι... δ ψεσθε....
είναι ύποκείμ. τοΰ ή γ ο ΰ μ α ι. Τί είναι τό τ ε κ μ ή ρ ι ο ν ; £Η σύνταξις
ειναι = ότι (έκ τών νεο^τέρων πάντας αυτούς, όσοι... τυγχάνουσι...ποιούμενοι...ι
όψεσθε όντας διαφόρους μοι... και λογοποιοϋντας και ψευδομιένους. Τί πρότα-
σις εϊναι ή διά τοΰ όσοι εισαγομένη και τίνας λέξεις προσδιορίζει(Σ. § 434);
Τί είναι ή έκ τοΰ τ υ γ χ ά ν ο υ σ ι ν (Σ § 458 γ') έξαρτωμιένη μετοχή π ο ι-
ού μι ε ν ο ι ; Τό συγκριτ. ν ε τ έ ρ ω ν ένταΰθα=τ ω νέων. σζάντας αύτους
μιετ' έμιφάσεως λέγεται τό πάντας διό τίθεται ή α ύ τ ό ς (αντί τής
ο ύ τ ο ς) πρός επανάληψιν τών ηγουμένων, όσοι κ.τ.λ... ο·ψ·σΟ·ε ένν. ά ν
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ η τ ε τόν λόγο ν μου. Τί δοτ. είναι τό μ ο ι εις χό
διαφόρους! Τί μετοχαί είναι αί έκ τοΰ ό ι}» ε σ θ ε έξαρτώμιεναι όντας,
λογοποιοϋντας καί ψ ε υ δ ο μι έ ν ο υ ς (Σ. § 458 ς') ; πλείστα σύστοιχον
άντικ. τοΰ λογοποιοΰντα ς=Όσον δ' άφορα εις τά κοινά (τάς κοινω-
νικός υποθέσεις μιου ή τήν έν τί) κοινοννία συμιπεριφοράν) μιου νομιίζω ότι
μεγίστη άπόδειξις τής κοσμιιότΐ^τός μιου είναι τ ό ότι θά ΐδητε (έκ τοΰ λόγου
μιου) ότι πάντες έκεΐνοι έκ τών νέων όσοι τυχαίνει νά άσχολώνται εις τούς
κύβους (παιγνίδια) ή εις τούς πότους ή εις αλλ α ς τοιαύτας ακολασίας, είναι
εχθροί ιιου (μιέ μΐισοϋσι) καί ότι ούτοι πλείστας φλυαρίας περι έμιοΰ διαδί-
όουσιν (εναντίον μιου) καί ότι ψεύδονται (έναντίον μιου). — Καί τοι δηλον
«νν. έ σ τ ί ν=καί έν τούτοις είναι (βεβαίως) φανερόν ότι.... Ει έπε&υμοϋμεν
... ένν. ύποκ. έγώ καί οί ειρημένοι άσωτοι νέοι. τών αν τ ων τί είναι εις τό
έπεθυμοϋμεν (Σ. § 139 ς'); ουκ αν εϊχον... ενν.-οί άσοοτοι αύτοί.
Περί της υποθετικής ^προτάσεως ΐδε Σ. § 422. = Έάν εΐχομιεν τάς αύτάς επι-
θυμίας έγώ καί οί άσωτοι νέοι, έκεΐνοι δέν θά ειχον περί έμιοΰ τοιαύτην
γνώμην (δηλ. δέν θά ήσαν έχθροί μιου δπως τώρα άλλα φίλοι μιου). "Αρα ή
πρός μιε έχθρότης τών ακολάστων νέων είναι άπόδειξις ότι δεν είμεθα όμιοιοι
άλλ' ότι έγώ ειμιαι ήθικός διότι «όιιοιος όμιοίίο άεί πελ,άζε.ι». Ουδείς δύ-
-ναιτο αν άττοδεΐξαι γεγενημένην=Ονδεις θέλει είναι δυνατόν ν' άποδείξη
{προκειμένου περί έμοϋ) ότι ούτε δίκη αισχρά ούτε γραφή ούτε εισαγγελία
εχει γίνει (ενν. πρός έμέ). Τί μετοχή είναι ή γεγενημ έ νη ν (Σ. 458 ζ');
ααίτοι—'Λολ όμως. καλεστή κότας έκ τοΰ όράτε=ότι άλλοι έχουσι περιέλ-
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~θει. εις τοιοντ. αγώνας δηλ. εις δικαστικούς αγώνας (δίκη ν, γραφή ν, είσ-
-αγγελίαν).—■ [Σνμ,τνλήρχ>σ. τάς ?ζροτ. Τί ήγονμτι ; Ποίον είναι και τί είναι;
ΙΙοίονς πάντας οψεο&ε ; Τί δψεο&ε πάντας αυτούς ; Τί έστι δ ήλο ν ;νπό τίνα
προνπό&βσιν ούκ-άν εΐχον...; Τί ου δύναΐΐο άν τις άχοΰβΐςαι ; τί οράτε ;]. >τ
ΠΕΡ:ΕΧΟΜ· Καλή διοίκησις τών ιδιωτικών υποθέσεων τοΰ Μαντιθέου·
"Άπόδειξις τής κοσμιότητος τοΰ Μαντιθέου είναι ή κατ' αύτοΰ δυσμένεια
πάντων τών διεφθαρμένων νέων τής έποχής του. Έάν ό Μαντίθεος ήτο ακό-
λαστος δέν θά είχε εχθρούς και άκολ,άστους νέους. Ό Μαντίθεος ουδέποτε
δι' ουδέν κατηγγέλθη είς τό δικαστήριον. Πολλοί άλλοι καθ' έκάστην δικά"
ΐυνται. . .·■; ' .■ , ..· . .. · '·;; · : Μ,Λ*Αλ

ΠΡΟΣΏΓΤ--ΠΡΑΓΜ· "Ιδια κοινά. Τδϊωτικαί υποθέσεις είναι αί μνημο-
-νευθεϊσαι έν § 10, αί άφορώσαι είς τήν οίκογένειαν τοΰ Μαντιθέου,κοιναί δέ
αί έχουσα ι σχέσιν καί πρός τούς άλλους πολίτας, ήτοι αί κοινωνικά ι συνανα-
-στροφαί του ή ένάσκησις τών δικαιωμάτων έν τή πολιτεία (δίκαι, γραφαί
■κλπ.), αί έκστρατεϊαι καί ένγένει ή συμπεριφορά του έν τή Κοινωνία, επιει-
κείας. Ή από τών ακολασιών (κύβων* πότων κ.τ.λ.) άποχή τών νέιον έθεω-
ρεϊτο ή καλύτερα. βάσις ού μόνον τοΰ ίδιωτικοΰ άλλά καί τοΰ κοινωνικού
.βίου παρ' άρχαίοις, διότι οί άπεχόμενοι τών ακολασιών τούτων καί καλώς
κυβερνώντες εαυτούς θά έκυβέρνων βέβαιους καλώς καί τήν πολιτείαν. Τά καλά
-άτομα θά ει ναι και κάλοι πολϊται. Περί κύβους ι} πότονς.,.Τό παίζειν τούς
•κύβους (τό νΰν χαρτοπαικτεΐν) καί τό πίνειν οινον έθεωροΰντο παρ' άρχαίοις
«,ίσχίστη ήδονή τών νέων, δποος καί σήμερον παρά τοις σωφρονοΰσιν. Παρ'
άρχαίοις πάντες σχεδόν οί νέοι τών καλών οικογενειών ήσαν φιλοκυβοι παί-
ζοντες κύβους (τάβλι) έπι χρήμασι. Τό κακόν τοΰτο κληρονομηθέν διατηρεί-
ται δυστυχώς μέχρι σήμερον, δτε τό χαρτοπαικτεΐν έπι χρήμασιν άνήλθεν είς
-έπιστημην καί άπέβη φοβερά μάστιξ τών κοινωνιών διά τά ές αύτοΰ καθ'
έκάστην δυστυχήματα. 'Αλλά καί τό κα::όν τοΰ πότου (τής μέθης) έπολ?.α-
πλασιάσθη δυστυχώς σήμερον καί είναι φοβεριότερον, διότι σήμερον δέν γίνε-
ται χρήσις μόνον οίνου άλλά καί άλλοι ν οίνοπνευματοοδών ποτών πολύ έπι-
νκινδυνοτέρων τοΰ οίνου. Διό ό άλκολ,ισμός σήμερον, άγνωστος παρ'άρχαίοις,
-πολλαπλασιασθείς έξησθένισε τό άνθροιπινον σώμα παραλϋσαν τό νευρικόν
ούστημα καί άπειλ.εϊ τήν άνθροοπότητα δλην. λογοποιοΰντας. Ή λογοποιία,
ήτοι τό νά φλύαρη τις κατ' έντιμων καί εύϋπο?»ήπτο3ν -προσώπων είτε έν τή
άγορα είτε έν τή όδφ είτε έν τοις έργαστηρίοις (νΰν ιδία έν τοις καφενείοις),
ητοι καί παρ' άρχαίοις ώς καί νΰν έν χρήσει άλλ' έθεο^ρεϊτο, ώς καί νΰν?
μεγίστη κακία» δίχην αίσχράν. Αίσχραί δίκαι ήσαν αί ίδιωτικαί αί ποοσ-
βάλλουσαι τήν .τιμήν τοΰ κατηγορουμένου δι' αίσχράν πράξίν του (οιαι αί
διν έγκατάλειψιν ά-'Γυπάνδρου άδελ,φής, αί διά σφετερισμόν αδελφικής περιου-
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σίας, αί διά κλοπήν κλπ ) έν αντιθέσει προς τάς γραφάς καί εισαγγελίας^
αΐτινες στενώς συνεδέοντο πρός τό δημόσιον^τε*βλάπτουσαΐ' αχττό.-σζοίλάϊα.ς..>'·
κι&εστηκότας. Οί "Αθηναίοι είχον τό ελάττωμα τής φιλοδικίας, ώς και νϋν
πολλοί. Διό καί παρ' έκείνοις, ώς και νϋν, τό νάπέχηταί τις τών δικαστηρίων»·-
εΐτε ώς κατήγορος είτε ώς κατηγορούμενος, ήτο έπάινετόν. — [Έροοτ. Τίνα τά
ΐδ»α καί τίνα τά κοινά ; Πώς χαρακτηρίζονται πάντοτε οί άκόλαστον βίον διά-
γοντες ( χαρτοπαΐκται, μέϋνοοι κλπ.) ; Τίνα τά εκ της χαρτοπαιξίας καί τή?
μέ&ης κακά ; Πώς Θεωρείται πάντοτε η λογοποιΐα ; Τίνες δίκαι οΐϊαι αίοχραί;
Πώς ·&εωρεΐιαι πάντοτε η φιλοδικία '

ΚΑΑΑΙΑ ^""--ΕΞΕΤΑΣΙΣ· Συγκεφαλαιώσας ό Μαντ. τό τοΰ οικογενειακοί
βίου του έξετάζει είτα συντομοότατα τόν κοινωνικόν βίον του έξαίρών ά') τό
άνεπίληπτον τής έν τή κοινοίνία συμπεριφοράς του καί β') τό μή ψιλόδικον_
Καί έν μέν τώ πρώτοι (§ 11) άποδεικνύει τήν κοινωνικήν σεμνότητα του διά
τοΰ δτι ούδεμίαν σχέσιν έχει μετά τής διεφθαρμένης, νεολαίας τής κατατρι-
βούσης τόν πολύτιμον χρόνον τής νεότητός της εις τά σκιραφεϊα (κυβευτήρια
ή νϋν καφενεία). Τεχνηέντως δέ διά τής ύποθέσεως τοΰ άπραγματοποιήτου
καθίστα, έναργεστέραν καί πιστευτοτέραν τήν κοινωνικήν κοσμιότητά του·
Έν δέ τώ δευτέρω (§ 12) άποδεικνύει δτι ούτε πολιτικήν τ. να άτιμωτικην
δίκηνείχε/ έπί βλάβη άλλου, ούτε ποινική ν έπί β/,άβη τοΰ δημοσίου. Ούτω
συνάγεται δτι ό ηθικός καί σεμνός έν τη κοινωνία καί ό μή φΐλόδικος είναι
άξιος πάσης τιμής. Καί διά τών άρετών τούτων ενισχύεται ή υπέρ το"""
Μαντιθ. εύμένεια τών δικτστών. Καί ενταύθα ό λόγος είναι γοργός έπίτηδες,
κατά τήν αρχήν τοΰ Λυσίου θηρεύοντας τήν συν το μίαν πάντοτε.

ΔΙΔΑΓΜ· Τί μας διδάσκει ή τΙμΆ, ήν ή Πολιτεία καί ή Κοινωνία άποδί-
δουσι τοις ήθίκόΐς καί κοσμίοις; ;·">- ■ [Είπε τό νόημα τών §§ τ οντών/~-
§ ΧΟ-13. Α' μεθοδική ένότν^ς. "Ιδιωτικός καΰόλον εϊτε
πολιτικός βίος τον Μανιιϋεον. [Ποΐός τις ύπήρξεν ο Μαντίάπέναντ
της οικογενείας του, τών δικαστηρίων και τής κοινωνίας ;]

Είπε τό νό^μτ τί^ς μεϋοδικής ταύτης ενότητος.

§ Ί3. Σ^ρατιωτιχός βίος Μαντιθέου (γενναιότης).

η' .5»*·<3οιο·γ;' .νί»\\ΰ >·,.·. ;··<λγ·· '.·.·> ν'μϊ γ*λ'ΐ3ϊ·ί» ..···,■ 7'· ·'!

ί' ΛΕΞ.-ΦΡΑΣ- στρατεία=εχοτς>ατεία.. σκοποϋμαι (έσκεψάμην)—παρατηρώ,
ποιονμαι σνμμαχίαν=συμμαχώ. βοη&όο (άμετάβ.) — σπεύδω εις βοήθειαν»
καταλέγομαι (κατείλεγμαι)=καταγράφομαι εν κάταλόγφ ώς στρατιώτης,τό δέ
κ α τ α λ έ γ ω — συλλέγω, κατατάσσοο, ·'- 'καταγράφο» στρατιού τα ς έν καταλόγω.
οί δπίΐται—οϊ πεζο'ί στρατιώται, το πεζικόν στράτευμα, άναβαίοο επί τους
ΐκπους = κατατάσσομαι εις τό ίππικόν. αδόκιμαάτος—ανεξέλεγκτος*, άνεξέ'—



~ζα.ατος.. φΐ]μ,ί=ν.ελζύ(χίϊ τό ηλή&ος=·οί πολλοί (στρατιώται).—άδεια—άφο-
βία, ασφάλεια, στρατεύομαι—εκτελώ στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, μετέρχοααι
<ϊτρατιο:>τικά έργα. Τό δέ σ τ ρ α τ ε ύ ω=έκστρατεύιυ. Πολλάκις δμως τίθεν-
ται ,άδιαφόροος τό ένεργητ. καί μεσογ. ,, . Λ .^"ΙΑ^ϊΠ - ΠΟΣΟ^Π

' ΣΥΝΤΑΞ.-ΕΡΜΗΝ-Τ Προ;... τάς σνρατε&&..==ιος πρός δέ τάς ,έκστρα?
τείας,καί ώς , πρός τούς ενώπιον., τών . πολεμίων- κινδύνους.;,παρατηρήσαμε
όποιον παρέχω τόν εαυτόν μου (πώς φέρομαι) είς τήν πόλιν (πατρίδα). Διά
τοΰ τοίνυν (=δέ, ετι, έπειτα Σ. § 3.99) μεταβαίνει ό ρήτοορ είς έξέτασιν
λ'έου θέματος, τοΰ στρατιωτικού βίου του. 'Η πρότασις οιολ' παρέχω
-εμ... είναι πλαγία έρωτημ. — Πρώτον μεν αντιτίθεται τώ έν § 15 μετά
τ α ΰ τ α τοίνυν, τό δέ γ ά ρ διασαφητικόν τό οίον δύναται νά συνταχθή
καί μετά τοΰ πρό ς... τάς στρατεία ς..,. όπότε=πόσον πρόθυμον... τήν
~ονμμαχίαν=χν\\ ήδη ύπάρ.χουσαν καί ήδη γνωστήν.; Τούτο σημαίνει, τό
άρθρον, .καί έδει βοη^εΐν—καί δτε έδει βοηθεϊν . ,(ένν. ύποκ. ύ μ ά ς)=καί
-ήτο ανάγκη νά σπεύδητε είς ' Αλίαρτον προς βοήθεια., βοη&εΐν εις Άλ.—
θείν είς 'Αλ. Ή σύνταςις κατά τό β' συνθετικόν μέρος τοΰ ρήματος, κατει-
,λεγμένος £στστεύειν=έ\ ω ήμην εγγεγραμμένος υπό τού Όρθοβούλου έν ΐφ
καταλόγφ ίνα ιππεύω (είμαι ίππεύς). Τό άπαρέμφ. σημαίνει ένέργειαν σκο.
πουμένην (2. § 415 δ').— νομίζοντας έκ τού έ ώ ρ υ) ν== επειδή (εγώ) έβλεπον
-δτι πάντες ένόμιζ,ον. Τό δεϊν (=είκός, άναγκαϊον είναι = σχεδόν) έκ τοΰ
-νομίζοντας, τό δ' είναι ύποκ. τοΰ δεϊν (Σ. § 470) = ότι σχεδόν είς
ΐμέν τούς ιππείς ύπάρχει άσφάλεια... ηγουμένους (ενν. ύποκ. πάντας)—διακιν-
δυνεύσειν' ή μτχ. έκ τοΰ έ ώ ρ ω ν = (Επειδήδέ έ'βλεπον έγώ) ότι πάντες
-«νόμιζον δτι οί όπλΐται θά ύποστώσι τόν κίνδυνον... Τό νομίζοντας —
ή γ ο υ μ έ νους είναι συνώνυμα (σχήμα ίσόκιολον (Σ. § δ^3). — άναβάντων —
έν ω άλ?οι κατετάχ^ησαν είς τό ίππικόν άνευ προηγουμένης δοκιμασίας πα-
ρανόμως. στ£οσελ#ών=έγώ παρουσιασθείς είς τόν 'Ορθ. ρεκάλεσα αύτόν νά
}ΐέ εξάλειψη έκ τοΰ καταλόγου (τών ιππέων). — ηγούμενος αισχρόν, είναι
(εμε) τταρασχ.,.στρατεύεσ&αι = διότι ένόμιζον δτι ήτο αισχρόν πράγμα νά
έκστρατεύου άφ' ου πρώτο ν παρασκευάσω άσφάλειαν είς (εξασφαλίσω) τόν
εαυτόν μου, ήτοι νά έκστρατεύϊο έγώ έν άσιοαλεία έν ώ τό πλήθος έμελλε νά
κινδυνεύη. και μοι άνάβη&ι ίδ. § 8. — [ίυ;νχλήρωσ. τάς προτ. Τί οκέψα-
σ&ε ; Πότε και πότε προσελϋών εφην τφ Όρ&οβ ; "Εφην τφ αν και

είχε σνμβα, τί ; Αιατι εφην- τω Όρ&; Τί εώρων ; Τί νομίζοντας πάντας ; Τ (-
χαιτί δεϊν; "Εφην τφ'Ορ&. αν και συνέβη τί; Τί εφην τφ'Ορΰ; Διατί εφην
τφ 'Ορ&. έςαλεΐψαί με; Αισχρόν είναι έμε ατρατεύεο&αι πότε και, έν ω &ά συτ
■νέβαινε χ£;] ·«_. γ ' ·. Λ .·-;.:■:.-. · . - . ·'; νωτ ν-,οΛ;:· -

.. ΤΤΕΡΙΕΧΟΜ.ν ' Ο Μαντίθ. έφισεα την-προσοχήν των δικαστών ~ ε^ί τοΰ
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στρατιωτικού βίου του. — Ζητεί παρά τοΰ φυλάρχου του Όρθοβούλου νοε.
καταταχθή εις τό πεζικόν καίτοι '>■ τοΰτο η το έπικινδυνότερον τοΰ ίππικοΰ-—
Προσκαλεί τόν Όρθόβουλον μάρτυρα, ν » ■> :'.··· ■ -·'! ;ν . - .; >

ΠΡΟΣΠΠ - ΠΡΑΓΜ- τνν σνμμαχίάίν: Έν έτει 395 π. Χ. άρχομενό-ύ-
τοΰΒο ιοντικού πολέμου οί-Αθηναίοι. τη ενεργείς* τών >πολιτικώνίάνδρών
Θρασυβούλου τοΰ Στειριέοίς και Θρασυβούλου τοΰ Κολλυτέως συνεμάχησαν
μετά τών Θηβαίων κατά τών Λακεδαιμονίων (Ξενοφ. Έλλην. Γ' ε' 2 καί 16).
Ή συμμαχία αύτη διατηρείται ήδη κατά την άπολογίαν τοΰ Μαντιθεου καί.
διαλύεται βραδύτερον, μετά τόν Βοιωτικόν πόλεμον, ότε οί Θηβαίοι έζήτη-
σαν τήν ήγεμονίαν. 'Αλίαρτον. Ή Αλίαρτος ήτο πόλις τής Βοιωτίας παρά
τήν Κωπαΐδα λίμνη ν. (Ξενοφ. Έλλην. Γ * ε' 6). Παρ' αυτήν, άπειλουμένην
υπό τού Λυσάνδρου, έγένετο κατά τά τέλη τοΰ φθινοπώρου τοΰ 395 ή τάς
άρχάς τοΰ θέρους τοΰ 394 ή κατ' αυτού μάχη τών 'Αλιαρτίων καί Θηβαίων,-
έν ή καί έπεσεν ό Λύσανδρος. Εις τήν μάχην ταυ την ό βασιλεύς τής Σπάρτης
Παυσανίας δέν έ'λαβε μέρος βραδύνας νά φθάση καί διά τούτο έτιμοορήθ-η
(Ξενοφ. Έλλην. Γ' ε'25) ®Αλλά καί ό Θρασύβουλος δέν έλαβε μέρος εις αύτήν
έλθόντων τών'Αθηναίων μετά τό πέρας αύτής. Όρ&οβονλον. Ό Όρθόβουλ,ος
Γ)το φύλαρχος τής 'Ακαμαντίδος φυλής,5 έν ή άνήκε καί δ Μαντίθεος. Ούτος,
ώς φύλαρχος έκράτει τόν κατάλ.ογον τών στρατευσίμου ιππέων τής φυλής του.
άσφάΛειαν—κίνδυνον. Προκειμένου νά γίνη κατά τό φθ-ινόπωρον τοΰ 395 ή
εις Βοιωτίαν υπέρ ιίών Θηβαίων καί κατά τών Λακεδαιμ. εκστρατεία τών Α-
θηναίων υπό τόν Θρασύβουλον τόν Στειριέα πολλοί Αθηναίοι κατεταγμένοι έν
τοις όπλίταις (εις τό πεζικόν) έπειδή ένόμιζον ότι έκινδύνευον,διότι ή φάλαγξ.
(τό πεζικόν) τών Λακεδ. ήτο ισχυρά, κατετάχθησαν εις τό ίππικόν άδοκίμα-
στοι γνωρίζοντες ότι τό ίππικόν αυτών ήτο άσφαλέστερον, διότι τό ίππικόν -
τών Λακεδαιμονίων ήτο ολίγον καί κατώτερον τοΰ τών Αθηναίων (Ξεν.
Έλλ. Γ' ε' 23). έτερων άναβάντων. Αναφέρεται ό Αλκιβιάδης ό νεώτερος
ώς καταταχθείς εις τό ίππικόν άδοκίμαστος παρά τόν νόμον έκ δειλίας^ άδο-
κιμάστων. Παρ' 'Αθηναίοις ούδείς κατετάσσετο έν τω ίππικώ άν πρώτον δέν- ϊ
έξη τάζε το κατά τήν καταγωγήν, τήν σωματικήν ικανότητα, τήν τεχνική ν έ μ-;
πειρίαν καί τήν τοΰ ίππου χ ρή σι ν. Παρόμοιόν τι γίνεται καί σήμερον έν τη
κατάτάξει τών στρατιωτών - ίνα εις έκάστον στρατιωτικών σώμα ύπηρετώσιν
οί καταλ?^ηλθτεροι. παρά τον νόμον, κελεύολ-τα «έάν τις άδοκίμαστος ίππεύη
άτίμον είναι», έκ τοϋ'κατ αλόγου. Ό Μαντίθεος έκ φιλοπατρίας και ανδρείας,
ζητεί παρά τοϋ φυλάρχου του νά εξάλειψη αυτόν έκ τοΰ καταλόγου· 1 τών ιπ-
πέων έν'φ ήτο εγγεγραμμένος οι ς πλούσιος, καί νά έγγράψη αυτόν εις τόν-
κατάλογον τών υπό τών Θρασύβουλον οπλιτών άφ' ού οί άλλοι έφοβοΰντοώς ·
δειλοί, τον πλή&ονς. Εις μέν τό ίππικόν κατετάσσοντο οί πλούσιοι (όί ολί—
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γοι) εις δέ τό πεζικό ν (δπλίτας) οί: πολλοί. "Ωσΐεντό πλήθος ένταΰθα αν-
τιτίθεται κτρός τούς ιππείς και δή πρός τόν ομιλούντα Μαντίθεον. ['Εοωτ.
Τί γνωρίζεις περί τής συμμαχίας Αθηναίων και Θηβαίων καί τί περί τής-
βΑλιάρτου και τής παρ' αυτήν μάχης; Τις ό φύλαρχος τοΰ Μαντιθέου; Τί γνω-
ρίζεις περί φυλών εν>'Αθήναις; Ποίον ατρατιωτικβν σώμα εθεωρείτο εν Αθή-
ναις άσφαλέστερον και διατί; Τί έξήταζον κατά τήν κατάταξιν τών ιππέων;
Τίνες κατετάσαοντο έν * Αθήναις είς τό ίππικόν και τίνες είς τό πεζικόν;].

ΚΑΑΑΙΛΟΓ--ΕΞΕΤΑΣΙΣ· "ο Μαντίθεος προκαλέσας τήν προσοχήν τών
δικαστών έξετάζει συντομοίτατα τόν στρατιωτικόν βίον ίου, αναφερών ώς
παράδειγμα; τής ανδρείας και φιλοπατρίας του τό τολμηρόν διάβημα είς δ
είχε προβη έν έτει 395 δτε προέκειτο νά γίνη ή είς 'Αλίαρτον στρατεία τών
Αθηναίο} ν. Διά τοΰ τολμήματος του τούτου, ύπέρ ού επικαλείται τήν έπίση·-
μον μαρτυρίαν τοΰ φυλάρχου του Όρθοβούλου, κινεί τήν έκτίμησιν τών
δίκαστών. /,..·.- ■ ι·. ·. ·, · ·.■ ·;,;., ,.·:>.■: ·ίλκ·. -,···;· ·1 ι':λ;ι_.· · ...ιτΛ; ·.

ΔίΔΑΓΜ· Τί μας διδάσκει ή γενναιότης τοΰ Μαντιθέου; [Είπε τό νόημα].-

υ §14. Συνέχεια τοΰ στρατιωτι*. βίου του ΛΙαντιΟ. (γενναιοδωρία).

ΑΕΞ--ΦΡΑΣ · = συνδημότης,1 πρβλ,. καί π ο λ ί τ η ς—συμπολί-

της, πατρΐ(ότης= συμπατρια)της. έ'ξοδος (έξέρχομοι=έκστρατεύω)=έκστρατεία.
χρηστός—τίμιος, ηθικός, εφόδιον (έπί-όδός)=:ό μισθός τοΰ στρατκότου (έν
πορεία), απορώ τίνος = στερούμαι, δέν έχω τι. οι έχοντες ούσιαστικώς —
οί εύποροι, οί πλούσιοι, οί άπόροος διακείμενοι=οι άποροι, οί πτωχοί. σνμ·
βουλεύοο τίνί = δίδω συμβουλήν εϊς τινα. *το5μα.ι==έχω.

