
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§8-9 

Α1.  

α. – Σ: καὶ πολλοὺσ μὲν τῶν τότε ἱππευςάντων βουλεφοντασ 

β. – Σ: Ὥςτε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖςθε ταφτην ποιεῖςθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶσ 

ἐτόλμηςάν μου καταψεφςαςθαι. 

γ. – Λ: ἐν μὲν τοῖσ ἄλλοισ ἀγῶςι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημζνων προςήκειν 

ἀπολογεῖςθαι, ἐν δὲ ταῖσ δοκιμαςίαισ δίκαιον εἶναι παντὸσ τοῦ βίου λόγον διδόναι 

δ. – Λ: Δζομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίασ ἀκροάςαςθαί μου. 

ε. – Σ: Ποιήςομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡσ ἂν δφνωμαι διὰ βραχυτάτων. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριςτοτζλησ, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.2-55.4 

Επιςήμανςη: Το ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο αναφζρεται ςτθ διαδικαςία τθσ 

δοκιμαςίασ» και ςτισ ερωτιςεισ που υποβαλλόταν ο «δοκιμαηόμενοσ». Επομζνωσ, το 

αριςτοτελικό απόςπαςμα μπορεί να αξιοποιθκεί ςυμπλθρωματικά με τισ αναφορζσ του 

Μαντίκεου για τον κεςμό τθσ «δοκιμαςίασ». 

Β4.  

Δοκίμαςα τα παποφτςια και είδα ότι δεν μου πάνε κακόλου! 

Η κερμοκραςία είναι 2 βακμοφσ κάτω από το μθδζν. 

Μθ με μαρτυριςεισ ςτθ Διευκφντρια, ςε παρακαλϊ! 

Εςφ είςαι θ αιτία που υποφζρω. 

Ο Γιϊργοσ κάνει πολλζσ απουςίεσ χωρίσ λόγο. 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδησ, Ἱςτορίαι §§ 2.10.3-2.11.2 

Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ  

Κι όταν ςυνάχτθκε ζτςι όλοσ ο ςυμμαχικόσ 

ςτρατόσ, κάλεςε ο Αρχίδαμοσ, ο βαςιλιάσ 

τθσ Σπάρτθσ, που ιταν αρχιςτράτθγοσ τθσ 

εκςτρατείασ αυτισ, όλουσ τουσ ςτρατθγοφσ  

των πόλεων όλων και τουσ πιο επίςθμουσ 

και ςπουδαίουσ πολίτεσ, και τουσ 

ορμινεψε κάπωσ ζτςι: «Άντρεσ τθσ 

Πελοποννιςου και ςφμμαχοι: Και οι 

πατζρεσ μασ πιραν μζροσ ςε πολλζσ 

Όταν ςυγκεντρϊκθκε όλοσ ο ςτρατόσ, ο 

βαςιλεφσ των Λακεδαιμονίων Αρχίδαμοσ, 

αρχιςτράτθγοσ τθσ εκςτρατείασ, ςυγκάλεςε 

όλουσ τουσ ςτρατθγοφσ και όλουσ τουσ 

αξιωματοφχουσ των ςυμμάχων και τουσ 

είπε περίπου τα ακόλουκα: 

«Πελοποννιςιοι και Σφμμαχοι! Και οι 

πρόγονοί μασ ζκαναν πολλοφσ πολζμουσ 

και μζςα ςτθν Πελοπόννθςο και ςτο 



εκςτρατείεσ μζςα κ' ζξω από τθν 

Πελοπόννθςο, κ' εμείσ οι γεροντότεροι δεν 

είμαςτε άμακοι ςτον πόλεμο· δεν 

εβγικαμε όμωσ ποτζ με μεγαλφτερο 

ςτράτευμα κ' εφοδιαςμό από τοφτον ― 

εδϊ, και πθγαίνομε τϊρα να χτυπιςομε 

πολιτεία εξαιρετικά δυνατι, κ' εμείσ οι ίδιοι 

είμαςτε πολφ μεγάλοσ και διαλεχτόσ 

ςτρατόσ. Σωςτό είναι λοιπόν να μθ 

φανοφμε χειρότεροι από τουσ πατζρεσ μασ, 

οφτε κατϊτεροι από τθ φιμθ που ζχομε 

εμείσ οι ίδιοι. Γιατί ολόκλθρθ θ Ελλάδα ζχει  

ξεςθκωκεί με τοφτθ τθν εκςτρατεία, κ' ζχει 

ςτραμμζνο το νου τθσ ςε μασ, κ' επειδι 

μιςοφν τουσ Ακθναίουσ, ποκοφν να 

πετφχομε αυτό που βάλαμε ςκοπό μασ. 

Μτφρ. Ε. Λαμπρίδη. 1962. 

εξωτερικό, αλλά και οι γεροντότεροι από 

εμάσ δεν είναι άπειροι ςτον πόλεμο. Ποτζ 

άλλοτε, όμωσ, δεν εκςτρατεφςαμε με τόςεσ 

πολλζσ δυνάμεισ και τόςα πολλά μζςα, 

αλλά πάμε να χτυπιςομε πολιτεία 

εξαιρετικά δυνατι και με πολυάρικμο και 

άριςτο ςτράτευμα. Ζχομε, επομζνωσ, τθν 

υποχρζωςθ να μθν φανοφμε κατϊτεροι 

οφτε από τουσ πατζρεσ μασ οφτε από τθν 

δικι μασ φιμθ. Η Ελλάδα ολόκλθρθ ζχει 

ςυγκλονιςτεί με τθν εκςτρατεία αυτιν κι 

ζχει τα βλζμματά τθσ καρφωμζνα απάνω 

μασ κι ελπίηει, επειδι μιςεί τουσ 

Ακθναίουσ, ότι κα επιτφχομε ςτθν 

επιχείρθςι μασ. 

Μτφρ. Άγγελοσ . Βλάχοσ. 2008. 

Γ4. 

α.  

τῶν Λακεδαιμονίων: είναι ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ (γενικι αντικειμενικι) ςτο 

βαςιλεύσ. 

τῆσ ἐξόδου: είναι αντικείμενο ςτο ριμα ἡγεῖτο. 

παςῶν: είναι (ομοιόπτωτοσ) κατθγορθματικόσ προςδιοριςμόσ ςτο τῶν πόλεων. 

ἡμῶν: είναι ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ (γενικι κτθτικι) ςτο πατζρεσ. 

πολζμων: είναι ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ (γενικι αντικειμενικι) ςτο ἄπειροι. 

τῶν πατζρων: είναι γενικι ςυγκριτικι από το επίκετο ςυγκριτικοφ βακμοφ χείρουσ. 

β.  

ἐπειδὴ πᾶν τὸ ςτράτευμα ξυνειλεγμζνον ἦν: Δευτερεφουςα χρονικι (επιρρθματικι) 

πρόταςθ (ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο ριμα τθσ κφριασ πρόταςθσ 

παρῄνει). 

ἃ ἐπινοοῦμεν: Δευτερεφουςα αναφορικι (ονοματικι) πρόταςθ (ωσ αντικείμενο ςτο 

απαρζμφατο πρᾶξαι). 


