
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§8-9 

Α1. 

α. – Σ: καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας 

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

ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. 

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

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

δ. – Λ: Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. 

ε. – Σ: Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.2-55.4 

Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στη διαδικασία της 

«δοκιμασίας» και στις ερωτήσεις που υποβαλλόταν ο «δοκιμαζόμενος». Επομένως, το 

αριστοτελικό απόσπασμα μπορεί να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά με τις αναφορές του 

Μαντίθεου για τον θεσμό της «δοκιμασίας». 

Β4. 

Δοκίμασα τα παπούτσια και είδα ότι δεν μου πάνε καθόλου!  

Η θερμοκρασία είναι 2 βαθμούς κάτω από το μηδέν. 

Μη με μαρτυρήσεις στη Διευθύντρια, σε παρακαλώ! 

Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. 

Ο Γιώργος κάνει πολλές απουσίες χωρίς λόγο. 

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 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 

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 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 



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.  

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. 

τῶν Λακεδαιμονίων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο 

βασιλεύς. 

τῆς ἐξόδου: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἡγεῖτο. 

πασῶν: είναι (ομοιόπτωτος) κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τῶν πόλεων. 

ἡμῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο πατέρες. 

πολέμων: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο ἄπειροι. 

τῶν πατέρων: είναι γενική συγκριτική από το επίθετο συγκριτικού βαθμού χείρους. 

β. 

ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν: Δευτερεύουσα χρονική (επιρρηματική) 

πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα της κύριας πρότασης 

παρῄνει. 

ἃ ἐπινοοῦμεν: Δευτερεύουσα αναφορική (ονοματική) πρόταση, ως αντικείμενο στο 

απαρέμφατο πρᾶξαι.   


