
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§19-21 

Α1. 

1. – Λ: οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεωσ, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μιςεῖν οὐδζνα  

2. – Σ: πολλοὶ μὲν γὰρ … κοςμίωσ ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόναςιν  

3. – Λ: τινῶν … ἀχθομζνων μοι, ὅτι νεϊτεροσ ὢν ἐπεχείρηςα λζγειν ἐν τῷ δήμῳ.  

4. – Λ: τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάςθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆςαι 

5. – Σ: ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμοφμενοσ, ὅτι οὐδὲν πζπαυνται τὰ τῆσ πόλεωσ 

πράττοντεσ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριςτοτζλθσ Ῥητορική 3.16 1417a 16-26   

Επιςιμανςθ: Το ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο ο Αριςτοτζλθσ πραγματεφεται το ηιτθμα 

τθσ θκοποιίασ και επιχειρεί να δείξει με ποια μζςα ο λογογράφοσ καταφζρνει να 

ηωγραφίςει ςυγκεκριμζνθ μορφι ςυμπεριφοράσ (ἦθοσ). Μπορεί να ςυςχετιςτεί με τθν 

αναφορά του Μαντίκεου ςτθν εξωτερικι εμφάνιςθ ι με τθν απόφαςι του να μιλιςει ςτθ 

Βουλι που από κάποιουσ κα μποροφςε να εκλθφκεί και ωσ ζνδειξθ κράςουσ.  

Β4. πρόςοψθ, υποψία,  καχυποψία – παραμελϊ, μεταμζλεια, επιμελθτισ – ζνδοξοσ, 

δοξολογία, παράδοξο  – αναπαυτικόσ, ανάπαυλα, κατάπαυςθ  – ανακριτισ, αδιάκριτοσ, 