ΣΥΝΤΑΞ.-ΕΡΜΗΝ· Συλλεγέντων=άφ' ού λοιπόν συνελέγησαν οί συν--
δημόται μου...εΐ5ώς (έγώ) ένίους οντάς μέν...άποροΰντας <$£..; = επειδή έγνο'ί-
ριζον δτι τινές ήσαν μέν...άλλ' δμως έστεροΰντο εξόδων. Τί μετοχαί είναι
αύται (Σ. § 458 ς'); τους έχοντας ύποκ. τοΰ πα ρ έχε ι ν, οπερ πάλιν είνα1·
ύποκ. τοΰ χρή (Σ. § 449 β' καί 470)=δτι πρέπει οί εύποροι νά παρέχωσι
τά άναγκαιοΰντα...καί αυτός —'.ιαλ έγώ ό ϊδιος. δυοΐν άνδροΰν. ή δοτ. είναι
άντικ. τοΰ έδωκα. Τό δέ έ κ α τ έ ρ ω ώς παράθεσις είς τό άνδροΐν=
πρός 2 άνδρας 30 δρχ. πρός έκάτερον. Ούχ ώς κεκτημένος—ούγ\ δίόΐι εΐ-
χον πολλά χρήματα (Σ § 460 β' β'). τοΰτο δηλ. ποίον; χαί μοι άνάβητε ίδ. §
3. — [Συμπλήρωσ. τάς ττροτϊ Πότε εΐπον; διατί- εΐπον; Τί και· τί είδώς; Τί
εϊπον; Διατι έδωκα 30 δρχμ. εκατέρω;,Προς, τίνβ ακοπόν έδωκα ταύτας;].

ΠΕΡΙΕΧΟΜ· Ό Μαντίθ. προτρέπει.τούς, πλουσίους νά βοηθήσωσι τούς;
πτωχούς στρατιοιτας. Ό Μαν. δίδει άνά 30 δρχμ. είς δύο πτώχούς στρατκό-
τας.' ί'Ο Μαν. προσκαλεί μάρτυρας περί τής φιλανθρωπίας καί γενναιοδω-
ρίας τον*νι«ί··* -,·ο\ί·ν^>·>Η ϊ'ΐι «Κι^® ν·* ι»Γω>>τ<ι »*γ
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ΠΡΟΣΠΓΤ-πΡΑΓΜ· ΜΑΡΤΥΡΙΑ- Περί τούτου ίδέ § 8. Ό Όρθοβ. κα-
ΙλεϊταΒώς μάρτυς ίνα βεβαιώσή τί ; Συλλεγέντοον τών δημοτών. Οί συνδη-
μόται τοϋ Μαντιθί ήσαν οίτ τοϋ δήμου Θορικού 1 (έξ.ού και αύτός κατή-
γετο), τής 'Ακαμ αντίδος φυλής. Οί στρατεύομαι όπλΐταϊ εκάστης φυλής συνη-
θροίζοντο κατά δήμους καί έπεθεωροϋντο υπό τών οικέίοϊν δημάρχων, οϊτι-
νες και κατέγραφον τούς υποχρεούμενους- πρός στρατείαν έν καταλόγω, όν
έφύλαττον αυτοί (ώς οί φυ?ναρχοι τόν τών ιππέων)—εξόδον. Ενταύθα πρό-
κειται περί τής εις Κόρινθον (§ 15) έκστρατείας υπό τόν7 Θρασύβουλον τόν
Στειριέα. εφοδίων. 'Από τοϋ Περικλέους καί τή εισηγήσει αύτοϋ οί Αθηναίοι
^εδιδον μισθόν εις τούς έκστρατεύοντας πο?>.ίτας καί σιτηρέσιον (οίόαΓΪιιηι)
-ανερχόμενα αμφότερα περίπου ε'ις δύο όβολούς καθ'έκάστην κατά στρα-
τιώτην. Επειδή δέ τά χρήματα ταϋτα δέν έπήρκουν πολλοί ψΐΛ,οπάτριδες
"Αθηναίοι έδιδον εις τούς άπόρο ;ς στρατιοότας χρηματικάς τινας προκαταβο-
λάς (έπίφοράς) εϊτε πρός όπλισμόν αυτών είτε πρός διατροφήν κατά τήν πο-
ρείαν (εφόδια, ν ί α I ϊ ο α , έπιτήδεια). Έ τοιαύτη τών πλουσίων Αθη-
ναίων πράξις έκαλεΐτο φιλανθρωπία, όνο ΐν άνδροΐν. Οί δύο ούτοι ατρα-
τιώται ήσαν βεβαίως συνδημόται τοϋ Μαντιθέου, αί δέ 60 δραχμ. άς έ'λαβον
θά έχρησίμευον μάλλον πρός όπλισμόν αύτών. 'Ανάβητε-ΙΧΣάρτνρες. Οί
κληθέντες ούτοι μάρτυρες φαίνεται ότι ήσαν οί δύο συνδημόται του, οίς
είχε διόσει χρήματα, οϊτινες βεβαίως έπεβεβαίωσαν τά ύπ' αύττοϋ λεχθέντα.
[Έρωτ. Τίς κατέγραψε καί έκράτει τόν κατάλογον τών ιππέων καί τίς τόν
τών οπλιτών; Πώς έγένετο ή στρατολογία εκάστης φυλής ; Τί έδίδετο τοΤς
έκστρατεύουσι καί τί έπραττον πολ?*.άκις οί πλούσιοι; Τίνας έκάλεσεν ό Μαν-
τίθεος μάρτυρας τής φιλανθροοπίας του ; ]

ΚΑΛΑΙΑ· Ε Ξ {"Τ- Ό Μαντίθ. ϊνα δείξη ότι καί φιλάνθρο>πος ήτο έν τή έκ-
πληρώσει τών πρός τήν Πατρίδα καθηκόντων του αναφέρει έπίτηδες ότι καί
αύτός ήσκησε φιλανθρωπίαν καί άλλους προέτρεψεν εις τοΰτο, ϊνα κινήσει τήν
■συμττάθειαν τών δικαστών του. Τεχνηέντως έπαινε! εαυτόν ό Μαντίθεος άνα-
■φέρων συντομιότατα τάς άξιολογωτέρας πράξεις του άνευ πολυλογίας και
-περιττολογίας ινο. ευχάριστη τούς δικαστάς.

ΔΙΔΑΓΜ· Τί διδασκόμεθα έκ τής φιλανθρωπία; τοϋ Μαντιθέου;

ΕΙπε τό νόημα τήζ §. νϊ . [ ■ ■■ ■ -·:ΐν ;· ν

§ ϋ> *αΙ-16. Συνέχει» τοΰ στρατ. βίου τοΰ Μαντ-

(13 άνδραγαΟία Μαναθέου, 16 τάλμημα Μαντιθέου).
ΑΕΞ- ΦΡΑΣ·- "Εξοδος=% 14. έξοδο; γίγνετάι παθ. τοΰ ε ξ ο δ ο ν π ό ι-

(1) Ή Θορικός ήτο μία τών παλαιών 12 πόλεων της Αττικής, ης ερεί-.·-
χιια σώζονται εν θέσει Θέριχα τής ανατολικής παραλίας τής 'Αττικής. ■ .·-:,
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•«ϋμαι (= εκστρατεύω). — πρόοιδα = εγ. τών προτέρα>ν γνωρίζω, άναδύο·
μα ι επί φυγάδων—άποφεύγιο τήν έκστρατείαν ή τήν μάχην, αποσύρομαι τ. έ·
φεύγω καί κρύπτομαι. διαϊζράττομαι=£χες>γώ, κατορθιόνω. τάσσομαι (τέταγ-
μαι) = παρατασσομαι. <5υ<7·τνχο5 = ήττοηιαι. έναποΌ'νήσκω— φονεύομαι εν τινι
μάχη. πρβλ. Ξενοφ. Έλλην. Γ' α' 4. έ ν α π ό λ λ υ μ α ι. άναχα>ρώ=ύποχο}ρώ
Φ&ύγω. σεμνός (σέβω)=μεγαλόσχημος, σοβαρός (βαρύς), υπερήφανος. Στει-
ρίώ$=Στειριέως (Γραμ. § 82 γ'). όνειδίζω τινι ^ειλίαν^ύβρίζω τινά διά
- δει?άαν, «.ποδίδοο εις τινα δειλίαν, θεωρώ τινα δειλόν. πάντες άν&ρωποι=·
-ολος ό κόσμος, χωρίον ίσχυρόν^θέσις οχυρά, παρέρχομαι (παριέναι)=διέρ-
χομαι, διαβαίνο^. ε|α/3άλλα>=είσβά?_λω. ψτ;<ρί£ομα4=άποφασίζω. αποχωρίζω—
χοορίζω άπό τίνος, αποσπώ. τά£ις = τάγμα. βοη&ώ (άμετ.) =υπάγω πρός βοή-
θειαν. εό<ότοο£=εύλόγο:>ς. άγαπητώς = μόλις (μετά δυσκολίας μετά κόπου).
.σφ£ο£4σ4=διασίί)ζομαι, γλυτοίνω. Ιέναι (εϊμι)=πορεύεσθαι, μεταβαίνειν. ακλη-
ρα>τι=άνεν κληρώσεο:>ς.

2ΥΝΤΑΞ' ΕΡΜΗΝ· γενομένης-σζροειδότων — οχε έγένετο εκστρατεία καί
πάντες προεγνοΟρίζον. οτι δεήσει-—οχ ι μέλλουσι πάντως (κατ3 ανάγκην) νά
γ κινδυνεύωσιν = οτι ασφαλώς θά έκτεθώσιν εις κινδύνους (ούχί ώς έν § 13
ι β ο η Ό-» εις Αλίαρτο ν). Τί πρότασις είναι αύτη καί τί είναι εις τό
π ρ ο ε ι δ ό τ ω ν (2. § 405) ; αναδυομένων —εΐ καί έτεροι άνεδύοντο = έν ω
άλλοι άπεσύροντο (άποφεύγοντες τήν μάχην έχώνοντο εις τό βάθος καί έκρύ-
πποντο]. Τί μετοχ. είναι ; ώστε μάχεσ·θ·αι (εγώ) τεταγμένος της πρώτης. Ή
συμπερ. πρότασις έκ τοΰ δ ι ε π ρ α ξ ά μ η ν. Τί σημαίνει (Σ. § 415 β' 1) ;
Ή γεν. τής πρώτης (ενν. τά ςεο:> ς = σειράς) είναι κατηγυρηματ. (Σ. § 37)
: εις τό τ ε τ α γ μ έ ν ο ς ·= ώ σ τ ε είναι (=ν ά είμαι) τής π ρ ώ της
(σειράς στρατιο'^της)=έγώ ένήργησα (ού μόνον δέν άπέφυγον άλλά καί έπε"
ζήτησα) ώστε νά μάχωμαι κατά τών πολεμίϊον παρατεταγμένος έν τή προότη
• σειρά (τής παρατάξεως), και μάλιστα συνδετ. τφ ά ν ε χ ώ ρ η σ α. δνστνχη-
αάσης-έναπο&ανόντων=ό.φ' ού ήττήθη καί πλείστοι στρατιώται έν τή μάχη

- έφονεύθησαν. 5II έ ν δηλοΐ τόν τόπον ένθα έγινεν ό θάνατος, ύστερος τον

- σεμνον = μετά τόν σεμνόν Στ. Τό ύστερος κατηγορούμ. ή δέ γενική συγκρι-
τική, διότι τό ύστερο ς=ύστερα)τερα. τοΰ ώνειδικότος=δβχις ώνείδικε

-δειλίαν πάσιν άνΟρο'ιποις. Τί μετχ. είναι (Σ. § 454); Τό πάς απάγγειλαν μετ
έμφάσεως (Σ. § 76). ον πολλαΐ,- (=όλίγ&ις), δοτικ. τοΰ μέτρου εις τό ύστε-
ρον, μεθ1 ού προσδιορίζει άκριβέστερον τό μ ε τ ά τ α ΰ τ α=Καί ολίγας

- ημέρας ύστερον μετά (άπό) τά είρημένα γεγονότα. Ελέχθη πλεοναστικώς ώς

- καί τό έν § 4 π ρ I ν κ α τ ε λ θ ε ϊ ν π ρ ό τ. 5 ή μ έ ρ α ι ς. κατειλημμένων
(ενν. ήμϊν Σ. § 160 β') έμβαλόνΤος. αίτιολ. μετοχαί ή δέ ψ η φ ι σ α μ έ ν ω ν

:7.0ο ν., ή δέ φ ο β ο υ μ έ ν ω ν ένδοτική—επειδή ειχόν καταληφθή ύφ' ημών

4
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όχυραί θέσεις εν Κορινθία ό δέ (καί επειδή ό) Άγησ. είσέβαλεν είς Βοιοοτ__
άφ' ου οί άρχοντες (οί στρατηγοί) απεφάσισαν νά άποσπάσο3σι...άν καί έφο-
βοϋντο πάντες ο ί ά λ λ ο ι έγώ παρουσιασθείς είς τόν ταξίαρχόν μου προέτει-
νον νά άποστείλη...Διατί αί δυο πρώται μετοχαί συνδέονται ουχί δμως καί ή .
β' μετά τής γ' καί ή γ' μετά τής δ' (2. 465 καί 466 β'): ώστε μη δύνασ&αί
παριέναι..Λ'Λ τοΰ κ α τ ε ι λ η μ μ έ ν 03 ν (2. § 415)=ώστε λι πολέμιοι (δηλ,,
οί Λακεδ.) νά μή δύνανται νά διαβώσιν. Ποίον τό ύποκ. τών άπαρεμφ. καί
διατί (2. § 449 β'); αϊτινες βοη&ήσουσι=ϊ\'α αύται μεταβώσιν είς βοήθειαν
(Σ.§ 436). — εΐκότως-ίέναι. Ή παρέμπτο^τος αύτη περίοδος τοΰ λόγου διακό-
πτουσα τήν συνέχειαν αύτοΰ αιτιολογεί τό φ ο β ο υ μ έ ν ο3 ν. Είς τό ε ί κ ό"
τ ο) ς ένν. τό έ φ ο β ο ΰ ν τ ο. σεσωσμένονς-ίέναι ένν. ή μ ά ς=ευλόγως δ' έφο-
βοΰντο, ώ βουλευταί, άπαντες, διότι ήτο φοβερόν πράγμα έν ω Γμόλις καί
μετά δυσκολίας προ ολίγου εΐχομεν σωθή (γλυτώσει) νά μεταβαίναηιεν (νά
έκτεθώμεν πάλιν) είς άλλον (νέον) κίνδυνον. τον ταξίαρχον=τόν έμόν ταξίαρ-
χον. διό έτέθη τό άρθρον (2. § 70 σημ.). — [Σνμτύληρωσ. τάς στροτ. Πότε
διεπραξάμην και έν φ συνέβαινε τί ; Τί προειδότων πάντων ; Διεπραξάμην αν
και συνέβαινε τί ; Διεπραξάμην όντως υιστε τί νά σνμβαίνη ; άνεχώρησα άφ' ον
συνέβη τί και τί ; Τίνος σεμνού Στειριώς ; Διά τίνα και τίνα λόγον ψηφισα-
μένων τών αρχόντων ; Χθ)ρίων κατειλημμένων όντως ώστε τί νά συμβαίνη ;
Πότε και άφ' ον συνέβη τί έκέλενον έγώ ; Τών αρχόντων ψηφισαμένων άπο-
χωρίσαι τάξεις πρός τίνα σκοπόν ; Έγώ έκέλενον άν και σννέβαινε τί ; Διατί
απάντων φοβονμένων; Ήμας ίέναι έφ' ετερον κίνδννοτ έν φ τί είχε σνμβη; Τί
έκέλενον έγώ ;].

ΠΕΡ/ΕΧΟΜ- Κατόρθοπια τοΰ Μαντιθέου. (Πότε ; τί ;). Ό Μαντίθ. ύπο-
χο:>ρεΐ τελευταίος (ποΰ ; πότε ;). Πρότασις τοΰ Μαντιθέου πρός τόν ταξίαρχόν ■
του (πότε, πρός τί;) καί αίτιο/.ογία τοΰ φόβου τών στρατιοοτών (διατί ;).

ΠΡΟΣΟΠ--ΓΤΡΑΓΜ Μετά ταϋτα. Μετά τήν είρημένην κατά τό 395
έκστρατείαν τών Αθηναίων είς 'Αλίαρτον, ήτοι κατά τόν Ίούλ.ιον τοΰ 394
έπι τοΰ Κορινθιακού πολέμου, είς Κόριν-β-ον. Ένταΰθα πρόκειται περί τής .
όλης χώρας τής Κορίνθου καί ούχί περί τής πόλεως, εξόδου. Κατά τόν Ίού-
λιον τοΰ 394 διαρκοΰντος τοΰ Κορινθιακού πολέμου 600 ιππείς καί 6 χιλ..
όπλϊται Αθηναίοι (έν οΤς καί ό Μαντίθεος) εστάλησαν είς Κορινθίαν υπό τόν
Θρασύβουλον ϊνα μετά τών συμμάχων των Κορινθίων, Βοιο:>τών, Άργείων
κλπ., πολεμήσωσι τούς Λακεδ. Πάντες ούτοι οί σύμμαχοι συνηθροίσθησαν
έν τή κοιλάδι τής Νεμέας πρός Α. τής Φλιούντος, έκεϊθεν δέ στραφέντες πρός
τά ΒΔ. συνήντησαν τούς Λακεδαιμονίους, στρατηγουμένους υπό τοΰ Αριστο-
δήμου, παρά τήν κώμη ν Έπιεικίαν μεταξύ 2ικυώνος και Κορίνθου, ένθα.-
συνήψαν σπουδαίαν μάχην μετ'αύτών (Ξενοφ. Έλλην. Δ' β' 14, 15, 17), καθ'
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ην οί Αθηναίοι έπαθον μεγάλην πανωλεθρίαν, ήττηθεισών 6 φυλών (Ξενοψ_
Έλ,λην. Δ' β' 21). Κατά τήν μάχην ταύτη\· ήνδραγάθησεν ό Μαντίθεος ώς
όπ?άτης. δεήσει χινδυνευειν. οί Αθηναίοι έγνώριζον ότι θά έκινδΰνευον
πολεμοΰντες κατά τών πολ,υαριθμοτέριον καί ισχυρότερων κατά ξηράν Λακεδ.
καί τών συμμάχων των έν αύτη τή Πελοποννήσου (έν Κορινθία). ^Ησαν δε
περί τούτου βέβαιοι έν άντιθέσει πρός τό έν § 13 έ δ ε ι β ο η θ. ε ί ς *Α λ ί -·
α ρ το ν, έ'νθα οί Αθηναίοι ού μετάσχοντες δέν έκινδύνευσαν. αναδυομένων.
Ένεκα τοΰ είρημένου κινδύνου πολλοί Αθηναίοι φοβούμενοι δεν έξετίθεντο
είς κίνδυνο ν έν τή μάχη. Σκοοπτικοος μεταχειρίζεται τήν λες ι ν ταύτην (είλημ-
μένην έκ τών ενδυμάτων ώς καί τό ά ν α β ά λ λ ο μ α ι) ό γενναίος στρατιοό-
της Μαντίθεος ίνα χαρακτηρίση προσηκόντως τούς δειλούς στρατιώτας τούς
μή έκτελοΰντας τό ύπέρτατον πρός τήν πατρίδα καθήκον του ν, άλλά κρυπτο-
μένους. τής πρώτης (τάξεοος). στρατιοοτικός όρος συνήθης παρ' άρχαίοις. πρβλ.
τό παρ' ήμΐν «είναι προυτης». τής ήμετ. φυλής. Έν εκστρατεία εκάστη φυλή
τών Άθηναία>ν άπετέλει ίδιον πεζικόν τάγμα. "Ωστε τό φ υ λ ή ένταύθα—
τάξις ήτοι πεζικόν σώμα, έν ω φ υ λ ή—κυρίους τό ίππικόν. Κατά τήν είρη-
μένην μάχη ν τής Έπιεικίας ή φυλή (τό τάγμα) τοΰ Μαντιθέου, ήτοι ή Ακα-
μαντίς, ήτο άκ τών ήττηθεισών 6 φυλών. Κατ' ευφημισμόν (Σ. § 509) λέγει
δυστυχή σάσ η ς άντί ή τ τ η θ ε ί σ η ς. Τοΰ σεμνού Στειριώς δηλ. τοΰ
Θρασυβούλου (υίοΰ τοΰ Αύκου) τοΰ καταγομένου έκ τού δήμου Στειρίας τής
Πανδιονίδος φυλής. Ούτος ήτο ό γνωστός γενναίος τών Αθηναίων στρατηγός
ό καί έν Άργινούσαις διακριθείς καί εν άλλαις μάχαις ό μετά την πτώσιν τών
Αθηνών άπελθών εξόριστος εις Θήβας είτα δέ καταλαβών τήν Φυλήν καί
πο?.εμήσας καί έκδιώξας τή ιδιαιτέρα συνδρομή τού βασιλέως τής Σπάρτης
Παυσανίου, τούς 30 τυράννους καί άνιδρύσας τήν δημοκρατίαν τω 403. Ούτος
καί έν τώ Βοιωτικώ καί Κορινθιακού πολεμώ ήγωνίσθη καί βραδύτερον τώ
391 Τχποκατέστησεν έν Θάσω τήν δημοκρατίαν. Απέθανε δέ δολοφονηθείς
(ενεκα βιαιοπραγιών τών στρατιού τών του) έν 'Ασπένδοο τής Παμφυλίας τορ Β89-
Ό προκλητικός καί πρός έπαρσιν επιρρεπής τροπος τού άνδρός τούτου (δι'
δν καί αυθάδης καί υπερόπτης εκλήθη) συνετέλεσεν είς τό νά όνομασθη ούτος
καί υπό τοΰ ρήτορος είρωνικώς (Σ. § 508) ένταύθα σεμνός, δι' ού έπιθέ-
του έχαρακτηρίζοντο συνήθοος οί προσποιούμενοι τόν έπίσημον καί σοβαρόν,
οί οίβρυνόμενοι. Διά δέ τοΰ Σ τ ε ι ρ ι ώ ς διεκρίνετο από τοΰ Θρασυβ. τοΰ
Κολλ,υτέως καί τοϋ Έρχιέως. ^Εκείτο δ' ό δήμος Σ τ ε ι ρ ί α είς τό ΒΔ. τοΰ
λιμένος Π ό ρ τ ο-Ρ οί φ τ η τοον αρχαίων Πρασιών (νύν δήμου Κροοπίας), είς
δν έφερε καί οδός καλούμενη Σ τ ε ι ρ ι α κ ή. ώνειδικότο;. 'Ολίγον προ τής
έκφοονήσεοος τοΰ ?.όγου τούτου ό Θρασύβουλος έν τή εκκλησία τοΰ δήμου ειχεν
υβρίσει οος δειλούς πάντας ! Διά τήν ύπεροπτικήν συμπεριφορών του ταύτην
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γνωστήν τότε έν τι] κοινωνία τών Αθηνών, ό ρήτωρ ένταϋθα είροονεύεται
αυτόν πρός χαράν και τών δικαστών και τοϋ ακροατηρίου όλου. ΛΖετά ταΰτα.
Κατά τό 394 διαρκούσης τής εις Κορινθίαν στρατείας νών 'Αθ-ηναίων υπό
τόν Θρασύβουλον. χωρίων...κατειλημμένων. Οι Αθηναίοι και λοιποί σύμ-
μαχοι μετά τήν παρά τήν Έπιεικίαν ήτταν αυτών κατέλαβον όχυράς παρά
τόν Ίσθμόν θέσεις ϊνα έιιποδίσωσι τόν νικηφόρον στρα.τόν τών Αακεδ. νά
διαβΓ] διά τοΰ Ίσθμοϋ καί νά ένωθη μετά τοΰ έκ Μ. ' Ασίας μετακληθέντος
καί εις Βοιο^τίαν έμβαλόντος ήδη "Αγησιλάου. Καί όντως ήιιπόδισαν τοΰς
Λακεδ. μόνον δέ μία μόρα ήδυνήθη διά θαλάσσης νά φθάση εις Βοιο_»τίαν
καί νά βοηθήση τόν Αγησίλ. (Ξ. Έλλ. Δ' γ' Ιό). — έμβαλόντος. Ή εισβολή
αύτη τοϋ 'Αγησιλ. εις τήν Βοιωτίαν έγένετο έκ τής Φοοκίδος κατά τό 394, ότε
έγινε καί ή έν Κορώνεια μάχη μεθ' ήν ό 3Αγησίλ. ερχόμενος εις Πελοπόνν.
έμελλε νά συνενωθή μετά τών έν Κορινθία Σπαρτιατικών στρατευμάτο^ν.
άποχωρίσαι-βοηθήσουσι. Οί άρχοντες (στρατηγοί) τών έν Κορινθία (Ίσθμώ)
κατεχόντων τάς όχυράς θέσεις συμμαχικών στρατευμάτων, επειδή αί θέσεις
των ήσαν όχυραί ευκόλως ήδύναντο νάποστείλωσι τάγματα τινα εις Βοιω-
τίαν πρός βοήθειαν τών έκεΐ κατά τοϋ 'Αγησιλ. αγωνιζομένων συμμάχων των.
εικότως. ό γενναίος Μαντίθεος σκώπτει βεβαίως διά τούτου τούς υπό τής
τύχης μή εύνοηθέντας έν τή παρά τήν Έπιεικίαν μάχη συστρατιοίτας του.
όλίγω πρότερον. κατά τήν γενομένην παρά τήν Έπιεικίαν μάχην. τόν ταξί-
αρχον. ό ταξίαρχος ώς κατο'>τερος άξιοοματικος ώφειλε μόνον νάναγγεί?.η
τοις στρατηγοϊς (άρχουσι) τήν έπιθυμίαν τοϋ Μαντιθέου, έκεΐνοι δέ θά άπε-
φάσιζον. Ή αίτησις τοΰ Μαντιθέου φαίνεται ότι δέν έγένετο δεκτή, διότι
είναι γνωστόν ότι ούτος δέν μετέσχε τής έν Κοριονεία μάχης, άκληρωτί.
Προετεινε τοΰτο διότι έν καιρώ κινδύνου διά κλήρου ιορίζοντο αί φυ/.αί'
αΐτινες έπρεπε νά έκστρατεύηωσιν. [Έρωτ. Που και ποΰ ειχεν έκστρυ^ύσει
6 Μαντίθεος ; Τί γνωρίζεις περί τής εις Κόρινθον εκστρατείας τών 'Αθηναίων
καί τί περί τοΰ Θρασυβούλου τοΰ Στειριέως ; *Ητο επικίνδυνος ή εκστρατεία
αυτη ; Τί επαθον οί Αθηναίοι εν Κορινθία καί τί κατώρθωσαν μετά τών
άλλων συμμάχων των ; Διατί οί Αθηναίοι εφοβοΰντο τήν εις Βοιωτίαν έκστρα-
τείαν καί τί επραξε τότε ό Μαντίθεος ; Τίνας εστελλον εις έκοτρατείαν οί
Αθηναίοι εν καιρώ κινδύνου ;].

