
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§12-13 

Ἔτι δ᾽, ὦ βουλι, οὐδεὶσ ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δφναιτο οὔτε δίκθν αἰςχρὰν οὔτε γραφὴν 

οὔτε εἰςαγγελίαν γεγενθμζνθν· καίτοι ἑτζρουσ ὁρᾶτε πολλάκισ εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ 

κακεςτθκότασ. Πρὸσ τοίνυν τὰσ ςτρατείασ καὶ τοὺσ κινδφνουσ τοὺσ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ 

ςκζψαςκε οἷον ἐμαυτὸν παρζχω τῇ πόλει. Πρῶτον μὲν γάρ, ὅτε τὴν ςυμμαχίαν ἐποιιςαςκε 

πρὸσ *τοὺσ+ Βοιωτοὺσ καὶ εἰσ Ἁλίαρτον ἔδει βοθκεῖν, ὑπὸ Ὀρκοβοφλου κατειλεγμζνοσ 

ἱππεφειν ἐπειδὴ πάντασ ἑϊρων τοῖσ μὲν ἱππεφουςιν ἀςφάλειαν εἶναι δεῖν νομίηοντασ, τοῖσ δ᾽ 

ὁπλίταισ κίνδυνον ἡγουμζνουσ, ἑτζρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺσ ἵππουσ ἀδοκιμάςτων παρὰ τὸν 

νόμον ἐγὼ προςελκὼν ἔφθν τῷ Ὀρκοβοφλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ καταλόγου, ἡγοφμενοσ 

αἰςχρὸν εἶναι τοῦ πλικουσ μζλλοντοσ κινδυνεφειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παραςκευάςαντα 

ςτρατεφεςκαι. Καί μοι ἀνάβθκι, Ὀρκόβουλε. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α1. 

α. Να γράψετε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμία από τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου 

και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωςτό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάθοσ», αν είναι 

λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 3) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι 

ςασ γράφοντασ τισ λζξεισ/φράςεισ του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ 

3):  

1. Ο ίδιοσ ο Μαντίκεοσ αναγνωρίηει πωσ ποτζ δεν ενεπλάκθ ςε δικαςτικοφσ αγϊνεσ.    

2. Οι Ακθναίοι και Βοιωτοί ιππείσ κεωροφςαν το ιππικό των Λακεδαιμονίων ςτθ μάχθ ςτθν 

Αλίαρτο αξιόμαχο.   

3. Όταν οι Ακθναίοι ζςπευςαν να βοθκιςουν ςτθν Αλίαρτο με οπλίτεσ και ιππικό, κάποιοι 

κατατάχτθκαν ςτο ιππικό χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

 

β. Να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ:  

1. «…καίτοι ἑτζρουσ ὁρᾶτε πολλάκισ εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ καθεςτηκότασ»: Σε τι ακριβϊσ 

αναφζρεται ο Μαντίκεοσ με τθ φράςθ «εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ»; (μονάδεσ 2)  

2. «ἑτζρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺσ ἵππουσ ἀδοκιμάςτων παρὰ τὸν νόμον»: Τι εννοεί ο 

Μαντίκεοσ με τθ χριςθ του όρου «ἀδοκιμάςτων»; (μονάδεσ 2)  

Μονάδεσ 10  

 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§15-16 

Αργότερα, μζλθ τθσ βουλισ, όταν είχαμε εκςτρατεφςει ςτθν Κόρινκο και όλοι γνϊριηαν εκ 

των προτζρων ότι κα χρειαςτεί να κινδυνεφςουν, ενϊ άλλοι αποςκιρτοφςαν, εγϊ επιδίωξα 

και πζτυχα να πολεμιςω εναντίον των εχκρϊν τοποκετθμζνοσ ςτθν πρϊτθ γραμμι. Και 

παρότι θ φυλι μασ είχε βαρφτατεσ απϊλειεσ και πάρα πολλοί ζπεςαν ςτο πεδίο τθσ μάχθσ, 

αποχϊρθςα μετά τον ςπουδαίο Στειριζα, ο οποίοσ λοιδοροφςε ςυλλιβδθν τουσ πάντεσ ωσ 

δειλοφσ. Όχι πολλζσ θμζρεσ αργότερα μετά τα γεγονότα αυτά, όταν είχαν καταλθφκεί ςτθν 

Κόρινκο οχυρζσ κζςεισ, ϊςτε να μθν μποροφν να περάςουν οι εχκροί, αποφάςιςαν οι 

επικεφαλισ να αποςπάςουν κάποια τμιματα που κα ζςπευδαν να βοθκιςουν, επειδι ο 

Αγθςίλαοσ είχε ειςβάλει ςτθ Βοιωτία. Τότε, ενϊ όλουσ τουσ είχε καταλάβει πανικόσ (με το 

δίκιο τουσ, μζλθ τθσ βουλισ — γιατί ιταν τρομερό να ζχουν ςωκεί μόλισ και μετά βίασ πριν 

από λίγο και να αντιμετωπίςουν άλλο κίνδυνο), εγϊ παρουςιάςτθκα ςτον ταξίαρχο και του 

ηιτθςα να ςτείλει χωρίσ κλιρωςθ το δικό μασ τμιμα.  