πρόκριςθ  

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Κατὰ Διογείτονοσ §§ 9-11.1  

Ενδεικτικζσ νεοελλθνικζσ αποδόςεισ 

Οχτϊ χρόνια αργότερα, όταν ενθλικιϊκθκε 

το μεγαλφτερο από τα αγόρια, τα κάλεςε ο 

Διογείτων και τουσ είπε ότι ο πατζρασ τουσ 

τοφσ είχε αφιςει είκοςι αργυρζσ μνεσ και 

τριάντα ςτατιρεσ. «Εγϊ ζωσ τϊρα ζχω 

ξοδζψει πολλά από τα δικά μου για να ςασ 

μεγαλϊςω. Όςον καιρό είχα, ποςϊσ με 

απαςχολοφςε. Τϊρα ωςτόςο πζνομαι και ο 

ίδιοσ. Εςφ λοιπόν, αφοφ ζχεισ υποβλθκεί 

ιδθ ςτθ διαδικαςία τθσ δοκιμαςίασ και 

ενθλικιϊκθκεσ, ςκζψου πλζον μόνοσ ςου 

πϊσ κα εξαςφαλίςεισ τα προσ το ηθν.» Όταν 

Οκτϊ ζτθ λοιπόν μετά από αυτά, αφοφ 

εξετάςκθκε ο πρεςβφτεροσ από τουσ γιουσ 

του Διοδότου και γράφτθκε ςτον κατάλογο 

των εφιβων, τουσ κάλεςε ο Διογείτων και 

τουσ είπε ότι ο πατζρασ τουσ άφθςε ςε 

αυτοφσ είκοςι αργυρζσ μνεσ και τριάντα 

νομίςματα τθσ Κυηίκου. «Εγϊ λοιπόν πολλά 

από τθν περιουςία μου ζχω ξοδζψει για τθ 

διατροφι ςασ. Και ϊσ ότου μεν είχα δεν με 

ενδιζφερε να ξοδεφω για χάρθ ςασ· τϊρα 

όμωσ και εγϊ είμαι πτωχόσ. Εςφ λοιπόν, 

αφοφ ζχεισ εξεταςκεί και είςαι πλζον 



τα αγόρια τα άκουςαν αυτά, ςυγκλονιςμζνα 

και με δάκρυα ςτα μάτια κίνθςαν και πιγαν 

ςτθ μθτζρα τουσ και, αφοφ τθν πιραν μαηί 

τουσ, ιρκαν και με βρικαν. H κατάςταςι 

τουσ, ζπειτα από αυτό που τουσ είχε ςυμβεί, 

ςε ςυντάραηε: είχαν εκδιωχκεί κακιν κακϊσ, 

ζκλαιγαν και με παρακαλοφςαν να μθν 

επιτρζψω να ςτερθκοφν τθν πατρικι τουσ 

περιουςία οφτε να καταλιξουν πάμφτωχα, 

επειδι τουσ είχαν φερκεί ανάλγθτα οι 

τελευταίοι που κα ᾽πρεπε να τουσ φερκοφν 

ζτςι· μου ηθτοφςαν λοιπόν να τα βοθκιςω 

και για χάρθ τθσ αδερφισ τουσ και για χάρθ 

τουσ. Θα πιγαινε μακριά, αν ςασ ζλεγα τι 

οδφνθ επικρατοφςε ςτο ςπίτι μου εκείνο τον 

καιρό.  

Μτφρ.  Θ.Κ. τεφανόπουλοσ (υπό ζκδοςθ)  

άνδρασ, ςκζψου πλζον πϊσ κα ηιςετε». 

Όταν άκουςαν αυτά διωγμζνοι από τον 

Διογείτονα και κλαίγοντασ ζτρεξαν ςτθ 

μθτζρα τουσ, και παίρνοντασ εκείνθ ιλκαν 

ςτο ςπίτι μου, από τθ μια ςε κακι 

κατάςταςθ εξαιτίασ τθσ ςυμφοράσ που 

βρίςκονταν, από τθν άλλθ εκδιωγμζνοι με 

αςεβι τρόπο, ζκλαιγαν και παρακαλοφςαν 

να μθν τουσ αφιςω να χάςουν τθν πατρικι 

τουσ περιουςία και να καταντιςουν ςε 

ζνδεια, αφοφ ζχουν αδικθκεί από εκείνον, ο 

οποίοσ με κανζνα τρόπο δεν ζπρεπε να τουσ 

βλάψει, αλλά να τουσ βοθκιςει και χάριν τθσ 

αδελφισ τουσ και χάριν αυτϊν των ιδίων. 

Πολλά κα μποροφςα να πω για το πζνκοσ 

που υπιρχε τότε ςτθν οικία μου.  

Μτφρ. τ. Σηουμελζασ. 1939. 

Διαςκευι από τθν κακαρεφουςα ςτθ 

δθμοτικι. 

Γ4.  

α. 

αὐτοῖσ: είναι (ζμμεςο) αντικείμενο ςτο ριμα καταλίποι    

ἀργυρίου: είναι ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ (γενικι τθσ φλθσ) ςτο μνᾶσ     

ἀπόρωσ: είναι επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του τρόπου ςτο ριμα διάκειμαι    

ἀνήρ: είναι κατθγοροφμενο ςτο  υποκείμενο ςὺ (από το ριμα γεγζνηςαι)    

ἀποςτερηθέντασ: είναι κατθγορθματικι μετοχι ςτo αὐτοὺσ (από το απαρζμφατο  

περιιδεῖν)    

β.  

«ὅτι καταλίποι αὐτοῖσ ὁ πατὴρ εἴκοςι μνᾶσ ἀργυρίου καὶ τριάκοντα ςτατῆρασ»: 

Δευτερεφουςα (ονοματικι) ειδικι πρόταςθ που εκφζρεται με ευκτικι του πλαγίου λόγου 

(καταλίποι) λόγω του ιςτορικοφ χρόνου εξάρτθςθσ (εἶπε) για να δθλωκεί υποκειμενικι 



γνϊμθ για ςυμβάν ςτο παρελκόν. Η ειδικι πρόταςθ λειτουργεί ωσ αντικείμενο του ριματοσ 

(εἶπε).  