ΚΑΑΛΙΑΟΓ-ΕΞΕΤΑΣΙΣ· 'Από τής φιλανθρωπίας έν στολέμφ μεταπηδά
ήδη ό Μαντίθεος τεχνηέντοος εις άλλο πολεμικόν κατόρθωμα, τήν έν Κορίνθω
άνδραγαθίαν του, ήν συντόμως μέν άλλά ζωηρώς παριστά διά τής πάλ·υ τεχνι-
κής άναμείςεο^ς τοϋ ονόματος τοΰ περιβοήτου Θρασυβούλου, δι' ής έξυψοϊ έτ*-
μάλλον εαυτόν. Μή άρκούμενος δ' εις τούτο συνεπάγεται καί έτερον έν Κορίνθω
τόλμημά του, όπερ παριστά ώς σπάνιον καί σπουδαΐον ένεκα τοΰ φόβου, νφ'
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οΰ πάντες τότε κατείχοντο διά τούς εκτάκτους κινδύνους. Διά τών νέων τού-
των σπουδαίο:>ν στρατιωτικών κατορθωμάτων του, άτινα επίτηδες εν τέλει
γοργώς και τεχνηέντως αναφέρει. έκπλήττει δντως τούς δικαστάς του. Διό
εύθύς μετά ταϋτα προβαίνει εις τά συμπεράσματα τής εξετάσεως τοΰ όλου
στρατιωτικού βίου του.

ΔίΔΑΓΜ· Τί διδασκόμεθα έκ τών περί Μαντιθέου καί περί Θρασυβούλου
είρημένοίν ; [Είπε τό νόημα τών § 15 και 10).

§ Ι3-1Τ Ε"/ ένότης : Στρατιωτικός εϊτε δημόσιος

βίος τον ΙΜαντίΌεον. [Ποϊός τις νπήρξεν δ Μαντί&εος ώς στρατιώτης απέναντι
τής Πατρίδος τον ;]. Είπε τό νόημα τής με&οδ. ταύτης ένότητος.

§ 17. Κρίσεις Μαντιθ. περί ιης στρατιωτικ. άρετης του

ΛΕΞ'-ΦΡΑΣ·. ά-ξιά5 = έχίθ άξ ιώσεις. πράττω τά της πόλεως—διοΐ'/.ώ,
κυβερνά) τήν πό?*.ιν (πρβλ. π ο λ. ιτεύομαι § 18). άποδιδράσκω=δοαπε-
τεύω. κινουνενω=έχ.τίϋειιαι εις κίνδυνον. 5ε4νόν==φοβερόν, έπικίνδυνον.
χα&ίσταμαι εις κίνδννον = φθάνω, καταντώ είκ κίνδυνον, κινδυνεύω, βελτίωνα
ήθι,κοότερος, κα/αίτερος. τυ3/χάνα>=έπιτυγχάνω ευρίσκω.

ΣΥΝΤΑΞΈΡΜΗΝ- ώστε.,.ονκ άν εχοιεν. Ή συμπερασμ. πρότ. είναι
όπόδοσις τής υποθέσεως ε 'ί τ ι ν ε ς ό ργ ί ζ ο ντ α ι (Σ. § 119).Τίνες εχοιεν;
τοΐς άξιονσι μέν πράττειν...άποδιδράσκονσι δέ εκ τών κινδύνων. Αί δοτικαι
είναι αντικείμενα τοΰ ό ρ γ ί ζ ο ν τ α ι="Ωστε άν (παραδεχθώμεν δει) τινές
έξ ύμών οργίζονται κατά τών έχόντων μέν άξιοόσεις νά κυβερνώσι τήν πόλιν,
άπ ο φενγό ντω ν δμως τούς κινδύνους (έν ταϊς έκστρατείαις), δέν δύνανται νά
έχωσι δικαίως (καί) περί έμοϋ τήν γνοηιην ταύτην (δτι άξιώ πράττειν τά τής
πολ. καί άποδιδράσκω έκ τών κινδύνων), ον γάρ (εγώ) έποίονν μόνον...άλλά
και ετοίμων. Αιτιολογεί όλη ν τήν προηγουμένην πρότασιν—διότι δέν έξε-
τέλουν μόνον τάς δίαταγάς...ά?^λ.ά καί ειχον τήν τόλμην νά...τά προστατ-
τόμενα ενν. υπό τών άρχόντων τής στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι δέν περιω-
ριζόμην μόνον εις τό ποιεΐν τάς προσταγάς τών προϊστάμενων μου άλλά καί
αύτός άνελάμβανον κινδύνους, ονχ ώς ήγούμενος-άλλ' ίνα τνγχάνοιμι. Συνά-
πτεται μετά αίτιο?ι.. λόγου τελικός = ούχί διότι ένόμιζον...άλλ5 ϊνα ευρίσκω τό
πλήρες δίκαιον μου (άπασαν τήν νόμιμον προστασίαν).— ον δεινόν εϊναι.εν. τοΰ
ή γ ο ύ μ ε ν ο ς=ότι δέν είναι έπικίνδυνον μάχεσ&αι=νά μάχωμαι. ύποκ. τοΰ
άπροσώπου ο ύ δ ε ι ν ό ν ε ι ν α ι. εΪ7τοτε...κα·&ισταίμην...—νπό&εσις τοΰ ΐ να
τ υ γ χ ά ν ο ι μ ι=άν ποτε...ήθελον (κινδυ\'εύσει) καταντήσει εις κίνδυνον.
άδίκως. Τοΰτο έχει πολ?^ήν δύναμιν ένταϋθα. διά ταϋτα=δΐά τάς (είρημένας)
υπηρεσίας μου ταύτας θά ένομιζόμην...βελτίων. ένν. παρά άν έξετέλουν ούχί
προθυμίας {άλλά. μόνον έξ ανάγκης) τό καθήκον μου. καί μοι...—Ιδε § 8.



[Σνμπλήρωσ. τάς προτ. Τί δύνανται νά σνμπεράνωσιν οί δικασται τοΰ Μαν-
τίθ. εκ τών στρατιοντικών αντοΰ πράξεων ; Ύπό ποίαν προϋπόθεοιν δέν δύναν-
ται οί δικασται τοΰ Μ. νά όργίζωνταί κατ' αύτοΰ ; Διατί οί δικασται τοΰ Μ.
δέν δύνανται νά όργίζωνταί κατ' αύτοΰ ; Διατί έπ'οίονν ταΰτα και πρός τίνα
σκοπόν ; 'Υ~πό ποίαν πρσϋπόϋεσιν τνγχάνοιμι τών δικαίων και διατί τνγχάνοιμι
αύτών ;].

ΠΕΡΙΕΧΟΜ· Οί δικασται δέν δύνανται νά έχο^σι κακήν γνώμην περί
τοΰ Μαντιθέου. 'Ο ΜαΛ'. ού μόνον τάς διαταγάς τών άρχόντοον έξετέλει άλλά
καί είς κινδύνους έξετίθετο. Ό Μ. έπραττε ταΰτα πρός ώρισμένον σκοπόν
( τίνα ;) Ό Μ. προσκαλεί μάρτυρας περί τής αληθείας τών λόγων του.

ΠΡΟΣ - ΓΤΡΑΓΜ· Τά της πόλεως στράττειν. Ινατά τήν δοκιμασίαν
άπεκλείοντο έκ τών διαφόρων δημοσίων άξιοηιάτοη' καί έν γένει έκ τής δι-
οικήσεως τής πόλεως οί άνανδροι, άξιοΰσι - άποδιδράσκο-νσι. Διά τούτων
φαίνεται δτι υπαινίσσεται δ Μαντίθεος τόν Θρασύβου?.ον τόν Στειριέα, δστις
μετά τήν παρά τήν Έπιεικίαν μάχη ν έπι πολλά έτη έμενεν άνευ άξιοηιατός
τίνος έν Αθήναις, ει καί έπεθυμει νά μετέχη τής κυβερνήσεως χοιρίς δμως
νά μετέχη καί τών κινδύνοιν. κινδννεύειν έτόλμων. Ό Μαλ'τίθ. πολλάκις
προέβη είς παρακεκινδυνευμένα διαβήματα, οΤα καί τά έν § 13, 15 καί 16
μνημονευθέντα, χάριν τής πατρίδος του. αδίκως τών δικαίων. Δέν -ψέγει τό
νάποδοκιμασθή δικαίως άν καί πολλά εύηργέτησε την πό?.ιν, άλλά τό νά άδι-
κηθη τ. έ. δέν θέλει νά ώφεληθή αδίκους έκ των πρός τήν πόλιν εύεργεσιών
του, άλλά θεομρεΐ δίκαιολ* νά έπιτυγχάνη πάντίον τών δικαίων άφ' ού είναι
χρηστός πολίτης, ήτοι έν τή προκειμένη περιπτοίσει συγκεκριμένως νά έπι-
δοκιμασθή καί νά δοθή αύτώ τό άξίοομα τοΰ βου?,.ευτοΰ άνθ' ών υπέρ τής
πατρίδος έπραξεν. Άνάβητε ΜΑΡΤΥΡΕ Σ. Οί μάρτυρες ένταΰθα -θά έπι-
βεβακύσοοσι τά έν § 15 καί 16 είρημένα. πιθανόν δέ νά είναι μεταξύ τών
μαρτύρων τούτων καί ό μνημονευθείς ταξίαρχος τοΰ Μαντιθέου. [Έροοτ.
Τί έπάθαινον έν 'Αθήναις οί δειλοί καί φυγάδες ; Τί λέγεται περί τοΰ άλαζο-
νικοΰ Θρασυβούλου; Τίνα τά τολμήματα τοΰ ΆΙαντ; Τί ζητεί ηδη ό Μαντ ,άντ1.
τών πρός τήν πατρίδα υπηρεσιών τον ; Προς τίνα σκοπόν επικαλείται τούς
μάρτυρας έγταΰθα ό Μαντ ; ]

ΚΑΑΙΛΟΓ- ΕΞΕΤΑΣΙΣ. Πριν ή άναπνεύσωσιν οί δικασται έκ τής άκροά-
σεως τών άλ λ ε π α λ λ ή λ ω ν στοατκοτικων κατορθοηιάτοη' τοΰ Μαντιθέου, ούτος
συγκεφαλαιών ταΰτα έπιφέρει τάς έπ' αύτών κρίσεις του. Έν ταύταις παρα-
τηρητέα ή τέχνη μεθ' ης δ ρήτοορ συνδυάζει καί σχετίζει τά είρημένα κα-
τορθοόματά του μετά τής δίκης του. "Ό.τι έπραξα, λέγει, δέν τό έπραξα τυ-
χαίως ή έκ νεανικής παραφοράς έν άγνοια τοΰ κινδύνου διατε?^ών, άλλ' έν
γνώσει έκινδύνευσα ίνα δύναμαι μίαν ήμέραν νά μεταχειρισθώ τάς "θυσίας



νμου ταύτας προς ωφέλειάν μου" καί ιδού τώρα, δτε μάλιστα αδίκως κα-
τηγορούμαι (καί τούτο τεχνικώς αναφέρει, πρβλ. καί § 15) έπικαλοϋ-
• μα ι υπέρ έμοϋ τά κατο ρ θ ώ ματά μου. Καί οιονεί άνακράζει. «έξετάσατε τούς
μάρτυρας, βεβαιοόθητε περί τούτων, καί άπαλλάξατέ με, διότι δέν σας επι-
τρέπεται νά πράξητε άλλως μετά τοιαύτας θυσίας μου». Διά τούτων έπιβάλ-
λεται καί οιονεί εκβιάζει τούς δικαστάς. Ένταύθα ή τέχνη τοΰ ρήτορος είναι
όντίυς άξιοθαύμαστος.

ΔΙΔΑΓΜ· Τό πρός τήν Πατρίδα καθήκον τοΰ Μαντιθέου φαίνεται υπό
όρους έκπληρούμενον ενταύθα, διότι δέν υπάρχει άκόμη τό χριστιανικών φως.
"Οποις δήποτε δμως ή Πατρίς λαμβάνει ύπ' όψει της τάς θυσίας τών πολι-
τών της πάντοτε. Ή μ εις πώς πρέπει νά έκπληρώμεν τά πρός τήν Πατρίδα
καθήκοντα ημών ; [Είπε τό νόημα τής § ταύτης]

§ 18 και 19. Γενι*ή έπισχόκηαις τοΰ δλοο βίου τοΰ Μαν«ε.

ΑΕΞ· - ΦΡΑΣ· - «ρ^ο^β^^ΦΟοόρησις. απολείπομαι τίνος (μέσ.)—καθυ-
στερώ, μένω οπίσω τινός. πώτ:οτε=7ίοχ'ε έως τώρα- έ'ξοδον ποιονμαι=ζγ.-
στρατεύω. αναχωρώ = έπιστρέφω, ύποχοορώ. κοσμίως=οεμ\'ώς, καλώς, τι-
μίως, άμέμπτως. πολιτεύομαι ώς καί παρ' ήμϊν πρβλ. καί τό πράττω τά
τής π ό λ ε ω ς § 17. Τό δέ π ο λ ι τ ε ύ ω=ειμαι πολίτης. οκοπώ — έ'ξετάζοο,
κρίνω. κομ(ά)οα (κόμη)=έχω κόμην, καλλωπίζω τήν κόμην μου. Τά επιτη-
δεύματα=:τ(ί07ίος τοΰ ζήν, συνήθεια, ό'ψις—ο,τι τις όρά=τό έξο^τερικόν (τοΰ
ανθρώπου). <ρ4λώ = άγαπώ. μικρόν=ταπει\ν\ τή φωνή (σιγά) άντίθ. τοΰ
μ έ γ α = μεγαλοφιόνο:>ς. διαλέγομαι=όμιλώ. άμπέχομαι κοσμίως—ενδΰομαι
εύπρεπώς, έπιμε?*ώς (άμφί-έχω ήμπειχόμην). εργάζομαι τινά Τ4=πράττω (προ-
ξενώ) τι εις τινα.

ΣΥΝΤΑΞ. - ΕΡΜ ^ Ν· τών τοίννν άλλων στρατειών και φρουρών...=
άντικ. τοΰ ά π ε λ ε ί (ρ θ η ν = άπό ούδεμιάς δέ άλλης εκστρατείας καί φρου-
ράς... Τό τοίνυν είναι μεταβατικόν=δέ. Τό δέ άλλά δ ι α τ ετέλ. αν-
τιτίθεται τώ ο ύ δ ε μ ι ά ς..... ποιούμενος ιάς εξόδους ( = έξιων) και άνα-

χωοόον. έκ τοΰ δ ι α τ ε τ έ λ ε κ α. Τί μετοχαί είναι (Σ. 458 γ'); — Άλλά
καθ' δλον τόν χρόνον διαρκώς (άπ' αρχής μέχρι τέλους) μετά τών προ'ιτων
μέν εχοί έκστρατεύσει, μετά τών τελευταίων δέ ε/ω επανέλθει. καίτοι=ααι
βεβαίως, κατά τα.ΰτα λοιπόν, τούς πολιτευοιιένους άντικ. τού σκοπεί V)
ού ύποκ. ενν. τούς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς ή τινά. Ποιον τό ύποκ. τοΰ χ ρ ή
(Σ. § 470) ; Άλλ' ουκ.... μισεΐν (ένν. ύποκ. τούς ά ν θ ρ ώ π.ο ν ς ή τ ι νά)
— καί ούχί... νά μισώσιν α ύ τ ύ ν. διά τοΰτο. δηλ. τό κομάν. εί τις κομα...
ού χρή... μισϊΐν αυτόν (Σ. 419 α'). τά τοιαύτα επιτηδ.=αι τοιαύται συνή-
θειαι (τοΰ κομάν κλπ.), τό κοινόν της πόλεως = τό δημόσιον, βλάπτει—
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βλάπτουσι (Σ. 31 β'). εκ δέν τών.... άντίθεσις πρός τό τά μεν... προς τουςτ
πολεμίους. Σΰνδεσον τω κινδυνεύει ν=άπέναντι τών πολεμίο>ν. "Ωστε
ονκ άξιον (έστιν)... φιλεΐν... μιοεΐν... σκοπέϊν. Τό πραγματικόν συμπέρα-
σμα όλης τής προηγουμένης περιόδου, (καί τ ο ι χ ρ ή τους φ ι λ ο τ ί —
μ ω ς...), όπερ έχει σχεδόν μορφήν γνωμικού. Ύποκ. τών άπαρεμφάτων ένν.
τό ύ μ ά ς (ώ βουλευταί). Ποιον είναι τό ύποκ. τοΰ ούκ ά ξ ι ό ν έστιν;
άπ' οψεχ>ς'=ε>, τοΰ εξωτερικού. Πρβ?-. καί τό τής όμιλ,ουμένης «άπό τήν
ό "ψ ι καί άπό τήν άνάποδη». Πολλοί... γάρ. Τί αιτιολογεί ή άνεξαρτήτως τι-
θεμένη (Σ. § 395) αίτιολ. πρότασ.; διαλεγόμενοι-άμπεχόμενοι-άμελοΰντες=
Εί καί διαλέγονται, άμπέχονται-άμελοΰσι. Τί μετοχαί είναι (Σ. 4υΟ ε');
αίτιοι... κακών ένν. τΓ| πό?^ει. τών τοιούτων δηλ. τοΰ μικρόν διάλε-
γε σ "9 α ι, κοσμίοις άμπέχεσθαι κλπ. πολλά κάγα-Θ-ά = πολλάς κά-
γο,θάς πράξεις ή εργασίας. Τί άντικ. είναι εις τό ε ί ρ γ α σ μ έ ν ο ι ε ί σ ί ν
(Σ.§ 138); "Ορα τήν σύνταξιν τοΰ έ ρ γ ά ζ ο μ α ι.—■ [Συμπλήρωσ. τάς προτ°-
Τί διατετέλεκα; Τί καί τί χρή; Ύϊζο τίνα προ'ϋπόθεοιν ού χρή μιαεΐν; 'Εκ
τών εθελοντών τί; Ποιον ούκ εστίν άζιον; Πολλοί γεγόνααιν αίτιοι.... άν καί.
σνμβαίντ] τί και τί; "Ετεροι είσιν έργασμένοι άν καί σνμβαίνη τί;]

ΓΤΕΡΙΕΧΟΜ> Ό Μαντίθεος άπό ούδεμιάς εκστρατείας έλειψε, άλλά δι-
αρκώς έξεστράτευε πρώτος καί έπέστρεφε τελευταίος. Τούς καλούς πολιτι-
κούς πρέπει νά κρίνη τις έκ τών δημοσίοιν πράξεών των καί ούχί έκ τοΰ τρό-
που τής περιβο?ιής. Ό τρόπος τοϋ ζην ούδένα β?„άπτει, αί γενναΐαι δμοίς
πράξεις τινός ώφελούσι πάντας. Δέν πρέπει νάγαπώμ,εν ή νά μισώμέν τινα-
έκ τοϋ έξωτερικοΰ του, άλλ' έκ τών έργων του. Πο?^λοί εύγενείς τούς τρόπους.:
καί τήν περιβολήν έβλαψαν, άλλοι δέ μή τοιούτοι ωφέλησαν πο?η3.

ΠΡΟΣ-ΠΡΑΓΜ. τών άλλων στρατειών καί φρουρών. Έν άντιθέοει
πρός τήν κατά τό έ'τυς 395 γενομένην εις Βοιωτίαν (§ 13) έκστρατείαν τών
Άθηναάον, εις ήν ό Μαντίθεος είχε λάβει μέρος. Μετά τό 395 μόνον μία .
εκστρατεία τών Αθηναίων άξία λύγου έγένετο εις Βοιοοτίαν, ή τοΰ 394,,
ότε έγένετο ή έν Κορώνεις/, μάχη· αλλά ταύτης ό Μαντίθεος δέν μετέσχε (§1 6),.
έ'μεινεν όμως ώς φρουρός έν Κορίνθιο, όπερ ταύτόν. Φ ρ ο υ ρ α ί δ' ένταϋθα
δέν εΐναι μόνον αί φυλακαί τών φρουρίων τής Αττικής (άς συνήθους έφύ-
λαττον οί περίπολοι νέοι 18-20 ετών), αλλά γενικώς αί φυλ,ακαί ισχυρών
φρουρίων, εκ τών τοιούτων. Αναφέρεται εις τούς έμπροσθεν περιγραφέντας
γενναίους τρόπους τοϋ Μαντιθ. κομα. Πολλοί πλούσιοι νέοι έν "Αθήναις καί
άλλαχοϋ κατά τούς χρόνους τούτους ήσμένιζον νά τρέφωσι γένειον καί κόμην
μακράν ώς οί Λάκοη'ες, διό καί Λ α κ ω ν ι σ τ α ί έκαλ,οΰντο. Τοΰτο ήτο απλή,
ιδιοτροπία καί έσκόπει τήν άποφυγήν τής έπικρατησάσης ήδυπαθείας καί
τρυφηλότητος καί τήν έπικράτησιν τής αφελούς καί αύστηράς Σπαρτιατικής,



διαίτης. Οί νέοι- ούτοι κατηγοροΰντο διά τοΰτο ώς Λακωνίζοντες, διότι- συνέ-
πιπτε νά είναι καί αριστοκρατικοί. Μεταξύ τούτων τών ίδιοτρόπων νέων ήτο
καί ή ΜαντίΌεος, καθ' ού έπέρριψεν ή κατηγορία καί ταύτην τήν μομφή ν
σύν τη τοΰ σκαιοΰ τρόπου του (§ 14).—τά έπιτηδενματα. Ή συνήθεια τών
κομώντων καί γενεκόντων αριστοκρατικών νέων έν Αθήναις καί άλλαχοϋ.
άττ' οψεαος. Πολ.ύ δικαίως ό Μαντίθεος λέγει τοΰτο. Ούδέποτε ό άνθρωπος
πρέπει νά κρίνηται έκ της περιβολής ή τής κομώσεως ύλλ' έκ τών έργων, εί
καί πολλάκις η έπιτετηδευμένη κόμωσις χαρακτηρίζει κακώς τόν έχοντα αύτήν
καί μά?αστσ. οτα,ν αύτη είναι άντεθνική ώς έχαρακτηρίζετο ή τόΰ Μαντιθέου
καί τών άλλων Λακωνιστών νέων Αθηναίων, μικρόν διαλεγόμενος. Τό ήρέμα
β.αδίζειν καί πράως δια?ι.έγεσθαι (σιγά όμιλεΐν) εθεωρούντο καί τότε καί τιόρα
ώς εύπρεπές καί ευγενές, τό δέ μεγαλοφοόνοος φθέγγεσθαι ήτο (ώς καί σήμε-
ρον) σημεϊον έλλιποΰς άνατροφής. κοσμία)ς άμπεχόμενοι. Έν αντιθέσει προς
τούς Λ α κ ω ν ι σ τ ά ς (ίδέ κατωτέρω). Ή κοσμία καί σεμνή περιβολή τών
νέων ήτο καί τότε, ους καί τοίρα, σημεϊον εύγενείας καί ευπρεπείας ουχί δμως
καί ή περισσώς έπιτετηδευμένη κόμψευσις δι5 ής πολλοί πονηροί κρύπχοντες
τήν έσωτερικήν άκοσμίαν αύτών έπιδεικνύουσι σο3φροσύνην. Διό ευλόγως
λέγει ό Μαντ. δτι πολλοί τοιοΰτοι ύποκριταί ύπήρξαν προδόται τής πόλεως
έν ώ άλλοι άορελεΐς καί άπέριττοι ωφέλησαν αύτήν. αμελούντεο. Οί Λακω-
νισταί νέοι παρημέλουν τήν ένδυμασίαν εις τρίβουν, εν έλ,οιφρόν υπόδημα (παν-
τόορ?αχι) καί μ ίο: βακτηρία ήτο ή δλη ένδυμασία των, έν άντιθέσει πρός τους
κομψευομένους νέους. Άλλα. καί τά ήθη αύτών ήσάν ποος τραχέα, διότι κατε—
γίνοντο πολύ εις τήν γυμναστικήν. — [Έρωτ. Εις τ ίνας εκστρατείας τών' Α&η-
ναΐων ελαβε μέρος ό ]\Ιαντί·&εος ; "Ετρεφον κόμην οί νέοι εν Άΰήναις ; Πό&εν
κριτέος ο άν&ρωττας ; Πώς έ&εωρεΐτο τό χάλαι και νϋν τό μεγαλοφώνω; όμι-
λεΐν και τό άμελώς ενδύεσΰαι και πώς τα εναντία τονχων

Κ ΑΑΙΑΟΓ- ΕΞΕΤ· Ό Μαντίθεος μετά τό κορύορωμα, εις δ οίνήλθεν έν
τη διηγήσει τών στρατιωτ. κατορθωμάτων του, άναπνεύσας ολίγον έκ τής έν
τώ μεταξύ γενομένης έξετάσεως τών μαρτύρο,ιν κοχί δηλοόσας δτι καί άλλοτε
ποχντοτε τοιούτος ύπήρξεν ους στράτιώτης, προβαίνει οιονεί εις συγκεοραλαίοο-
σιν γενικήν επισκοπών τόν δλον βίον του καί καταλήγουν εις τό συμπέρασμα
ότι ό πολ,ίτης πρέπει ν ο), κρίνηται έκ τών π ρ ά ξ ε ώ ν του
(ιδιωτικών καί δημοσίων) καί ουχί έ κ τής διαίτης, τής.
περιβολής ή τών ιδιοτροπιών του. Έν τΓ) έξετάσει ταύτη
δικαιολογεί εαυτόν έπαρκώς διατί τρέορει κόμην καί γένειον, όπερ παριστα
ώς λίαν έπουοιώδες καί οιονεί έλέγχει τούς παρεξηγοΰντας τήν τοιαύτην
νεανικήν ίδιοτροπίαν του άντί νάπολογήται εις τήν άποδοθεΐσαν αύτώ μομ._
ορήν. οραίνεται δηλ. ό Μαντιθ. ένταΰθα άορελής καί κοσμοπολίτης, ού/.ί δέ
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• σεμνότυφος και τυπικός. Τήν γενικήν ταυ την έπισκόπησιν τοΰ δλου βίου του
•ό Μαντίθ. καταλλήλως συνέδεσε πρός τόν στρατιοιτικόν βίον του διάτων έν
άρχήτής § 13 είρημένων, διότι τοΰτο συνέφερεν αύτώ. Τό τμήμα τοΰτο είναι
έπίλογος (συγκεφαλαίωσις) τής δ?α|ς διηγήσεο^ς τοΰ βίου του. (§ 10-18), ής ό
πρόλογος είναι ή § 9 (Πρβλ. § 9). Ένταΰθα τελευτα και τό β' μέρος τής
διηγήαεϊυς, αίάποδείξεις τοΰ -ψευδούς τών ισχυρισμών
ί ώ ν ά ν τ ι π ά λ ω ν (πρβλ. Β' μεθοδ. ένότ) και άκολουθεΐ δ έπίλογος
τοΰ λόγου.

ΔίΔΑΓΜ· Πόθεν κριτέος δ άνθρωπος ; Ή ανδρεία έστιυ φιλόπατρις καί
■ λογική. [Είπε τό νόημα τών § τοντα>ν]

§ 1^-ίίΟ. ς' ι^εΟοδική ενότγ^ς. Σνγκεφαλαίωαις και κρί-
σεις επί τοΰ δλου βίου τον Μαντι&έον άπο § ] 0-20.

Είπμ τό νόημα τής μεθοδ. ταντης ενότητας.

§20. Ό Μαντ. δέν εϊνε ά.ςιόμ£μ.*τος διότι έπολίτεύΟη νέος.

ΑΕΞ--ΦΡΑΣ- αισθάνομαι = έννοώ, αντιλαμβάνομαι. παρατηρώ, άχ&ο-
μαί τ ινι—αγανακτώ, δυσαρεστοΰ(ΐαι κατά τίνος, εν τω δημω λέγω=χφ δ η-
μ η γ ο ρ ώ—ομιλώ είς τόν δήμον ήτοι ενώπιον τοΰ λαού (τής Εκκλησίας).
δοκώ έμαυτω — φαίνομαι είς έμαυτόν=φρονώ καί έγώ δ ίδιος, διατίϋεμαι
=διατίθεμαι ψυχικώς. έν&υμοϋμαι=άναμιμνήσκομαι, έννοώ, άναλογ^ζομιαι,
εγω ύπ' όψει μου. πράττω τά της πόλεα>$=πολιτεύομαι. πρβλ. καί § 17 καί
18. άμα μέν-αμα δέ = συγχρόνους μέν-συγχρόνως δέ, άφ' ενός μέν-άφ' έτέρου
■δέ. έπαίρομαι = παρακινοΰμαι.

