
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§4-6.4 

Α1. 

1. – Λ: οὔτε τῶν τειχῶν κακαιρουμζνων <ἐπεδθμοῦμεν>  

2. – Λ: ἤλκομεν πρὶν τοὺσ ἀπὸ Φυλῆσ εἰσ τὸν Πειραιᾶ κατελκεῖν πρότερον πζνκ᾽ ἡμζραισ.  

3. – Λ: οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαφτθν γνώμθν ἔχοντεσ ὥςτε…τοῖσ μθδὲν ἐξαμαρτάνουςι 

μεταδιδόναι τῆσ πολιτείασ   

4. – Σ: Ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ ςανιδίου τοὺσ ἱππεφςαντασ ςκοπεῖν εὔθκζσ ἐςτιν·    

5. – Σ: ἐν τοφτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογοφντων ἱππεφειν οὐκ ἔνειςιν  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριςτοτζλησ, Ἀθηναίων Πολιτεία §§35.2-4  

Επιςήμανςη: Το ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο αναφζρεται ςτον αυταρχικό, βίαιο 

τρόπο με τον οποίο οι Τριάκοντα άςκθςαν τθν εξουςία και ςυμπεριφζρκθκαν ςτουσ 

πολίτεσ. Δίνεται, ζτςι, θ ευκαιρία για εμβάκυνςθ ςτο ςυγκεκριμζνο ιςτορικό γεγονόσ, ςτισ 

ςυνκικεσ που επικράτθςαν μετά τθν κατάλυςθ τθσ δθμοκρατίασ ςτθν Ακινα, ςτθ ςθμαςία 

αυτισ τθσ πολιτειακισ μεταβολισ 

Β4. ἀφιγμζνουσ, μετζχειν-ἔχοντεσ, μεταδιδόναι, ἠτίμαηον, ςκοπεῖν 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἱζρων §§ 2.6-9   

Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ 

Όμωσ εγώ, Σιμωνίδθ, ξζρω καλά από πείρα 

και ςε διαβεβαιώνω ότι οι τφραννοι 

ςυμμετζχουν ςε ελάχιςτο βακμό ςτα 

ςθμαντικότερα αγακά, ενώ ςτα μεγαλφτερα 

κακά κατά τεράςτιο ποςοςτό. Για 

παράδειγμα, αν θ ειρινθ κεωρείται ωσ μζγα 

αγακό για τουσ ανκρώπουσ, οι τφραννοι 

ςυμμετζχουν ελάχιςτα ς’ αυτό, ενώ, αν ο 

πόλεμοσ κεωρείται ωσ μζγα κακό, οι 

τφραννοι ςυμμετζχουν κατά το μεγαλφτερο 

μζροσ. Οι απλοί πολίτεσ, όταν θ πολιτεία 

τουσ δε βρίςκεται ςε εμπόλεμθ κατάςταςθ, 

μποροφν να πθγαίνουν αμζςωσ όπου 

κζλουν, χωρίσ να φοβοφνται μιπωσ κάποιοσ 

Εγώ από τθν εμπειρία μου γνωρίηω καλά, 

Σιμωνίδθ, και ςου λζω πωσ οι τφραννοι 

ελάχιςτα μετζχουν ςτα μζγιςτα αγακά, ενώ 

από τα μζγιςτα δεινά ζχουν τα περιςςότερα. 

Αν, λόγου χάρθ, θ ειρινθ κεωρείται μεγάλο 

αγακό για τουσ ανκρώπουσ, πολφ μικρό 

μερίδιο από αυτιν ανικει ςτουσ τυράννουσ. 

Και, αν ο πόλεμοσ είναι μεγάλο δεινό, πάλι 

ςτουσ τυράννουσ ανικει μεγάλο μζροσ του. 

Γιατί αμζςωσ οι απλοί πολίτεσ, αν θ πολιτεία 

τουσ δεν λαμβάνει μζροσ ςε πόλεμο μαηί με 

άλλεσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να πθγαίνουν 

όπου κζλουν χωρίσ να φοβοφνται μιπωσ 

τουσ ςκοτώςει κάποιοσ, ενώ οι τφραννοι 



τουσ ςκοτώςει, ενώ όλοι οι τφραννοι, όπου 

γθσ, κινοφνται πάντα ςα να βρίςκονται μζςα 

ςε εχκρικό ζδαφοσ και πιςτεφουν πωσ είναι 

ανάγκθ και οι ίδιοι να οπλοφοροφν και να’ 

χουν, επίςθσ, πάντοτε μαηί τουσ άλλουσ 

οπλοφόρουσ για φρουρά. «’Ζπειτα» 

ςυνεχίηει ο Ιζρων απαντώντασ ςτο Σιμωνίδθ 

«οι απλοί πολίτεσ, και αν εκςτρατεφςουν 

κάποτε ςε εχκρικι χώρα, όταν 

ξαναγυρίςουν ςτθν πατρίδα τουσ, 

πιςτεφουν πωσ είναι αςφαλιςμζνοι, ενώ οι 

τφραννοι, επιςτρζφοντασ ςτθν πόλθ τουσ, 

ξζρουν καλά πωσ κα βρίςκονται ανάμεςα 

ςτουσ περιςςότερουσ εχκροφσ.   

Μτφρ. Τ. Βουρνάσ. 1984.   

παντοφ και πάντα πορεφονται ςαν να 

βρίςκονται ςε εχκρικι χώρα. Αυτοί νομίηουν 

πωσ είναι ανάγκθ και οι ίδιοι να ηουν 

ςυνζχεια οπλιςμζνοι και να περιφζρονται 

πάντοτε ςυνοδευόμενοι από άλλουσ 

οπλοφόρουσ. Ζπειτα, ενώ οι ιδιώτεσ, ακόμα 

και να εκςτρατεφουν ςε κάποια εχκρικι 

χώρα, αιςκάνονται, όταν μετά γυρίςουν ςτθν 

πατρίδα τουσ, ότι βρίςκονται ςε αςφαλζσ 

ζδαφοσ, οι τφραννοι, ζςτω και αν φτάςουν 

ςτθ δικι τουσ πολιτεία, τότε γνωρίηουν ότι 

βρίςκονται ανάμεςα ςε περιςςότερουσ 

εχκροφσ παρά ποτζ.    

 Μτφρ. Α. Παπαγεωργίου. 1993. 

Γ4. 

α. 

εἶναι: είναι ειδικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο προςωπικό ριμα δοκεῖ: ταυτοπροςωπία 

(υποκείμενο και ςτο ριμα και ςτο απαρζμφατο είναι θ λζξθ εἰρινθ).  

πορεφεςθαι: είναι τελικό απαρζμφατο, υποκείμενο ςτο απρόςωπο ριμα ἔξεςτιν: 

ετεροπροςωπία.   

β.   

ἐὰν καὶ (οἱ ἰδιῶται) ςτρατεφωνταί που εἰσ πολεμίαν: δευτερεφουςα (επιρρθματικι) 

εναντιωματικι πρόταςθ     

ἐπειδάν (οἱ ἰδιῶται) γε ἔλθωςιν οἴκαδε: δευτερεφουςα (επιρρθματικι) χρονικι-υποκετικι 

πρόταςθ   

ἐπειδὰν (οἱ τφραννοι) εἰσ τὴν ἑαυτῶν πόλιν ἀφίκωνται: δευτερεφουςα (επιρρθματικι) 

χρονικι-υποκετικι πρόταςθ.   

 


