
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§7-8 

Α1. 

1. – Σ: Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶσ ἂν ἀποδείξειεν οὔτ᾽ ἀπενεχκζντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε 

παραδοκζντα τοῖσ ςυνδίκοισ οὔτε κατάςταςιν καταβαλόντα. 

2. – Σ: Ὥςτε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοισ τοῖσ γράμμαςιν ἢ τοφτοισ πιςτεφοιτε· 

3. – Λ: ἀποδείξασ ὡσ οὐδεὶσ ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶσ πζπονκε 

4. – Λ: καὶ πολλοὺσ μὲν τῶν τότε ἱππευςάντων βουλεφοντασ 

5. – Σ: Ἀνάβθκι δζ μοι καὶ μαρτφρθςον. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριςτοτζλησ, Ῥητορικὴ 1396b 

Επιςήμανςη: Στο ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο ο Αριςτοτζλθσ διακρίνει τισ κατθγορίεσ 

των ενκυμθμάτων (βραχυλογικϊν ςυνικωσ ςυλλογιςμϊν) που χρθςιμοποιοφνταν από τουσ  

ριτορεσ. Η διάκριςθ αυτι μπορεί να επιβεβαιωκεί ςτο απόςπαςμα από τον λόγο του 

Λυςία, αξιοποιϊντασ τουσ ςυλλογιςμοφσ που διατυπϊνει ο Μαντίκεοσ. 

Β4. 

Ευτυχϊσ βελτιϊκθκε θ κατάςταςθ τθσ υγείασ του! 

Τα γράμματα ςτο ελλθνικό αλφάβθτο είναι 24. 

Μου αρζςει να δοκιμάηω διάφορα φαγθτά. 

Ο θγζτθσ οφείλει να είναι αποφαςιςτικόσ. 

Οι εφθμερίδεσ ζγραψαν ότι βρικε μαρτυρικό κάνατο μζςα ςτθ φυλακι. 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Ἀγηςίλαοσ §§ 1.23-1.25.8 

Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ  

Επειδι όμωσ δεν μποροφςε να επιχειρεί 

εκςτρατείεσ οφτε ςε πεδινζσ περιοχζσ οφτε 

ςτθ Φρυγία εξαιτίασ του ιππικοφ του 

Φαρναβάηου, αποφάςιςε να ςυγκροτιςει 

ιππικό, ϊςτε να μθν χρειάηεται ν' αποφεφγει 

ςυνζχεια τον πόλεμο. Διάλεξε λοιπόν απ' 

όλεσ τισ εκεί πόλεισ τουσ πιο πλοφςιουσ για 

να τρζφουν άλογα και ανακοίνωςε επίςθμα 

ότι όποιοσ δϊςει ζνα άλογο, όπλα και ζναν 

ικανό ςτρατιϊτθ, κα απαλλαγεί από τθ 

Επειδι λοιπόν ςτισ πεδινζσ περιοχζσ οφτε 

ςτθ Φρυγία δεν μποροφςε να πολεμιςει, 

αποφάςιςε να ςχθματίςει ιππικό, για να μθ 

είναι υποχρεωμζνοσ να αποφεφγει να 

πολεμά. Ανζκεςε λοιπόν ςτουσ 

πλουςιωτζρουσ από τουσ κατοίκουσ των εκεί 

πόλεων να τρζφουν ίππουσ, διλωςε δε ότι 

εκείνοσ που κα παρείχε ζναν ίππο και όπλα 

και ζναν γυμναςμζνο ιππζα, κα 

απαλλαςςόταν τθσ ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ. 



ςτράτευςθ. Και με αυτόν τον τρόπο 

ανάγκαςε τον κακζνα να κάνει τόςο 

πρόκυμα αυτά τα πράγματα, όςο πρόκυμα 

κα ζψαχνε κανείσ κάποιον άλλο, για να 

πεκάνει αντί γι' αυτόν. Κακόριςε και τισ 

πόλεισ, από τισ οποίεσ ζπρεπε να 

εκπαιδεφονται οι ιππείσ, γιατί είχε τθ γνϊμθ 

ότι από τισ πόλεισ που τρζφουν άλογα, κα 

ζβγαιναν ςίγουρα ιππείσ με ςυναίςκθςθ 

υπεροχισ ςτισ δεξιότθτζσ τουσ. Και φάνθκε 

ότι ζκανε μια καυμαςτι ενζργεια, 

ςυγκρότθςε δθλαδι ιππικό, που ζγινε 

γριγορα πολφ ιςχυρό και ετοιμοπόλεμο. 