ΣΥΝΤΑΞ--ΕΡΜΗΝ· "Ηδη δέ=τώρα δέ. (άς σας εΐπω καί άλλο τι). Διά
τούτου μεταβαίνει είς έξέτασιν νέου τινός, τινών άντικ. τοΰ ή σ θ ό μ η ν*
άχ&ομένων μοι. κατηγ. μετοχή είς τό τ ι ν ώ ν. και διά ταΰτα. Έπεςηγεΐται
ύπό τής άκολούθου προτάσεαις δτι επεχείρησα. Τό καί διά ταΰτα
■δ τ ι = διό'τι. νεώτερος ένν. τοΰ δέοντος, τοΰ συνήθους, τής ν ο -.
μίμου ή λ ι κ ί α ς=άνήλικος. ών. έναντιωμ. μετοχή ^Το^ρα δέ, ώ βουλευ-
ταί, ένόησα δτι τινές δυσαρεστούνται κατ' έμοΰ πρός τούτοις καί διά τό εξής,
διότι δηλ. έ γ ό) άν καί είμαι νέος έτόλμησα (έπεχείρησα) νά ομιλώ ένοίπιον
(της έκκλησίας) τοΰ λαού. νδ μέν πρώτον=κν.τ' άρχάς.μέν. αντιτίθεται τω
έπειτα μ έ ν τ ο ι. ηναγκάσ·0·ην ένν. ύπό τών περιστάσεοίν. δημη/ορησαι
έκ τοΰ ή ν α γ κ άσ θ η ν = νά ομιλήσω δημοσία, νά εμφανισθώ είς δη-
μόσιον βήμα. υπέρ των...=χάριν τών ιδίων (ατομικών) ύποθέσεών μου.
και έμαυτω δοκώ. προσοίπική σύνταξις. Τό κ α ί προσθετικόν. τό δέ
έ μ α υ τ ώ δ ο κ ώ δ ι α τ ε 0. εύγενής έ'κφρασις άντί τοΰ δ ι ε τ έ θ η ν=έπειτα
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«μως νομίζω (φαίνομαι είς τον εαυτόν μου) καί έγώ οτι δίετέθην φιλοτιμό-
τερος τοΰ πρέποντος (μέ περισσοτέραν φιλοτιμίαν από υ,τι ήτο ανάγκη). Τί
δοτ. είναι τό έ μ α υ τ ω είς τό δ ο κ ω ; Τί γενική είναι του δέοντος»
■ενθ-νμού μένος τών στ ρ αγόνων... κατά πρόληψιν (Σ. § 23) άντί τοΰ έ ν θ υ μ ο ύ-
μ. ε ν ο ς...δ τι οί πρόγονοι ουδέν πέπαυντα ι=διύτι ένθυμοΰμαι,
δτι οί πρόγ· όύδόλο^ς έχουσι παύσει νά πολιτεύωνται. "Η είδικ. πρότασις
δ τ ι.,.π έπαυνται είναι άντικ. τ ο ΰ έ ν Ό υ μ. Ή δέ μετχ. πράττοντες
κατηγορηματ. είς τό πέπαυνται (Σ. § 458 δ').— όρών=;διότι βλέπω.
■νμαίς νομίζοντας έκ τού όρών = δτι σεις νομίζετε, λέγειν ύποκ. τοΰ χ ρ ή. είς
δέ τό λ έ γ ε ι ν ενν. ύποκ. τό τ ι ν ά. τούς τοιούτους μόν-,νς. ύποκ τοΰ είναι*
τό δέ ά ξ ί ους κατηγορ. τινός (έκ τοΰ άξιους) εξαίρει τήν έννοιαν (Σ. § 327 α').
Τίνος γένους είναι ; = 'Αφ' ενός μέν διότι ένθυμοΰμαι ότι οί πρόγονοι μου
ο ύδ όλοι ς ειχο ν παύσει νά άναμειγνύωνται είς τά πολιτικά (=νά πολιτεύωνται)
άφ' έτερου δέ διότι βλέπω δτι ύμεϊς νομίζετε δτι μόνοι οί τοιούτοι (δηλ.
οί πολιτευόμενοι) είναι άξιοι λόγου τινός (== σπουδαίο ι). — ώστε τις ούκ έστορ-
τ9·είϊ7=τίς ουκ άν φιλοειμότερον τοΰ δέοντος διατεθείη ; ΤΊ συμπεραο'μ. πρότ.
σημαίνει τό συμπέρασμα τοΰ ορών ύ μ ά ς ν ο μ ί ζ ο ν τ α ς....ά ξ ί ο υ ς
μόνου ς...εκφέρεται δέ δι' έροοτήσεως άρνητικώς ίνα σημάνη ζιυηρότυρον
τό πράγμα (άντί τής καταφατικής πάντες έ π α ρ θ ε ί η σ α ν) είναι δ' άμα
■καί άπόδοσις ύποθέσεως, διότι τό ό ρ ώ ν είναι ύποθ.==εί όρονη τις. έ'χοντας
κατηγορ. μετχ. έκ τού ορώ ν—ώστε τις βλέπων ότι ύμεϊς έχετε τήν γνώμην
ταύτην (θεο:>ρεΐτε δηλ. άξιους...μόνους τούς τά τής πόλεως πράττοντας) δέν
ήθελε παρακι νηθή=πάς βλέπουν (άν ήθελε βλέπει) δτι ύμεΐς έχετε τήνγνοηιην
ταύτην βεβαίως ήθελε παρακινηθή νά πράττη καί νά όμιλή ύπέρ τής πόλεως
(δηλ. νά πολιτεύηται), ήτοι πάς τις έκ τής τοιαύτης γνοόμης υμών ωθείται είς
τήλ' πολιτικήν. ετι <5έ=έκτος τούτων (τών είρημένων δικαιολογιών μου).—
Τί αίτιατ. της* αιτίας=διατί. τοις τοιούτοις δηλ. τοις έπιχειροϋσι λέγειν έν
τώ δήμω. τ. έ- τοις πο?νΐτευομένοις. Διό. τού έτι δ έ προσθέτει είς τό πρώτον
επιχείρημα (τις ούκάνέπαρθείη) καί έ'τερον τοιούτον. Διά τών έρω-
τήσεων εκφράζει ζοοηρ'ότερον τάς εννοίας. = Προσέτι δέ διατί (πώς) δύνασθε
νά όργίζησθε κατά τών τοιούτων άνθρώπων ; (=δέν δύνασθε δικαίους νά
οργίζησίίε κατ' αυτών)· διότι δέν είναι άλλοι κριταί περί αύτών άλλ' ύμεΐς =
ύμεϊς είσθε καί αίτιοι τοΰ κακού καί κριταί αύτοΰ.—[Σνμιτλήρωα. τάς ττροτ·
Τί ι/σ&όμην ; Επεχείρησα λέγειν άν και συνέβαινε τί; Τί ήνογκάαϋην και τί
δοκώ ; Διατί δοκώ ; Τί ένΰυμούμένος ; Τί ού πέπαυνται; Διατί άλλο δοκώ ;
Τί όρών υμάς ; Όρών ν μας νομίζοντας.. .άξιους μόνους.. .ούτως όίστβ ίί ή&ελβ
γίνει ; Ύττό τίνα ττροϋπόϋ·εσιν ούκ άν έχαρΰείη τις ; Τί όρών υμάς ; Τις ό
λόγος δι' δν δεν δύνασ&ε νά δργίζησ&ε κατά τών τοιούτων άν&ρώπων ;].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜ· Ό Μαντίθεος αισθάνεται τήν κατ' αύτοΰ δυσαρέσκειάν
τίνων διότι έπολιτεύθη νέος. Ό Μαντ. ήναγκάσθη νά πο?ατε οθή νέος διά.
ιτολλούς λόγους (Τίνας ;). ΟύδεΙς λόγος νά λυπηθώσιν οί δικασταί (βου?*ευταΙ)
τοΰ Μαντιθέου, διότι ούτος έπολιτεύθη νέος. καί αυτοί οί κρίνοντες νϋν
αύτόν έπολιτεύθησαν νέοι.

ΠΡΟΣ-ΉΡΑΓΜ- ν&ν δέ-εγώ δέ. ό Μαντίθεος παρατηρήσας, ους φαίνε-
ται, δτι τινές έμέμφοντο αύτόν καί διότι έπολιτεύθη νέος άνασκευάζει καί.
ταύτην τήν μομφήν πάνυ θαρραλέους, νεώτερος ών. Οί νέοι έν Αθήναις σπα-
νίους ανήρχοντο εις το βήμα τής Έκκλ,ησίας ή τοΰ δικαστηρίου προ τοΰ ει-
κοστού έτους. Οί δέ καλώς άνατεθραμμένοι νέοι καί υπερβαίνοντες τό είκο<~
στον έτος άπέφευγον έπί πο?^ύ έτι τό βήμα τοΰτο ένίοτε δέ τό πρώτον προσ-
ερχόμενοι έξήτουν συγγνούμην. Ή τάσις τοΰ νά πο?.ιτεύωνται οί νέοι οί μή.
συμπληροόσαντες τήν νόμιμον ήλικίαν παρατηρείται καί σήμερον δυστυχώς-
Διό πολ-λ-άκις καί σήμερον οί τοιούτοι αποβάλλονται έκ τής βου/*ής,"άκυρου-
μένης τής έκλογής αύτών. Τό άτοπον τοϋτο γίνεται έφ' δσον δέν τηρείται ή)
τών αρχαίων άρχή «οί μέν νέοι στρατεύονται οί δέ άνδρες βουλεύονται»-
Διό βου?!.ευταί έξελέγοντο τότε οί συμπ?(.ηροόσαντες τό 30ον έτος τής ηλικίας
τοον. Ήναγκίσ&ην νστέρ τών έμα·οτοΰ. Διά τίνα. λόγον ήναγκάσθη νά δη-
μηγορήση υπέρ τών συμφερόντων του ό Μαντίθεος δέν λέγεται ένταΰθα..
Έάν δμοος συνδυάσοομεν τό ύπ έ ρ τών έ μ α υ τ ο ύ πραγμάτων καί.
τόέν§ 10 διάτας συμφοράς τοϋ πατρός, δυνάμεθα νά συναγά-
γοομεν δτι αί συμφοραί τοΰ πατρός του ήνάγκασαν αύτόν νά δημηγορήση.
νέος ών υπέρ τής περιουσίας του, διότι ήπειλήθη ϊσοος δήμευσις κατ' αύτής.
δέν δηλοϋται δέ άν έν τή Εκκλησία ή έν τ ή Ηλιαία έδημηγόρησε, διότι,
καί αύτη δήμος ήτο καί άντιπρόσοοπος τοΰ δήμου, ψιλοτιμοτερον διατε·&·η~
ναι-τών προγόνων-στράττοντες- Ό Μαντίθεος καταγόμενος έκ πολιτευομέ—
νης οικογενείας είχε τάσιν εις τό πολιτεύεσθαι καί διά τοΰτο κυρίους έπολι-
τεύθη προ τής νομίμου ήλικίας. Εις τοΰτο δμως συνετέλεσε καί ή σύμπτοοσις
δτι είχε πρότερον δημηγορήσει διότι έκινδύνευεν ή περιουσία του. Παριστά,
δ' εαυτόν ένταΰθα σφόδρα οριλότιμον καί έπιζητοΰντα τόν έπαινον τοΰ δή-
μου έν τε τοις πολέμόις καί έν τή πολιτεία, όρών \)μας νομίζοντες-έηαρ-
■ϋ-είη. "Ιγα κάλλιον δικαιολογηθή ό Μ. διότι έπολιτεύθη νέος έπικα?,.εΙται~
τήν παρά τοις βουλευταΐς έπικρατοϋσαν τότε γνώμην δτι οί καλώς καί εύ-
τόλμως διοικούντες τήν έαυτοον περιουσίαν καί νέοι πολιτευόμενοι θεουροΰν-
ται άξιοι άρχών καί άξιοομάτοον καί επαινούνται καί εκτιμούνται. Τοιαύτη
/δέα ύπάρχει καί σήμερον. 'Εκ τής ιδέας ταύτης ένθαρρυνόμενος 6 Μαντ. έπο—
?ατεύδη νέος καί υπερηφανεύεται μάλιστα διά τοΰτο ; Τ ά. γάρ άλη-θ-ή... Μετά
παρρησίας ό Μαντ. σπεύδει νά εΐπη δτι λέγει τήν άλήθειαν ίνα προλάβη^
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-χτγν δυσαρέσκειαν τών δικαστών, διότι ή αλήθεια θά είναι πικρά ένταϋθα
«Ακουσμένη, έν τή Ρητορική τοΰτο λέγεται- παρρησία, Διά τούτου ό Μαντ.
■-επιτηδείους κολακεύει τούς βουλευτάς (έν φ φαίνεται ότι ψέγει αύτούς) διότι
-τιμώσι μόνον τούς περι τά πολιτικά άσχολουμένους. ?^έγει δέ τοις δικασταϊς
-σχεδόν τό τοΰ Ισοκράτους ΙΒ' 10 «οί μή τυχόντες τόλμης ατιμότεροι περι-
έρχονται ( —θεοιροΰνται) πρός τό δοκεΐν άξιοί τίνες είναι ( = ώς πρός τήν
άξίαν) τών όφειλόντων τω δημοσίου» ήτοι οιονεί λέγει «Ύμεϊς έκτιμάτε τούς
τολμηρούς μόνον τούς δέ άτολμους καί δειλούς θεωρείτε κατωτέρους καί τών
•όφειλετώλ' ;τοΰ δημοσίου I Διά τοΰτο καί έγώ (άψ' ού μάλιστα κατάγομαι
καί άπό πολιτευόμενης οικογενείας) έπολιτεύθην νέος καί τήν εύθύνην έχετε
σεις». Τοΰτο ήτο αληθές άλλ' ή αλήθεια αύτη ήτο πικρά διά τούς δικαστάς.
τους τοιούτους, δηλ. τούς δραστήριους νέους. "Οπως καί νυν οΰτιο καί τότε
•οί δραστήριοι νέοι έθειοροΰντο ικανοί νά διαχειρισθώσι καί τά δημόσια. Τί
αχ&οισ&ε-νμεΐς. Ύμεΐς αύτοί διά τήν είρημένην γνώμην σας είσθε αίτιοι
τής τοιαύτης τάσεως τών νέων νά πολιτεύοίνται προιόρως. "Οθεν δέν δύνα-
σθε δικαίως νά κατακρίνητε τούτους άφ* ού ύμεϊς είσθε δικασταί καί αίτιοι
τής τοιαύτης παραβάσεως. Τοΰτο θά έγίνετο άν άλλοι (κοί ουχί ύμεϊς) έδίκα-
"ξον περί τούτου. Δέν δύνασθε λοιπόν νά μέ καταδικάσητε διά τοιοΰτονλόγον
δι1 όν καί σεις εύθύνεσθε. Άλλά καί ουδέν κακόν έκ τούτου γεννάται,δϊότι έξ
υμών εξαρτάται ήτε επιδοκιμασία καί άποδοκιμασία τών πολιτευόμενων. Ή
δικαιολογία όμοος αύτη δέν είναι άποχρώσα,διότι δέν πρέπει νά δικαιολογή τις
τά κακώς έχοντα διά τών κακώς εχόντων. Έν τούτοις φαίνεται ότι καί αυτί]
-Ελήφθη ύπ' όψει καί ό Μ. ήθοχόθη.—[Έρωτ. Άπό ποίας ηλικίας έπολιτεύον-
το οί νέοι εν Αθήναις ; Διατι ό ΔΙαντ. επολιτεύθη προώρως ; Τίς ιδέα έπε-
-κράτει εν 'Αθήναις τό πάλαι περι τών δραστήριων και τολμηρών νέων ; Δύ-
νανται δικαίως νά διχάαωσι τόν Μαντί&εον οί δικασταί τον διότι επολιτενθη
νέος ; Ποιον τό αποτέλεσμα τής δίκης ;]

ΚΑΑΛ1ΛΟΓ· ΕΞΕΤΑΣΙΣ· ή § αύτη είναι ό έπίλογος τοϋ όλου λόγου.
"Αντί δ' όμως έν αύτω νά συγκεφα?^αιώση ό ρήτωρ τόν λόγον του καί νά πα-
ρακαλέση τούς δικαστάς του, ώς συνήθως συμβαίνει, νά είναι έπιεικεΐς, δι-
-καιο?νθγεΙται διά νέαν μομφήν, ήν άπέδωκαν αύτφ, διατί δηλ. έπολιτεύθη
νέος. 'Αλ?*ά καί έν τή δικαιο?νθγία ταύτη μεταχειρίζεται τρόπον άσυνήθη,
-άλαζονικώς αναφέρουν τά παραδείγματα τών προγόνων του καί τήν πολιτι.
κήν κρίσιν τοϋ δήμου, εις ά στηρίζει τήν πρόωρον πο?ατικήν του. Ού μήν
άλλά καί αύθαδώς πως φέρεται ό Μαντίθ. έν τω έπιλόγω,είρωνευόμενος τούς
δικαστάς καί σχεδόν απειλών αύτοΰς ότι δέν δύνανται νά καταδικάσωσιν αύ-
τόν διά τήν μομφήν ταύτην, διότι καί οί ίδιοι είναι άξιοι τοιαύτης μομφής
-ώς πολιτευθέντες προώρως, "Ωστε δυνατόν ειπείν οτι ή § αύτη είναι μάλλον
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προσθήκη νέου έπιχειρήματος τεχνηέντως έν τέ?.ει έπιφερομένου πρός κατά-
πληξιν τών δικαστών ή έπίλογος. Διά τοΰ έπι/.όγου τούτου ό ρήτωρ δηλοΐΓ
τεχνηέντως ότι τό μόνον έγκλημα όπερ δύναται νά άποδοθή αύτω είναι ή
μεγάλη πρός τό πολιτεύεσθαι έπιθυμία του' άλλά και διά τοΰτο πάλα ν δέν
πταίει αυτός άλλ' ό δήμος ό ούτω κρίνων τούς πολιτευομένους. Έκτος τής
άλαιίονίας καί τοΰ θράσους τοΰ Μαντιθέου έν τω έπιλό/ω παρατηρείται καί-
ή παρρησία αύτοϋ, ήτις είναι ρητορικόν τέχνασμα.

ΔίΔΑΓΜ-ΈΙναι ορθόν νά στηρίζη τις τάς πράξεις του είς οιανδήποτε
κοινή ν γνώμην; Πού κυρίως πρέπει νά στηρίζωμεν τάς πράξεις ημών ;

§ Χ' μεθοδική ένότ^ς. Ό ΕΠΙΛΟΓΟΣ του λόγου.

Ό Ματ •τίϋεος ανήκει εις πολιτευομένην οίκογένειαν.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΟΓΟΥ ΟΛΟΥ

ΠΕΡΙΑΗΨΙΣ· Ό Μαντίϋεος αποδεικνύει ψενδϊ\ τόν ίσχνρισμόν-
τών κατηγόρων ότι ν π 7] ρ ε τ η ο ε ν α> ς ί π π ε υ ς τ ο ν ς τ ρ ι ά—
κοντά, διότι 1) αντός έπανήλΟεν είς 'Λϋήνας μόνον ο ημέρας
ττρό της καταλήψεως τον Πειραιώς 2) τό όνομά του δεν εύρίσκετο εν
τω κνρος εχοντι καταλόγω τών φυλ.άρχων 3) ό βίος τον και ώς Ιδιώ-
του και ώς στρατιώτου δεν συνί]δε πρός την κατηγορίαν. Διά τό ότι δε~
εΐχε μέγάλην πρός τό ττολιτεύεσ&αι κλίσιτ <5έν πταίει αΰτός αλλ.3 ό
δήμος μη έχων καλήν βάσιν εν τί) εκτιμήσει τών τιολιτευομένων.

ΚΡΙΣΕΙΣ· 1· Ή άπολογία τοΰ Μαντιθέου είναι άρκούντως πειστική. Ή
σαφής διήγησις τών πράξεων αύτοΰ καί ώς πολ.ίτου καί ώς στρατιώτου άπο-
δεικνύει ότι ούδόλ.ως δύναται νάποδοθή αύτώ ύπόνοια κακοΰ φρονήματος
άλλά τούναντίον ότι ούτος διά τάς πρός τόν δήμον εύεργεσίας αύτοΰ έδικαιοΰτο
νά άξιωθή τοϋ βουλευτικού άξιώματος. Ό χαράκτήρ τοΰ Μαντ. είναι έξαί-
ρετος τό δ' δλ'ομα αύτοΰ μόνον έν τ ή επιγραφή τοΰ λόγου κείται.

2. Ό λόγος είναι βραχύς καί άνευ σπουδαίων ρητορικών σχημάτων, γνω-
μικών καί Αττικής χάριτος* έτι δέ είναι τραχύς, αλαζονικός καί σχεδόν προ-
κλητικός, διότι καί ό χαρακτήρ τοΰ άπαγγέλλοντος αύτόν ήτο άρχαιότροπος
καί στρατιωτικός. Τοιοΰτον ύφος ήρμοζεν έν τω στόματι νέου άριστοκρατικοΰ,
τολμηρού καί άτρομήτου στρατιώτου συνειδότος τήν τε άτομικήν άξίαν και
τάς οίκογενειακάς αύτοΰ παραδόσεις καί καταφρονοΰντος τήν κομψότΐ|τα και.
τούς λεπτούς τρόπους τών έκτεθη.λυμμένων συνηλικιωτών αύτοΰ. Διά τοΰτο
καί τό τέλος τοΰ λόγου είναι ταχύ, άπότομον άπέριττον καί αληθώς στρατιω —
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τικόν, ώς ό πας λόγος, άνταποκρινόμενον εις τό ήθος τοϋ ρήτορος. Αί δ* άρε-
ταί τοϋ λόγου είναι ή συντομία, ή ακρίβεια και ή ή θ ο π ο ι ί α, δι*"
ήν μάλιστα έθεωρήθη ώς εις τών πρώτων λόγων τοϋ Λυσίου.

3. 5Αλλά και ή οικονομία (τεχνική μορφή) τοϋ λόγου είναι άτεχνος. Εις
τό θρασύ καί παράδοξον π ρ ο ο ί μ ιον (§1 και 2) καί τήν έγωϊστικήν πρό-
τασιν (§ 3) επακολουθεί ό βραχύς δ ι ι σ χ υ ρ ι σ μ ό ς τών έναντίων-
(§ 4-9), ή ά π ό δ ε ι ί ι ς ότι καί ό ιδιωτικός καί ό δημόσιος βίος τοΰ δο
κιμαζομένου δέν καθιστώσιν αυτόν άνάξιον τοΰ βουλευτικού άςιώματος
(§ 9-20) καί τέλος, άντί επιλόγου ή έκθεσίς τών παραδειγμάτων τών προ-
γόνονν του καί τής επικρατούσης ιδέας περί πολιτικής, έφ' ών ό άπολογού-
μενος έστήριξε τήν πρόο^ρον εις τά πολιτικά άνάμειξίν του.

ΣΎΓΚΕΦΑΛΑΙίΊΣΙΣ 1. Ένωσον πάσας τάς μεθοδικάς ενότητας
τοϋ λόγου καί διηγήθητι συντόμως δλον τόν λόγον.

2. Διάκρινον τό προοιμιον, τήν διήγησιν, και τον έπίλογον τοϋ
λόγου καί χαρακτήρισυν αυτά.

3. Διαίρεσον τήν διήγησιν εις τά μέρη αυτής.

4. Είπε τί παρατηρείς ώς πρός τόν όλον λόγον και ώς πρός τήν
οικονομίαν αύτοϋ.

5. Εΐπέ τά σπουδαιότερα πραγματικά γεγονότα, τά άξιολογοοτερα-
ρητορικά τεχνάσματα καί τά υψηλότερα διδάγματα τοϋ λόγου τούτου.

ΣΥΓ^ΕΝΤΡΩΣΙΣ- ΠοΌ, πότε καί διατί κατηγορήθη δ Μαντίθεος ; Τί
άττέδειξεν απ ολογο-υ μένος ό Μαντίθεος και διά τίνων επιχειρημάτων ; Πότε
έγένετο ή άτια λογία αν τη τοΌ Μαντιθέου, υπό τίνος έγράφη καί υπό τίνος άπηγ-
γέλθη ; Τί απολογία είναι, αυτίη, τί λόγος είναι ούτος καί τίς ή οικονομία αντ4ψ/?ν,

ΣΎΓ.' ΡΙΣίΣ· Καί παρ' άρχαίοις έγίνοντο, ώς καί νϋν, ένστάσεις ^
τοΰ κύρους εκλογής βουλευτού, άς έξεδίκαζεν ή βουλή. Αί συμπάθεια».
αί άντιπάθειαι τών πολιτευομένοιν δέν έ?.ειπον καί τότε, πολλάκις δέ καί
αύται καί ή προσοϊπικότης τών βουλευτών έλαμβάνοντο, ύπ' όψιν ώς καί σή
μερον συμβαίνει, παραβλεπομένων τών τύπων. Τό οικογενειακό ν όνομα καί
ή κληρονομική πολιτική καί ό πλούτος έθεωροΰντο καί τότε, ώς καί νϋν,
πολιτικά κεφάλαια χωρίς όμοις νάποκλείωνται τής πολιτικής καί νέοι δρα-
στήριοι καί ικανοί. Τά στρατιοιτικά ανδραγαθήματα καί αί κοινοινικαί καί
οίκογενειακαί άςεταί ωσαύτως έλ.αμβάνοντο ύπ'όψιν καί τότε ώς καί νϋν καί
έν γένει ό πολιτικός, κοινωνικός, οικογενειακός κλπ. βίος τών αρχαίων έν
πάσι σχεδόν ήτο όμοιος τω νϋν τοιούτω βίο) ημών.

ΕΠΑΝ ΑΛΗΗΊΣ- Διηγήθητι γραπτώς ή προφορικώς τήν ύπόθεσιν τοϋ
λόγου τούτου έν λεπτομερεία έπί τή βάσει πάντων τών είρημένων.



ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΑΗΪΥΙΟΣΙΙΩΓΙ ΆΑΙ^Ηΐ^ΛΤΩ^

§ 1. ' 11 δήθεν περί τό λέγειν απειρία τοΰ ομιλούντος.

ΛΕΞΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ· άξ ιό ς τινός είμι = ε/ω άξίαν τινά, αξίζω χάνι τι'
-λέγω =. ομιλώ. δημηγορώ. τοσούτον δέω — χρειάζομαι (άπέχω, μοί λείπει)
τόσον νά . .. ώστε. — Τά προσήκοντα = τά πρέποντα, ικανός ειμί = εχο>
τήν ικανότητα, δΰναμαι. άδύνχτό; είμι = δέν έχω τήν ικανότητα, άδυνατώ.
-τά δέοντα — τά άναγκαΐα Τά πεπραγμένα τινι — αί πράξεις τινός, σκο-
πονμαι — σκέπτομαι, έξετάζω. διαδικασία = ή μετά τίνος δίκη περί άντι-
-ποιήσεως περιουσίας.

ΣΥΝΤΑΞΙΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ· "Ισως-δύνχσ&αο. Σύνταξον ώδε· "Ισως τινές
ήγοϋνταί με διά τό βούλεσΟαι είναι άξιόν τίνος δύνασθαι άν καί ειπείν μάλ-
λον έτέρου=νΙσως τινές.... νομίζουσιν δτι έγώ έπειδή θέλω νά έχω άξίαν
τινά Οά ήδυνάμην (διά τοΰτο) καί νά ομιλήσω κα/.ΰτερον άλλου τινός. Τό
μ ε είναι ύποκ. τών άπαρεμορ. πάντων ιδ. 2. § 449 β'(4 ),τό δέδιάτό β ο ύ-
λ ε σ ά α ι σημαίνει αίτίαν. μέ δύνασ&αι άν=δχι έγώ δυναίμην άν (2. §
447). Τό άπαρέμφ- τοΰτο έξαρτάται έκ τοΰ ή γ ο ΰ ν τ α ι, τό δέ ειπείν
~έκ τοΰ δύνασθαι καί τό είναι έ/. τοΰ β ο ύ λ ε σ Ό· α ι. Τί είναι τό
δικασταί εις τό άνδρες (2. § 55); — και ειπείν τό κ α ί έπιδοτικόν =
....άκόμη καί νά ειπω.έτέρου' τί γενική (Σ.§ 91);—έγώ δέ.... =έγώ δ έ τοσούτου
δέω είναι ικανός λέγειν περί τών μή προσηκόντο;>ν:=άλλ' έγώ τόσον πολύ
«' τέχω άπό τοΰ Λ'ά δύναμαι νά ομιλώ περί τών μή πρεπόντων ώστε...Τό δέω
^.^θα προσωπικώς (2. § 472). Πόθεν έξαρτάται τό ε ι ν α ι (ί κ α ν ό ς)
^'.τοθεν τό λέγειν; Τί δρος είναι τό ικανός; ώστε δέδοικα μτΛ
ώ άδύνατος ειπείν τά....=ώστε φοβοΰμαι μήπως δέν έχω τήν ικανότητα νά
-εϊπω πά πρέποντα (άκόμη) καί περί όσων μοί είναι (απολύτους) άναγκαϊον νά
ομιλώ. Περί τής συμπερ. προτ. ίδ. 2. § 41 δ α', περί δέ τής έξ αύτής έξαρ-
τωμένης πλαγ. έρωτημ. μ ή ώ... 2. § 410.—Τό λέγειν ύποκ. τοΰ ά ν α γ-
καΐόν έστι (2. § 470)..—ονν' δη?.οΙ τό πραγματικόν συμπέρασμα τών
ηγουμένων, τό δέ μ έ ν είναι βεβαιο_>τικόν=Νομίζω λοιπόν (τούτων ούτως
-έχόντων) βεβαίως, άν διηιήσοομαι ή ύπόθεσις τοΰ οΐομαι ύμάςεύ-
ρ ή σ ε ι ν = άν διηγΐ]θώ.... νομίζω δτι σεις θά ευρητε.... Πόθεν έξαρτάται
τό ε ύ ρ ή σ ε ι ν καί διατί ετέθη κατά μέλλοντα (2. § 446 β' σημ. α');—

(1) Και έν τφ ί.όγω τούτοο αί συνταχτικοί παραπομπαΐ γίνονται εις τό
^μόνον έγχεκριμένον τοΰ Κράτους συντακτιχόν Κατεβαίνη (1910).
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-χά πεπραγμένα, ή μΐν=τζά\τα τά ύφ' ημών (έμοΰ καί τοΰ πατρόξ μου) πε-
:πραγμένα=πάσας τάς πράξεις μας. Τί είναι ή δοτ. ή μ Χ ν είς τό π ε π ρ ο-
μ ένα (2. § 160 β'); — εκείνον δηλ. τοΰ Έράτωνος. Είπεν έ κ ε ί ν ο υ δι-
ότι εΐχεν αποθάνει ήδη ό 'Εράτων. εξ αυτών δηλ. τίνων ; α προσήκει. Ή
-άναφορ. πρότασις είναι άντικ. τοΰ ε ύ ρ ή σ ε ι ν=έκεΐνα τά όποια πρέπει
(ή καί ώς πλαγ. έρωτηματ.—τίνα πρέπει) νά έξετάσητε προκειμένου περί τής
διαδικασίας (δίκης) ταύτης. Τό μέν σκέψασθαι είναι ύποκ. τοΰ
προσήκει (Σ. § 470), τοΰ δέ σκέψασθαι ύποκ. ένν. τό ύ μ ά ς.
— ούν τό πραγματικό ν συμπέρασμα τοΰ ο ΐ ο μ α ι ύμάς εύρήσει ν...
,[Συμπληρωσον τάς κυρίας προτάσεις διά τών δεντερευονσών ώδε' Διατί
ηγούνται τίνες ; Τί βονλεσ&αί με ; Τί ήγοννταί τίνες ; Τί δύνασ&αι άν με ; Τί
δέοο τοσούτον; Τοσούτον δέω ικανός είναι λέγειν ώστε' ποιον είναι τδ αποτέ-
λεσμα ; Τί δέδοιχα ; 'Αδύνατος ώ τί ; Ί πό τίνα προνπό&εσιν οΐομαι νμας εΰ-
ρήσειν ; Τί εύρήσεις νμσ,ς ;]

ΠΕΡΙΕΧΟΜ- 'Ο ομιλών εικάζει τήν περί έαυτοϋ γνώμην τινών—ΔηλοΙ
δτι δέν έχει ρητορικήν ικανότητα—Εκφράζει τήν γνώμην δτι πρέπει νά διη-
γηθή τήν ύπόθεσιν τής διαδικασίας όλης έξ άρχής καί προκαλεί τήν προσο-
χήν τών δικαστώΛ' είς τοΰτο.

ΠΡΟΣΟΓΤ-ΓΤΡ ΑΓΜ- Δικασται. Οί δικασται ένταΰθα είναι Ή λ ι α σ τ α ί,
συμπαρακάθηνται δμως μετ' αύτών καί οί σύνδικοι, διότι έν τή δίκη
ταύτη πρόκειται περί δημεύσεως τής περιουσίας ίδκότου ύπό τοΰ δημοσίου
(ΙΊρβ?>.. Είσαγ. Θ'). — άξιον είναι. Ό ομιλών ένταΰθα μετά μετριοφροσύνης
δμιλεΐ περί τής έν τή Κοινωνία θέσεώς του, ήτις, ώς φαίνεται, είναι αρκετά
σπουδαία ένεκα τών ύπέρ τής πόλεως δαπανών του. Ούτος ένταΰθα άρχεται
άπό τής έαυτοΰ συστάσεως λέγων δτι έργω μέν είναι αγαθός πολίτης λόγοι
δέ ούδέ διά τά άπο?„ύτο}ς αναγκαία είναι επιτήδειος. δύνασ·&αι και ειπείν.
"Ο ομιλών έπίτηδες λέγει δτι παρ' όλην την ά?.λην άξίαν του δέν έχει τήν ικα-
νότητα τοΰ λέγειν. Τίς είναι ό ομιλών ένταΰθα θέλει φανή εύθύς κατοίτέρω
έν § 2. Παρατηρητέον ένταΰθα δτι ούδεμία σχεδόν διαφορά υπάρχει μεταξύ
τής βουλήσεως (βούλεσθαι) και της δυνάμεως (δύνασθαι).—τών μη προση-
κόντων. Τά μή προσήκοντα άναφέρονται είς τό μάλλον ετέρου καί είναι
τά ανάρμοστα είς φιλαλήθη καί ειλικρινή άνθρωπον, ήτοι τά ρητορικά τε-
χνάσματα, δι' ών πολλάκις οί έπιτήδειοι ρήτορες δί,αστρέφουσι τήν αλήθεια ν
-είς βάρος τοΰ άντιπάλου των. Εννοείται δτι ό ομιλών ένταΰθα ύποκρίνεται
τόν άπειρον έπίτηδες ίνα δείξη δτι δέν είναι έκ τών έπιεηδείοη' καί σχεδόν
λέγει δτι δέν πρέπει νά νομίσωσιν οί δικασται δτι αύτός άγωνίζεται ώς
-εύγλωττος τις νά λάβη τά τοΰ δημοσίου πράγματα παριστάνων αυτά ώς ιδικά
τ;ου. περί ών άναγκαϊον. Αναγκαία καί άπαραίτητα έν τινι δίκη, έν άντι-

5
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θέσει πρός τά μή προσήκοντα, είναι τά σπουδαιότερα πραγματικά γεγονότα-
τής ύποθέσεοος, άνευ τών οποίων δύναται νά ζημιωθή ό διάδικος. Ό άπει-
ρος καί άτεχνος διάδικος καί έκ τούτοιν παραλείπει πολλά, έν ω ό έμπειρος^
καί εΰγλ,ωττος ρήτα>ρ δημιουργεί πολλάκις καί ίδια πρός ώφέλειαν τού πε--
λάτου του. δέω-δέοντα. Παιγνίδιον μεταξύ λέξεουν, αίτινες δμως τά μέγιστα -
διαφέρουσι κατά σημασίαν ενταύθα, πάντα, τά πεπραγμένα. Ό ομιλών νο-
μίζει ότι πρέπει νά διηγηθή δλην τήν υπόθεσιν τής μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ
άρχικοΰ άντιδίκου του Έράτωνος (§ 2) δίκης, ίνα έκ ταύτης κρίνωσιν αυτοί,
οί δικασταί άφ' ού αύτός στερείται τής ρητορικής τέχνης, και τούς παΐδας-
Άναφέοει καί τούτους, διότι ούτοι μετά τόν θάνατολ· τοΰ πατρός τοιν Έρά-
τωνος διαδέχονται καί άντικαθιστώσιν αύτόν. α προσήκει. Διά τούτου ζητεί ,
ό ομιλών νά μή άδικήσοοσιν αύτόν οί δικασταί. τής διαδικασίας. Τής με-
ταξύ τοΰ ομ ιλούντος καί τοΰ δημοσίου δίκης ταύτης. Έκ τούτου καί έκ τοΰ
έν § 10 τ ό δ ι α δ ί κ α σ μ α φαίνεται ότι ή παρούσα δίκη είναι διαδικασία,
μεταξύ ίδιώτου ώς τρίτου απαιτητού καί τού δημοσίου. Διό χαί ή επιγραφή,
τού λόγου δύναται νά γίνη «περί δημοσίου διαδικάσματος».

ΚΑΑΑΙΛΟΓ- ΕΞΕΤΑΣΙΣ. Ή § αύτη είναι τό π ρ οο ί μ ι ο ν τοΰ λόγου"
ιιεθ' Ικανής δέ τέχνης προοιμιάζεται ενταύθα ό ρήτωρ. Ή τεχνηέντως γενο-
μένη ύποτίμησις τής άξιας του, ό διά τοΰ ίσως δισταγμός αύτοΰ, ή παρα-
δοχή τής ιδέας ότι στερείται ρητορικής ικανότητος καί ή αφελής γνα'ηιη δτι..
πρέπει νά διηγηθη τήν ύπύθεσιν ολην λεπτομερώς ώς τις άπειρος, είναι τε-
χνάσματα, δι3 ών προκαλεί τήν ευμενή άκρόασιν τών δικαστών. Άλλ' ή με-
γαλύτερα τέχνη έγκειται έν τώ «τ ώ ν μ ή π ρ ο σ η κ ό ν τ ω ν,» δι* ού υπο-
βάλλει τήν ίδέαν δτι θά εΐπη τήν άλήθειαν γυμνήν, διότι δήθεν δέν γνωρί-
ζει τήν ρητορικήν τέχνην. Διά τούτων προδιαθέσας άρκούντως τούς δικαστάς-
προβαίνει εύθύς είς τήν δ ι ή γ η σ ι ν τής ύποθέσεοος. Τό προοίμιον είναι—
άί, ελές καί βραχύ άλλά πολύ τεχνικόν. Παρατήρησον ενταύθα καί παιγνίδιον^
τι τών λέξεων δ έ ω-δ έ ο ν τ α-δ έ ο μ α ι.

ΔΙΔΑΓΜΑ· Έσο πάντοτε ειλικρινής. [Είπε το νόημα τής § ταύτης].
§1 Α' ιχεΟοδεκή ένότης. Ίο ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ τον λόγου..
Προδίάΰεοις τών δικαστών.

§ 2. Το δάνειον τοΰ άρχικοτί οφειλέτου»

ΑΕΞ--ΦΡΑ2- δανείξομαι=λαμβάνω χρήματα επί τόκω (δανει(α)κά), τό δέτ
δ α ν ε ί ζ οι=δίδω χρήμ. επί τόκω (τοκίζο^). τάργύριον=χα χρήματα, εναν-
τίον=ένώπιον. παρέχομαι μάρτνρας = προσάγω (φέροο] μάρτ. ύπέρ έμαυτοΰ
(Σ. § 110).—παραγίγνομαί ιιμ = παρευρίσκομαι, είμαι παρών εις τι. μαρτυ—
ρ(έ)ώ=γίνομαι /χρησιμεύω ιός) μάρτυς, καλώ μάρτυρας =ποοσκαλώ μάρτυρας^.
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ΣΎΝΤΑΞ.-ΕΡΜΗΝ· ε3ανε£οτατο=ελαβεν, έδανείσθη. δτι ελαβε-ώς έδεή-Θ"»}
είδικ. προτάσ. έξαρτώμεναι έκ τοϋ παρέξομαι μ ά ρ τ. — (ϊνα μαρτυρή"
σωσιν) δτι παρέλαβεν (ό Έράτων)...καί δτι...έδεή&η δανε£χαοπ0"αί=έλαβεν
ανάγκην (6 Έράτ.) νά δανεισθή. ών γεν. συντακτ. τοϋ έ να ν τ ίο ν=τούτους
ενώπιον τών ότοίων εδόθησαν τά χρήματα θά προσαγάγω εις σας ώς μάρ-
τυρας. Τό μέν μ ά ρ τυράς κατηγορ. τό δέ ύμΐν και τό ένν. τούτους
αντικείμενα (2. § 128). — α έχρήσατο δοα ώφε\ή&η πλαγ. έροοτ. προτ. έξαρ-
χώμεναι έκ τοϋ δ ι η γ ή σ ο ν τ α ι καί μαρτυρή σ ο υ σ ι ν—τίνα χρήσιν
έ'καμεν αύτοϋ ό Έρ.=πώς μετεχειρίσθη αύτό (τό άργύριον) καί πόσα ώφελήθη
έ'Ξ αύτοϋ. Τό ά—άτι να [2. § 407 σημ.) είναι σύστοιχον άντικείμ. τοϋ έχρ ή-
σατο (Σ. § 183 σημ.). Πώς συντάσσεται τό χρώμα ι; οί ειδότες τε καί
παραγ. = οί γνωρίζοντες κάλ?αον έμοϋ καί παρόντες (οι ειχον παρευρεθώ).—
οίς=τούτοις ά έπραττε ν=εις έκεΐνα τά όποια έκεϊνος (ό Έρ.) έπραττεν, ήτοι
εις τάς έπιχειρήσεις άς ένήργει διά τών δανει(α)κών χρημάτων, έμοϋ β' δρος
τής συγκρίσ. καί μοι·..(δοτ. χαριστ.)χ=καί, παρακαλώ, προσκάλει μάρτυρας,
πρβλ. καί Μαντι-θ. §. 8.—[Συμπλήρνοσ. τάς προτ. ώδε. Παρέξομαι μάρτυρας
μαρτνρήσοντας τί ; Τί διηγήσομαι και μαρτνρήσονοιν οι είδότες καί παραγ.
( =θί μάρτυρες) ;].

ΠΕΡίΕΧΟΜ· Τό άρχικόν δάνειον. Ύπόδειξις μαρτύροίν περί τοΰ δανείου.
Μάρτυρες αύτόπται- θά βεβαιοοσωσι τήν χρήσιν τοΰ δανείου. Πρόσκλησις
μαρτύρων.

ΠΡΟΣΟΠ--ΠΡΑΓΜ· εδανείσατο παρά τοΰ πάππου. Έκ τούτου φαίνε-
ται, ότι ό ομιλών ένταϋθα είναι ό κληρονόμος καί εγγονός τοΰ άρχικοϋ δανει-
στού καί ώς τοιούτος είναι ένάγοιν (διώκων) έν τή προκειμένη δίκη έν ή πρό-
κειται περι παλαιού τίνος δανείου. Εναγόμενος δ' είναι ουχί ό αρχικός
οφειλέτης Έράτων, όστις ειχεν άποθάνει ήδη, άλλ' ό υιός αύτοϋ Έρασιφών.
Δέν ενάγει δ' δ ενάγων ήδη τόν όφειλέτην άλλά τό δημόσιον ζητοϋν νά
έκποιήση ήδη όλην τήν περιουσίαν τοΰ οφειλέτου τοϋ Έράτιονος, ώς φανή-
σεται κατωτέρου. Διά τοΰτο καί ή έπιγραφή αύτη τοϋ λόγον, διότι ή υπό τού
δημοσίου έκποίησις περιουσίας τινός διεκδικουμένης καί υπό άλλου ήτο
δημόσιον άδίκημα. Τό δάνειον έγίνετο τότε σχεδόν όπο^ς καί σήμερον, ενώ"
πιον μαρτύρων καί έπί άσφαλεία δι' άποδείξεοίς (ιδιωτικής ή έμμαρτύρουτ.
έ. συμβολαιογραφικής), δι' ένεχύρου κινητών πραγμάτων ή δούλων καί δι'
υποθήκης ακινήτων κτημάτων. Άλλά καί καλή τή πίστει έδίδοντο δάνεια.
Τό περί ού πρόκειται ένταϋθα δάνειον ειχε γίνει διά συμβολαίου (§ 3). Ό
δέ τόκος τότε ήτο συνήθως 1 2 °/0-16 °/0> ένίοτε δέ ανήρχετο καί μέχρι, 33 ι/ζ
έπί τοις εκατόν.—Έρασιφ&ντος. Έκ των 3 υιών (§ 3) τοϋ αποθανόντος
άρχικοϋ οφειλέτου Έράτωνος άναφέρει ένταϋθα ό ρήτωρ μόνον τόν Έρασι-
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φώντα, διότι οΰτος ήτο ό πρεσβύτερος και τήν περιουσίαν αύτοΰ είχε δημεύσει
τό δημόσιον (§ ό).— τάλαντον. Τοΰτο δέν ήτο νόμισμα άλ?»' ονομασία χρημα-
τικού ποσοϋ 6 χιλ. δραχμών, παοέξομαι μάρτυρας. Ή μαρτυρική άπόδειξις
έν ταϊς πολιτικαΐς δίκαις έπετρέπετο και τότε καί έγίνετο οπως καί νυν
ένόρκως κατά τήν ώραν τής άγορεύσεος έπιλαμβανομένου τοΰ ύδατος της
κλεψύδρας. Προσεκαλοΰντο δέ οί μάρτυρες υπό τών διαδίκο^ν διά π ρ ο σ-
κ λ ή σ ε ιο ς καί έτιμιορούντο άν δέν προσήρχοντο ώς λιπομάρτυρες. ώς εχρή-
αατο δσα ώφελή&η. ΤΗτο άνάγκη νάποδειχυή όχι μόνον δτι έδανείσθη τά
χρήματα ό οφειλέτης άλλά καί δτι έκαμε χρήσιν αύτών καί ότι έκέρδισεν έξ
αύτών, διότι τοϋτο διέθετεν εύμενέστερον τούς δικαστας υπέρ τοΰ άγωνιζο-
μένου διαδίκου, οί ειδότες καI σταραγεγεν. Τοιοϋτοι ήσαν έκεϊνοι οϊτινες
είτε ώς μάρτυρες, είτε ώς γείτονες, είτε ώς φί?*οι, είτε ώς συνεργάται
τοϋΈράτωνος έγνιοριζον βέβαιους κάλλιον τοϋ έγγόνου δανειστοΰ (ένεκα τής
ηλικίας του) καί τά τοϋ δανείου καί τάς έργασίας τοΰ Έράτ. καί τά κέρδη
αύτοΰ επραττε. Πρόκειται κυρίως περί εμπορικών επιχειρήσεων ένταΰθα.
διητήσονται. Λεν σημαίνει τοΰτο ότι θά διηγηθώσι διά στόματος, διότι πάντα
ήσαν γεγραμμένα ίνα μή μάτην παρέρχηται χρόνος, οί δέ μάρτυρες έπεβεβαίουν
αυτά άναγιγνωσκόμενα υπό τοΰ γραμματέως. Φαίνεται δ' δτι ένταΰθα αί
μαρτυς>ίαι ήσαν βραχύταται καί διά τοΰτο ούδείς λόγος γίνεται περί κλεψύ-
δρας, ώς ά/.λαχοΰ διά τής φράσεως «κ α ί μ ο ι έ π ί λ α β ε τ ό υ δ ω ρ>. "Ισως
δέ έγένετο μέν τούτο άλλά δέν άνεγράφη ώς γνωστόν, κάλει μάρτυρας. Τούς
μάρτυρας έν τώ δικαστηρίω προσεκάλει ίνα προσέλθωσιν εις τό προεδρεΐον
ό υπηρέτης (νϋν κλητήρ) τοΰ δικαστηρίου. Καί άν μέν τό πρώτον έξητάζετο
ήδη έπί τής υποθέσεως ό μάρτυς έξητάζετο προφορικώς ανερχόμενος έπί τοΰ
ποδίου (Μαντ. § 8), άν δέ εΐχεν έξετασθή καί έν προανακρίσει, ή μαρτυ-
ρία του εκείνη, έπί γραμματίου γεγραμμένη, προσεκομίξετο εις τό δικαστή -
ριον καί άνεγινώυκετο υπό τοΰ γραμματέως, τοΰ μάρτυρος έπιβεβαιοΰντος
αύτήν έκ τοΰ προεδρείου ή διά λόγου ή διά κλίσεως τής κεφαλής. Ό χρόνος
τής άναγνώσεοις τής μαρτυρίας ή άλλου έγγράφου δέν προσεμετρεΐτο τώ
άγορεύοντι. Διό έπελαμβάνετο τότε τό ύδωρ τής κλεψύδρας. ΜΑΡΤΥΡΙΑ-
Ένταΰθα οί μάρτυρες θά μαρτυρήσοοσι περί τε τοΰ δανείου καί περί τοΰ
ποσού αύτοΰ ώς καί περί τής έξ αύτοΰ ώφελείας τοΰ Έράτ. (δηλ. τά
εν § 2).—[Έρωτ. Περι τίνος πρόκειται έν τ γ} παρονοτ] δίκη ; Πως έγί-
νετο το δάνειον παρ' Ά&ηναίοις και έπί πόσω τόκφ ; Τί ήτ-ο το τάλαντον;
Πώς έγίνετο παρ' άρχαίοις ή πρόσκληοις καί έξέταοις τών μαρτύρων ; Τί ι?ά
μαρτυρήαωαιν οί μάρτυρες ένταϋ&α ;].

ΚΑΛΑΙΑΟΓ--ΕΞΕΤΑΣΙΣ. Έντεΰθεν άρχεται ή διήγησις τοΰ λόγου. Ή
απλή, σαφής καί γοργή, ώς ύπεσχέθη έν τώ προοιμίω, διατύπωσις τών νοη-



μάτων οφείλεται καί είς τά πράγματα αυτά όντα απλά άλλά καί είς τόν Λυ-
σίαν. [έγένετο τό δάνειο ν; πόσον ήτο; ποία χρήσις αύτοΰ έγένετο;].

ΔΙΔΑΓΜ· Επιτρέπεται ή τοκογλυφία; [Είπ'χ τό νόημα τής §').

§ 3. ΔιχαστιχοΙ αγώνες δανειστού χαΐ όφειλέτου.

ΑΕΞ--ΦΡΑΣ· απολαμβάνω=?».αμβάνω τι (όφει?.όμενον) οπίσω. τά συγ.
κείμενα. = τά συμπεφωνημένα, τά δίκαια ποιώ τινι — άποδίδο;» εις τινα πάν
δ,τι είναι δίκαιον, δυνατός ειμι=&ύ\'αμαι. £ 1 — πράττομαι τινά (ή παρά
τινός) τι=είσπράττω τι παρά τίνος, αστικό; (ουχί άστυκός) = ό τών αστών
είτε πολιτών, συμβολαίου λαχεΐν τινι=ένάγειν είτε καλεϊν τινα είς τό δικα-
στήριον ένεκα συμβο?^αίου, κάμνειν κλήσιν είς τινα δυνάμει, συμβολαίου.
έπιδημ( έ)ώ = ειμαι έν τή πατρίδι μου. 'Ωσαύτοος καί ενδημώ. Τούναντίον
δέ ά π ο δ η μ ώ^-=ειμαι είς τά. ξένα. καταδικάζομαι τίνος (μέσ. περιποιητ.
διάμεσον)=καταδικάζω τινά έν τώ δικαστήριο) (πρός ώφέλειάν μου διά τών
δικαστών).

Σ Υ ΝΤΑΞ--ΕΡΜΗΝ. εως εζ-η=ε\· δσω έζη έλαμβάνομεν τοπ ς τ. καί ό,τι
άλλο εΐχομεν συμφωνήσει έν τώ συμβολαίο). επειδή δέ... — άλλ' άφ' ού άπέ-
θανεν άφήσας (ιός κλ.ηρονόμους)..Τά κύρια ονόματα είναι έπεξήγησις τού τ ρ ε ΐς-
ούτοι δηλ. τίνες; ουδέν (έκ) τών δικαίων=ούδέν δίκαιον (καμμίαν ύποχρέ-
03 σι ν) άπέδιδον -πλέον είς ημάς (έμέ καί τόν πατέρα μου), έν τώ π ολέμω.=
κατά τόν πό?».εμον. (έν δσω διήρκει ό πό?^.). Τί σημαίνει ό προσδιορισμ. (Σ. §
149 στ'); διότι οοχ -ήσαν 3/κα«=έπειδή δέν έγίνοντο δίκαι (διακοπεϊσαι ένεκα
τοΰ πολέμου), επειδή έγένετο=άλλ' άφ' ού έγινεν ειρήνη (έπαυσεν ό πόλε-
μος.— οτε περ πρώτον=χο.ϊ ακριβώς (εύθύς) δτε προ)την οροράν (μετά
τόν πόλεμον) έγίνοντο (έπανελαμβάνοντο) αί δίκαι τών άστών (τών κατοίκων
τής πόλεως). Ή χρον. αύτη πρότασις προσδιορίζει άκριβέστερον τήν προη-
γουμένην επειδή έγένετο. λαχών τφ Έρασιστράτω...τοΰ σνμβολαίου=
καλέσας (έναγαγών) ό πατήρ μου τόν Έρασίστρατον είς τό δικαστήριον δυ-
νάμει τοΰ (δανειστικού) συμβο?*.αίου (των) δι' όλον τό όφειλόμενον ποσόν. Ή
γενικ. εξαρτάται έκ τοΰ ένν. δ ί κ η ν, τό δέ π α ν τ ό ς αντιτίθεται τω Έρα-
σιστράτω, δστις είναι εις. δσπερ ενν. Ερασίστρατος, τών άδελφών=ε:λ τών
3 οφειλετών άδελφών, Έρασιφώντος, Έράτοίνος καί Ερασιστράτου, κατεδι-
κάσατο ένν. αύτοΰ=κατεδίκασεν αύτόν ήτοι έκέρδισε τήν δίκην πείσας τούς
δικαστάς περί τοΰ δικαίου του. επί Ξ. άρχοντος—δτε ήτο άρχων έπώνυμος
ό Ξ εν. Τί σημαίνει ή γενική (Σ. § 149 γ'); τούτων=περί τούτων δηλ. τών έν
τή § 3 είρημένοίν. Καί μοι κ,άλει. ίδ. § 2— [Συμπλήρωσ. τάς προτ. "Εως
πότε άπελαμβάνομεν ; Πότε ούτοι ούδεν.. .έποίουν ; Διατί ουκ ήμεν δυνατοί;
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Κατά τ Ινα χράνον, πότε ακριβώς και άφ' ον εγινε τί, κατεδικάσατο ό πατήρ ;
'Τίνι * Ερασιστράτου λαχών ά πατήρ ;].

