
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§9-11.1   

Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆσ τῆσ αἰτίασ οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λζγειν· δοκεῖ δζ μοι, ὦ βουλι, ἐν 

μὲν τοῖσ ἄλλοισ ἀγῶςι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατθγορθμζνων προςικειν ἀπολογεῖςκαι, ἐν 

δὲ ταῖσ δοκιμαςίαισ δίκαιον εἶναι παντὸσ τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δζομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ 

εὐνοίασ ἀκροάςαςκαί μου. Ποιιςομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡσ ἂν δφνωμαι διὰ βραχυτάτων. 

Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μζν, οὐςίασ μοι οὐ πολλῆσ καταλειφκείςθσ διὰ τὰσ ςυμφορὰσ καὶ τὰσ τοῦ 

πατρὸσ καὶ τὰσ τῆσ πόλεωσ, δφο μὲν ἀδελφὰσ ἐξζδωκα ἐπιδοὺσ τριάκοντα μνᾶσ ἑκατζρᾳ, 

πρὸσ τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτωσ ἐνειμάμθν ὥςτ᾽ ἐκεῖνον πλζον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν 

πατρῴων, καὶ πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ ἅπαντασ οὕτωσ βεβίωκα ὥςτε μθδεπϊποτζ μοι μθδὲ πρὸσ 

ἕνα μθδὲν ἔγκλθμα γενζςκαι. Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτωσ διῴκθκα· 

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 Μαντίκεοσ ιςχυρίηεται ότι οι δοκιμαςίεσ διαφζρουν από τισ άλλεσ δικαςτικζσ 

διαμάχεσ.  

2. Ο Μαντίκεοσ παρακαλεί για τθν εφνοια των βουλευτϊν.  

3. Ο Μαντίκεοσ υποςτθρίηει ότι, επειδι θ περιουςία που κλθρονόμθςε ιταν μεγάλθ, 

πάντρεψε και τισ δφο αδελφζσ του δίνοντασ προίκα τριάντα μνεσ ςτθν κακεμία.  

 

β. Να απαντιςετε τισ παρακάτω ερωτιςεισ:  

1. «δφο μὲν ἀδελφὰσ ἐξζδωκα ἐπιδοὺσ τριάκοντα μνᾶσ ἑκατζρᾳ»: Σε ποιον αναφζρεται ο 

Μαντίκεοσ με τθν αντωνυμία «ἑκατζρᾳ»; (μονάδεσ 2)  

2. «…ὥςτ᾽ ἐκεῖνον πλζον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων»: Σε ποιον αναφζρεται ο 

Μαντίκεοσ με τθν αντωνυμία «ἐκεῖνον»; (μονάδεσ 2)  

 Μονάδεσ 10 



 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτων, Νόμοι 774c-d  

Ο διάλογοσ διαδραματίηεται ςτθν Κριτθ και ςτθ ςυηιτθςθ παίρνουν μζροσ ζνασ ανϊνυμοσ 

Ακθναίοσ, ο Κρθτικόσ Κλεινίασ και ο Σπαρτιάτθσ Μζγγιλοσ. Θζμα του διαλόγου είναι θ 

οικοδόμθςθ ενόσ φανταςτικοφ πολιτεφματοσ, θ εφρυκμθ λειτουργία του οποίου εξαρτάται 

από μια ιδεατι νομοκεςία. 

  

Για τθν προίκα μιλιςαμε και πιο μπροςτά, αλλά ασ επαναλάβουμε ότι ιςότθτα ςθμαίνει το 

να μθ παίρνει, οφτε να δίνει κανείσ, οφτε όταν παντρεφεται ο ίδιοσ, οφτε όταν παντρεφει τθν 

κόρθ του γιατί δεν είναι δίκαιο να μζνουν άγαμοι οι φτωχοί επειδι δεν ζχουν χριματα. Γιατί 

όλοι οι πολίτεσ ζχουν τα απαραίτθτα για να ηιςουν, και εκτόσ αυτοφ οι γυναίκεσ που δεν 

ζχουν προίκα φζρνονται με λιγότερθ αυκάδεια κι θ ςυμπεριφορά των αντρϊν που κα τισ 

παντρεφονται, για τθν προίκα τουσ, κα ιταν λιγότερο ταπεινωτικι και δουλοπρεπισ. Κι’ 

όποιοσ υπακοφει ς’ αυτά, κα μπορεί να περθφανεφεται ότι ζκαμε κάτι ωραίο· αυτόσ που 

δεν υπακοφει ι παίρνει για προίκα φορζματα που αξίηουν πάνω από πενιντα δραχμζσ, ι 

πάνω από μία μνα ι πάνω από μιάμιςθ μνα ανάλογα με τθν οικονομικι τάξθ που ανικουν – 

ι πάνω από τθν αξία δφο μνων όποιοσ ανικει ςτθν ανϊτατθ τάξθ, κα γίνεται χρεωφειλζτθσ 

του δθμοςίου για διπλάςιο ποςό, και το ποςό που ζλαβε ι πιρε κα αφιερϊνεται ςτθν Ήρα 

και ςτο Δία κι ασ το ειςπράττουν οι ταμίεσ των δφο αυτϊν κεϊν, [… ]. 

