
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9 

Α1. Ο Μαντίθεος διαπιστώνει ότι και οι βουλευτές έχουν την ίδια άποψη, καθώς πολλοί από 

όσους είχαν υπηρετήσει ως ιππείς την εποχή των Τριάκοντα έχουν γίνει πλέον βουλευτές, 

ενώ επιπλέον πολλοί έχουν αναδειχθεί με ψηφοφορία στρατηγοί και ίππαρχοι. Γι’ αυτό 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος βρίσκεται σε θέση απολογούμενου, επειδή οι 

κατήγοροί του τόλμησαν να πουν ψέματα εναντίον του. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Πρὸς Σίμωνα Ἀπολογία §§2-3 

Επισήμανση: Το προοίμιο του συγκεκριμένου δικανικού λόγου αναφέρεται στην έλλειψη 

ήθους του Σίμωνα και στην ανάγκη του απολογούμενου να αναφερθεί στη ζωή του. Μπορεί 

να συνδυαστεί με τις αναφορές του απολογούμενου Μαντίθεου ενώπιον των βουλευτών, 

επειδή οι κατήγοροί του τόλμησαν να πουν προφανή ψέματα εναντίον του. 

Β4. 1-α, 2-α, 3-β, 4-α, 5-β 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων §§1-4 

Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις  

Η θέση μου, κύριοι δικαστές, στον δικαστικό 

τούτο αγώνα είναι πολύ δυσχερής, όταν 

λάβω υπόψη μου ότι, εάν τώρα δεν μιλήσω 

καλά, όχι μόνον εγώ, αλλά και ο πατέρας 

μου θα φανεί άδικος και θα στερηθώ την 

περιουσία μου. Είναι ανάγκη λοιπόν, αν και 

δεν έχω ικανότητα για τη διεξαγωγή τέτοιων 

δικαστικών αγώνων, να βοηθώ τον πατέρα 

μου και τον εαυτό μου, όπως μπορώ. Την  

προετοιμασία,  λοιπόν, και την προθυμία 

των εχθρών μου όλοι τις βλέπετε και δεν 

υπάρχει ανάγκη να πω  τίποτε για αυτά· την  

απειρία μου όμως κανείς δεν αγνοεί, από 

όσους με γνωρίζουν. Θα ζητήσω, λοιπόν, 

από σας χάρη δίκαιη και εύκολη, να 

ακούσετε δηλαδή και εμάς ευμενώς, όπως 

ακούσατε και τους κατηγόρους μας. Διότι 

Είναι πολύ δύσκολη η θέση μου, άνδρες 

δικαστές, σ' αυτήν εδώ τη δίκη, όταν 

αναλογισθώ ότι, εάν εγώ δεν τα πω τώρα 

καλά, όχι μόνον εγώ αλλά και ο πατέρας μου 

θα φανεί ότι είναι άδικος και θα στερηθώ 

όλα μου τα υπάρχοντα. Είναι ανάγκη, 

λοιπόν, αν και δεν είμαι ικανός από τη φύση 

μου γι' αυτά, να βοηθήσω τον πατέρα μου 

και τον εαυτό μου έτσι, όπως θα μπορέσω. 

Την προετοιμασία και την προθυμία των 

εχθρών τη βλέπετε και δεν πρέπει να πω 

τίποτε γι' αυτά· τη δική μου, πάλι, απειρία 

όλοι την ξέρουν, όσοι με γνωρίζουν. Θα 

ζητήσω, λοιπόν, από σας να μου κάνετε 

δίκαια και εύκολη χάρη, να ακούσετε 

δηλαδή και μας με εύνοια, όπως και τους 

κατηγόρους. Γιατί, είναι φυσικό ο 



κατ' ανάγκη μειονεκτεί ο απολογούμενος, 

και αν εξίσου ευμενώς με τον κατήγορο 

ακούτε αυτόν. Διότι οι κατήγοροι  από τη 

μια, προ πολλού επιβουλευόμενοι εμάς, 

χωρίς αυτοί να κινδυνεύουν, «έστησαν» την 

εναντίον μας κατηγορία, εμείς όμως 

διεξάγουμε τον αγώνα τούτο 

καταφοβισμένοι, κατασυκοφαντημένοι και 

διατρέχοντας τον έσχατο κίνδυνο. Πρέπει 

λοιπόν εσεις να ευνοείτε περισσότερο τους 

απολογουμένους από τους κατηγόρους.  

 Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939].  Διασκευή 

από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 

απολογούμενος να βρίσκεται σε 

μειονεκτικότερη θέση, κι αν ακόμη τον 

ακούτε με την ίδια διάθεση. Γιατί αυτοί, 

επιβουλευόμενοι εμάς από καιρό, χωρίς να 

διατρέχουν κανένα κίνδυνο, «έστησαν» την 

κατηγορία, ενώ εμείς αντιμετωπίζουμε 

αυτήν εδώ τη δίκη τρομοκρατημένοι, 

κατασυκοφαντημένοι και απειλούμενοι με 

το μεγαλύτερο κίνδυνο. Είναι φυσικό, 

λοιπόν, να δείχνετε μεγαλύτερη εύνοια 

στους απολογουμένους (απ' ό,τι στους 

κατηγόρους).  

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2002 

Γ4. 

α.  

ὅταν ἐνθυμηθῶ: δευτερεύουσα  χρονικοϋποθετική (επιρρηματική) πρόταση. 

ἐὰν ἐγὼ μὲν μὴ νῦν εὖ εἴπω: δευτερεύουσα υποθετική (επιρρηματική)  πρόταση.  

ὅτι οὐ μόνον ἐγὼ (δόξω) ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ δόξει ἄδικος εἶναι: δευτερεύουσες ειδικές 

(ονοματικές) προτάσεις. 

καὶ (ὅτι) τῶν ὄντων ἁπάντων στερήσομαι.: δευτερεύουσα ειδική (ονοματική) πρόταση. 

β. 

βοηθεῖν: είναι υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση Ἀνάγκη (ἐστί) [τελικό απαρέμφατο] 

λέγειν:  είναι υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα δεῖ [τελικό απαρέμφατο] 

χαρίσασθαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα Αἰτήσομαι [τελικό απαρέμφατο] 

ἀκοῦσαι: είναι επεξήγηση στις λέξεις δίκαια καὶ ῥᾴδια (σύστοιχα αντικείμενα του 

απαρεμφάτου χαρίσασθαι) [τελικό απαρέμφατο] 

ἔχειν:  είναι υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση Εἰκὸς (ἐστί) [τελικό απαρέμφατο] 