ΠΕΡΙΕΧΟΜ· Πληρωμή τών τόκοον τω δανειστή ύπό τοΰ οφειλέτου,
ϊίατακράτησις τών τόκων ύπό τών κλ,ηρονόμων τοΰ οφειλέτου. Ούδεμία
δικαστική πράξις έγένετο κατά τόν πόλεμον. Μετά τόν πόλεμο ν ό πιστω-
τής καταδικάζει τόν ένα κληρονόμον τοΰ οφειλέτου δι' ολον τό χρέος. 'Υπό-
-δειξις και πρόσκλησις μαρτύροον.

ΠΡΟΣΟΓΤ-ΠΡΑΓΜ. τά συγκείμενα. Αί έν τω συμβολαίω περιλαμβα-
νόμενοι συμφωνίαι, οίον νά δίδη ό οφειλέτης σύν τω τόκω και μέρος τοΰ
κεφαλαίου ή άγροΰ έπικαρπίαν ή άλλα πράγματα είτε ώς τόκον είτε ώς
κεφάλαιον κλπ. Ταΰτα κατωτέρω καλεί τά δίκαια. Έράτων*. Παρ' άρ-
χαίοις ό υιός έφερε τό όνομα τοΰ πατρός συνήθως· παρ' ήμΐν ζώντος τοΰ
πατρός σπανιώτατα γίνεται τοΰτο καί δή παρά τοις βασιλ^εΰσι, μόνον δέ άν
άποθανόντος τοΰ πατρός ύπάρχη υίός άβάπτιστος λαμβάνει πάντοτε τό όνο-
μα τοΰ πατρός του. Ώσαύτο^ς τταρ' άρχαίοις κατ' έθος ώς καί παρ' ήμΐν ό
πρώτος υίός ελάμβανε τό όνομα τοΰ προς πατρός πάππου, τών δικαίοον. Πάν
δ,τι ό οφειλέτης έδιδε τω δανειστή ήτο δίκαιον, διότι έδίδετο ένεκα ρητής
συμφοηάας. διό Γ] καθυστέρησις αύτοΰ έτιμωρεΐτο. Οί υιοί τοΰ άρχικοΰ οφει-
λέτου Έράτωνος άσεβοΰντες πρός τόν άποθανόντα πατέρα αύτών καί πρός
τούς νόμους έπαυσαν νά πληρουνωσι τόν τόκον καί τάς άλλας συμφωΛ'ίας τοΰ
πατρός τοον πρός τόν δανειστήν. έν τφ πο/έμω. Ένταΰθα ένΛ'οεΐ τόν Πελο-
πονν. πόλεμον 431 — 404 π. Χ. μάλιστα δέ τόν Λεκελεικόν καί τήν έπειτα άο -
χήν τών 30 καί τόν έμφύλιον πόλεμον (41 ίί— 403). ουκ ησαν δίκαι. Έν
καιρώ σπουδαίου πολέμου οίος ό Πελοπονν. πάσαι αί δίκαι διεκόπτοντο καί
τότε όποος καί σήμερον, ήτοι έκηρύσσετο τό λεγόμενον δ ικαιοστάσιον,
ό.τερ έληγεν άμα τή λήξει τοΰ πολέμου, οτε περ πρώτον. Τοΰτο δηλ.οΐ υτι ό
πατήρ τοΰ διαδίκου έποχρελήθη τήν πριότην έπιστάσαν εύκαιρίαν ΪΛ'α διεκδί-
κηση τά δικαιώματά του. αί άστικαΐ δίκαι. Αί μεταξύ αστών δίκαι έδικά-
ζοντο πάντοτε έν τή Ηλιαία ύπό τήν έπίβλεψιν τών θεσμοθετών, λαχών. Ή
ήμέρα τής Γ.ίκης ώρίζετο διά κλήρου. ΓΩσαύτως διά κλήρου ώρίζετο καί ή
σειρά τής έκδικάσεως ύποθέσεο3ς τίνος καί οί δικάσοντες δικασται. ο πατήρ.
Τήν προίτην άγωγήν περί τοΰ δανείου έκαμεν ούχί ό νΰν ενάγουν άλλ' ό πατήρ
αύτοΰ, όστις ένταΰθα δέν παρίσταται είτε διότι άπέθανεν, είτε διότι ειχε
πληρεξούσιον τόν υΐόν του. παντός τοΰ συμβολαίου. Ό πατήρ τοΰ ενάγον-
τος ενήγαγε ν είς δίκην μόνον τόν ένα έκ τών 3 κληρονόμοι τοΰ άρχικοΰ
οφειλέτου, απόντων τών άλλων, άλλ' έζήτησε διά τής αγωγής του όλη ν τήν
άτταίτησιν, ήτοι έζήτησε νά καταδικασθή ό άντί δικός αλληλεγγύως, ώς λεγε-
ται σήμερον. Κατεδικάσατο ίπΐ Ξεν. Ό Ξεναίνετος διετέλεσεν επώνυμος
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«άρχων έν Αθήναις τώ 401 π. Χ. Τότε /.οιπόν ό πατήρ τοϋ ενάγοντος έκέρ-
,δισεν έν τφ δικαστηρίου τήν δίκην, δτε ό αρχικός οφειλέτης Έράτ ων ειχεν
-αποθάνει, μάρτυρας. Οί μάρτυρες ένταΰθα θά βεβαιώσωσι πάντα τά έν § 3
οείριηιένα (δηλ. τίνα ;) — [Έρωτ. Τί γνωρίζεις περι δανείου και αποδόσεοτών
τόκων ; Τί περί δικαιοαταοίου και τί περι τής ημέρας καί τής αειρας τής
■δίκης ; Τις είναι ό ενάγων ένταϋ&α, τις ό εναγόμενος και ποιον τό ζητη&εν
.ποοόν ; Πότε εγινεν ή μεταξύ τών διαδίκων δίκη ; "Εζη ήδη 6 Έράτων ; Τί
βεβαιοΰαιν ένταϋΰα οί μάρτυρες ;]

ΚΑΛΛΙΛΟΓ· ΕΞΕΤΑΣΙΣ· Μετά γοργότητος άλλά καί σαορηνείας ό ενάγουν
διηγείται έν τη § ταύτη τήν ίστορίαν τοϋ δανείου άπ' άρχής μέχρι τής μετά
τόν θάνατον τοΰ οφειλέτου Έράτωνος καταδίκης τοΰ υίοϋ αίιτοϋ Ερασιστρά-
του έν έτει 401 π. Χ. Τά γεγονότα είναι πειστικά.

ΔίΔΑΓΜ- Κληρονομούν περιουσίαν αναλάμβανε καί τά χρέη αύτής.

[Είπε τό νόημα τής § ταύτης].

3 Κ' ^εΟοΠ. ενότης. Ιστορία τοΰ δανείου.

§ 4. Καχως έδημεύθη ή περιουαία τοΰ Έράτωνος ανήκουσα τω

δανειστή δςαδίκω.

ΑΕΞ-ΦΡΑΣ· δημ,εύω = άποστερόϋ τήν περιουσίαν τινός υπέρ τοϋ δημοσίου
•λόγω ποινής, εκποιώ (ποολϊϋ) αύτήν. απογραφή=καταγραορή (μετ' έκτιμήσεοος)
-της περιουσίας τινός πρός δήμευσι\. άττογράφω — καταγράορου καί εκτιμώ
τήν περιουσίαν τινός πρός δήμευσιν. ενγνωστος — ό ευκόλως δυνάμενος να
γνοοσθή (::ατά)δηλος, ορανερός· ε ύ γ ν ου σ τ ό ν έστί τ ι ν ι = εύκοΑ.ως
•δύναται τις νά έννοήση. οΐόν τέ εστιν=δννατόν έστιν (Σ. § 303 σημ. ά).—
κέκτημαι—εγω (εις τήν κατοχήν μου).

ΣΎΝΤΑΞ-ΕΡΜΗΝ· Τά *Εράτωνος (ενν. κτήματα) εϊη. Τί σύνταξις είναι
(2. § 31 β );—"Οτι εϊη-δ'τι δεδήμευτα ι αντικείμενα τοϋ ε ί δ ένα ι (ύ μ άς
.ή τ ι ν ά), όπερ είναι ύποκ. τοΰ κυρίου ρήματος ρ ά. δ ιόν (έ σ τ ι ν)=ότι τά
_μέν κτήματα τοΰ (αρχικού όορειλέτου) Έράτουνος δικαίως δύνανται νά άνή-
-κοοσιν εις έμέ έκ τούτων (τών είρημένουν έν § 3) είναι εύκολον νά έννοήσητε
(μάθητε), ότι δέ πάντοι (τά κτήμ. αύτά τοϋ Έρατ.) έχουσι δημευθή υπό τοϋ
δημοσίου (είναι εύκολον νά μάθητε) έ'ξ αύτών τοον άπογραοροϋν (τών έπί τοϋν
,κτημ. τούτουν). = άπογεγρά<ρασι ενν. ύποκ. οί άπογραφεϊς ίδ. Σ. § 22 α'.—
έκαστα = έ'καοτον τών κτημάτων χοοριστά (κατ' είδη ή κατά κτηματικάς πε-
,ριφερείης. Τοΰτο σημαίνει ό πληθυντ.)— ενγνωστον ενν. εστίν, δτι ουκ
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αν... άττέγραφον Ή είδικ. πρότ. είναι έπεξήγησις τοϋ τοΰτο, ή δέ συν-
ταςις ήδε : ότι εί οΐόν τε ήν δημεΰειν άΛ?^ο τι τών Έράτωνος, ούκ άν παρα-
λιπόντες ίαύτό) άπέγραφον ::αί ά έγώ πολ. ήδη χρ. κέκτημαι, ϊνα π. τά Έρ.
άπέγραφον.=Καί αληθώς τοϋτο τούλάχιστον εις πάντα είναι κατάδηλον ότι.
δηλ. οί ά π ο γ ρ α φ ε ΐ ς, άν ήτο δυνατόν νά δημεύωσιν άλ7^ο τι (κτήμα) τοΰ
Έράτωνος δέν θά άπέγραφον, παραλείιμάντες (αυτό τό άλλο τι), καί εκείνα
τα όποια έγώ προ πολλοΰ ήδη χρόνου έχω εις τήν κατοχήν μου, ινα ούτο)
άπέγραφον πάντα τά κτήματα τοΰ Έράτωνος (= άλλά -θά άπέγραφον καί
έκεΐνο άφ' ου άπέγραψαν καί τά, ύπ' έμυϋ κατεχόμενα ήδη). Άρα κατέγραψαν
καί ά έγώ κατεϊχον, διότι δέν υπήρχε ν άλλο, ϊνα ούτω άπογράφωσι πάσαν
άνεξαιρέιο^ς τήν περιουσίαν τοϋ Έράτοονος. Τό ε ί ο Ι ό ν τε ήν δημεύ-
ει ν... είναι ή ύπόθεσις τό δέ ούκ άν... άπέγρα,φον ή άπόδοσις (2. § 422).—
Ή μτχ. παραλιπόντες (=άφ' ού παραλείψωσι) προσδιορίζει χρονι-
κώς τό ο ύ κ ά ν ά π έ γ ρ α φ ο ν καί έχει άντικείμ. τό έννοούμενον δ η-
μ ε ύ ε ι ν άλλο τι. Ή δέ τελική πρότ. ϊ ν α π ά ν τ α... άπέγραφον
δήλοι σκοπόν μάταιον (άνεκτελ,ήρϊοτον) διότι προηγείται ύπόθεσις απραγμα-
τοποίητου (2. § 414). — Διά τούτιον Όέλει νάποδείξη ότι όλη ή περιουσία,
τοϋ άρχικοϋ οφειλέτου Έράτωνος έχει δημευθη ήδη υπό τοΰ δημοσίου καί
οτι ό δανειστής ούτος μή έχων πόθεν άλλοθεν νά λάβη τά χρήματά του αδι-
κείται. Διό έν τοις κατιοτέρω ζητεί νάπαλλαγή τής δημεύσεως ή ύπ' αύτοϋ
κατεχόμενη ήδη περιουσία τοΰ οφειλέτου του. Τό χωρίον τοΰτο είναι έφθαρ-
μένον πολλαχώς διορθωθέν. ή μ I ν-ο Τ ό ν τέ (έστιν)=ότι μέν ?>.οιπόν δέν
ήτο δυνατόν εις ημάς (—έμέ) ούδέ άλλοθεν νά είσπρόξωμεν (τά χρήματά.
μας). — ταντα=δη?ι. τά κτήματα τοΰ Έράτ. ά νϋν ημείς (έγώ) κεκτήμεθα.
δοχεΐ μοι είναι εϋγνωστον=\ομί'€,ω ότι είναι κατάδηλον (άποδειχθέ ν ήδη,
έκ τών είρημένων έν τΓ) § ταύτη) τό ότι δέν είναι δυνατόν εις ημάς νά είσ-
πράξωμεν... Ύποκ. τοΰ δ ο κ ε I είναι τό είναι ε ύ γ ν α> σ τ ο ν (=ότι εύ-
γνωστόν έστι) όπερ άποτελεΐ άπρόσο:>πον σύνταξιν καί έχει ύποκ. τήν είδικ·
πρότ. ώ ς οΐόν τ έ έστιν, διότι μετά τάς άπροσιόπους έκφράσεις δ ή λ ό ν-
έα τ ι, φ αν ε ρ ό ν έστι, εύ γ ν α σ τ ό ν έστι, τίθεται ώς ύποκ. ειδική
πρότ. καί ούχί άπαρέμφατον (Ίδ. 2. Κατεβαίνη παλαιόν § 58). Τό δέ ε ί σ-
πράξασθαι είναι ύποκ. τοϋ ο Τ ό ν τ ε ή ν (Σ. § 470). — αν δ·ημενσητε=
άν σεις άποφασίσητε νά έκποιήσητε... [Σνμπλήρ. τάς στροτάσ. Τί και τί εστ^
ράδιον είδέναι ; Διατί εστι ράδιον είδέναι ταΰτα ; Τί έστι παντι ενγνωστον ;
Πότε ουκ άν άπέγραφον και ά εγώ κέκτημαι ; Ύπό τίνα προϋπύθεσιν ϊ

(1). Έν τω κει μέν ω έκ παραδρομής παρελείφ&η ή λέξις άπέγραφον τε—
■&εΐσα άπαξ άντι νά τεϋή δις άπέγραφον, άπέγραφον.
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Ποός τίνα σχοηόν ; Τπό τίνα προϋπό&εσιν ουχ οίόν τε εστίν ήμϊν είοπράξα-
αϋαι ;]

Τ1ΕΡΙΕΧΟΜ- Φανερόν ότι τά κτήματα τοΰ Έράτ. άνήκουσι τω ενάγοντα
(δανειστή), άλλ' δτι έχουσι δημευθή πάντα, διότι τρις καί τετράκις τό δημό-
σιον έχει απογράψει αυτά. Εύνόητον δτι τό δημόσιον άπέγραψε πάντα τά
κτήματα τοΰ 'Ερ. συμπεριλαμβανομένων καί τών υπό του δανειστού κατεχο-
μένων. "Οθεν δ ενάγων δέν δύναται άλλ*.οθεν νά λάβη τά χρήματα του καί θά.
άδικηθή άν τά απογραφέντα ταύτα υπό τού δημοσίου έκποιηθώσιν.

"ΠΡΟΣ/ΎΠ·-Π ΡΑΓΜ. Τά Έράτωνος. Εννοεί πάσαν τήν περιουσίαν τού·
άρχικοΰ οφειλέτου 'Εράτωνος. δικαίως. Λέγει τούτο διότι ό Ερασίστρατος
ήττήθη υπό τοΰ πατρός τοΰ ενάγοντος δικαζόμενος περί τού όλου χρέους
(§ 3. πρβλ. κα.ί § 5)—πάντα δεδήμευται. Επίτηδες λ^έγει τούτο έν αντιθέσει,
πρός τό (π ά ν τ α) ή μ έ τ ε ρ α ε ϊ η (τού πάντα μετ' έμφάσεως απαγγελλο-
μένου) ίνα δείξη δτι πάντων δεδημευμένων αύτοί ούτε τόκους ούτε κεφάλαια
δύνανται νά λάβωσιν. απογραφών. Άπογραφαί ένταύθα είναι αί υπό τών
απογραφέων γενόμεναι καταγραφαί (εκθέσεις περί) τών κτημάτων, αϊτινες
ήσαν επίσημα έγγραφα, δπως σήμερον αί έκθέσεις κατασχέσεων, αί περιλή-
ψεις, αί προσημειιόσεις κλπ. έν τοις δημοσίοις βιβλάοις τών υποθηκοφυλα-
κείων κλπ. — τ ρις-τετράκις. Πρώτον εις άπογραφεΰς (ειδικός επί τής απογρα-
φής υπάλληλος) έποιήσατο πλήρη άπογραφήν,είτα δέ άλλος ωσαύτως καί οΰτω·
καθεξής. Τοιαύτη τις ιιαταία σπουδή τού δημοσίου πρός άσφάλειαν τών εαυτού-
δικαιωμάτων παρατηρείται καί σήμερον πολλάκις άνευ λόγου, καίτοι τοΰτό γε
—χέκτημαι. Ή έννοια τούτων είναι : Πάς τις έννοεΐ δτι οί απογραφείς ουδέν
κτήμα τοΰ 'Εράτωνος παρέλιπον νάπογράψωσι, διότι θά ήτο άνόητον νά
καταγράψωσι μεν δσα έγώ έν γνοισει αύτών προ πολλ-ού είχον είς τήν κατο-
χή ν μου, ίνα λάβωσι τόν πλ,ήρη άριθμόν τών κτημάτονν τού Έράτωνος, αλλα-
δέ κτήματα αύτοΰ μή αμφισβητούμενα υπό τίνος νά μή καταγράψωσιν. "Ωστε-
δέν δύναται τις, λέγει ό ομιλιών, νά μοί εϊπη* «ναι μεν έδήμευσε τό δημόσιον
τά υπό σοΰ κατεχόμενα κτήματα τοΰ 'Εράτο)νος, άλλ' άφήκεν ομοις άλλα κτή-
ματα αύτοΰ καί προσπάθει νά λάβης εκείνα σύ πρός άποζημίο^σίν σου», Διά
τοΰ ώραίου τούτου συλλογισμού άποδεικνύει ό διάδικος σαφώς ότι αδικείται.
Τό νόημα τοΰτο συμπλ.ηροϋται κάλλιον έκ τών εύθύς κατοιτέρω ώς μεν
ο ύ ν ή μ ϊ ν-ε ύ γ ν ο> σ τ ό ν μ ο ι δοκεϊ είναι, άτινα είναι ή περίλ^ιψις;
(έπανάληψις καί συμπέρασμα) τούτων, ώς δεικνεύει καί τό δεύτερον ε ύ γ ν οι-
σ τ ο ν, δπερ είναι έπανάληψις τοΰ πρώτου ε ύ γ ν ο) σ τ ο ν καί λέγεται περί
τοΰ αύτοΰ πράγματος, πολύν ήδη χρόνον. 'Επί 3ετίαν ήδη, ήτοι άπό τού
401 δτε, επί Ξεναινέτου άρχοντος, παρέλ.αβε τά κτήματα ταύτα κερδίσας τήν
δίκην (§ 3)—['Ερωτ. Τί γνωρίζεις περι απογραφών ηοι απογραφέων ; Ί'ίνι
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'άνήκεν ήδη δλη ή περιουσία τοΰ 'Εράτωνος και διατί; Τί έπραξε τό δημόσιον
ααι τί αποδεικνύει ό ομιλών διάδικος;]-

ΚΑΑΑΙΑΟΓ-ΕΞΕΤΑΣΙΣ· Μετά τέχνης αποδεικνύει ό ομιλών δτι τδ
δημόσιον δήμευσαν τήν αύτόο άνήκουσαν περιουσίαν τοΰ Έράτουνος ήδίκησεν
αυτόν. Ή τέχνη έγκειται έν τοις δικαίως, ημέτερα ει η, πά νια
δ ε δ ή μ ε υ τ α ι, τ ρ ί ς-τ ε τ ρ ά κ ι ς, εΰγνωστο ν-ε υ γ ν ωστ ο ν.

ΔΙΔΑΓΜ. Μηδένα άδίκει όσον ισχυρός καί άν είσαι.

Είπε τό νόημα τής § ταύιης

% !>. "Ο δανειστής ενήργησε «ασαν νόμ,ιμον διαδιχασίαν.

ΑΕΞ.-ΦΡΑΣ· ποιούμαι άμφισβήτησιν=--άιιφισβΊ-\τώ, διεκδικώ, έχω άζίω-
σιν. οί οικείοι·—οί συγγενείς. άμφισβητ(έ)ώ τινί τίνος = διαδικάζομαι (=έχο)
δίκην) πρός τινα περί τίνος. άντιδικ(έ)ώ = εγζίροί ή έχοί δίκην πρός τινα ους
άντίδικος αύτοΰ. ήττώμαι (έν δικαστηρίοο)=καταδικάζομαι (χάνω τήν δίκην).
μισ&(ό)ώ = δίδω τι έπι μισθού (ενοικίου), ένοικιάζου εις τινα. τδ δέ μέο'. μ ι-
σ ύ ο ΰ μ α ι=λαμβάνω τι έπι μισθού, ένοικιάζου έγώ παρά τίνος, δικάζομαι
τινί τίνος—έχου δίκην πρός τινα περί τίνος, διαγράψω δίκην (έπι τοΰ προέ-
δρου) = δ ιαγράορου (σβένου) έκ τοΰ π ινακ ίο ν—αναβάλλω ή άκυρώ τήν δίκην.
τό δέ δ ι α γ ρ ά φ ο μ α ι δίκην (έπι τών άντιδίκουν)=ζητώ τήν άναβολήν
(ή άκύρουσιν) τής δίκης, <ράσκω=διισχυρίζομαι, προφασίζομαι. λαγχάνω =
ενάγω τινά είς δίκην, ορίζω τήν δίκην. έχδικάζω—ΐρέρου τήν δίκην είς τέλος,
άποορασίζω περί αύτής οριστικώς (έπι τοϋν δικαστούν).

ΣΥΝΤΑΞ--ΕΡΜΗΝ- ώς έποιησάμην. είδικ. προτ. άντικείμ. τοΰ άκού-
σατε=δτι δέ καί πρός υμάς διεξεδίκησα (τά κτήματα τοΰ Έράτ.) καί πρός
τοϋς ίδιούτας άκούσατε προσέτι, εως μέν γάρ... —εν όσου μέν δη?>.αδή ηί συγ-
γενείς τοΰ Έρασ. διεδικάζοντο (ειχον δίκας—ήσαν είς τό δικαστήριον) με
ημάς περί τούτοον τών κτημάτοον. υπέρ άπανιος=π?ρι ολοκλήρου τοΰ οφει-
λομένου χρέους, πρός τόν πατέρα ένν. έμοΰ. τ ά Σφηττοΐ (τοπικόν επίρρημα
έκ τοΰ Σφηττός) = τά έν του Σφηττου κτήματα, μεμίσ&ωκαεχω δουσει έπι
μισθού ους ιδιοκτήτης (άρα τά έχω είς τήν κατοχήν καί κυριότητά μου) πρό 3
ήδη ετών. τό ήδη 3 έ τ η=τό τέταρτον έτος τουτί. Κι κυννοϊ (τοπικόν έπίρρ.
έκ τοΰ Κίκυννα) — περί δέ τώΛ' έν τη Ινικύννη κτημάτουν καί περί τής (έκεϊ)
οικίας (τοϋν όορειλετών) ειχον δίκην (ήμην είς τό δικαστήριον) μετά τοϋν κατε-
χόντοον (τών συγγενών τοΰ Έρασ.). — διεγράψαντό ^ίον = μοΰ ήκύρωσαν ένν.
οι αντίδικοι συγγενείς τοΰ Έρασιορ.— νυνί λαχόντος ένν. έμοΰ τήν δ ί κ η ν
α ύ τ ο Χ ς=έσχάτοος δέ (έορέτος) άφ' ού έγο'υ ένήγαγον πάλιν είς δίκην τούς άν-
τιδίκους, ήτοι προσδιούρισα έκ νέου τήν δίκην, οί ναυτοδίκαι δέν ήδυνήθησαν
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*νά διαπεράνοισι τήν δίκην (νά έκδωσωσιν όριστικήν άπόφασιν).—[Συμπλήρ.
~τάς στροτ. Τί άκοναατε; Πότε έγώ ήξίουν; Τί ι)ξίουν; Διατί ήξίουν πάντα εμά
είναι; Διατί διεγράψαντο τάς δίκας; Πότε οί ναντοδίκαι ονκ έξεδίκασαν;].

ΠΕΡΙΕΧΟΜ· "Ο ενάγων διεςεδίκησε νομίμως τά κτήματα τών οφειλετών
του. Ό ενάγων ήξίου (τότε) νά λάβη όλα τά κτήματα τών εναγομένων και
'άλλα μέν έλαβεν εις τήν κατοχήν του, περί άλλων δέ έξηκολούθει ή δίκη. Οί
-εναγόμενοι άνεβαλον τήν δίκην. Οί ναυτοδίκαι δέν έςέδωκαν όριστικήν
'-άπόορασιν.

