
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§11-12 

Α1. 

α. 

1. – Λ: ὅςοι περὶ κφβουσ ἢ πότουσ ἢ [περὶ] τὰσ τοιαφτασ ἀκολαςίασ τυγχάνουςι τὰσ 

διατριβὰσ ποιοφμενοι, πάντασ αὐτοὺσ ὄψεςκζ μοι διαφόρουσ ὄντασ 

2. – Σ: τῶν νεωτζρων ὅςοι περὶ κφβουσ ἢ πότουσ ἢ [περὶ] τὰσ τοιαφτασ ἀκολαςίασ 

τυγχάνουςι τὰσ διατριβὰσ ποιοφμενοι [...] καὶ πλεῖςτα τοφτουσ περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντασ καὶ 

ψευδομζνουσ. 

3. – Λ: οὐδεὶσ ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δφναιτο οὔτε δίκθν αἰςχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε 

εἰςαγγελίαν γεγενθμζνθν· 

4. – Σ: καίτοι ἑτζρουσ ὁρᾶτε πολλάκισ εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ κακεςτθκότασ. 

β.  

Ο Μαντίκεοσ με τθν οριςτικι αντωνυμία τῶν αὐτῶν αναφζρεται ςτουσ κφβουσ, τουσ πότουσ 

και τισ (τὰσ) τοιαφτασ ἀκολαςίασ, ςτισ κακζσ ςυνικειεσ δθλαδι πολλϊν νεαρϊν Ακθναίων, 

όπωσ τα τυχερά παιχνίδια (ηάρια), τθν κατανάλωςθ ποτϊν και γενικότερα τθν άςωτθ ηωι.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Δήμου καταλφςεωσ ἀπολογία §2-4 

Επιςήμανςη: Στο ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο ο ομιλθτισ τονίηει ότι είναι ςυκοφάντεσ 

οι κατιγοροι και ότι ο ίδιοσ είναι ακραιφνισ δθμοκράτθσ. Στθ ςυνζχεια, απευκφνει ζκκλθςθ 

ςτουσ δικαςτζσ να μθν ςυμπλζουν με τουσ ςυκοφάντεσ, γιατί ζργο τουσ είναι να 

κατθγοροφν τουσ ακϊουσ. Ο Μαντίκεοσ, κατά αντίςτοιχο τρόπο, διαφοροποιεί τον εαυτό 

του από τουσ ςυκοφάντεσ κατθγόρουσ του, που διάγουν άςωτο βίο. Επομζνωσ, το κείμενο 

κα μποροφςε να αξιοποιθκεί για ςφγκριςθ αναφορικά με τον ρόλο των ςυκοφαντϊν ςτθν 

αρχαία Ακινα. 

Β4. εἶναι/ὄντασ, ὄψεςκζ/ὁρᾶτε, εἶχον/παρζχω, ἀποδεῖξαι, γεγενθμζνθν 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰςοκράτησ, Πρὸσ Δημόνικον §§24-25 

Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ 

Κανζνα να μθ κάνεισ φίλο προτοφ εξετάςεισ 

πϊσ ζχει ςυμπεριφερκεί προσ τουσ παλαιοφσ 

του φίλουσ· διότι πρζπει να προβλζπεισ ότι 

κα ςυμπεριφερκεί και προσ εςζνα, όπωσ 

ςυμπεριφζρκθκε και προσ εκείνουσ. Να 

Να μθ κάνεισ κανζνα φίλο, προτοφ 

εξετάςεισ, πϊσ ζχει μεταχειριςκεί τουσ 

προθγουμζνουσ φίλουσ του· διότι ζλπιηε, 

ότι αυτόσ κα ςυμπεριφερκεί και προσ εςζνα 

με τον ίδιο τρόπο, όπωσ και προσ εκείνουσ· 



γίνεςαι μεν αργά φίλοσ, αφοφ όμωσ γίνεισ 

φίλοσ να μζνεισ πιςτόσ ςτθν φιλία. Διότι είναι 

εξ ίςου απρεπζσ να μθν ζχεισ κανζνα φίλο 

και να αλλάηεισ πολλοφσ φίλουσ ςυχνά. Να 

μθ δοκιμάηεισ τουσ φίλουσ ςου κατά τζτοιο 

τρόπον ϊςτε από τθ δοκιμι αυτι να 

προζρχεται για ςζνα ηθμία, μιτε όμωσ να 

κζλεισ να ζχεισ τουσ φίλουσ ςου 

αδοκίμαςτουσ. Αυτό κα κατορκϊςεισ, αν 

προςποιείςαι ενϊπιον αυτϊν ότι ζχεισ 

ανάγκεσ τισ οποίεσ δεν ζχεισ· να 

ανακοινϊνεισ ς’ αυτοφσ ηθτιματα, τα οποία 

μποροφν να κοινολογθκοφν, παρουςιάηοντασ 

αυτά ωσ μυςτικά· αν διαψευςκείσ ςτισ 

ελπίδεσ ςου, δεν κα υποςτείσ από αυτό 

καμία ηθμία, εάν όμωσ οι ελπίδεσ ςου 

επιβεβαιωκοφν, κα ζχεισ αςφαλζςτερθ 

γνϊςθ του χαρακτιρα των φίλων ςου. Να 

δοκιμάηεισ τουσ φίλουσ ςτισ δυςτυχίεσ και 

ςτουσ κοινοφσ κινδφνουσ· διότι τον μεν 

χρυςό δοκιμάηουμε ςτθ φωτιά, ενϊ τουσ 

φίλουσ τουσ διακρίνουμε ςτισ ατυχίεσ. Θα 

τθριςεισ άριςτθ ςτάςθ απζναντι ςτουσ 

φίλουσ ςου, αν δεν περιμζνεισ αυτοί να ςου 

γνωρίςουν τισ ανάγκεσ τουσ, αλλ' αν 

αυκόρμθτα ζλκεισ ςε βοικειά τουσ, όταν οι 

περιςτάςεισ το επιβάλλουν. 

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλοσ. 1950. Διαςκευή 

από την καθαρεφουςα ςτη δημοτική. 

με βραδφτθτα να γίνεςαι φίλοσ, όταν όμωσ 

γίνεισ να προςπακείσ να παραμζνεισ· διότι 

είναι εξ ίςου αιςχρό το να μθν ζχεισ κανζνα 

φίλο και το να αλλάηεισ πολλοφσ 

ςυντρόφουσ· οφτε με βλάβθ να δοκιμάηεισ 

τουσ φίλουσ, οφτε πάλι να κζλεισ να μθ 

δοκιμάηεισ τουσ φίλουσ ςου· τοφτο μάλιςτα 

κα κατορκϊςεισ, εάν, χωρίσ να ζχεισ 

ανάγκθ, προςποιείςαι ότι ζχεισ· όςα 

δφνανται να λεχκοφν, να τα ανακοινϊνεισ, 

ωσ εάν επρόκειτο για μυςτικά· διότι αν μεν 

αποτφχεισ ςε τίποτε δεν κα βλαφκείσ· αν 

όμωσ επιτφχεισ, κα γνωρίςεισ καλφτερα τον 

χαρακτιρα τουσ. Να δοκιμάηεισ τουσ φίλουσ 

και από τθν κακοτυχία κατά τον βίο και από 

τθ ςυμμετοχι ςτουσ κινδφνουσ· διότι το μεν 

χρυςάφι το δοκιμάηουμε ςτθ φωτιά, τουσ 

φίλουσ όμωσ τουσ γνωρίηουμε καλά ςτα 

ατυχιματα. Τότε κα εξυπθρετιςεισ τουσ 

φίλουσ με άριςτο τρόπο, εάν δεν περιμζνεισ 

τισ παρακλιςεισ τουσ, αλλά εάν αυτόκλθτοσ 

βοθκάσ αυτοφσ ςτισ κακζσ περιςτάςεισ. 

Μτφρ. Μ. Πρωτοψάλτησ. [1939] χ.χ. 

Διαςκευή από την καθαρεφουςα ςτη 

δημοτική. 

Γ4. 

α.  



γενζςθαι: Είναι ειδικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο ριμα ἔλπιηε. Υποκείμενο του 

απαρεμφάτου είναι το αὐτόν. Υποκείμενο του ριματοσ εννοείται το ςφ. Επομζνωσ, ζχουμε 

ετεροπροςωπία. 

διαμζνειν: Είναι τελικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο ριμα πειρῶ. Υποκείμενο του 

απαρεμφάτου εννοείται το ςφ. Υποκείμενο του ριματοσ εννοείται το ςφ. Επομζνωσ, ζχουμε 

ταυτοπροςωπία. 

β.  

Υπόθεςη: ἐὰν μὴ δεόμενοσ τὸ δεῖςκαι προςποιῇ (ἐὰν + υποτακτικι ενεςτϊτα) 

Απόδοςη: Τοῦτο δὲ ποιιςεισ (οριςτικι μζλλοντα) 

(Πρόκειται για υποκετικό λόγο που δθλϊνει το προςδοκϊμενο). 

 

 


