
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9 

Α1. 

α.  

1. – Σ: Ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 

βουλεύοντας 

2. – Σ: Ὥστε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. 

3. – Λ: ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν 

ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι 

β.  

1. Αναφέρεται στους Αθηναίους πολίτες που υπηρέτησαν - ή αναγκάστηκαν να υπηρετήσουν 

-  ως ιππείς κατά τη διακυβέρνηση των Τριάκοντα και τα ονόματά τους είχαν εγγραφεί στο 

σανίδιον.   

2. Πρόκειται για την ψευδή, κατά τον Μαντίθεο, κατηγορία πως υπηρέτησε στο σώμα των 

ιππέων, όταν εξουσίαζαν οι Τριάκοντα.  

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.  

επιδείνωση, ευγνωμοσύνη, χειραφέτηση, ψευδομάρτυρες, αδυναμία    

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι §§ 2.10.3-2.11.2 

Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις 

Κι όταν συνάχτηκε έτσι όλος ο συμμαχικός 

στρατός, κάλεσε ο Αρχίδαμος, ο βασιλιάς 

της Σπάρτης, που ήταν αρχιστράτηγος της 

εκστρατείας αυτής, όλους τους στρατηγούς 

των πόλεων όλων και τους πιο επίσημους 

και σπουδαίους πολίτες, και τους 

ορμήνεψε κάπως έτσι: «Άντρες της 

Όταν συγκεντρώθηκε όλος ο στρατός, ο 

βασιλεύς των Λακεδαιμονίων Αρχίδαμος, 

αρχιστράτηγος της εκστρατείας, συγκάλεσε 

όλους τους στρατηγούς και όλους τους 

αξιωματούχους των συμμάχων και τους είπε 

περίπου τα ακόλουθα: «Πελοποννήσιοι και 

Σύμμαχοι! Και οι πρόγονοί μας έκαναν 



Πελοποννήσου και σύμμαχοι: Και οι 

πατέρες μας πήραν μέρος σε πολλές 

εκστρατείες μέσα κ' έξω από την 

Πελοπόννησο, κ' εμείς οι γεροντότεροι δεν 

είμαστε άμαθοι στον πόλεμο· δεν εβγήκαμε 

όμως ποτέ με μεγαλύτερο στράτευμα κ' 

εφοδιασμό από τούτον ― εδώ, και 

πηγαίνομε τώρα να χτυπήσομε πολιτεία 

εξαιρετικά δυνατή, κ' εμείς οι ίδιοι είμαστε 

πολύ μεγάλος και διαλεχτός στρατός. 

Σωστό είναι λοιπόν να μη φανούμε 

χειρότεροι από τους πατέρες μας, ούτε 

κατώτεροι από τη φήμη που έχομε εμείς οι 

ίδιοι. Γιατί ολόκληρη η Ελλάδα έχει 

ξεσηκωθεί με τούτη την εκστρατεία, κ' έχει 

στραμμένο το νου της σε μας, κ' επειδή 

μισούν τους Αθηναίους, ποθούν να 

πετύχομε αυτό που βάλαμε σκοπό μας. 

Μτφρ. Ε. Λαμπρίδη. 1962.  

πολλούς πολέμους και μέσα στην 

Πελοπόννησο και στο εξωτερικό, αλλά και οι 

γεροντότεροι από εμάς δεν είναι άπειροι 

στον πόλεμο. Ποτέ άλλοτε, όμως, δεν 

εκστρατεύσαμε με τόσες πολλές δυνάμεις 

και τόσα πολλά μέσα, αλλά πάμε να 

χτυπήσομε πολιτεία εξαιρετικά δυνατή και 

με πολυάριθμο και άριστο στράτευμα. 

Έχομε, επομένως, την υποχρέωση να μην 

φανούμε κατώτεροι ούτε από τους πατέρες 

μας ούτε από την δική μας φήμη. Η Ελλάδα 

ολόκληρη έχει συγκλονιστεί με την 

εκστρατεία αυτήν κι έχει τα βλέμματά της 

καρφωμένα απάνω μας κι ελπίζει, επειδή 

μισεί τους Αθηναίους, ότι θα επιτύχομε στην 

επιχείρησή μας. 

Μτφρ. Άγγελος Σ. Βλάχος. 2008. 

Γ4. 

α. 

ἡμᾶς (α΄ όρος σύγκρισης) - τῶν πατέρων (γενική συγκριτική, β΄ όρος σύγκρισης) μέσω του 

επιθέτου συγκριτικού βαθμού χείρους. 

ἡμᾶς (α΄ όρος σύγκρισης) - τῆς δόξης (γενική συγκριτική, β΄ όρος σύγκρισης) μέσω  του 

επιθέτου συγκριτικού βαθμού ἐνδεεστέρους. 

β. 

ἔχοντες: Υποκείμενο της μετοχής ἡμεῖς (μετοχή συνημμένη στο εννοούμενο υποκείμενο του 

ρήματος ἐξήλθομεν), αντικείμενο παρασκευήν. 

ἔχουσα: Υποκείμενο της μετοχής Ἡ  Ἑλλὰς (μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος 

προσέχει), αντικείμενο της μετοχής εὔνοιαν.    