Μτφρ. Β. Μοςκόβθσ 

 

Β4. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του αρχαίου διδαγμζνου κειμζνου να γράψετε μία 

περίοδο λόγου ςτθ Νζα Ελλθνικι, όπου η ίδια λζξη, ςτο ίδιο μζροσ του λόγου, ςε 

οποιαδήποτε μορφή τησ (πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο) χρθςιμοποιείται με 

διαφορετική ςημαςία από αυτιν που ζχει ςτο κείμενο: αἰτίασ, ἀγῶςι, οὐςίασ, ἐξζδωκα, 

ἔγκλημα. 

Μονάδεσ 10 

 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτουσ 30a5-30c4 

(ζκδ. του Burnet, J. Οξφόρδθ: Clarendon Press, 1900, ανατ. 1967)  

Ο Σωκράτθσ απολογείται ςτο δικαςτιριο τθσ Ηλιαίασ. Με τθν απολογία του, όπωσ μασ τθν 

παρουςιάηει ο Πλάτωνασ, ο Σωκράτθσ ανάμεςα ςτα άλλα κζλει να εξθγιςει ςτουσ δικαςτζσ 



ότι δεν ζκανε παρά αυτό που νόμιηε ότι τον πρόςταηε ο κεόσ, απορρίπτοντασ τουσ 

ιςχυριςμοφσ του Άνυτου (: ζνασ από τουσ κατιγορουσ του Σωκράτθ). 

 

Ταῦτα γὰρ κελεφει ὁ κεόσ, εὖ ἴςτε, καὶ ἐγὼ οἴομαι οὐδζν πω ὑμῖν μεῖηον ἀγακὸν γενζςκαι ἐν 

τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ κεῷ ὑπθρεςίαν. Οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιζρχομαι ἢ πείκων 

ὑμῶν καὶ νεωτζρουσ καὶ πρεςβυτζρουσ μιτε ςωμάτων ἐπιμελεῖςκαι μιτε χρθμάτων 

πρότερον μθδὲ οὕτω ςφόδρα ὡσ τῆσ ψυχῆσ ὅπωσ ὡσ ἀρίςτθ ἔςται, λζγων ὅτι «Οὐκ ἐκ 

χρθμάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ’ ἐξ ἀρετῆσ χριματα καὶ τὰ ἄλλα ἀγακὰ τοῖσ ἀνκρϊποισ 

ἅπαντα καὶ ἰδίᾳ καὶ δθμοςίᾳ». Εἰ μὲν οὖν ταῦτα λζγων διαφκείρω τοὺσ νζουσ, ταῦτ’ ἂν εἴθ 

βλαβερά· εἰ δζ τίσ μζ φηςιν ἄλλα λζγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λζγει. Πρὸσ ταῦτα, φαίθν ἄν, «ὦ 

ἄνδρεσ Ἀκθναῖοι, ἢ πείκεςκε Ἀνφτῳ ἢ μι, καὶ ἢ ἀφίετζ με ἢ μι, ὡσ ἐμοῦ οὐκ ἂν ποιιςαντοσ 

ἄλλα, οὐδ’ εἰ μζλλω πολλάκισ τεκνάναι». Μὴ κορυβεῖτε, ὦ ἄνδρεσ Ἀκθναῖοι, ἀλλ’ ἐμμείνατζ 

μοι  οἷσ ἐδεικθν ὑμῶν, μὴ κορυβεῖν ἐφ' οἷσ ἂν λζγω ἀλλ' ἀκοφειν· καὶ γάρ, ὡσ ἐγὼ οἶμαι, 

ὀνιςεςκε ἀκοφοντεσ. 

---------- 

περιζρχομαι: γυρίηω εδϊ κι εκεί 

ὀνήςεςθε: κα ωφελθκείτε  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ταῦτα γὰρ κελεφει … καὶ ἰδίᾳ καὶ 

δημοςίᾳ». 

Μονάδεσ 20 

Γ4.  

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

φράςεων του κειμζνου: 

εὖ:                     είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

γενζςθαι : είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

ἐν τῇ πόλει: είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

ἀρετή:              είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

τὰ ἄλλα : είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

βλαβερά: είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 (μονάδεσ 6) 



β. «εἰ δζ τίσ μζ φηςιν ἄλλα λζγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λζγει»: Ο Σωκράτθσ διατυπϊνει εδϊ ζναν 

υποκετικό ςυλλογιςμό για να αποδείξει τθν ακωότθτά του. Να διακρίνετε τθν υπόκεςθ από 

τθν απόδοςθ αιτιολογϊντασ τθν απάντθςι ςασ. (μονάδεσ 4) 

  

Μονάδεσ 10 

 


