
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§10-11 

Α1.  

1. – Λ: οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης  

2. – Λ: δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ 

3. – Λ: ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων   

4. – Σ: μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι 

5. – Λ: καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Άγγελος Βλάχος, Ο κύριός μου Αλκιβιάδης, απόσπασμα 

Επισήμανση: Το απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Άγγελου Βλάχου αφορά ένα 

περιστατικό σε συμπόσιο με πρωταγωνιστή τον Αλκιβιάδη. Η ανάγκη για διασκέδαση, ακόμα 

και στις δύσκολες στιγμές ανάπαυλας από τις μάχες, είναι στοιχείο της ζωής. Σε πολλές 

περιπτώσεις μάλιστα ξεφεύγει από το αρχαιοελληνικό μέτρο. Η εμφάνιση του Σωκράτη 

βρίσκεται στον αντίποδα του κλίματος που επικρατεί στην αίθουσα. Το παράλληλο κείμενο 

μπορεί να αξιοποιηθεί συγκριτικά με την αναφορά του Μαντίθεου για τη συμπεριφορά των 

νέων της εποχής του. 

Β4. ἐνειμάμην, έγκλημα, διῴκηκα, ὄψεσθέ, συμφοράς/ διαφόρους 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου §§27-29 

 Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις 

Τα προέβλεπε όλα αυτά ο νομοθέτης και γι' 

αυτό ρητώς όρισε ποιοι μπορούν να μιλούν 

ενώπιον του λαού και σε ποιους τούτο 

απαγορεύεται. Δεν αποκλείει από το βήμα 

εκείνους που δεν είχαν προγόνους 

στρατηγούς ή που ασκούν επάγγελμα για 

να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της ζωής. 

Απεναντίας μάλιστα, με εύνοια εξαιρετική 

ακούει τη γνώμη τους και γι' αυτό ρωτά και 

ξαναρωτά ποιος θέλει να μιλήσει. Αλλά 

ποιους νόμισε ότι έπρεπε ν' αποκλείσει από 

το βήμα; Αυτούς που έχουν αισχρή 

διαγωγή. Σε αυτούς απαγορεύει να μιλούν 

Αυτά έχοντας υπόψη του ο νομοθέτης, 

ρητώς καθόρισε ποιοι πρέπει να μιλούν 

ενώπιον του λαού και ποιοι όχι. Και δεν 

διώχνει από το βήμα εκείνους που δεν έχουν 

προγόνους στρατηγούς ή ασκούν κάποιο 

επάγγελμα για να καλύψουν τις ανάγκες της 

ζωής. Αντιθέτως μάλιστα με εξαιρετική 

εύνοια ακούει την γνώμη τους, και γι’ αυτό  

ρωτά πολλές φορές: «ποιος θέλει να 

αγορεύσει;». Ποιους όμως θεώρησε ότι 

έπρεπε να αποκλείσει από το βήμα; Εκείνους 

που έχουν ζήσει με αισχρό τρόπο· αυτούς 

δεν αφήνει να μιλούν ενώπιον του λαού. Και 



σε δημόσιες συνελεύσεις. Και από πού 

προκύπτει αυτό; Από τη διάταξη «για τη 

δοκιμασία ρητόρων». Αν θέλει κανείς να 

αγορεύσει ενώπιον του λαού, ενώ δέρνει 

τον πατέρα του ή την μητέρα του ή δεν τους 

παρέχει τροφή ή στέγη, του απαγορεύει ο 

νόμος να μιλήσει. Και πολύ σωστά, μα την 

αλήθεια, όπως εγώ νομίζω. Γιατί; Διότι, εάν 

κανείς φέρεται ελεεινά προς εκείνους τους 

οποίους οφείλει να τιμά όσο και τους 

θεούς, τι άραγε, διερωτάται, έχουν να 

πάθουν από αυτόν οι ξένοι και η πόλη 

ολόκληρη; Δεύτερον σε ποιους άλλους 

επέβαλε την ίδια απαγόρευση;  Ορθότατα, 

σε εκείνους οι οποίοι «δεν συμμετείχαν 

στις εκστρατείες που είχαν διαταχθεί να 

συμμετάσχουν ή πέταξαν την ασπίδα τους 

και τράπηκαν σε φυγή». 

Μτφρ. Γ. Κορδάτος & Η. Ηλιού. 1939. 

Διασκευή από την καθαρεύουσα στη 

δημοτική. 

 

πού το δηλώνει; Μιλά για δοκιμασία των 

ρητόρων· εάν κάποιος μιλά ενώπιον του 

λαού, ενώ κτυπά τον πατέρα του ή τη μητέρα 

του ή δεν τους τρέφει ή δεν τους παρέχει 

στέγη, σε αυτόν ο νόμος απαγορεύει να 

μιλήσει. Και, μα τον Δία, πολύ σωστά, όπως 

εγώ νομίζω. Γιατί; Διότι, εάν κάποιος 

φέρεται άσχημα σε αυτούς, τους οποίους 

πρέπει να τιμά όσο και τους θεούς, τι άραγε, 

διερωτάται, έχουν να πάθουν απ' αυτόν οι 

ξένοι και ολόκληρη η πόλη; Δεύτερον, σε 

ποιους άλλους απαγόρευσε να μιλούν;  

Ορθότατα ορίζει ότι δεν πρέπει να μιλά 

εκείνος ο οποίος δεν μετείχε στις  

εκστρατείες, στις οποίες ήταν υποχρεωμένος 

να μετάσχει ή πέταξε την ασπίδα και 

τράπηκε σε φυγή. 

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1963.  Διασκευή 

από την καθαρεύουσα στη δημοτική.   

 

 

 

Γ4.  

α.  

ἀπέδειξεν: υποκείμενο: ὁ νομοθέτης 

ἐπερωτᾷ: αντικείμενο: τίς ἀγορεύειν βούλεται 

δεῖν: υποκείμενο: λέγειν   

οὐκ ἐᾷ: αντικείμενο: δημηγορεῖν  

τύπτων: υποκείμενο: τις 

β.  

Ἃ συνιδὼν ὁ νομοθέτης διαρρήδην ἀπέδειξεν: Κύρια πρόταση      



οὓς χρὴ δημηγορεῖν: Δευτερεύουσα (ονοματική) πλάγια ερωτηματική πρόταση (μερικής 

άγνοιας) 

οὓς οὐ δεῖ λέγειν ἐν τῷ δήμῳ: Δευτερεύουσα (ονοματική) πλάγια ερωτηματική πρόταση 

(μερικής άγνοιας) 

Καὶ οὐκ ἀπελαύνει ἀπὸ τοῦ βήματος: Κύρια πρόταση 

εἴ τις μὴ προγόνων ἐστὶν ἐστρατηγηκότων υἱός: Δευτερεύουσα (επιρρηματική) υποθετική 

πρόταση.  

 

 


