
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§11-12 

Καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτωσ διῴκθκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μζγιςτον ἡγοῦμαι τεκμιριον εἶναι 

τῆσ ἐμῆσ ἐπιεικείασ, ὅτι τῶν νεωτζρων ὅςοι περὶ κφβουσ ἢ πότουσ ἢ *περὶ+ τὰσ τοιαφτασ 

ἀκολαςίασ τυγχάνουςι τὰσ διατριβὰσ ποιοφμενοι, πάντασ αὐτοὺσ ὄψεςκζ μοι διαφόρουσ 

ὄντασ, καὶ πλεῖςτα τοφτουσ περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντασ καὶ ψευδομζνουσ. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ 

τῶν αὐτῶν ἐπεκυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαφτθν γνϊμθν εἶχον περὶ ἐμοῦ. 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. 

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 4) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι 

ςασ γράφοντασ τισ λζξεις/φράσεις του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ 

4):  

1. Ο Μαντίκεοσ διατθροφςε φιλικζσ ςχζςεισ με άτομα που είχαν άςωτθ ηωι.   

2. Κατά τον Μαντίκεο, οι νζοι που επιδίδονταν ςε ακολαςίεσ, διζδιδαν ψευδείσ φιμεσ 

εναντίον του και τον ςυκοφαντοφςαν.  

3. Ο Μαντίκεοσ υποςτθρίηει ότι ζχει εμπλακεί τόςο ςε ιδιωτικι, όςο και ςε δθμόςια δίκθ. 

4. Ο Μαντίκεοσ ιςχυρίηεται ότι άλλοι Ακθναίοι ιταν φιλόδικοι.  

 

β. «καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαφτην γνώμην εἶχον περὶ 

ἐμοῦ»: ε τι ακριβϊσ αναφζρεται ο Μαντίκεοσ με τθν οριςτικι αντωνυμία τῶν 

αὐτῶν;   (μονάδεσ 2)  

Μονάδες 10 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίας, Δήμου καταλφςεωσ ἀπολογία §§2-4 

Ο ομιλθτισ προςπακεί κατά τθ δοκιμαςίαν του να αποδείξει ότι, μολονότι παρζμεινε ςτθν 

Ακινα κατά τθν περίοδο τθσ διακυβζρνθςθσ των Σριάκοντα, δεν υπιρξε ςυνεργόσ ι 

ομοϊδεάτθσ τουσ. 

 



Αν, λοιπόν, πιςτεφουν ότι «φορτϊνουν» ς' εμζνα όςα δεινά υπόφερε θ πόλθ από τουσ 

τριάντα τυράννουσ, τουσ κεωρϊ αδφναμουσ να τα απαρικμιςουν· γιατί, δεν ζχουν 

αναφζρει οφτε το ελάχιςτο μζροσ από όςα αίςχθ ζχουν πραχκεί από κείνουσ· αν όμωσ 

μιλοφν γι' αυτά, ςα να αφορά κάτι και μζνα, κα αποδείξω ότι όλοι τουσ ψεφδονται και ότι 

εγϊ ιμουν τζτοιοσ, όποιου είδουσ ακριβϊσ κα ιταν ο πιο ακραιφνισ δθμοκράτθσ που 

παρζμεινε ςτθν πόλθ. Σασ παρακαλϊ, κφριοι δικαςτζσ, να μθ ςυμπλζετε με τουσ 

ςυκοφάντεσ. Γιατί, δουλειά τουσ είναι να κατθγοροφν κι αυτοφσ που είναι εντελϊσ ακϊοι 

(γιατί από αυτοφσ κα αποςποφςαν τα μεγαλφτερα χρθματικά ποςά), ενϊ δικό ςασ κακικον 

είναι να εξαςφαλίηετε ιςοπολιτεία ς' αυτοφσ που δεν αδικοφν ςε τίποτα. Γιατί, ζτςι κα 

δθμιουργοφςατε περιςςότερουσ φίλουσ προσ το δθμοκρατικό πολίτευμα. Και ζχω τθν 

αξίωςθ, άνδρεσ δικαςτζσ, αν αποδείξω ότι δεν ζχω γίνει αίτιοσ για καμιά ςυμφορά και ότι 

ζχω κάνει πολλά καλά ςτθν πόλθ και με προςωπικι μου ςωματικι δράςθ και με χριματα, 

αυτά να μου αναγνωριςτοφν από ςασ, όςα είναι δίκαιο να πετυχαίνουν όχι μόνον αυτοί που 

ευεργετοφν αλλά και αυτοί που δεν ζχουν διαπράξει κανζνα αδίκθμα.   

