
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13 

Α1. 

α. 

1. – Σ: οὐδεὶσ ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δφναιτο οὔτε δίκθν αἰςχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε 

εἰςαγγελίαν γεγενθμζνθν· 

2. – Λ: πάντασ ἑώρων τοῖσ μὲν ἱππεφουςιν ἀςφάλειαν εἶναι δεῖν νομίηοντασ. 

3. – Σ:  ἑτζρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺσ ἵππουσ ἀδοκιμάςτων παρὰ τὸν νόμον 

β. 

1. Αναφζρεται ςε περιπτϊςεισ δικαςτικισ διαμάχθσ, ςτισ οποίεσ ζχει προαναφερκεί με τουσ 

όρουσ δίκθν, γραφιν, εἰςαγγελίαν. 

2. Με τον όρο αυτό ο Μαντίκεοσ αναφζρεται ςτθν παράνομθ ενζργεια κάποιων 

ςυμπολιτϊν του που ςτρατεφτθκαν ςτο ςϊμα των ιππζων, χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ 

περάςει από τθν απαραίτθτθ διαδικαςία δοκιμαςίασ.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§15-16 

Επιςήμανςη: Το ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο από τον Ὑπὲρ Μαντικζου λόγο μπορεί 

να ςυςχετιςτεί με το αρχαίο διδαγμζνο κείμενο ωσ προσ τθ ςυμπεριφορά του ομιλθτι ςτο 

πλαίςιο των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεϊν του. Επιβεβαιϊνεται το ςτρατιωτικό του ικοσ 

μζςα από ςυγκεκριμζνα περιςτατικά όπωσ ο θρωιςμόσ του ςτθν εκςτρατεία τθσ Κορίνκου, 

αλλά και θ τολμθρι και καρραλζα πρωτοβουλία του να λάβει μζροσ το τμιμα του χωρίσ 

κλιρωςθ ςε νζο κανάςιμο κίνδυνο, ςτθν αντιμετϊπιςθ του ςπαρτιάτθ βαςιλιά Αγθςίλαου 

που είχε ειςβάλει ςτθ Βοιωτία. 

Β4. γραφομθχανι, γραφολόγοσ, καλλιγραφία - πολιοφχοσ, πολεοδομία, πολιορκϊ - 

παντογνϊςτθσ, παντοδυναμία, παντοκράτορασ - ιππόκαμποσ, ιπποδφναμθ, ζφιπποσ - 

νομοςχζδιο, νομοκεςία, παρανομία 

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

Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ 

Ύςτερ᾽ απ᾽ αυτι τθν επιτυχία βάδιςε προσ το 

εςωτερικό τθσ χϊρασ και ςτρατοπζδευςε 

ςτα Λεφκτρα των Θεςπιϊν. Οι Θθβαίοι 

ςτρατοπζδευςαν ςτον αντικρινό λόφο, ςε 

μικρι απόςταςθ, δίχωσ άλλουσ ςυμμάχουσ 

Αφοφ ζκανε αυτά και ανζβθκε από τθ 

κάλαςςα (προσ το εςωτερικό) 

ςτρατοπζδευςε ςτα Λεφκτρα τθσ περιοχισ 

των Θεςπιϊν. Οι Θθβαίοι ςτρατοπζδευςαν 

ςτον απζναντι κοντινό λόφο, χωρίσ κανζναν  



από τουσ Βοιωτοφσ. Οι φίλοι του 

Κλεομβρότου πιγαιναν και του ᾽λεγαν: 

«Κλεόμβροτε, αν αφιςεισ τουσ Θθβαίουσ να 

φφγουν δίχωσ μάχθ, κα κινδυνζψει θ ηωι 

ςου από τθν πόλθ μασ· κα κυμθκοφν και τθ 

φορά εκείνθ όπου ζφταςεσ ωσ τισ Κυνόσ 

Κεφαλζσ δίχωσ κακόλου να λεθλατιςεισ τα 

εδάφθ των Θθβαίων, και τθν άλλθ ςου 

εκςτρατεία αργότερα όπου αποκροφςτθκε θ 

ειςβολι ςου — ενϊ ο Αγθςίλαοσ πάντα 

κατόρκωνε να ειςβάλλει από τον Κικαιρϊνα. 

