
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§11-12

Α1.

α.

1. – Λ : ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς

διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας

2. – Σ: τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας

τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι [...] καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ

ψευδομένους.

3. – Λ: οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε

εἰσαγγελίαν γεγενημένην·

4. – Σ: καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας.

β.

Ο Μαντίθεος με την οριστική αντωνυμία τῶν αὐτῶν αναφέρεται στους κύβους, τους πότους

και τις (τὰς) τοιαύτας ἀκολασίας, στις κακές συνήθειες δηλαδή πολλών νεαρών Αθηναίων,

όπως τα τυχερά παιχνίδια (ζάρια), την κατανάλωση ποτών και γενικότερα την άσωτη ζωή.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ σιτοπωλῶν §§13.5-15.1

Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο από τον Κατὰ σιτοπωλῶν λόγο του

Λυσία μπορεί να συσχετιστεί με το απόσπασμα από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο αναφορικά

με το φαινόμενο της συκοφαντίας και της κατασκευής ψευδών ειδήσεων.

Β4. διῴκηκα, τυγχάνουσι, ἀποδεῖξαι, καθεστηκότας, σκέψασθε

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Πρὸς ∆ηµόνικον §§5-7

Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις

Γι’ αυτό ακριβώς εγώ ο οποίος δεν επιδίωξα

προτροπή αλλά έγραψα φιλική συμβουλή,

έχω σκοπό να σε συμβουλεύω ποια πρέπει

να επιθυμούν οι νεότεροι, και από ποια

έργα να απέχουν και με ποιου είδους

ανθρώπους να συναναστρέφονται και πώς

να κυβερνούν τη ζωή τους. Διότι όσοι

βάδισαν αυτό τον δρόμο της ζωής, αυτοί

Γι’ αυτό και εγώ επειδή δεν κόπιασα να βρω

κάποια προτροπή, αλλά φιλικά έγραψα

συμβουλή, θα σε συμβουλεύσω ποια

πράγματα πρέπει να επιθυμούν οι νεότεροι,

και από ποια έργα να απέχουν και με ποιους

ανθρώπους να συναναστρέφονται και πώς

να κυβερνούν τη ζωή τους. Διότι όσοι

κράτησαν αυτό τον δρόμο της ζωής, αυτοί



μόνοι κατόρθωσαν να φθάσουν πραγματικά

την αρετή, από την οποία κανένα απόκτημα

δεν υπάρχει σπουδαιότερο και

ασφαλέστερο. Διότι την ωραιότητα ή ο

χρόνος καταστρέφει ή η ασθένεια την

μαραίνει, ενώ ο πλούτος είναι υπηρέτης της

κακίας περισσότερο παρά της αγαθότητας,

διότι δίνει από τη μια μεριά δικαίωμα στην

οκνηρία, και παρακινεί τους νέους στις

απολαύσεις από την άλλη· επιπλέον η

σωματική δύναμη όταν συνοδεύεται από

φρόνηση συνήθως ωφελεί, χωρίς αυτήν

όμως συνήθως βλάπτει περισσότερο

εκείνους οι οποίοι την έχουν και τα σώματα

των γυμναζομένων συνήθως στολίζει, στις

ασκήσεις της ψυχής όμως ρίχνει σκοτάδι. Η

απόκτηση, λοιπόν, της αρετής από εκείνους

στους οποίους μπορεί να αυξηθεί (να

μεγαλώσει) από κοινού κατά τρόπο γνήσιο

μαζί με τον νου, μόνη αυτή αφενός γερνάει

μαζί με τον άνθρωπο, αφετέρου είναι

καλύτερη από τον πλούτο, πιο χρήσιμη από

την ευγένεια, διότι καθιστά τα αδύνατα για

τους άλλους δυνατά για αυτούς. Επιπλέον

τα φοβερά για τον λαό τα υπομένει με

θάρρος, διότι θεωρεί την οκνηρία ντροπή

και την εργατικότητα έπαινο.

Μτφρ. Ι. Θ. Ρώσσης. χ.χ. Διασκευή από την

καθαρεύουσα.

μόνο πέτυχαν πραγματικά την αρετή, από

την οποία κανένα απόκτημα δεν είναι

σεμνότερο και ασφαλέστερο. Διότι την μεν

ωραιότητα ή ο χρόνος καταστρέφει συνήθως

ή η ασθένεια μαραίνει, ο δε πλούτος

εξυπηρετεί περισσότερο την κακία παρά την

αγαθότητα, διότι στην οκνηρία από τη μια

μεριά παρέχει δικαίωμα, ενώ προτρέπει από

την άλλη τους νέους στις ηδονές· η σωματική

δύναμη μαζί με τη φρόνηση συχνά ωφελεί,

ενώ χωρίς αυτήν περισσότερο βλάπτει

συνήθως αυτούς που την έχουν και τα μεν

σώματα των γυμναζομένων συνήθως

στολίζει, γίνεται όμως εμπόδιο στην

επιμέλεια και άσκηση της ψυχής. Μόνη η

αρετή γερνάει μαζί με εκείνους, με τους

οποίους μπορεί να αυξηθεί (να μεγαλώσει)

από κοινού κατά τρόπο γνήσιο στην ψυχή

τους, είναι επιπλέον ανώτερη από τον

πλούτο και πιο χρήσιμη από την ευγένεια,

διότι τα αδύνατα για τους άλλους τα καθιστά

δυνατά για αυτούς. Επιπλέον τα φοβερά για

τους πολλούς τα υπομένει χωρίς φόβο, και

θεωρεί ότι η οκνηρία είναι ατιμία, ενώ η

εργατικότητα έπαινος.

Μτφρ. Πρωτοψάλτης. 1939. Διασκευή από

την καθαρεύουσα.

Γ4.

α.

ἀνθρώποις: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ὁμιλεῖν.



μόνοι: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος (κατηγορηματικός) προσδιορισμός στο οὗτοι.

ἐφικέσθαι: είναι τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα ἠδυνήθησαν.

σεμνότερον: είναι κατηγορούμενο στo κτῆμα (από το ἐστίν).

κακίας: είναι ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο ὑπηρέτης.

εὐγενείας: είναι ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική συγκριτική) στο

χρησιμωτέρα.

β. Πρόκειται για τις ακόλουθες 4 πλάγιες ερωτήσεις (παρατακτικά συνδεόμενες)

(αντικείμενα στο απαρέμφατο συμβουλεύειν):

ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι [καὶ]

τίνων ἔργων (χρὴ) ἀπέχεσθαι [καὶ]

ποίοις τισὶν (χρὴ) ἀνθρώποις ὁμιλεῖν [καὶ]

πῶς (χρὴ) τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν.


