
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§9-11.1 

Α1. 

α. 

1. – Σ: ἐν δὲ ταῖσ δοκιμαςίαισ δίκαιον εἶναι παντὸσ τοῦ βίου λόγον διδόναι. 

2. – Σ: Δζομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίασ ἀκροάςαςθαί μου. 

3. – Λ: οὐςίασ μοι οὐ πολλῆσ καταλειφθείςησ διὰ τὰσ ςυμφορὰσ καὶ τὰσ τοῦ πατρὸσ καὶ τὰσ 

τῆσ πόλεωσ, δφο μὲν ἀδελφὰσ ἐξζδωκα ἐπιδοὺσ τριάκοντα μνᾶσ ἑκατζρᾳ  

β. 

1: Η αντωνυμία «ἑκατζρᾳ» αναφζρεται ςτο «ἀδελφὰσ». 

2: Η αντωνυμία «ἐκεῖνον» αναφζρεται ςτο «ἀδελφὸν».  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Νόμοι 774c-d 

Επιςιμανςθ: Το ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο αναφζρεται ςτουσ λόγουσ για τουσ 

οποίουσ ο Πλάτωνασ, ςτο πλαίςιο ενόσ φανταςτικοφ πολιτεφματοσ με ιδεατι νομοκεςία, 

αντιτίκεται ςτο κεςμό τθσ προίκασ. Ο Μαντίκεοσ από τθν άλλθ μεριά, αναφζρεται ςτο 

κεςμό τθσ προίκασ, επιχειρϊντασ να αποδείξει ότι, προικίηοντασ επαρκϊσ τισ αδελφζσ του, 

ζχει επιδείξει τθ δζουςα ςυμπεριφορά ςε ό,τι αφορά ςτον ιδιωτικό του βίο, ακολουκϊντασ 

το εκιμικό δίκαιο (αφοφ νομικά δεν ιταν υποχρεωμζνοσ να προικίςει τισ αδελφζσ του). Το 

παράλλθλο κείμενο κα μποροφςε, επομζνωσ, να αξιοποιθκεί προκειμζνου να αναδειχκεί θ 

αντιτικζμενθ ςτο εκιμικό δίκαιο πλατωνικι κζςθ, κακϊσ και τα επιχειριματα με τα οποία 

αυτι τεκμθριϊνεται. 

Β4. 

αἰτίασ: Μου επιτζκθκε χωρίσ να ξζρω τθν αιτία. 

ἀγῶςι: Η Ελλάδα διοργάνωςε τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 2004. 

οὐςίασ: Μίλθςε πολφ, αλλά δε μπικε ςτθν ουςία του κζματοσ. 

ἐξζδωκα: Εξζδωςε το πρϊτο του βιβλίο. 

ἔγκλημα: Το φρικτό ζγκλθμα ςυγκλόνιςε τθν κοινι γνϊμθ. 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτουσ 30a5-30c4 