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτθσ 

 

Β4. Να βρείτε ςτο αρχαίο διδαγμζνο κείμενο που ςασ δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή 

λζξη για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ: ουςία, αόρατοσ, άςχημοσ, 

υπόδειγμα, άγονοσ 

Μονάδες 10 

 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἰσοκράτης, Πρὸσ Δημόνικον §§24-25 

(ζκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίςι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963) 

τον λόγο αυτό παρατίκενται από τον Ιςοκράτθ προσ τον νεαρό Δθμόνικο διάφορεσ 

πρακτικζσ ςυμβουλζσ που αφοροφν ςε ζναν ορκό και θκικό τρόπο ηωισ. 

 

Μθδζνα φίλον ποιοῦ, πρὶν ἂν ἐξετάςῃσ πῶσ κζχρθται τοῖσ πρότερον φίλοισ· ἔλπιηε γὰρ 

αὐτὸν καὶ περὶ ςὲ γενζςθαι τοιοῦτον, οἷοσ καὶ περὶ ἐκείνουσ γζγονεν. Βραδζωσ μὲν φίλοσ 

γίγνου, γενόμενοσ δὲ πειρῶ διαμζνειν. Ὁμοίωσ γὰρ αἰςχρὸν μθδζνα φίλον ἔχειν καὶ πολλοὺσ 

ἑταίρουσ μεταλλάττειν. Μιτε μετὰ βλάβθσ πειρῶ τῶν φίλων μιτ’ ἄπειροσ εἶναι τῶν ἑταίρων 

κζλε. Τοῦτο δὲ ποιήςεισ, ἐὰν μὴ δεόμενοσ τὸ δεῖςθαι προςποιῇ. Περὶ τῶν ῥθτῶν ὡσ 



ἀπορριτων ἀνακοινοῦ· μὴ τυχὼν μὲν γὰρ οὐδὲν βλαβιςει, τυχὼν δὲ μᾶλλον αὐτῶν τὸν 

τρόπον ἐπιςτιςει. Δοκίμαηε τοὺσ φίλουσ ἔκ τε τῆσ περὶ τὸν βίον ἀτυχίασ καὶ τῆσ ἐν τοῖσ 

κινδφνοισ κοινωνίασ· τὸ μὲν γὰρ χρυςίον ἐν τῷ πυρὶ βαςανίηομεν, τοὺσ δὲ φίλουσ ἐν ταῖσ 

ἀτυχίαισ διαγιγνϊςκομεν. Οὕτωσ ἄριςτα χριςει τοῖσ φίλοισ, ἐὰν μὴ προςμζνῃσ τὰσ παρ’ 

ἐκείνων δειςεισ, ἀλλ’ αὐτεπάγγελτοσ αὐτοῖσ ἐν τοῖσ καιροῖσ βοθκῇσ.  

---------- 

μεταλλάττω: αλλάηω, τροποποιϊ 

τὸ ἀπόρρητον: το μυςτικό (εδϊ) 

αὐτεπάγγελτοσ: με τθ δικι ςου κζλθςθ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Μηδζνα φίλον ποιοῦ … τὸ δεῖςθαι 

προςποιῇ». 

Μονάδες 20 

Γ4. α. Nα αναγνωρίςετε το είδοσ και τον ςυντακτικό ρόλο των υπογραμμιςμζνων 

απαρεμφάτων του κειμζνου, και ςτθ ςυνζχεια να ελζγξετε αν ζχουμε ταυτοπροςωπία ι 

ετεροπροςωπία (μονάδεσ 6). 

β. Ο Ιςοκράτθσ δίνει μία ςυμβουλι ςτον νεαρό Δθμόνικο διατυπϊνοντασ ζναν υποκετικό 

λόγο: «Τοῦτο δὲ ποιήςεισ, ἐὰν μὴ δεόμενοσ τὸ δεῖςθαι προςποιῇ».  Να διακρίνετε τθν 

υπόκεςθ από τθν απόδοςθ αιτιολογϊντασ τθν απάντθςι ςασ. (μονάδεσ 4) 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 