Αν λοιπόν κζλεισ το καλό ςου ι και να 

ξαναδείσ τθν πατρίδα ςου, πρζπει να 

διατάξεισ επίκεςθ». Τζτοια ιταν τα λόγια 

των φίλων του· οι αντίπαλοί του πάλι 

ζλεγαν: «Τϊρα κα δείξει ο άνκρωποσ αυτόσ 

αν ςτ᾽ αλικεια ευνοεί τουσ Θθβαίουσ, 

κακϊσ λζνε». Τοφτεσ οι κουβζντεσ 

παρακινοφςαν φυςικά τον Κλεόμβροτο να 

δϊςει μάχθ. 

Μτφρ. Ρ. Ροφφοσ. 1966. 

άλλο ςφμμαχο παρά μόνο τουσ Βοιωτοφσ. 

Τότε οι φίλοι του Κλεόμβροτου τον 

πλθςίαςαν και του είπαν: «Αν αφιςεισ, 

Κλεόμβροτε, τουσ Θθβαίουσ χωρίσ μάχθ, κα 

κινδυνεφςεισ να πάκεισ τα χειρότερα κακά 

από τθν πόλθ. Γιατί κα κυμθκοφν ςε βάροσ 

ςου και τθν περίπτωςθ που ζφταςεσ κάποτε 

ςτισ Κυνόσ Κεφαλζσ και δε λεθλάτθςεσ τθ 

χϊρα των Θθβϊν, κακϊσ και τθ δεφτερθ 

φορά που εξεςτράτευςεσ και 

αποκροφςτθκεσ με αποτζλεςμα να μθν 

ειςβάλλεισ, ενϊ ο Αγθςίλαοσ πάντα 

κατάφερνε να ειςβάλλει μζςω του 

Κικαιρϊνα. Αν λοιπόν ενδιαφζρεςαι για τον 

εαυτό ςου ι επικυμείσ τθν πατρίδα ςου, 

πρζπει να επιτεκείσ εναντίον των Θθβαίων». 

Οι φίλοι του αυτά του ζλεγαν· οι αντίπαλοί 

του πάλι ζλεγαν τα εξισ: «Τϊρα πράγματι 

κα δείξει ο άνκρωποσ αν ςτ’ αλικεια 

φροντίηει για τουσ Θθβαίουσ, όπωσ 

κατθγορείται». Στο άκουςμα αυτϊν ο 

Κλεόμβροτοσ οργιηόταν και ξεςθκωνόταν να 

ςυνάψει μάχθ. 

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτησ. 2005 

Γ4.  

α. 

Ταῦτα: είναι ςφςτοιχο αντικείμενο ςτθ μετοχι ποιιςασ. 

ςυμμάχουσ: είναι κατθγοροφμενο ςτο αντικείμενο οὐδζνασ (από τθ μετοχι ἔχοντεσ). 

ςου: είναι αντικείμενο ςτο ριμα ἀναμνθςκιςονται. 

τῶν Θηβαίων: είναι ετερόπτωτοσ ονοματικόσ προςδιοριςμόσ (γενικι κτθτικι) ςτο χώρασ. 

Ἀγηςιλάου: είναι υποκείμενο ςτθ μετοχι ἐμβάλλοντοσ (γενικι απόλυτθ). 

β.  



Υπόθεςη: εἰ ἀφιςεισ τοὺσ Θθβαίουσ ἄνευ μάχθσ (εἰ + οριςτικι μζλλοντα) 

Απόδοςη: κινδυνεφςεισ ὑπὸ τῆσ πόλεωσ τὰ ἔςχατα πακεῖν (οριςτικι μζλλοντα) 

(Ο υποκετικόσ λόγοσ δθλϊνει αυτό που ο ομιλθτισ κεωρεί ωσ πραγματικό (ςτο μζλλον), 

δθλαδι τον βζβαιο κίνδυνο που κα διατρζξει ςτο μζλλον ο Κλεόμβροτοσ). 


