
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6

Α1.

Ο Μαντίθεος τονίζει την απουσία του από την Αθήνα και την παραμονή μαζί με τον αδελφό

του στον Πόντο παρέχοντας πολλές λεπτομέρειες που αφορούν τόσο το χρονικό σημείο της

αποχώρησής του από την πόλη, όσο και της επιστροφής του. Κύριο μέλημα του Μαντίθεου

είναι να διευκρινίσει ότι απουσίαζε από την Αθήνα πριν την εποχή της κατάλυσης της

δημοκρατίας και της εγκαθίδρυσης του τυραννικού καθεστώτος, αλλά και κατά το

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της κυριαρχίας των Τριάκοντα. O λόγος προφανής: να

τονίσει τα δημοκρατικά του φρονήματα και να κρατήσει τις απαιτούμενες αποστάσεις από

τις ενέργειες των Τριάκοντα αποκρούοντας έτσι την κατηγορία ότι συνεργάστηκε μαζί τους.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§21-23

Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στις εγκληματικές ενέργειες

των Τριάκοντα, τόσο απέναντι στους Αθηναίους (δημόσια ζωή) όσο και απέναντι στον

αδελφό του Λυσία (σε οικογενειακό επίπεδο). Μπορεί να συνδυαστεί με το αρχαίο

διδαγμένο απόσπασμα από τον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο, καθώς και ο Μαντίθεος αναφέρεται

στις αυθαιρεσίες των Τριάκοντα με τις φράσεις εἰς τοιοῦτον καιρὸν-ἐξαμαρτάνουσι-

ἠτίμαζον.

Β4.

πατρική, δίαιτα, επικαιρότητα, κατασκοπείας, ανεξέλεγκτους

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰσοκράτης, Περὶ τοῦ ζεύγους §§28-29.5

Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις

Κληρονόμησε, λοιπόν, από τους προγόνους

του τη συμπάθεια προς τη δημοκρατία που

είχε γίνει τόσο παλιά και γνήσια και λόγω

πολύ μεγάλων ευεργεσιών· αυτός όμως

έμεινε ορφανός (καθώς ο πατέρας του

πέθανε πολεμώντας τους εχθρούς στην

Κορώνεια) και κηδεμόνας του έγινε ο

Περικλής, για τον οποίο όλοι μπορούν να

παραδεχθούν ότι υπήρξε ο πιο μετριοπαθής

και ο πιο δίκαιος και ο πιο σοφός από τους

Αυτή την τόσο παλιά και γνήσια φιλία του

απέναντι στον λαό, που εκδηλώθηκε με

σπουδαίες ευεργεσίες προς αυτόν, την

κληρονόμησε από τους προγόνους του. Ο

ίδιος είχε μείνει ορφανός – γιατί ο πατέρας

του σκοτώθηκε στη μάχη της Κορώνειας – και

είχε κηδεμόνα του τον Περικλή, τον οποίο

όλοι αναγνωρίζουν ως τον πιο σώφρονα, τον

πιο δίκαιο και τον πιο σοφό από τους

πολίτες. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ



πολίτες. Γιατί θεωρώ ότι και αυτό ανήκει

στα θετικά στοιχεία του, ότι δηλαδή

έχοντας καταγωγή από τέτοιου είδους

ανθρώπους σε τέτοιο περιβάλλον

μεγάλωσε και ανατράφηκε και

εκπαιδεύτηκε. Όταν πέρασε με επιτυχία τη

δοκιμασία, δεν έδειξε ότι ήταν κατώτερος

από αυτούς που ανέφερα, ούτε θεώρησε

σωστό να ζήσει μια ζωή άνετη, και να

κομπάζει για τις γενναίες πράξεις των

προγόνων του. Αντίθετα, από την αρχή ήταν

τόσο φιλόδοξος που νόμιζε ότι ακόμη και οι

μεγάλες τους πράξεις έπρεπε να

μνημονεύονται μέσω των δικών του.

Μτφρ. G. Norlin. 1980. Διασκευή από τα

αγγλικά στα νέα ελληνικά.

σπουδαίο πράγμα, αφού καταγόταν από

τέτοιους προγόνους, να κηδεμονευτεί, να

ανατραφεί και να εκπαιδευτεί από άνθρωπο

τέτοιου χαρακτήρα. Αφού γράφτηκε στον

κατάλογο των πολιτών μετά από τη σχετική

δοκιμασία, δεν υπήρξε κατώτερος των

προαναφερθέντων ούτε θεώρησε σωστό να

ζει οκνηρή ζωή και να καμαρώνει για τις

αρετές των προγόνων του, αλλά αισθάνθηκε

τόση φιλοδοξία ώστε πίστεψε ότι έπρεπε να

κάνει μεγάλα πράγματα που ν΄ αποτελέσουν

αφορμή, ώστε να μνημονεύονται και στο

μέλλον τα έργα των προγόνων του.

Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου». 1993.

Γ4.

α.

παρὰ τῶν προγόνων: είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός που δηλώνει

προέλευση στο ρήμα παρέλαβεν.

αὐτοῦ: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο πατὴρ.

ὑπὸ Περικλέους: είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου

στο ρήμα ἐπετροπεύθη.

τῶν πολιτῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στα σωφρονέστατον

καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον .

τῶν προειρημένων: είναι επιθετική μετοχή ως ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική

συγκριτική-δεύτερος όρος σύγκρισης) στο ἐνδεέστερος.

ῥᾳθύμως: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ζῆν.

β.

ὃν πάντες ἂν ὁμολογήσειαν καὶ σωφρονέστατον καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον

γενέσθαι τῶν πολιτῶν: είναι δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση.



ὥστ’ ᾠήθη δεῖν δι’ αὑτὸν καὶ τἀκείνων ἔργα μνημονεύεσθαι: είναι δευτερεύουσα

επιρρηματική συμπερασματική/αποτελεσματική πρόταση.


