
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§6-7 

Α1. 

1. – Λ: ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν 

2. – Σ:  ἔνιοι δὲ τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν 

3. – Λ: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν … τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. 

4. – Σ: ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις, 

αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. 

5. – Σ:  Ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε· 
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Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται σε ένα, επίσης, αθώο θύμα 

συκοφαντίας, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται για τον εαυτό του ο Μαντίθεος. Επιπλέον, 

χρησιμοποιείται πίνακας χαραγμένος από κάποιον που επιζητά την τιμωρία του ήρωα, όπως 

συμβαίνει και με το σανίδιο στην περίπτωση του Μαντίθεου. Τέλος, ο ήρωας αντιστέκεται 

υπερασπιζόμενος τον εαυτό του. Επομένως, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για ανάλογους 

συσχετισμούς επί του περιεχομένου. 

Β4. 1-ε, 2-δ, 5-α, 6-β, 7-γ 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγιτικὸς §§21-23 

Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις 

Πάρα πολύ βοήθησε αυτούς στην καλή 

διοίκηση της πόλεως, διότι ενώ θεωρούνταν 

ότι υπάρχουν δύο ισότητες και η μία 

αποδίδει το ίσο σε όλους, ενώ η άλλη το 

πρέπον σε καθένα, δεν αγνοούσαν την 

χρησιμότερη ισότητα, αλλ' αποδοκίμαζαν 

την ισότητα εκείνη η οποία έκρινε άξιους για 

τις ίδιες τιμές και αμοιβές τους φαύλους, και 

προτιμούσαν εκείνη (την ισότητα) η οποία 

τιμά και τιμωρεί καθένα σύμφωνα με την 

αξία του και μέσω αυτής διοικούσαν την 

πόλη μην εκλέγοντας με κλήρο τους 

Εξαιρετική μάλιστα συμβολή για την καλή 

διοίκηση της πολιτείας παρείχε το γεγονός 

ότι, επειδή υπάρχει η δοξασία ότι υπάρχουν 

δύο είδη ισότητας και ότι η μία απονέμει σ' 

όλους τα ίδια δικαιώματα και η άλλη ό, τι 

πρέπει στον καθένα, δεν αγνοούσαν τη 

χρησιμότερη, αλλ' εκείνην που έδινε τα ίδια 

δικαιώματα και στους ηθικούς ανθρώπους 

και στους πονηρούς, την αποδοκίμαζαν, 

γιατί τη θεωρούσαν άδικη, ενώ εκείνη που 

παρείχε δικαιώματα ανάλογα με την αξία 

του καθενός και τιμωρούσε πάλι αναλόγως 



άρχοντες από όλους τους πολίτες, αλλά 

προτιμώντας σε κάθε έργο τους άριστους 

και ικανότατους. Διότι έλπιζαν ότι τέτοιοι θα 

είναι και οι άλλοι πολίτες, όποιοι ακριβώς 

θα είναι και οι κυβερνήτες της πόλης. Έπειτα 

θεωρούσαν πως η επιλογή των αρχόντων με  

τέτοιο τρόπο είναι περισσότερο 

συμφέρουσα  στον λαό, παρά αυτή που 

γίνεται με κλήρωση· διότι νόμιζαν ότι στην 

κλήρωση θα βραβεύσει (θα κρίνει) η τύχη 

και πολλές φορές θα καταλάβουν τις θέσεις 

εξουσίας όσοι επιθυμούν την ολιγαρχία, με 

το να προτιμώνται όμως οι πιο ικανοί, 

(νόμιζαν) ότι ο λαός είναι κύριος να εκλέξει 

τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του 

υπάρχοντος πολιτεύματος. 

Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. 1949. Διασκευή από 

την καθαρεύουσα στη δημοτική. 

των περιστάσεων, την προτιμούσαν και 

σύμφωνα μ' αυτήν ρύθμιζαν τη διοίκηση της 

πολιτείας και δεν εξέλεγαν τους άρχοντες 

απ' όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, αλλά 

για κάθε αξίωμα προέκριναν τον καλύτερο 

και τον ικανότερο, γιατί νόμιζαν ότι και οι 

άλλοι πολίτες θα είναι όμοιοι μ' εκείνους 

που αναλαμβάνουν υπεύθυνα τη διοίκηση 

των πολιτικών πραγμάτων. Εκτός αυτού 

νόμιζαν ότι η εκλογή αυτή των αρχόντων 

είναι περισσότερο αρεστή στον λαό από την 

εκλογή που γίνεται με κλήρωση. Γιατί κατά 

την κλήρωση είναι πολύ ενδεχόμενο να 

ευνοηθεί από την τύχη και να καταλάβει 

αξίωμα πολιτικό άνθρωπος με τάσεις 

ολιγαρχικές, ενώ κατά την πρόκριση των 

ικανότερων πολιτών ο λαός θα είναι ο 

κυρίαρχος να εκλέξει εκείνους που αγαπούν 

ξεχωριστά το υφιστάμενο καθεστώς. 

Μτφρ. Α.Μ. Γεωργαντόπουλος, 

Μ. Πρωτοψάλτης & Ι. Ιωαννίδη- 

Φαληριώτη. 1939. Διασκευή από την 

καθαρεύουσα στη δημοτική. 

Γ4.  

α.  

οὖσαν: επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας (αιτιολογική μετοχή, υποκειμενικής 

αιτιολογίας, συνοδευόμενη από το μόριο ὡς) στο ρήμα ἀπεδοκίμαζον. 

διὰ ταύτης: (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του μέσου στο ρήμα ᾤκουν.  

τῶν ἔργων: ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο ἕκαστον.  

ἔσεσθαι: αντικείμενο στο ρήμα ἤλπιζον (ειδικό απαρέμφατο).  

κύριον: κατηγορούμενο στο τὸν δῆμον από το απαρέμφατο ἔσεσθαι.  

β.  



Οι δύο όροι σύγκρισης είναι: ταύτην τὴν κατάστασιν (α΄ όρος σύγκρισης),  ἢ τὴν διὰ τοῦ 

λαγχάνειν γιγνομένην (β΄ όρος σύγκρισης). Η συγκριτική λέξη είναι: δημοτικωτέραν.  

  

 

 

 


