
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13 

Α1. Ο Μαντίθεος, σε αντίθεση με άλλους Αθηναίους που έσπευσαν να καταταγούν στους 

ιππείς με μόνο κριτήριο την ασφάλειά τους, ζήτησε εθελοντικά να διαγραφεί από τον 

κατάλογο των ιππέων, παρά το γεγονός ότι εκεί ανήκε, προκειμένου να στρατευθεί ως απλός 

πολίτης, θεωρώντας προσβλητικό για τον ίδιο να μη συμμετέχει στους ίδιους κινδύνους με 

τους υπόλοιπους συμπολίτες του. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδου λιποταξίου §§9-11 

Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο του Λυσία παρουσιάζει τη στάση του 

Αθηναίου Αλκιβιάδη στη μάχη ανάμεσα στους Βοιωτούς και τους Αθηναίους εναντίον των 

Λακεδαιμονίων στην Αλίαρτο το 395/4 π.Χ., στην οποία αναφέρεται και ο Μαντίθεος στο 

διδαγμένο κείμενο. Επομένως, το παράλληλο κείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διττά: 

είτε συγκριτικά ως προς τη στάση του Αλκιβιάδη με την αντίστοιχη συμπεριφορά του 

Μαντίθεου είτε συμπληρωματικά στο διδαγμένο κείμενο σε σχέση με τα αδικήματα που 

βαρύνουν τον παραβάτη ιππέα. 

Β4. αδύναμος/η, κατάσταση, σκεπτικός/ή, όραση, διαφημίσεις 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Κατὰ Λοχίτου §§9-11 

Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις 

Νομίζω δε ότι σεις τότε θα οργιζόσασταν  

όσο αρμόζει σχετικά με την υπόθεση αυτή, 

αν εξετάζατε βαθιά πόσο μεγαλύτερο είναι 

το αδίκημα τούτο από τα άλλα. Θα βρείτε, 

δηλαδή, ότι οι μεν άλλες αδικίες  βλάπτουν 

ένα μικρό μέρος της ζωής, η δε κακοποίηση 

καταστρέφει τα πάντα, και ότι πολλές  μεν 

οικογένειες εξαιτίας αυτής αφανίστηκαν, 

πολλές δε πόλεις αναστατώθηκαν. 

Αλλά ποια η ανάγκη να χάνω την ώρα μου 

αναφέροντας τις συμφορές των άλλων; 

Επειδή εμείς οι ίδιοι είδαμε δύο φορές 

μέχρι τώρα να καταργείται η δημοκρατία 

και δύο φορές χάσαμε την ελευθερία μας 

Έχω ακόμα την ιδέα, ότι το πράγμα τότε θα 

σας κινήσει, όσο αξίζει, την οργή, όταν 

υπολογίσετε με το νου σας, πόσο 

μεγαλύτερο είναι τούτο το παράπτωμα από 

τα άλλα. Θα βρείτε δηλαδή, ότι τα μεν άλλα 

αδικήματα προξενούν βλάβη σε μικρό 

μέρος του βίου, ενώ η προσβολή 

καταστρέφει το σύνολο και ότι πολλές 

οικογένειες εξοντώθηκαν εξ αιτίας της και 

πολλές πόλεις ρημάχτηκαν. 

Και γιατί να χάνω τον καιρό μου 

εξιστορώντας τις συμφορές των άλλων; 

Εμείς οι ίδιοι δηλαδή ζήσαμε για να δούμε 

να καταλύεται δυο φορές το δημοκρατικό 



όχι από εκείνους οι οποίοι μπορεί να 

κατηγορηθούν για άλλες τους  πανουργίες, 

αλλά εξαιτίας αυτών που περιφρονούν τους 

νόμους και που θέλουν να είναι δούλοι 

στους εχθρούς και να κακοποιούν τους 

συμπολίτες τους.  Ένας εκ τούτων τυγχάνει 

να είναι και αυτός (εδώ). Διότι και αν είναι 

νεώτερος από εκείνους οι οποίοι τότε 

κατέλαβαν την εξουσία, πάντως έχει τον 

χαρακτήρα που διαμορφώθηκε από το 

πολίτευμα εκείνο. Επειδή οι τέτοιοι τύποι 

είναι που παρέδωσαν μεν τον στρατό μας 

στους εχθρούς, γκρέμισαν δε από θεμελίων 

τα τείχη της πατρίδας, φόνευσαν δε χίλιους  

πεντακόσιους συμπολίτες χωρίς να τους 

δικάσουν. 

Μτφρ. Γ. Δ. Ζευγώλης. 1957. Διασκευή από 

την καθαρεύουσα στη δημοτική. 

 

πολίτευμα και δυο φορές χάσαμε την 

ελευθερία μας όχι εξ αιτίας εκείνων που 

είναι ένοχοι για άλλα εγκλήματα, παρά εξ 

αιτίας εκείνων που περιφρονούν τους 

νόμους και θέλουν να είναι δούλοι των 

εχθρών μας και να εξευτελίζουν τους 

συμπολίτες τους. Ένας απ' αυτούς είναι και 

ο κύριος από δω. Διότι, αν και είναι 

νεώτερος από το τότε πολιτικό καθεστώς, 

αλλά το χαρακτήρα του τουλάχιστο τον 

πήρε από εκείνο το πολίτευμα. Διότι οι 

άνθρωποι που έχουν αυτό το φυσικό, είναι 

που παρέδωσαν τη δική μας δύναμη στους 

εχθρούς μας, που κατέσκαψαν τα τείχη της 

πατρίδος και που εκτέλεσαν χωρίς να τους 

δικάσουν, χίλιους πεντακόσιους πολίτες. 

Μτφρ. Θ. Παπακωνσταντίνου & Ε. 

Πανέτσος. [χ.χ.] 

Γ4.  

α. 

ὑμᾶς: είναι υποκείμενο στο (ειδικό) απαρέμφατο ὀργισθῆναι (ετεροπροσωπία) 

τοῦτο: είναι υποκείμενο στο ρήμα ἐστιν  

δι' αὐτὴν: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει αιτία στη μετοχή 

διαφθαρέντας 

 Ὧν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο εἷς 

ἡμετέραν: είναι (ομοιόπτωτος) επιθετικός προσδιορισμός στο δύναμιν  

 

β.  

«Ὧν οὗτος εἷς ὢν τυγχάνει»: Πρόκειται για κύρια πρόταση κρίσεως, καθώς η αναφορική 

αντωνυμία  μετά από τελεία ισοδυναμεί με δεικτική αντωνυμία (τούτων) και εισάγει κύρια 



πρόταση, επειδή αναφέρεται σε προηγούμενο όρο (διὰ τοὺς καταφρονοῦντας τῶν νόμων καὶ 

βουλομένους τοῖς μὲν πολεμίοις δουλεύειν, τοὺς δὲ πολίτας ὑβρίζειν) και δεν ακολουθεί 

άλλη κύρια πρόταση.  

 

 

 

 