Ενδεικτικζσ νεοελλθνικζσ αποδόςεισ 

Γιατί αυτι είναι θ εντολι του κεοφ, 

κατάλαβζ το καλά, και εγϊ πιςτεφω ότι 

κανζνα μεγαλφτερο αγακό για ςασ δεν 

Γιατί, να το ξζρετε καλά, αυτά διατάηει ο 

κεόσ και εγϊ νομίηω ότι ποτζ δεν υπιρξε 

μεγαλφτερο καλό για τθν πόλθ από τθ δικι 



υπιρξε ωσ τϊρα ςτθν πόλθ από τθν 

υπθρεςία μου ςτον κεό. Γιατί εγϊ γυρίηω 

εδϊ και εκεί χωρίσ να κάνω τίποτε άλλο από 

το να προςπακϊ να πείςω νεότερουσ και 

θλικιωμζνουσ ανάμεςά ςασ να μθ 

φροντίηουν προθγουμζνωσ μιτε για τα 

ςϊματα μιτε για τα χριματα μιτε *για 

τίποτε άλλο+ τόςο πολφ όςο για τθν ψυχι 

πϊσ κα γίνει όςο γίνεται καλφτερθ. Τουσ 

λζγω ότι θ αρετι δεν γίνεται από τα 

χριματα, αλλά τα χριματα και όλα τα άλλα 

ανκρϊπινα αγακά, και ιδιωτικά και 

δθμόςια, *γίνονται+ από τθν αρετι. Αν 

λοιπόν λζγοντασ αυτά διαφκείρω τουσ 

νζουσ, τότε είναι βλαβερά. Αν πάλι κάποιοσ 

ςασ λζγει ότι εγϊ λζγω άλλα από αυτά, δεν 

λζγει τθν αλικεια. Έναντι όλων αυτϊν», κα 

ςασ ζλεγα «άνδρεσ Ακθναίοι, είτε πείκεςκε 

ςτον Άνυτο είτε όχι και είτε με ακωϊςετε 

είτε όχι, εγϊ δεν κάνω άλλα *δεν κα αλλάξω 

τθ ςτάςθ μου+, ακόμθ και αν πρόκειται να 

πεκάνω πολλζσ φορζσ». Μθ κορυβείτε, 

άνδρεσ Ακθναίοι, αλλά μείνετε ςτακεροί 

ςτισ παρακλιςεισ μου. Μθ κορυβείτε για 

όςα λζγω, αλλά ακοφτε, γιατί πιςτεφω ότι, 

αν ακοφτε, κα ωφελθκείτε. 

Μτφρ. Ν.Ε. Σηιράκθσ. 2002.  

μου δραςτθριότθτα ςτθν υπθρεςία του 

κεοφ. Γιατί εγϊ δεν κάνω τίποτε άλλο από το 

να τριγυρίηω και να προςπακϊ να ςασ πείςω 

όλουσ, νζουσ και γζρουσ, να μθ φροντίηετε 

πρϊτα απ’ όλα και με τόςο ηιλο για το ςϊμα 

ςασ και για τα χριματα, αλλά για το πϊσ κα 

κάνετε τθν ψυχι ςασ όςο το δυνατόν 

καλφτερθ. Σασ λζω ότι δεν δθμιουργείται 

από τα χριματα θ αρετι αλλά από τθν αρετι 

τα χριματα και όλα τα άλλα αγακά των 

ανκρϊπων, και ςτθν ιδιωτικι και ςτθ 

δθμόςια ηωι. Αν λοιπόν διαφκείρω τουσ 

νζουσ λζγοντασ αυτά, τα λόγια μου ίςωσ και 

να είναι επιβλαβι. Αν όμωσ κάποιοσ 

ιςχυρίηεται  ότι διδάςκω άλλα και όχι αυτά, 

τότε λζει ανοθςίεσ. Σε ζναν τζτοιο ιςχυριςμό 

κα απαντοφςα: «Ακθναίοι, δεχκείτε τθ κζςθ 

του Άνυτου ι μθν τθ δζχεςτε και ακωϊςτε 

με ι μθ με ακωϊνετε. Εγϊ πάντωσ δεν κα 

κάνω τίποτε άλλο από ό,τι ζκανα ωσ τϊρα, 

ακόμα και αν πρόκειται να πεκάνω πολλζσ 

φορζσ». Ηςυχάςτε, Ακθναίοι, και κάντε μου 

τθ χάρθ να τθριςετε αυτό που ςασ 

παρακάλεςα, να ακοφτε ιςυχα αυτά που 

λζω. Γιατί, όπωσ εγϊ νομίηω, κα 

ωφελθκείτε, αν ακοφςετε.  

Μτφρ. Θ. αμαράσ. 2003.  

Γ4. 

α.  

εὖ:                     είναι  επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του τρόπου ςτο ριμα ἴςτε. 

γενζςθαι: είναι αντικείμενο ςτο ριμα οἴομαι (ειδικό απαρζμφατο). 

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



απαρζμφατο γενζςθαι. 

ἀρετή:              είναι υποκείμενο ςτο ριμα γίγνεται. 

τὰ ἄλλα: είναι ονοματικόσ ομοιόπτωτοσ (επικετικόσ) προςδιοριςμόσ ςτο ἀγαθά. 

βλαβερά: είναι κατθγοροφμενο ςτο ταῦτ΄(α) (από το ριμα ἄν εἴη). 

β.  

Τπόκεςθ: εἰ δζ τίσ μζ φηςιν ἄλλα λζγειν ἢ ταῦτα (εἰ + οριςτικι) 

Απόδοςθ: οὐδὲν λζγει (οριςτικι) 

 (Ο υποκετικόσ λόγοσ που διατυπϊνει ο Σωκράτθσ, δθλϊνει το πραγματικό). 

 

 

 


