
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12  

Α1. 

1. – Σ: μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας  

2. – Λ: τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι 

τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας  

3. – Λ: οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε 

εἰσαγγελίαν γεγενημένην·   

4. – Σ: ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας.  

5. – Σ: Πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασθε 

οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία §§2-4 

Επισήμανση: Στο συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο ο ομιλητής τονίζει ότι είναι συκοφάντες 

οι κατήγοροι και ότι ο ίδιος είναι ακραιφνής δημοκράτης. Στη συνέχεια, απευθύνει έκκληση 

στους δικαστές να μην συμπλέουν με τους συκοφάντες, γιατί έργο τους είναι να κατηγορούν 

τους αθώους. Ο Μαντίθεος, κατά αντίστοιχο τρόπο, διαφοροποιεί τον εαυτό του από τους 

συκοφάντες κατηγόρους του, που διάγουν άσωτο βίο. Επομένως, το κείμενο θα μπορούσε 

να αξιοποιηθεί για σύγκριση αναφορικά με τον ρόλο των συκοφαντών στην αρχαία Αθήνα.  

Β4.1-β, 2-α, 3-β, 4-α, 5-β  

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου §§1-2.5 

Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις  

Ουδέποτε, Αθηναίοι πολίτες, άσκησα 

δημόσια αγωγή ή ενόχλησα κάποιον πολίτη, 

που είχε διαχειρισθεί τα δημόσια 

πράγματα, αξιώνοντας να λογοδοτήσει 

αυτός και μάλιστα, όπως νομίζω 

τουλάχιστον, υπήρξα επιφυλακτικός και στα 

δύο αυτά σημεία· επειδή όμως βλέπω ότι η 

πόλη υπερβολικά βλάπτεται από τούτον 

εδώ τον Τίμαρχο, που εμφανίζεται στο βήμα 

παρά τους νόμους, και επειδή εγώ κυρίως 

συκοφαντούμαι –και με ποιον τρόπο, τούτο 

Ποτέ έως τώρα, άνδρες Αθηναίοι, ούτε    

κατηγόρησα κανέναν για δημόσιο αδίκημα, 

ούτε ενόχλησα κανέναν, όταν έδινε λόγο για 

τα δημόσια πράγματα που διαχειρίστηκε, 

αλλ' όπως εγώ τουλάχιστον νομίζω, τήρησα 

στάση επιφυλακτική και στις δύο αυτές 

περιστάσεις· επειδή όμως βλέπω ότι η πόλη 

βλάπτεται από αυτόν εδώ τον Τίμαρχο, ο 

οποίος μιλά από το δημόσιο βήμα παρά 

τους νόμους και επειδή εγώ ατομικά 

συκοφαντούμαι –κατά ποιο δε τρόπο, θα 



θα φανεί στην πρόοδο  του λόγου μου– 

νόμισα ότι θα ήταν μία από τις πλέον 

επαίσχυντες πράξεις το να μην εκτελέσω το 

καθήκον μου προς την πόλη, προς τους 

νόμους, προς εσάς και προς τον εαυτό μου. 

Γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ένοχος των 

πράξεων που προ ολίγου ακούσατε να 

διαβάζει ο γραμματέας, άσκησα κατ' αυτού 

την παρούσα δοκιμασία. Και φυσικά, δεν 

είναι ψευδές αυτό που λέγεται συνήθως εξ 

αφορμής των πολιτικών δικών: οι 

προσωπικές εχθρότητες είναι εξαιρετικά 

ωφέλιμες για το δημόσιο συμφέρον. Θα 

καταστεί δε φανερό ότι όλη αυτήν τη δίκη 

δεν την προκάλεσε εις βάρος του Τιμάρχου 

ούτε η πόλη, ούτε οι νόμοι, ούτε σεις, ούτε 

εγώ, αλλ' αυτός ο ίδιος. 

Μτφρ. Γ. Κορδάτος & Η. Ηλιού. 1939. 

Διασκευή από την καθαρεύουσα στη 

δημοτική. 

αποδείξω κατά την πρόοδο του λόγου μου –

νόμισα ότι θα ήταν μία από τις επαίσχυντες 

πράξεις να μην έρθω σε βοήθεια και της 

πόλης και των νόμων και δική σας και εμένα 

του ίδιου· γνωρίζοντας ότι αυτός είναι 

ένοχος για τις πράξεις, τις οποίες ακούσατε 

να διαβάζει προηγουμένως ο γραμματέας, 

τον κάλεσα να δικαιολογήσει προ παντός 

άλλου την άνοδό του στο βήμα. Και, όπως 

φαίνεται, άνδρες Αθηναίοι, δεν είναι 

ψευδείς οι λόγοι, οι οποίοι συνηθίζεται να 

λέγονται εξ αφορμής των πολιτικών δικών, 

ότι δηλαδή οι προσωπικές έχθρες 

συντελούν, ώστε να διορθώνονται πολλές 

από τις δημόσιες καταχρήσεις. Θα γίνει δε 

φανερό ότι για όλη αυτή τη δίκη εις βάρος 

του Τιμάρχου δεν υπήρξε αίτια ούτε η πόλη 

ούτε οι νόμοι ούτε εγώ, αλλ' αυτός ο ίδιος. 

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. [1963] 1975. 

Διασκευή από την καθαρεύουσα στη 

δημοτική. 

Γ4.   

α.  

γραφήν: είναι σύστοιχο αντικείμενο στη μετοχή γραψάμενος.  

ἰδίᾳ: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου (δοτικοφανές επίρρημα του τρόπου) 

στη μετοχή συκοφαντούμενος.   

τῇ πόλει: είναι αντικείμενο του απαρεμφάτου βοηθῆσαι.  

τῶν κοινῶν: είναι ετερόπτωτος  προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο πολλά.   

β. Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να αναφέρει τρεις από τις ακόλουθες κατηγορηματικές 

μετοχές:  βλαπτομένην  (από τη μετοχή ὁρῶν) με υποκείμενο τὴν πόλιν, ὄντα (από τη μετοχή 

εἰδώς) με υποκείμενο αὐτόν, ἀναγιγνώσκοντος (από το ρήμα ἠκούσατε) με υποκείμενο τοῦ 

γραμματέως, οὖσα με υποκείμενο ἡ πόλις (από το ρήμα φανήσεται).  