Όταν άρχιςε να μυρίηει άνοιξθ, μάηεψε 

ολόκλθρο το ςτράτευμα ςτθν Ζφεςο. Και 

επειδι ικελε να το εκπαιδεφςει, κακιζρωςε 

βραβεία για τα τάγματα του ιππικοφ, για 

όποιο κα ιταν το καλφτερο ςτθν ιππικι 

τζχνθ, κακϊσ και για τα τάγματα των 

οπλιτϊν, όποιο κα είχε άριςτθ φυςικι 

κατάςταςθ. Κακιζρωςε επίςθσ βραβεία για 

τουσ πελταςτζσ και τουσ τοξότεσ, όποιοι κα 

αποδεικνφονταν οι καλφτεροι ςτισ αςκιςεισ 

τθσ ειδικότθτάσ τουσ. 

Μτφρ. Π. Βλαχάκοσ & Γ.Α. Ράπτησ. 2003. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο κατόρκωςε όλοι να 

κάνουν αυτά πρόκυμα, κακϊσ φροντίηει 

πρόκυμα ο κακζνασ για εκείνον που δζχεται 

να πεκάνει προσ χάριν του. Όριςε δε και τισ 

πόλεισ από τισ οποίεσ ζπρεπε να 

προμθκεφονται τουσ ιππείσ, όντασ βζβαιοσ 

ότι οι καταγόμενοι από τισ ιπποτρόφουσ 

πόλεισ γριγορα κα γίνονταν και τολμθροί 

ςτθν ιππαςία. Και αυτά αξιζπαινα τα ζκαμε, 

διότι ζτςι κατάρτιςε ιππικό γενναίο και 

δραςτιριο. Κατά δε τθν αρχι τθσ άνοιξθσ 

ςυγκζντρωςε όλο τον ςτρατό του ςτθν 

Ζφεςο. Θζλοντασ δε να τον γυμνάςει, 

προκιρυξε βραβεία, και ςτισ τάξεισ του 

ιππικοφ για εκείνουσ που κα ίππευαν 

καλφτερα, ςτουσ άνδρεσ του πεηικοφ για 

εκείνουσ που είχαν τα άριςτα ςϊματα. Και 

ςτουσ πελταςτζσ και τουσ τοξότεσ προκιρυξε 

βραβεία, για εκείνουσ οι οποίοι κα 

φαίνονταν ικανότεροι ςτα ίδια τουσ ζργα. 

Μτφρ. Κ. Καιροφφλασ. [1939] χ.χ. Διαςκευή 

από την καθαρεφουςα ςτη δημοτική. 

Γ4. 

α.  

ἐν τῇ Φρυγίᾳ: είναι (εμπρόκετοσ) επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του τόπου ςτο 

απαρζμφατο ςτρατεφεςκαι.  

διὰ τὴν ἱππείαν: είναι (εμπρόκετοσ) επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ αιτίασ ςτο ἐδφνατο 

(ςτρατεφεςκαι). 

προθφμωσ: είναι επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του τρόπου ςτο απαρζμφατο πράττειν. 



μάλιςτα: είναι επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του ποςοφ ςτο φρονθματίασ (γενζςκαι). 

εἰσ Ἔφεςον: είναι (εμπρόκετοσ) επιρρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του τόπου ςτο ριμα 

ςυνιγαγε.  

κράτιςτα: είναι επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του τρόπου ςτο ριμα ἂν ἱππεφοι. 

β.  

Η αιτία τθσ απόφαςθσ του Αγθςιλάου δθλϊνεται με τθ δευτερεφουςα αιτιολογική πρόταςη 

«Ἐπεὶ μζντοι ἀνὰ τὰ πεδία οὐδὲ ἐν τῇ Φρυγίᾳ ἐδφνατο ςτρατεφεςκαι διὰ τὴν Φαρναβάηου 

ἱππείαν». 

 Ο ςκοπόσ τθσ απόφαςθσ του Αγθςιλάου δθλϊνεται με τθ δευτερεφουςα τελική πρόταςη 

«ὡσ μὴ δραπετεφοντα πολεμεῖν δζοι αὐτόν».  

 