Μτφρ. Επιςτθμονικι Ομάδα 

 

Β4. Να γράψετε μία ςφνθετη λζξη τθσ Νζασ Ελλθνικισ, με πρώτο ή δεφτερο ςυνθετικό 

κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του αρχαίου διδαγμζνου κειμζνου: γραφήν, πόλει, 

πάντασ, ἵππουσ, νόμον.  

 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.6, κεφ. 4 §§4-6.2 

(ζκδ. του E.C. Marchant, Οξφόρδθ: Clarendon Press, 1900, ανατ. 1968) 

Η επιμονι των Θθβαίων να μθν αφιςουν αυτόνομεσ τισ υπόλοιπεσ βοιωτικζσ πόλεισ –να 

μθν διαλφςουν, επομζνωσ, το Κοινό των Βοιωτϊν– οδιγθςε ςε εκςτρατεία του Σπαρτιάτθ 

βαςιλιά Κλεόμβροτου ςτθ Βοιωτία. Η προςπάκεια είχε ατυχι κατάλθξθ για τουσ 

Λακεδαιμόνιουσ και τουσ ςυμμάχουσ τουσ. 

 

Ταῦτα δὲ ποιιςασ καὶ ἀναβὰσ ἀπὸ τῆσ καλάττθσ, ἐςτρατοπεδεφςατο ἐν Λεφκτροισ τῆσ 

Θεςπικῆσ. Οἱ δὲ Θθβαῖοι ἐςτρατοπεδεφςαντο ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ λόφῳ οὐ πολὺ 

διαλείποντεσ, οὐδζνασ ἔχοντεσ ςυμμάχουσ ἀλλ' ἢ τοὺσ Βοιωτοφσ. Ἔνκα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ 

οἱ μὲν φίλοι προςιόντεσ ἔλεγον· Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήςεισ τοὺσ Θηβαίουσ ἄνευ μάχησ, 

κινδυνεφςεισ ὑπὸ τῆσ πόλεωσ τὰ ἔςχατα παθεῖν. Ἀναμνθςκιςονται γάρ ςου καὶ ὅτε εἰσ 



Κυνὸσ κεφαλὰσ ἀφικόμενοσ οὐδὲν τῆσ χϊρασ τῶν Θθβαίων ἐδῄωςασ, καὶ ὅτε ὕςτερον 

ςτρατεφων ἀπεκροφςκθσ τῆσ ἐμβολῆσ, Ἀγθςιλάου ἀεὶ ἐμβάλλοντοσ διὰ τοῦ Κικαιρῶνοσ. 

Εἴπερ οὖν ἢ ςαυτοῦ κιδῃ ἢ τῆσ πατρίδοσ ἐπικυμεῖσ, ἀκτζον ἐπὶ τοὺσ ἄνδρασ. Οἱ μὲν φίλοι 

τοιαῦτα ἔλεγον· οἱ δ' ἐναντίοι· Νῦν δι, ἔφαςαν, δθλϊςει ὁ ἀνὴρ εἰ τῷ ὄντι κιδεται τῶν 

Θθβαίων, ὥςπερ λζγεται. Ὁ μὲν δὴ Κλεόμβροτοσ ταῦτα ἀκοφων παρωξφνετο πρὸσ τὸ μάχθν 

ςυνάπτειν. 

------------ 

δῃόω-ῶ: ερθμϊνω, καταςτρζφω μία περιοχι 

ἀκτζον: πρζπει να επιτεκείσ (ρθματικό επίκετο από το ἄγω) 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ταῦτα δὲ ποιήςασ … διὰ τοῦ 

Κιθαιρῶνοσ». 

Μονάδεσ 20 

Γ4. 

α. Να προςδιορίςετε τθν κφρια ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων λζξεων του 

κειμζνου:  

Ταῦτα:  είναι ………………………………………… ςτο …………………………………………. 

ςυμμάχουσ: είναι ………………………………………… ςτο …………………………………………. 

ςου:   είναι ………………………………………… ςτο …………………………………………. 

τῶν Θηβαίων:  είναι ………………………………………… ςτο …………………………………………. 

Ἀγηςιλάου: είναι ………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 (μονάδεσ 5) 

β. «Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήςεισ τοὺσ Θηβαίουσ ἄνευ μάχησ, κινδυνεφςεισ ὑπὸ τῆσ πόλεωσ 

τὰ ἔςχατα παθεῖν»: Οι φίλοι του Κλεόμβροτου διατυπϊνουν εδϊ μια προειδοποίθςθ με 

υποκετικό λόγο. Να διακρίνετε τθν υπόκεςθ από τθν απόδοςθ αιτιολογϊντασ τθν 

απάντθςι ςασ. (μονάδεσ 5) 

Μονάδεσ 10 

 

 

 

 

 