ΠΡΟΣΏΠ-ΠΡΑΓΜ· πρός τιμάς. Διά τοΰτου δηλοΐ τήν πόλιν (τό δημό-
•σιον), ης οί δικασταί είναι άντιπρόσο^ποι, έν άντιθέσει πρός τό ί δ ι ώ τ α ς,
• δι' ών έννοεί τοΰς όφειλέτας του καί δή τόν Έρασιφώντα. Πρβλ. καί τά έν §
•7 καί 9 σχετικά, οί Έρασιψ. οικείοι. Ένταΰθα πρόκειται μόνον περί τοΰ
"Έρασιφώντος, διότι ούτος ώς πρεσβύτερος τών 3 υιών τοΰ Έράτωνος ήτο
καί διαχειριστής τής περιουσίας έκείνου, ήν έπ' ονόματι αύτοΰ είχε δημεύσει
τό δημόσιον* αύτόν δέ έλ'νοεϊ καί διά τοΰ ί δ ι ιό τ α ς · τούτοον τών χρημά-
των, δηλ. τών κτημάτων τοΰ Έρασιφώντος διαχειριζομένου ήδη τήν τοϋ
^Εράτοονος όλη ν περιουσίαν, δεδημευμένην ήδη έπ' ονόματι του. άτΐαντα—
υπέρ άτταντος. Εννοεί άπασαν τήν περιουσίαν τοΰ άρχικοΰ οφειλέτου (πα-
τρός) Έράτωνος, ήν άπασαν έξεδίκει έν δσφ διεδικάζετο πρός τούς συγγε-
νείς τοΰ Έρασιφώντος καί έν τέ?*.ει έκέρδισεν άπασαν (§ 3 παντός τοΰ
-σ υ μ β ο λ α ί ο υ . . . κ α τ ε δ ι κ ά σ α τ ο). Άφ' ού όμως τό δημόσιον είχε
λόγον νά δημεύση τήν περιουσίαν τοϋ Έρασιφώντος παραιτείται ό δανειστής
τών 2 μεριδίων, τοΰ Έρασιφώντος καί τοΰ (ύπ' αύτοΰ άντιπροσωπείΌμένου)
Έράτωνος, καί περιορίζεται εις τό μερίδιον τοϋ Ερασιστράτου, καθ3 ού εί-
χεν έκδοοσει όριστικήν άπόφασιν προ 3 έτών (§ 3).—ήττήϋ-η. τοΰτο φαίνεται
έκ τοΰ έν § 3 λ α χ ώ ν - κ α τ ε δ ι κ ά σ α τ ο. Σφηττοϊ. Ό Σφηττός ήτο δήμος
τής Αττικής ανήκων τή Άκαμαντίδι φυλή, πρός δν έφερεν οδός έξ Αθηνών
■διά μέσου Βριλησσοΰ καί 'Υμηττοΰ διερχόμενη καί Σφηττία καλουμένη. Οί
Σφήττιοι ήσαΛ' διαβοητοι διά τήν κακολογίαν αύτών. Ό δήμος ούτος κατά
τάς πιθανωτέρας εικασίας περιελάμβανε τά περί τό νϋν χοορίον Μ α ρ κ ό-
που ?« ο ν ή Κ ο ρ ω π ί μέρη μά?.λον ή τά περί τό χωρίον Σ π ά τ α (ό
τίνες ούχί ορθώς θεϊοροϋσι παοαφθοράν τοΰ Σφηττός). — ηδη 3 ετη. 'Αφ'
ότου δηλ- άπό τοΰ 401 (έπί Ξεναινέτου) κατέλαβεν αύτά- πρβλ. καί § 4 καί 3.
Έκ τούτου φαίνεται δτι ή δίκη αυτί] έγένετο (καί ό λόγος ούτος έξεφωνήθη)
κατά τό 397 π. Χ. — μεμίσ·&ωκα. Τοΰτο δηλοΐ δτι είχε λάβει αύτά εις τήν
πλήρη κατοχήν καί κυριότητά του καί είχε δοόσει έπί μισθω (τά είχεν ενοικιά-
σει).— Κικνννοΐ. Ή Κ ί κ υ ν ν α ή Ιν ι κ ύ (ν) ν α -η ς ήτο δήμος τής Αττικής
> ανήκων τή Άκαμαντίδι φυλή καί κείμενος παρά τόν Υμηττό ν. Ό κάτοικος
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έλέγετο Κικυννεύς. καί τής οικίας. Έν Κικύννη ύπήρχον καί άγροί και οικία,
τοϋ Έρασιφώντος, περι ών πάντων όμοΰ ό δανειστής διεδικάζετο προς τούς
συγγενείς τοϋ Έρασιφώντος, έν Σφηττφ δέ ύπήρχον μόνον αγροί, τοις εχουσιν.
Ούτοι είναι οί συγγενείς τοϋ Έρασιφώντος, οϊτινες έξηκολούθουν νά κατέχω σι
τά Κικυννοϊ κτήματα και τήν οίκίαν ισχυριζόμενοι ότι ό Έρασιψών δέν
είχε καταδικασθή. διεγράψ. τάς δίκας. Εννοεί μόνον τάς άφοροισας εις, τά
Κικυννοϊ κτήματα, διότι τά Σφηττοϊ εΐχεν ήδη εις τήν κατοχήν του. εμπο-
ροί φάσκοντες. Επειδή οί έμποροι δέν έδικάζοντο ύπό τών "θεσμοθετών έν
τ Ρ) Ηλιαία, άλ,λ' ύπό τών ναυτοδικών, οϊτινες είσήγον τάς έμπορικάς υπο-
θέσεις, οί συγγενείς τοϋ Έρασιφ. προψασισθέντες ότι ήσαν έμποροι κα-
τϊόρθοοσαν νά άποψύγωσι πέρυσιν (έν έτος προ τής δίκης) τήν παρά τοις θε-
σαοθέταις κρίσιν. Καί σήμερον οί έμποροι ύπάγονται εις ιδιαιτέρας τινά ς
νομικός διατυπώσεις. Γ α μηλιών ι. Ό Γαμήλιων μην ώνομάσθη ούτως έκ.
τών κατ* αύτόν συνήθως τελουμένων γάμων παρ3 άρχαίοις· ήτο δέ ό 7ος Ατ-
τικός μήν άντιστοιχών παρ' ήμιν πρός τό β' ήμισυ τοϋ Ιανουαρίου καί
τό α' ήμισυ τοϋ Φεβρουαρίου, ούκ έξεδίκασαν. Άλλά καί έν τω παρόντι
(τω τής δίκης) έτει δέν ήδυνήθησαν οί ναυτοδίκαι νά διαπεράνωσι τήν δίκην.
ήν ό δανειστής ήγειρε κατά τών όφεΛετών του παρ' αύτοΐς, διότι φαίνεται
ότι οί οφείλεται μετεχειρίσθησαν πάλιν ά?„λην πρόφασιν καί έπέτυχον. [°Ερωιτ. .
Προς ποίους διεδικάσΰη ό ομιλών δανειστής; Διατί αναφέρει μόνον τόν 'Ερα-
σιφώντα; Πόσα μόνον και τίνα κτήματα έκέρδισεν ό διάδικος δανειστής,
τίνα ήσαν ακόμη επίδικα καί διατί; γνοιρίζεις περί τοΰ Σφηττοΰ καί περί
τής Κικύννη; ; Ποϋ έδικάζοντο οί έ'μστοροι; Τί γνωρίζεις περί τοΰ Γαμη-
λιώνος ;]

Κ ΑΑΑΙΑΟΓ· ΕΞΕΤΑΣίΣ·Άπλά άλλά καί πειστικά είναι τά έπιχειρήματα.
τοΰ δανειστοϋ 3τι νομίμως μέχρι τοϋδε ένήργησεν. Ή ξηρά αύτών άφήγησις.
πιστουμένη ύπό τών πραγμάτων είναι εύγλοίττος συνηγορία τοΰ άφελοϋς άγο-
ρητοϋ. Μετά τέχνης ιδία λέγει τό «φάσκοντες έμποροι είναι» καί
τό «οί ναυτοδίκαι ούκ έξεδίκασα ν», δι' ών έπιτηδείως παραπο-
νεΐτα» κατά τής κακής άπονομής τοϋ δικαίου.

ΔίΔΑΓΜ· Ή στρεψοδικία είναι πάντοτε κακόν. [Είπε τό νόημα]
§ ^ καί £>. γ" μεοοδ&κή ενότης. Ιστορία της διαδικασίας:
μεταξύ δανειστού καϊ δημοσίου.

§ 6 χαΐ 7. *ΓΙ νΰν άξίωσις τοΰ δανειστού 3ια36*ον>.

ΑΕΞ-ΦΡΑΣ· δημεύω=% 4. — τά δύο μέρη—το. 2)3. -ψηφίζεται τί τινι■

(παθ.) = κρίνεται εϊτε δίδεται τι εις τίνα δι' άποφάσεοις· πρβ?ν.. καί § 10.—
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γιγνώσχοο —αποφασίζω (Σ. § 458 ς' σημ. δ'). — ορίζομαι—ορίζω τι έμαυ-
πώ κατά τον νόμον. τό τρίτον μερος=τδ 1)3.—ουσία =περιουσία. έηιακο-
ιτουμαι — εξετάζω, παρατηρώ προσεκτικώς. τήν άκρίβ. έττισκοττ.--εξετάζων
τι όρίζοί αυτό ακριβώς ή λ,επτομερώς. ΰστολείπω = άφίνω (ώς ύπόλοιπον).
τό τίμημα—η έκτιμηθεΐσα άξια κτήματος τίνος ή τό ποσόν τής εκτιμήσεως.
εστιγράψοο—ε,ν.τχ,μ&ν κτήμά τι ορίζω ή δίδω τήν άξίαν αΰτοϋ. συνώνυμον εν-
ταύθα τώ τιμωμαι (μεσ.)=έκτιμώ πράγμά τι (προσδιορίζω τήν άξίαν του).
χρτ7^ατα=κτήματα. άμφισβητώ = διεκδικώ § 5. — άποκηρύττω=πυιλώ δη-
μοσία (έν δημοπρασία) διά κήρυκας, τα περιττόν=τό περισσεϋον, τό περίσ-
σευμα.

ΣΤΝΤΑΞ-ΕΡΜΗΝ- Έστει.. εδοξεν ύμΐν^Άφ' ου δμως σεις (ώς άντι-
πρόσωποι τοΰ δημοσίου) άπεφασίσατε νά έκποιήσητε (ύπέρ τού δημοσίου) τά
κτήματα τοΰ Έρ. έγώ ζητώ (έχω τήν άξίοοσιν ήδη παρ' υμών) άφ' ού πρώτον
αφήσω υπέρ τής πό?^εως (τοΰ δημοσίου) τά 2)3 (τής δ?^ης περιουσίας) νά μοί
δοθώσι τά τά κτήματα (ή μερίς) τοΰ Ερασιστράτου. }/ε=τούλάχιστον (περί
τών άλλων είναι ίσως φιλονικία άλλα. περί τούτων τουλάχιστον ούχί)=|χνώ-
κατε—κεκρίκατε.=έχετε έκδοοσει άπόφασιν ότι είναι ιδικά μου. Πόθεν έξαρ-
τάται τό είναι ; έμαυτω. ΤΙ δοτ. αύτη πλεονάζει, διότι τό ώ ρ ι σ ά μ η ν
= ώρισα έμαυτω (Σ. § 110 σημ.) — εκείνων δηλ. τών 3 οφειλετών μου ομού.
ουκ έατισχε'ψάμ.ενος - άλλ' ύττολιττόονέξετάσας νά ορίσω άκριβώς
(χωρίς νά προσέξω είς λεππομερείας)...άλλ' άφήσας είς.... Τό π ο λ λ ώ δοτ. τού
μέτρου είς τό π λ έ ο ν=πολύ περισσότερα τών 2)3 (β' όρος τής συγκρίσεο^ς)·
„ ράδιον (ένν. εστι) γνώναι (ένν. ύποκ. ύ μ ά ς)=εΰκολον δ' είναι νά έννοή-

- σητε τοΰτο (δτι δηλ. πλέον τών 2)3 ύπέλιπον τφ δημοσίω) έκ τής αξίας, ήτις
-εχει δοθή είς τά κτήματα (κατά τήν άπογραφήν).- -τετίμηνται μέσης διαίΚ-
<τεο)ς. ύποκ. ένν. οί ά π ο γ ρ α φ ε ΐ ς , τό δέ άπαντα, άντικείμ. αύτοΰ.
πλείονος ίδ. Σ. § 142. — ή ταλάντου, β' όρος συγκρίσ. (Σ. § 93 α')=διότι
όλα όμοΰ τά κτήματα έχουσιν έκτιμήσει οί άπογραφεις άντί χρηματικού πο-
σοΰ μεγαλυτέρου τοΰ ενός ταλάντου, ών αμφισβητώ ένν. τφ δημοσίφ.
ΊΤ γενική είναι άντικ. τοΰ ά μ φ ι σ β . καί γεν. διαιρετ. είς τό τ φ μ έ ν-τ φ
δέ. Έξ εκείνων δέ τών κτημάτων (τοΰ άντιδίκου) τά όποια έγώ διεκδικώ

- (πρός τό δημόσιον) διά τό έν μεν ώρισα άξίαν πέντε μνάς διά τό άλλο δέ
χιλ. δραχμάς, ήτοι τό μεν εν έκ τών άμφισβητουμένων κτημάτων έξετίμησα

-άντί 5 μνών τό δέ άλλο άντί χιλ.. δραχμών, τό τετίμη νται γάρ καί
έ π ε γ ρ α "ψ άμ η ν (γάρ) είναι οί δύο λόγοι, δι' ους ρ ά δ ι ό ν έ σ τ ι γ ν ώ-
ν α ι..... Τό γάρ ένταΰθα δύναται νά ληφθή καί ώς διασαφητικόν. Και ει...—

. προσέτι δέ άν (τά δύο αύτά κτήματα) άξίζωσι περισσότερον τοΰ ποσού τούτου
«ί^τών 15ΟΟ δρχμ.) τό περίσσευμα θά λάβη ή πόλις (τό δημόσιον). Περί της
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ύποΟΐσεοος Ιδ. Σ. § 419—άποχηρυχ&έντων ένν. τών κτημάτων=δταν ποιλη-
•Οώσιν έν τή δημοπρασία (πάντα) τά κτήματα τοΰ Έράτ.=δταν γίνη ή δημο-
πρασία— [Συμπλήρωα. τάς προτ. Μετά ποίαν πράξιν, πότε και διατί άξιώ
ψηφιοϋήναί μοι..; Πώς ώρισάμην έμαυτω τό 1)3; ' Ράδιόν εστι γγώναι τί; Διά.
τίνας λόγους ράδιόν εστι γνώναι τοΰτο εκ τοΰ τιμι)ματος; Ύπό τίνα προνπό&ε-
σιν και πότε ή πόλις λ.ήψεται τό περιττόν;).

ΠΕΡΙΕΧΟΜ· Άςίουσις τοΰ ενάγοντος νά λάβη τήν μερίδα τον Ερασι-
στράτου. Ό ενάγουν ουρισεν υπέρ έαυτοΰ τδ 1)3 τής δλης (ένυποϋήκου) πε-
ριουσίας. Εύδιάγνουστος ή άπαίτησις τοΰ ένάγοντος έκ τής έκτιμηθείσης άξιας
τών κτημάτων. Ή ολη περιουσία τών όορειλετων έξετιμήΟη περισσότερον τοΰ
ταλάντου, τά δ5 ύπό τοΰ ένάγοντος άμορισβηχούμενα κτήματα άντί 1500 δρα-
χμών μόνον. Τήν τυχόν έπι πλέον άξίαν αύτών άς λάβη τό δημόσιον.

ΠΡΟΣΠΓΤ· - ΠΡΑΓΜ- τά Έρασιφόοντος δημεύειν. Τό δημόσιον είχε
δημεύσει τήν περιουσίαν δλην τοΰ άποθανόντος ήδη Έράτωνος έπ' ονόματι,
τοΰ διαχειριζομένου αυτήν πρεσβυτέρου υίοΰ του Έρασιοροϋντος και ούχί μό-
νον τό μερίδιον τοΰ Έρασιορώντος (Πρβλ. και § δ). Τά δύο μέρη. Τά δύο
τρίτα τής δλης περιουσίας (τών 3 άδελαρών) είναι τά δύο μερίδια,ήτοι τό τοΰ-
Έρασιφώντος καί τό τοΰ Έράτωνος, άτινα άφίνει τω δημοσίου, και ζητεί νά-
λ.άβη μόνον τό εν τρίτον, ήτοι τό μερίδιον τοΰ Ερασιστράτου, διότι έπ' αύ-
τοΰ ειχεν ήδη λάβει καί κατοχήν πρό πολλοϋ (§ 5). — άξιώ ένν. νΰν δηλ. έν
τ Γ) μετά τοΰ δημοσίου διαδικασίο/. ταύτη. Ό δανειστής ζητεί ήδη συμβιβα-
σμόν μετά τοΰ δημοσίου δι' ευτελές ποσόν τήν ανάγκην οριλ^οτιμίαν ποιούμε-
νος, ους φαίνεται. Πρβλ. καί § 9. — καί πρότερον. Άναορέρεται είς τήν έν
3 επί Ξεναινέτου καταδίκην τοΰ Ερασιστράτου, την άχρίβειαν. "Ο διάδικος
λ.έγει ότι δέν έξήτασε μετά προσοχής νο'ι όρίση τδ 1)3 άκριβοϋς, διότι Οέλει.
νάποδείξη ότι δέν εννοεί νάντιστρατευθή είς τά συμφέροντα τοΰ δημοσίου εξ.
ίδιοτελείας, αλλ.5 ότι άρκεΐται είς τά όλ,ίγα χάριν τοΰ δημοσίου, ει καί δι-
κά, ι ο ΰτα ι νοϊ λάβη πολλά (Πρβλ., τά έν § 1 σχετικά), τον έ π ιγεγ ραμμένου τοις
χρήμασι. Πρόκειται περί τών πάντων κτημάτουν τοΰ Έράτωνος τών δημευ -
Οέντων έπ' ονόματι τοΰ πρεσβυτέρου Έρασιορόΰντος, ών ή μέν γενική έκτί-
μησις (τ ε τ ί μ η ν τ α ι) έγένετο ύπό τοϋν άπογραορέουν (§ 4), έκτιμησάντων
πάντα αντί ποσοΰ μεγαλυτέρου τών 6 χιλ.. δραχμ. ή δέ τοϋν Σορηττοϊ (ου ν ά μ-
ορ ι σ β η τ. - έ π ε γ ρ α ψ ά μ η ν) κτημάτων έγένετο ύπό τοΰ διαδίκου έκτιμή-
σοιντος αύτά άντί 15ΟΟ δραχμών (Πρβλ^. καί § 9). — τω μέν - τω δέ. Έκ τού-
του οραίνεται δτι πρόκειται περί δύο κτημάτων εύρισκομένοον έν Σφηττώ άλλά
κεχωρισμένων άπ' άλλήλουν. μνδίς. Ή μνά δέν είναι νόμισμα (ώς καί τό τά-
λαντον § 2) άλλ' ονομασία χρηματικοΰ ποσοΰ 100 δραχμών Αττικών, χιλίας
δραχμάς. τοΰτο χάριν ποικι/.ίας ειπεν ό όήτωρ άντί νά εϊπη δέκα μ ν ά ς.
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Αμφότερα τά δύο ταΰτα έν τω Σφηττώ κτήματα έξετίμησεν ό διάδικος αντί.
ΙδΟΟ δραχμών. *Ατϊοκηρυχ&έντων' τό ρήμα τοϋτο λ,έγεται έπί δημοπρασίας:
καί δημιοπράτων κτημάτων. Πρόκειται δέ περί τής επικείμενης ύπό τοϋ δη-
μοσίου έκποιήσεως τών κτημάτων τοϋ Έράτωνος, τών δημευθέντων (κατασχε-
θέντος) έπ' ονόματι τοϋ Έρασιφώντος, καί έν οις περιλαμβάνονται καί τά
ύπό τοΰ διαδίκου κατεχόμενα άπό τριετίας ήδη δύο έν Σφηττώ κτήματα.
λήψεται. Αύτός εκτιμά τοσούτου τά δύο αύτά κτήματα, άν δέ άγοραστής τις
προσφέρη κατά τήν δημοπρασίαν πλεϊον τίμημα τών 1500 δραχμών τοϋτο
"θά λάβη ή πόλις. Διά τής τε?.ευταίας ταύτης δηλώσεως συμπληροΧ τό άνω-
τέρω «ο ύ τήν ά κ ρ ί β ε ι α ν έ π ι σ κ ε ι|> ά μ ε ν ο ς» καί άποδεικνύει ότι
υ ν τω ς δέν έλεπτο?>.όγησεν έν τή έκτιμήσει τής περιουσίας τοϋ οφειλέτου του
προκειμένου ήδη περί τοϋ δημοσίου. [Έρωτ. Τί έδικαιοΰτο αρχικώς νά λάβη
ό δανειστής καί εις τί περιορίζεται νϋν ; Ποίον μερίδιον θεωρεί έαυτφ άνή-
κον καί διατί ; Ποΐός τις φαίνεται ό δανειστής απέναντι τοϋ δημοσίου ήδη
καί διατί ; Πόσαι καί τίνες άπογραφαί τής περιουσίας είχον γίνει ; Πόσα
κτήματα ύπήρχον έν Σφηττώ ; Περί τής δημοπρασίας τίνων κτημάτων πρό-
κειται νϋν ; Τίνα νέαν ύποχώρησιν ποιείται ό δανειστής κατά τήν δημοπρα-
σίαν ; ]

ΚΑΛΛΙΛΟΓ· ΕΞΕΤΑΣΙΣ· Μετά τέχνης ρητορικής λέγει ένταΰθα τό «α-
φ ε ί ς τ -Γ| πόλε ι» καί τό «ο ύ τ ή ν ά κ ρ ί β ε ι α ν», ίνα απόδειξη ότι
κήδεται πρό παντός τοΰ συμφέροντος τοΰ δημοσίου καί διάθεση ούτω ευμε-
νώς ύπέρ έαυτοΰ τούς δικαστάς. Διό. τών έν άρχή τής § 6 γίνεται τό πρώτον
ι ήδη κατάδηλ.ον ότι, ή παροΰσα δίκη γίνεται μεταξύ τοΰ δημοσίου καί πι-
στιυτοΰ ίδιιότου καί δτι πρόκειται περί δημοσίου άδικήματος (πρβλ., καί τήν
ύπόθεσιν τοΰ λόγου). Καί τήν νέαν ταύτην δήλωσιν (τό περιττόν ή πόλις λ,ή-
•ψεται) τεχνηέντως καί σκοπίμως ποιείται πρός ευμενή διάθεσιν τών δικα-
στών. Παρατήρησον τό παιγνίδιον μεταξύ τών συνωνύμων τ ι μ ή μ α τ ο ς - έ-
π ι γ ε γ ρ α. μ μ έ ν ο υ - τ ε τ ί μ η ν τ α ι - έ π ε γ ρ α ψ ά μ η ν καί τήν ποι-
κι?άαν τώλ' μ ν ά ς - δ ρ α χ μ ά ς.

ΔίΔΑΓΜ- Προκειμένου περί τοΰ δημοσίου έσο πάντοτε γενναιόδωρος καί
υποχωρητικός. (Διατί;)—[Είπέ τό νόημα τών §§ τούτων\.

! § Ο- Ύ» Α' ενότ^ς. Αξιώσεις τοϋ διαδίκου

παρά τον δημοσίου.

·-··-■ .. . . -ϊ -...ν ί '. ■ "·-,:.·· Γ.Ί Λ ■"· " " >1 ■'■:-'■:·· .

§ 8 *αΙ 9- ΜαρτυριχαΙ καί έγγραφοι Αποδείξεις ταΰ διαδίκου.

ΛΕΞ-ΦΡΑΣ- παρέχομαι μάρτυρας. § 2.— μισ&οΰμαι. § ό.— Το χωρίον

— τό κτήμα, ό άγρός (χωράφι). — άμφισβητώ § δ.—αρχοο=ειμαι, διατελώ-

Η
!!
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•άρχων, λαγχάνεται ή δίκη πρός τινα=γίνεται ή δίκη έκόικάσιμος παρά τινι
,(άρχοντι) πρβλ. καί § 5. — απογραφή=ή έκθεσις τής καταγραφής τών κτη-
ίμάτων είτε τά δημόσια βιβλία (τών υποθηκών νϋν) πρβλ. καί § 4.— χρήματα
—κτήματα § 7.— αμφισβητώ τινί τίνος § δ.

ΣΎΝΤΑΞ-ΕΡΜΗΝ· ϊνα είδήτε~ϊ\·α δέ μάθητε. Ή τελική πρότ. προσ-
διορίζει τό κύριον ρήμα παρέξομαι* Ιδέ τήν σύνταξιν τοϋ ρήματος
ταντά εστι. Τί σύνταξις είναι; τους μεμισ·9·ωμένους.= εκείνους οϊτινες έχουσι
μισθώσει (ενοικιάσει) παρ' έμοϋ τό έν Σφηττώ κτήμα (=άγροΰς). — έπειτα...
Ή σειρά είναι- έπειτα παρέχομαι (μάρτ.) τούς γείτονας τοϋ Κικυννοϊ (χο>
ρίου).— ημάς (=εμέ) άμφισβητονντας=δτι ήμεϊς διεκδικοϋμεν τό έν Κι-
κύννη χωρίον. Τί μετοχ. είναι ή έκ τοϋ ϊ σ α σ ι ν (οιδα) εξαρτώμενη ά μ φ ι-
σ β η τ ο ϋ ν τ α ς (Σ. § 458 ς') ; Τί σημαίνει ή αιτ. τρία έτη (Σ, § 157 γ');
—έ'τι δέ έι·ν. παρέξομαι μάρτυρας, τούς άρξαντας=τούς άρχοντας (=δικα-
στάς) ένοιπιον τών οποίων εισήχθησαν πρός συζήτησίΛ' (έγένοντο έκδικάσιμοι
διά κλήρου) αί δίκαι. άναγνωστθήσονται ένν. ύπό τοϋ γραμματέως, μάλιστα
==κυρίως (κάλλιστα) θά μάθητε.... Οντε νεωστί, άξιονμεν = δτι ούτε πρό ολί-
γου χρόνου διατεινόμεθα ότι τά κτήματα αυτά (τοϋ Ερασιστράτου) εινσ.ι ιδικά
μας (= μου) ούτε διαδικαζόμεθα πρός τό δημόσιον περί περισσοτέρου χρη-
μάτων τιόρα παρά (περί όσων διεδικαζόμεθα) πρός τούς ίδιώτας κατά τόν
παρε?νΟόντα χρόνον (=πρότερον). Ή σύγκρισις γίνεται μεταξύ τοϋ ν υ ν ί
(τιόρα δά δηλ. έν τή παρούση δίκη) καί τοϋ τω έμπροσθεν χ ρ ό ν ω
(—πρότερον), άλλ' έν ταύτώ υπάρχει καί διαφορά τών προσοόπων (τό δημό-
σιον— οί ίδιώται). Τό δέ ά μ φ ι σ β η τ ο ϋ μ ε ν ένταϋθα είναι σχεδόν ουχώ-
νυμον τοϋ ά ξ ι ο ϋ μ ε ν πρβλ. καί τό έν § 6 ά ξ ι ώ. Καί μοι κάλει ίδ § 2.—
[Συμπλήρωσ. τάς προχ. Προς τίνα σκοπόν παρέξομαι ύμΐν μάρτυρας; Τ ίνας
γείτονας παρέξομαι; Τίνας άρξαντας παρέξομαι; Τί γνώσεαϋε έκ τούτων];

ΠΕΡΙΕΧΟΜ· 'Ο ενάγων δηλοΐ ότι θά προσαγάγη μάρτυρας πολλούς καί
ότι θά άναγνοόση τάς άπογραφάς τής ένυποθήκου περιουσίας δηλ.οτι θά προσ-
αγάγη μαρτυρικός καί έγγράφους άποδείξεις. Έκ τών άποδείξεων τούτων θά
βεβαιωθώσιν οί δικασταί ότι ό ενάγων δικαίους ζητεί τήν άπαίτησίν του.
Πρόσκλησις μαρτύροη'.

