
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§3.8-5 

Α1. 

α. Ο Μαντίθεος αρνείται τις εξής κατηγορίες: ότι είχε υπηρετήσει ως ιππέας, ότι ζούσε στην 

Αθήνα την εποχή των Τριάκοντα και ότι συμμετείχε με κάποιο τρόπο στο τυραννικό 

καθεστώς. 

β.  

1) – Λ: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ 

διαιτησομένους ἐξέπεμψε 

2) – Σ: οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν> 

3) – Σ: ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.2. κεφ.2 §§20-23 

Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στο γεγονός της 

κατεδάφισης των τειχών στο πλαίσιο της παράδοσης της Αθήνας για την οποία κάνει 

αναφορά ο Μαντίθεος στον λόγο του. Δίνεται, έτσι,  η ευκαιρία για εμβάθυνση στο 

συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. 

Β4.  

ιππόκαμπος, ιππόδρομος, έφιππος – συνέλευση, προέλευση, απελευθέρωση – περιουσία, 

απουσιολόγιο, παρόν – φαντασιόπληκτος, διαφάνεια, συκοφαντώ – κατοχή, ανεκτικός, 

ανίσχυρος 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.2. κεφ.4. §§1-3.5 

Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις 

Τέτοιος στάθηκε ο θάνατος του Θηραμένη. Τότε 

πια θεώρησαν οι Τριάντα πως ήταν ελεύθεροι 

να τυραννούν δίχως φόβο· όχι μόνο 

απαγόρευσαν σ' όσους δεν ήταν γραμμένοι 

στον κατάλογο να μπαίνουν στην πόλη, αλλά 

τους έδιωχναν κι απ' τ' αγροκτήματά τους για 

να τους αρπάξουν, αυτοί κι οι φίλοι τους, τη γη 

τους. Οι κατατρεγμένοι κατέφευγαν στον 

Πειραιά, μα κι εκεί συνεχιζόταν ο διωγμός· τα 

Μέγαρα κι η Θήβα γέμισαν πρόσφυγες. 

Τότε κίνησε από τη Θήβα ο Θρασύβουλος με 

Ο Θηραμένης, λοιπόν, μ' αυτόν τον τρόπο 

πέθανε. Και οι Τριάντα, επειδή πια ήταν 

ελεύθεροι να κυβερνούν χωρίς φόβο, 

απαγόρευσαν σ' όσους δεν ήταν γραμμένοι στον 

κατάλογο να μπαίνουν στην πόλη και τους 

έδιωχναν ακόμη κι απ' τα χωράφια τους, για να 

τα οικειοποιηθούν αυτοί κι οι φίλοι τους. 

Καταφεύγοντας πολλοί στον Πειραιά και 

παίρνοντας μαζί τους κι άλλους πολλούς γέμισαν 

και τα Μέγαρα και τη Θήβα με προσφυγές. 

Τότε ξεκίνησε από τη Θήβα ο Θρασύβουλος με 



εβδομήντα περίπου άνδρες και κατέλαβε τ' 

οχυρό φρούριο της Φυλής. Μια μέρα που 'κανε 

καλό καιρό βγήκαν οι Τριάντα από την πόλη να 

τους χτυπήσουν, έχοντας μαζί τους τούς Τρεις 

Χιλιάδες και το ιππικό. Όταν έφτασαν στη 

Φυλή, μερικοί νέοι τόλμησαν να επιτεθούν 

αμέσως στο φρούριο, αλλά πληγώθηκαν κι 

έφυγαν άπρακτοι. Οι Τριάντα σχεδίαζαν να 

χτίσουν τείχος για να εμποδίσουν τον 

ανεφοδιασμό των επαναστατών και να τους 

αναγκάσουν να παραδοθούν· τη νύχτα όμως 

και την άλλη μέρα χιόνισε πολύ. 

Μτφρ. Ρ. Ρούφος. [1966] 2000.  

εβδομήντα περίπου άνδρες και καταλαμβάνει το 

ισχυρό φρούριο Φυλή. Μια μέρα που είχε καλό 

καιρό, βγήκαν οι Τριάντα από την πόλη να τους 

χτυπήσουν μαζί με τους Τρεις Χιλιάδες και το 

ιππικό. Όταν έφτασαν στη Φυλή, μερικοί νέοι 

τόλμησαν να επιτεθούν αμέσως στο φρούριο, 

αλλά δεν κατάφεραν τίποτε και, αφού 

τραυματίστηκαν, έφυγαν άπρακτοι. Όταν οι 

Τριάντα σχεδίαζαν να χτίσουν τείχος για να 

εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό τους και να τους 

αναγκάσουν να παραδοθούν, τη νύχτα και την 

άλλη μέρα χιόνισε πάρα πολύ. 

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2002.  

Γ4. 

α. 

τοῖς ἔξω: είναι αντικείμενο στο ρήμα προεῖπον. 

τούτων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο ἀγρούς. 

τῶν νέων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο τινες. 

τραύματα: είναι αντικείμενο στη μετοχή λαβόντες. 

τῶν τριάκοντα: είναι υποκείμενο στην (απόλυτη) μετοχή βουλομένων. 

β. Αρκεί να αναφερθούν 5 από τους παρακάτω επιρρηματικούς προσδιορισμούς του τόπου: 

εἰς τὸ ἄστυ: προσδιορίζει το απαρέμφατο εἰσιέναι 

ἐκ τῶν χωρίων: προσδιορίζει το ρήμα ἦγον 

εἰς τὸν Πειραιᾶ: προσδιορίζει τη μετοχή φευγόντων 

ἐντεῦθεν: προσδιορίζει τη μετοχή ἄγοντες 

ἐκ Θηβῶν: προσδιορίζει τη μετοχή ὁρμηθεὶς 

ἐκ τοῦ ἄστεως: προσδιορίζει το ρήμα ἐβοήθουν 