ΠΡΟΣΠΓΤ·-ΓΤΡΑΓΜ· ταϋτα = τά περί άπογραφής καί εκτιμήσεως τής
ένυποθήκου καί δεδημευμένης περιουσίας τοϋ Έρασιφώντος είρημένα έν § §
6 καί 7.τούς μεμισϋωμένονς . Ούτοι είναι εκείνοι, οις κατά τά έν § ό έπί τριε-
τίαν (ήδη 3 έτη) μεμίσθωκε τά Σφηττοϊ δύο κτήματα, τό Σφηττοϊ χωρίον
τοϋ Κικυννοϊ. Ένταϋθα περιληπτικώς ώνόμασε τά κτήματα χωρίον, έν ω
§ 5 τά αύτά ονομάζει άναλελυμένως τά Σφηττοϊ (κτήματα) καί τών
Κικυννοϊ (κτημάτων).— "Ηδη 3 έτη. Έκ τούτου φαίνεται ότι άμα πα-
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ραλαβών ό πατήρ τοΰ διαδίκου Τ] ό διάδικος αυτός τά ΣφηττοΤ κτήματα επε-
χείρησε νά καπαλάβη καί τά Κικυννοΐ. τονς πέρνσιν άρξαντας. Ούτοι είναι
οί θεσμοθέται ένοόπιον τών οποίων ό διάδικος έλαχε τήν δίκην του. Όνομά-
ζονται δέ άρχοντες καί όχι δικασταί, διότι ήσαν καί άρχοντες καί δικασταί
αναλόγως τών ποικίλων καθηκόντων ά είχον* ούτω καί οί στρατηγοί άλλα-
χοΰ ονομάζονται άρχοντες κ.λ.π. τούς νϋν. έν αντιθέσει πρός τούς πέρυσιν
άρξαντας. αί άπογραφαι. Εννοεί ού μόνον τήν ύπό τών απογραφέων γένο-
μένην άπογραφήν τής δεδημευμένης περιουσίας (§ 7 καί 4) άλλά καί τήν ύπό
τοΰ δανειστού διαδίκου γένομένην. Ή άνάγνωσις τών απογραφών είναι ή
έγγραφος άπόδειξις τοΰ διαδίκου προστιθεμένη είς τάς προηγουμένας μαρ-
τυρικάς αποδείξεις (ήτοι α' τούς μεμισθωμένους, β' τούς γείτονας, γ' τοϋς
άρξαντας, δ' τούς ναυτοδίκας καί ε' τάς άπογραψάς), 'Ανεγιγναισκοντο δ' αί
άπογραφαι επί τή αιτήσει τοΰ διαδίκου ύπό τοΰ γραμματέως, ώς και οί
νόμοι και έγγραφοι μαρτυρίαι κ.λ,.π. έπιλαμβανομένου τοΰ ύδατος τής κλε-
ψύδρας κατά τήν άνάγνωσιν. εχ τούτων. Αναφέρεται ουχί μόνον είς τας
άπογραφάς άλλ' είς πάντα τά προηγούμενα (άπό §4—9). Καί τά μεν «ούτε
ν ε ω σ τ ί... ε ι ν α ι» θά μάθίοσιν οί δικασταί παρά τών μεμισθωμένων, τών
γειτόνων, τών αρχόντων καί τών ναυτοδικών, τά δέ «ούτε ν υ ν ί... τ οϊς
I δ ιώτα ι ς» έκ τών απογραφών, είς άς αναφέρονται καί τά έν § 7 είρη-
μένα σχετικά, πλειόνων. Παρά τοΰ Έρασιφώντος διεζεδίκει ό διάδικος
άπασαν τήν περιουσίαν (§ 5), παρά δέ τοΰ δημοσίου μόνον τό 1]8, ήτοι τό
μερίδιον τοΰ Ερασιστράτου (§ 6). "Οθεν ένταΰθα μετά λιτότητος λέγει ό τ ι
δέν ζητεί πλείονα παρά τοΰ δημοσίου άν'ίί νά εΐπη ότι ζητεί όλι-
γώτερα ώς καί πρότερον δτι δηλ. δέν μετέβαλε τακτικήν έξ απληστίας άλλ'
εμμένει είς τά δικαιώματά του (πρβλ. § 6... τήν άκρίβειαν)< — χάλει
μάρτνρας ίδ. § 2. Οί μάρτυρες ένταΰθα τίνες είναι καί τί θά μαρτυρήσω-
σιν ; Κάλει-άνάγνω·&ι. Ταύτα λέγει διότι αυτόκλητος ό γραμματεύς δέν ήδύ-
νατο ούτε μάρτυρας νά καλέση ούτε άπογραφάς ή άλλο τι γράμμα νάνα*
γνώση. Πρβλ. καί τά έν § 2 σχετικά. [Έρωτ> Πόσων ειδών αποδεικτικά μέσα
μεταχειρίζεται δ διάδικος; Τίνας μάρτνρας και τίνα ξγγραφα> Τί ϋά μαρτνρή*
σα>σιν οί μάρτυρες και τί ·&ά άποδείξωσι τα. έγγραφα;]

Κ Α ΑΛΆ" Γ· ΕΞΕΤΑΣ ΙΣ· Επίτηδες συσσίορευει πολλούς μάρτυρας, έπΐ-
ίτροσθέτει δέ καί επισήμους εγγράφους αποδείξεις ίνα παραστήση μείζον τό
δίκαιόλ' «ου καί έκπληξη τούς δικαστάς. Τεχνηέντως δ' έν τέλει μεταχειρίζε-
ται διά τοΰ «ούτε π λ ε ι ό ν ω ντ, τήν λιτότητα ή άντεναντίωσιν δι' ής τό
μέγα εκφράξει μικρότέρον τού πραγματικού ίνα έμποιήση καλήν ύπέρ εαυ-
τού τήν έντύπωσιν. Διά τών πραγματικών τούτων αποδείξεων καταφαίνεται

6
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τό δίκαιον τοΰ διαδίκου. Διό φαίνεται δτι έκέρδισεν έν τή δίκη τό αίτηθέν
1]3 τής δεδημευμένης περιουσίας.

Ένταΰθα τεί,ευτα ή ΔΙΗΓΗΣΙΣ τοΰ λόγου καί έπεται είτα δ ΕΠΙΛΟΓΟΣ·
ΔΙΔΑΓΜ· Τί διδασκόμεθα έκ τ (ο ν είρημένων ένταΰθα δσον άφορα είς τόν
τρόπον καθ' δν πρέπει νά έπιζητώμεν τό δίκαιον μας ;

Είπε τό νόημα τών § § 8 καί ίλ.
^ 8 κα.1 Ο. Ε' οδική ενότν^ς. Αποδείξεις τοΰ διαδίκου

ττερι τοΰ δικαίου τών αξιώσεων του.

§ 10 Το δίχχιον τοΰ διαδίχου είναι φανερόν.

ΑΕΞ -ΦΡΑΣ. ψηφίζομαι τινί τι (μέσ';=δι* άποφάσεο;>ς κρίνω τι υπέρ
τίνος ή δίδω εις τινά τι (έπι τών δικαζόντων).—τό διαδίκασμα=το άντικεί-
μενον τής διαδικασίας, ήτοι τής μετά τοΰ δημοσίου ταύτης δίκης έπι άντι-
ποιήσει. πρβ?». καί § ί. — αποδίδα>μι — δί&ω τι οπίσω, έπιστρέφοο τι. δέομαι
Τίνος = παρακαλώ τινα. εναντίον τινος=εν<οτΐιόν τίνος.

ΣΥΝΤ-'ΕΡΜΗΝ. οτι άξιώ... αλί3 (οτι) άξιώ. Αί είδικαί προτ. είναι
άντικείμενα τοΰ κυρίου ρήματος άποδέδεικτα ι... ώ δικασται ίδ. § 1.—-
ον παρά τό δίκαιον άξιώ—ν.ατά τό δίκαιον (δικαίως) άξιώ. Τί σημαίνει ό
έμπρόθ. προσδιορισμός; -ψηφίσαο·&αι. άντικ. τοΰ άξιώ. ^ώς καί τό κατω-
τέρω α π ο δ ο θ ή ν α ι). τοΰ δέ ψηφίσασθαι ύποκ. ένν. τό ύ μ ά ς
τά δέ μ ο ι καί διαδίκασμα είναι άντικείμ. αύτοΰ, διότι εινε μέσον=
δτι ουχί αδίκως άξιώ νά μοί διύσητε (νά κρίνητε υπέρ έμοΰ) διά τής άπο-
φάσεώς σας τήν άπαίτησίν μου, ήτοι τό άγτικείμενον τής παρούσης δίκη:
δηλ. τάς 1500 δρχμ. (§ 7). — άλλ'...άξιώ ένν. πάλιν τό δτι. τη πόλει=νπες
τής πόλεοος. τών έμαντον.Έκ τών είς έμέ άνηκόντων. Τί γενική είναι; άφεί,
=άφ' ου άφήκα. τοϋτο (δηλ. τό διαδίκασμα) άντικ. τοΰ ά π ο δ ο θ ή ν α ι =
άλλ' άξιώ ^άπαιτώ) νά μοί (άπο) δοθή τοΰτο. άποδέδεικται=εγει άποδειχθϊ
ήδη έκ τών είρημένων. δοκεΐ μοι. Τούτου ύποκ. είναι τό δ ε η θ ή ν α
(Λιατί ; 2. § 470 ί, άντικείμ. δέ τό εΐ ν α ι=νομίζω δτι δίκαιον είνε νί
παρακαλέσιυ. ό καί έπιδοτικός=έκτος τών άλλων (τών άποδείξεονν άς έφερϊ
περί τοΰ δικαίου μου κλπ.) καί νά σας παρακαλέσο}. -υμών τε καί τών σνν
δίκων. άντικείμενον τοΰ δ ε η θ ή ν α ι ^διατί κατά" γενικήν ;)=^ού μόνο·
νά παρακαλέσοο υμάς άλλά καί τούς συνδίκους (νά παρακαλέσω,} ενώπιον σα
(ενν. υπέρ τής άπαιτήσειός μου).

[Συμπλήρωσ. τάς προτ. Τί καί τί άποδέδεικται ; Τί καί τί άξιώ ; Πότ<
άξιώ άποδοθήναί μοι τοΰτο ; Ποιον δοκεϊ μοι και τί δοκεί μοι ;]

ΠΕΡΙΕΧΟΜ· Ό ενάγων απέδειξε διά τής άγορεύσεώς του δτι δίκαιου
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τα ι νά ζητή τήν άπαίτησίν του. Ό ενάγων θεωρεί καλόν νά παρακαλέση έν
τέλει καί τοΰς δικαστάς του υπέρ τής απαιτήσεως του.

ΠΡΟΣΏΠ· ΠΡΑΓΜΑΤΑ· οΰ σταρα τό δίκαιον. Τοΰτο λέγει διότι έχει
υπέρ εαυτού έπίσημον άπόφασιν τών δικαστών κατεδικάσατο και
§ 6 έ γ ν ο') κ α τ β). Άλλως τονίζει διά τής φράσειος ταύτης επίτηδες έν
άρχή τεθείσης ^άντί τής μετριωτέρας δ ι καί ω ς ή κατά τό δίκαιον^
και εξαίρει τεχνηέντως τό δίκαιον του. ψηφίοασ&αι. Τοΰτο είναι έμφαντι-
κοοτερον τοΰ έν § 6 ·ψ η ψ ι σ θ ή ν α ι, λέγεται δηλ. ύπό τοΰ διαδίκου μετά
μείζονος δυνάμεως, διότι ό διάδικος ήδη άποδείξας ότι προβάλλει νόμιμον
και δικαίαν άξίοοσιν έχει μείζον θάρρος και οιονεί επιβάλλει τοις δικασταΐς
νά έκδίόσο^σιν ύπέρ αύτοΰ τήν άπόφασίν τοον ουχί κατά χάριν άλλά κατά
καθήκον. Διό καί επιφέρει εύθύς κατοοτέρω τό ά ξ ι ώ μοι άποδο-
•θ ή ν α ι, δι' ού όηλοΰται ότι ό διάδικος ειχε τό κτήμα τοΰτο, άδίκως δ' ή
πόλις έστέρησεν αύτόν τοΰτο, καί οιονεί ότι δέν θά χαρισθη εις αύτόν ή πό-
λις νΰν ά?λ' αύτός χαρίζεται εις τήν πόλιν. Τοΰτο σημαίνουσι καί αί παρα-
τεθεΐσαι άντωνυμίαι αύτός καί έ μ α υ τ ο ΰ. Τό διαδίκασμα. Τοΰτο είναι
τό έν § 6 είρημένον «τά Ερασιστράτου» ήτοι τό 1^3 τής όλης περιουσίας
δηλ. τό Σφηττοϊ χωρίον 8) τό έκτιμηθέν άντί 1500 δραχμών. Καί έκ
τούτου ώς καί έκ τής έν § 1 διαδικασίας οραίνεται ότι έν τη δίκη
ταύτη πρόκειται περί δημοσίου διαδικάσματος. τών έμαυτοΰ. Τοΰτο λέγει
άντί νά εΐπη τό «πάντοίν τών τοϋ πατρός Έράτοονος» διότι υπέρ ιτάντων
άγωνισθείς έν τω δικαστηρίω ό πατήρ του ένίκησε τόν Έρασίστρατον 3
παντός τοΰ συμβολαίου -κατεδικάσατο καί § ό ύπέρ α-
π α ν τ ο ς - ή τ τ ή θ- η). — Επίτηδες δ' ονομάζει έ α υ τ ο ΰ τά κτήματα ταϋτα
ϊνα δείξη τήν είς τό έαυτοΰ δίκαιον πεποίθησιν. άποδέδεικται. Έκ τής όλης
διηγήσεως τοΰ λόγου έχει άποδειχθή κατά τήν πεποίθησιν τοΰ ομιλούντος
ότι δικαίως άξιοι ούτος τό 1]3 καί ότι χαρίζεται μάλιστα είς τήν πόλιν
άφείς αύτη τά 2]3 τής αύτφ ανηκούσης έπιδίκου περιουσίας τοϋ Έράτωνος.
και δεη&ηναι. Διά τούτου δηλοΐ ότι περιττήν σχεδόν θεωρεί τήν παράκλη-
σιν καί ότι υποβάλλει αύτήν μόνον κατά τυπικήν ύποχρέο;σιν. Καί διά τούτου
δεικνύει τήν είς τό έαυτοΰ δίκαιον πεποίθησιν. εναντίον νμών. Ένοόπιόν
σας, ?».έγει ό διάδικος, πρέπε; νά παρακαλέσω τούς συνδίκους καί ουχί ιδία
καί κρύφα, όπερ θά παρείχε τήν ύπόνοιαν δεκασμοΰ. Καί τοΰτο τεχνηέντως
λέγει ϊνα δείξη άπάθειαν, είλικρίνειαν καί πεποίθησιν είς τό έαυτοΰ δί-
καιον. τ ώ ν σννδίκοαν. Περί τούτων ίδέ Είσαγ. Θ' καί ύπέρ Μαντιθέου § 7·
Ούτοι εΤ,χον μεγάλην δύναμιν έν Αθήναις ή δ' άρχή αυτών διετηρήθη έπί
πολύ μετά τούς 30. Σήμερον σύνδ ικο ι λέγονται οί έπίτροποι όρ-
φανικών περιουσιών.—\°Ερωτ· Μ?τά ποίου θάρρους ομιλεί ένταϋθα ό διά-



δικός καί διατί ; Τί ζητεί νϋν ουιος ; Τί έχει αποδείξει ήδη καί πώς υπο-
βάλλει τήν παράκλησίν του ; Τίνας καί τίνας παρακαλεί ; Τί ήσαν οί σύνδι-
κοι τότε καί τίνες ονομάζονται ούτω νϋν ;]

Κ ΑΛΛΙΛΟΓ· ΕΞΕΤΑΣΙΣ· Ή § αύτη είναι ό τοϋ λόγου επίλογος, δι'ού ό
ρήτωρ συγκεφαλαιοΐ τά είρτ;μένα καί παρακαλεί τούς δικαστάς υπέρ έαυτοΰ.
Τήν μέν συγκεοραλαίωσιν τονίζει διά τοϋ άποδέδεικται, τήν δέ πα-
ράκλησίν υποβάλλει τεχνηέντως πρός τε τούς ήλιαστάς και πρός τούς συμ-
παρακαθημένους συνδίκους. Καί δι' δλου τοΰ έπιλόγου άλλ' ίδί</ διά τοΰ
ά ξ ι ώ ψηφίσασθαι καί ά ξ ι ώ ά π ο δ ο 0 ή ν α ί μοι, διά τοΰ
α ύ τ ό ς καί έ μ α υ τ ο ΰ, διά τοΰ άπο δέδεικται καί τοϋ ο ύ
παρά τό δίκαιον, διά τοϋ καί δ ε η θ ή ν α ι καί τοΰ εναν-
τίον ύ μ ώ ν, άτινα πάντα τεχνηέντως λέγει, δεικνύει τήν εις τό έαυτοΰ
δίκαιον πεποίθησιν, όπερ διαϋέιει τούς δικαστάς ύπέρ τοϋ διαδίκου. Ό επί-
λογος εινε βραχύς άλλά τεχνικώτατος.

ΔΙΔΑΓΜΑ· Πώς πρέπει νά ζητώμεν τό δίκαιον ημών πάντοτε ;

Είπε τό νόημα τοΰ έπιλόγου.

§ ΙΟ. Γ' ίΛεΟοδ'.κή ένότ^ς. Ό ΕΠΙΛΟΓΟΙ ΤΟΥ

ΛΟΓΟΥ, Σν γ κεφάλα κο σι ς καί παράκλησις,

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ· Ό ομιλών διάδικος άποδείξας δτι ώς κληρονόμος
τοϋ αποβιώσαντος πάππου του δικαιούται νά λάβη παρά τών κληρο-
νόμων τον Έράτωνος, άρχικοϋ οφειλέτου τοϋ πάππου, τον 2 τάλαντα
ζητεί ηδη έν τη γινομένη μετά τοϋ δημοσίου διαδικασία ταύτη ίνα τό
δημόσιον άρη την δήμευσιν άπό τής ένυποΟήκου περιουσίας τούλάχι·
στον όσον άφορα εις τό μερίδιον τοϋ "Ερασιστράτου, δ νομίμως άπό
τριετίας ηδη κατέχει,-καί παραιτείται υπέρ τοϋ δημοσίου της υπολοί-
που άπαιτήσεώς του. Τό δίκαιον τοϋ ομιλούντος διαδίκου είναι προ-
φανές, άποδεικννεται δ' άμα καί έκ σπουδαίων και επισήμων μαρ-
τυρικών άποδεΐζεων, ετι δε και δι' επισήμων έγγράφων. Έκ τού-
των έζάγίται δτι ο ενάγων ένταϋ&α έκέρδισε τήν δίκην ύποχρεω&έν-
τος τοϋ δημοσίου νά άφ>ήση αύτφ τά άντι 1500 δραχμών έκτιμη-
ϋέντα ύπ' αύτον έν Σφηττψ δύο κτήματα, Κατά ταντα ό άγών έν
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τανΰα είναι, δημόσιοςι διότι ό ρήτωρ αγωνίζεται πρός τό δημόσιον αν-
ρίως. Ό λόχος άπηγγέλϋή εν τη Ηλιαία ενώπιον τών ηγεμόνων
αύτης συνδίκων έν ετει 397 π. Χ, ώς εξάγεται έκ τών έν § 5 είρη-
μένων η δ η τρία ε τ η με μ ίσϋωκα έν σ χέσει και πρός τά
έν § 3 κατ εδικάσατο έπΙΞεναι ν έ τ ο υ.

ΚΡΙΣΕΙΣ. 1 Τά επιχειρήματα τοΰ ρήτορος είναι άρκοΰντως πειστικά και
αί αποδείξεις αναμφισβήτητοι. Μεγίστην δέ δύναμιν έχουσιν έν τφ λόγω
τούτα» ιδίως αϊ τρεις μαρτυρίαι αϊτινες έπικυρούσι τελείως τά λεγόμενα.

2. Ό λόγος ούτος είναι καθόλου ειπείν άπλοΰς, άφελής καί σύντομος, άνευ
πολλών ρητορικών σχημάτων. Μόνον δέ σχεδόν αί καλούμεναι ά τ ε χ ν ο ι
πίατεις(') ύπάρχουσιν έν αύτώ, έν αΐς παρατηρείται ή σαφήνεια καί ή
συντομία τοΰ Λυσίου. Διά τής όπλότητος δέ καί συντομίας ταύτης ό ρήτωρ
θέλει νάποδείξη τήν μεγάλην είς τό εαυτού δίκαιον πεποίθησιν.

3. Ή δέ οικονομία τοΰ λόγου είναι αρκούντως τεχνική. Είς τό σύντομον
άλλά τεχνικό")τατον προοίμιον επακολουθεί ή άφελής, απλή καί σύντομος
άλλ' εκφραστική διήγησις τών πραγμάτων μετά τών επισήμων έν τέλει μαρ-
τυριών, τέλος δέ ό συντομώτατος, άξιοπρεπέστατος καί τεχνικιοταος επίλογος.

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ- 1. "Ενωσον πάσας τάς μεθοδικάς ενότητας
τοΰ λόγου και διηγήθητι συντόμως δλην τήν υπόθεσιν αύτοΰ.

2. Διάκρινον τό προοίμιον, τήν διήγησιν και τόν επίλογον τοΰ
λόγου καί χαρακτήρισον αυτά.

3. Άνάπτυξον ιδία την διήγησιν τοΰ λόγου επί τή βάσει τών
επιγραφών.

4. Είπε τί παρατηρείς ώς πρός τόν δλον λόγον και ώς πρός τήν
οίκονομίαν αύτοΰ.

5. Είπε τά σπουδαιότερα πραγματικά γεγονότα, τά άξιολογώτερα
ρητορικά τεχνάσματα και τά υψηλότερα διδάγματα τοΰ λόγου τουτου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣ ΙΣ· Ποΰ πότε και μεταξύ τίνων έγένετο ή πεςι ης ένταϋΰα
πρόκειται δίκη ; Διατί ή επιγραφή αϋτη τον λόγου και τις άλλη είδικωτέρα δύνα-
ται νά τΒ&ϊ] ; Πώς άπέδειξεν ό ένάγων ότι ώφείλοντο αύτφ χρήματα, πόσα και
παρά τίνων ώφείλοντο ; Τί επραξε τό δημόσιον και τί ζητεϊ ηδη παρ' αντοΰ ό

(1) "Α τ ε χ ν ο ι πίστεις είναι αί αποδείξεις έκβΐναι, ας δεν κατα-
σκευάζει ό ρήτωρ άλλ' αΐτινε; νπάρχονριν ήδη έξωτερικαί' οίον μαρτνρίαι, νό-
μοι, έγγραφα κλπ.
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διάδικος / Τίνας και ποίου είδους μαρτυρίας προσάγει ; Ποίον τδ άποτέλεσμα
τής διαδικασίας ταύτης και τί λόγος είναι ούτος έν γένει ; '■'

ΣΥΓΚ ΡΙΣΙΣ· Και παρ' άρχαίοις έγίνοντο ώς και πασ' ήμΐν, 1) διάφορα
έ ναοκα δάνεια, ενυπόθηκα ή μή μετά διαφόριον όρων 2) κατάσχεσις καί υπο-
θήκη ού μόνον πρώτη άλλά καί δευτέρα καί τρίτη καί τετάρτη κλπ. 3) συμ-
βόλαια δανειστικά καί παραβάσεις τών όρων αυτών, καθυστερήσεις τόκων κλπ·
4) δίκαι δυνάμει συμβολαίων μεταξύ ίδκοτών πρός άλλήλους ή πρός τό δημό-
σιον 5) δημεύσεις ήτοι κατασχέσεις περιουσιών ύπό τοΰ δημοσίου, πλειστη-
ριασμοί κλπ. 6) άναβολαί καί άκυρώσεις δικών, έρημοδικίαι, ένστάσεις,
εφέσεις κλπ. ένδικα μέσα 7) άποδείξεις μαρτυρικαί ή έγγραφοι κλπ., έν γένει
δέ ό πολιτικός, κοινωνικός, οικογενειακός κλπ. βίος τών άρχαίων Ελλήνων
ήτο σχεδόν οίος καί ό νΰν τοιούτος βίος ημών.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ· Δνηγήθητι λεπτομερώς=&ήν ύπόθεσιν τοΰ λόγου γραπτώς
ή προφορικώς έπι τή βάσει πάντων τών είρημένων.

ΤΕΛΟΣ



ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ παροραματων

/  Ιζ ατίχ. 0 αντί οτε γράψον ίίτε.
» 23 \ » " 18 αντί άττέγραφον... γράψον = άττέ-

γραψον, άττέγραφον καί ά έγώ.α
> 25 οτίχ. 12 αντί βεβαιωμένα γράψον βεβιασμένα.
5· 20 » 0 γράψον Ιδ. Σ. § 160.
> 29 » 30 άντί τίνος γράψον τίνα.

31 10 άντε οί 80 γράψον ' οι 30. '
» 31 » 18 άντί διάκειντο γράψον διέκειντο.

31 » 20 άντί ΜοΊον » Ποΐον:
> 32 » 13 άντί δικοστάς , » δικαστάς.
» 34 » 32 άντί η ν γράψον ην
» 30 » 11 » (ϊμοφρόνων » δμοφρόνων.
» 37 » 2 » λογορίάζω » λογαριάζω.
> ■· 37 » 10 » δμολογονντθ)ν γράψον δμολο-

γονντων.
37 » 23 » ελεγχος » ελεγχος.

» 4 7 1 » προιμίω » προοιμίω.
49 » 31 » ακόλαστος » άκύλαστος.

» 50 » 12 γράψον (Σ. § 434 β').
» 50 7> 14 » νεωτέρων.
» 50 ' » 30 » έγώ.
» 51 » 8 άντί κ α ί γοάψον τους.

51 » 30 » ήτοι γράψον ητο.
* 53 » 27 » ρεκάλεσα γράψον παρεκάλεσα.

55 » 30 » έκατέροσ » έκατέρφ.
» 50 » 7 » έξόδον » εξόδου.
> 57  ρτ ο > 18 » Άλίαρτον » 'Αλίαρτον. κλ.  __V» /Τ ΐ'/Τ^ι^/Τ ι -"Λ----ΓΓΓΓΓΓίΊ / / VI Πι1--
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ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1 κοοοι,γ Κ·α'υαΗΕΝ8ΤΕΙΝ, ΑϋδΟΌλν&ΙΐΙΐΘ Β,βίΐοη <1θ8
Ι^δίαδ, βΐίΐβ ααίΐίΐο'β, γοβοι·^ νοη Κακι. Ρπηκ, Βθγ-
Ιίη 1899.

2 Ηεκμανν Ρκοηπεκοεη (Ο-ιΐδί&ν οβτύαιίθγ), ζ\νβϊ£Θ
&ιιΠΓ8,&Θ, Ιιθίρδίο· 1882.

3 ΟυδΤΑν ΟίΕΙ.ΒΕΚΤ-ΧΐΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, Περί τοΰ δημο-
σίου βίου τών αρχαίων Ελλήνων, έν Αθήναις 1899.

4 ΑναΣΤΛΣΙΟΓ ΖΑΚΑ, Λυσίου λόγοι καί αποσπάσματα, έν Αθή-
ναις 1910.

5 Περικα. ιασεμιδογ, Λυσίου λόγοι κατ' έκλογήν (κατά
οΐΐθπδΐθΐη καί ρ|ΐΌΐΐΐ3ΘΓ§βΓ), έν Αθήναις 1894. **

(, Εμμ. ΓΔΑΑ.νη, Λυσίου οί εν τοις Γυμνάσιο».; διδασκόμενοι λόγοι
(κατά ΡΓθ1ΐΙ)ΘΓ§ΘΓ), έν Αθήναις 189α.

7 Γεωργ. μίστριωτογ, Ελληνική Γραμματολογία, έν Αθή-
ναις 1897.

8 Ισοκράτης, Δημοσθένης Ξενοφώντος Ελληνικά και ποικίλα
άλλα βοηθήματα, μάλιστα δέ το Λεξικον τών αρχαιοτήτων κ.λ.π.

Τά βοηθήματα, παραλειφθέντα έν τη Εισαγωγή κατά λάθος, ετέθησαν
ένταΰθα.
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Χριστιανική Ή&ική, διά τήν Γ' τάξιν του Γυμνασίου. ^

2. Ξενοφώντος 'Ε?.ληνικά βιβλ. Γ' μετά ποικίλων βοη&ημάτων,

χ Λα τ^ν Α' τάξιν του Γυμ* άαίου.

- — -γ ; ' * V- "

ΙΙροοβχώς έχ?5εδονταε >ατχ τον αυτόν τρόπον

-Ξενοφώντος Ελληνικά, βιβλ. Α' καϊΒ', διά τήν Γ' τάξιν 1
του Έλλψικοΰ Σχολείου. : ■ - ..:7

..... 2. ® εν ο φ <3ν τος Έλλ ψικά βιβλ. Δ', διά τήν Α' τάξιν τον .
Γυμνασίου. V : _ '

ΐ%.\>·7ςοτ> δ ντιερ .Αδυνάτου, ό κατά σιτο πωλών κ.λ.σι. διά

- τήν Α' τάξιν τον Γυμνά)ίου. · .. *

4- Ηροδότου τεμάχια κατ έκλογήν, διά τψ Α' τάξιν τον

- Γυμνασίου. . - ' ; . ^ - . "Γ

Πωλούνται,

' Εν Αθήναις *αρά τοις κ,'-κ. Ίω. Σιδερή, Ήλ.| ^καίω^Λ Π!
Σαλιβέρω, Ν;. Τζάκ<χ, Ίω. Κολλάρω Έλευθβρουδάκη-Μπάρτ' · §1
Κ,λ π, και παρά τφ ουγγραφεΐ. ^ ν - : ^
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