
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντικζου §§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 παραδζχεται ότι ςε νεαρότερθ θλικία ςφχναηε ςε καταγϊγια, όπωσ και 

άλλοι νζοι τθσ εποχισ του. 

2. Κατά τον Μαντίκεο οι ςυκοφαντικζσ ςυμπεριφορζσ χαρακτιριηαν πολλοφσ νζουσ που 

ςφχναηαν ςτα καταγϊγια. 

3. Ο Μαντίκεοσ ομολογεί ότι ιταν φιλόδικοσ, όπωσ και πολλοί άλλοι Ακθναίοι. 

4. Ο Μαντίκεοσ καλεί τουσ βουλευτζσ να αναλογιςτοφν τισ ςτρατιωτικζσ υπθρεςίεσ του 

προσ τθν πόλθ.  

 

β. «… καίτοι ἑτζρουσ ὁρᾶτε πολλάκισ εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ κακεςτθκότασ»: Σε τι ακριβϊσ 

αναφζρεται ο Μαντίκεοσ με τθ φράςθ «εἰσ τοιοφτουσ ἀγῶνασ»; (μονάδεσ 2)  

Μονάδες 10 

 

 

 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγιτικὸσ §§48-50 

Στον Ἀρεοπαγιτικό ο Ιςοκράτθσ κάνει ζκκλθςθ προσ τουσ ςυμπολίτεσ του Ακθναίουσ για 

αναπροςαρμογι τθσ πολιτικισ τουσ ςτα εςωτερικά και εξωτερικά κζματα και επιςτροφι 

ςτισ πατροπαράδοτεσ αρχζσ διακυβζρνθςθσ τθσ πόλθσ, όταν ο Άρειοσ Πάγοσ ιταν ο 

κεματοφφλακασ τθσ θκικισ διαπαιδαγϊγθςθσ των πολιτϊν. 

 

Γι᾽ αυτό δεν ςφχναηαν οι νζοι ςε μζρθ τυχερϊν παιχνιδιϊν, οφτε ςε χαμαιτυπεία με 

αυλθτρίδεσ, οφτε ςε ςυγκεντρϊςεισ τζτοιου είδουσ όπου ςιμερα περνοφν τθν θμζρα τουσ, 

αλλά αφοςιϊνονταν ςτισ αςχολίεσ ςτισ οποίεσ είχαν ταχκεί, όπου καφμαηαν και ηιλευαν 

όςουσ πρϊτευαν ς᾽ αυτά. Τόςο πολφ απζφευγαν τθν αγορά, ϊςτε, και αν καμιά φορά 

αναγκάηονταν να περάςουν μζςα από αυτιν, όλοι ζβλεπαν ότι το ζκαναν με πολλι ςυςτολι 

και ςωφροςφνθ. Το να αντιμιλοφν ςτουσ μεγαλφτερουσ ι να τουσ κοροϊδεφουν το 

κεωροφςαν φοβερότερο από όςο φοβερό κεωρείται ςιμερα θ ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά 

προσ τουσ γονείσ. Κανζνασ, οφτε καν καλόσ υπθρζτθσ, κα τολμοφςε να φάει ι να πιει ποτό 

ςε καπθλειό· γιατί φρόντιηαν να είναι ςεμνοί και να μθ βωμολοχοφν. Ακόμθ, αυτοφσ που 

αςτειεφονταν και είχαν κάποιαν ικανότθτα να κοροϊδεφουν, όςουσ ςιμερα αποκαλοφν 

ευφυείσ, εκείνοι τουσ κεωροφςαν ανόθτουσ. Κανείσ ασ μθ νομίςει ότι διάκειμαι δυςμενϊσ 

προσ όςουσ είναι ςε νεαρι θλικία. Γιατί δεν τουσ κεωρϊ υπεφκυνουσ για όςα ςυμβαίνουν· 

εξάλλου, γνωρίηω καλά ότι οι περιςςότεροι από αυτοφσ είναι ελάχιςτα ευχαριςτθμζνοι με 

αυτι τθν κατάςταςθ, θ οποία τουσ επιτρζπει να επιδίδονται ς᾽ αυτζσ τισ ακολαςίεσ. Γι᾽ αυτό 

δεν κα είχα καμιά δικαιολογία να κατθγορϊ αυτοφσ· πολφ πιο δίκαιο κα ιταν να 

καταφζρομαι εναντίον εκείνων που κυβζρνθςαν τθν πόλθ λίγο πιο μπροςτά από μασ.  

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλοσ - Ζ.Ε. Μαλακοφνθ 

 

Β4. Να επιλζξετε από τθ ςτιλθ Β για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ ι φράςθ τθσ ςτιλθσ Α 

τθν ορθή σημασία τθσ ςφμφωνα με το αρχαίο διδαγμζνο κείμενο: 

Α Β 

1. διῴκθκα α. διευκφνω 

β. κατοικϊ 

2. τὰσ διατριβὰσ ποιοφμενοι α. αςχολοφμαι 

β. εκπονϊ διδακτορικό 



3. διαφόρουσ α. διαφορετικόσ 

β. εχκρόσ 

4. δίκθν α. δικαιοςφνθ 

β. ιδιωτικι δίκθ 

5. ςτρατείασ α. ςτρατόσ 

β. εκςτρατεία 

Μονάδες 10 

 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἰσοκράτης, Πρὸσ Δθμόνικον §§24-25 

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

Στον 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 γενζςκαι 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 ποιιςεισ, ἐὰν μὴ δεόμενοσ τὸ δεῖςκαι 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 ἀπόρρθτον: το μυςτικό (εδϊ) 

αὐτεπάγγελτοσ: με τθ δικι ςου κζλθςθ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Μθδζνα φίλον ποιοῦ … τὸ δεῖςκαι 

προςποιῇ». 

Μονάδες 20 



Γ4.  

α. Να γράψετε τα αντικείμενα των υπογραμμιςμζνων ρθματικϊν τφπων του κειμζνου: 

ἐξετάςῃσ, μεταλλάττειν, ποιιςεισ, Δοκίμαηε, χριςει. (μονάδεσ 5) 

β. Ο Ιςοκράτθσ δίνει μία ςυμβουλι για το μζλλον ςτον νεαρό Δθμόνικο διατυπϊνοντασ ζναν 

ςφνκετο υποκετικό λόγο: «Οὕτωσ ἄριςτα χριςει τοῖσ φίλοισ, ἐὰν μὴ προςμζνῃσ τὰσ παρ' 

ἐκείνων δειςεισ, ἀλλ’ αὐτεπάγγελτοσ αὐτοῖσ ἐν τοῖσ καιροῖσ βοθκῇσ». Να διακρίνετε τθν 

υπόκεςθ από τθν απόδοςθ αιτιολογϊντασ τθν απάντθςι ςασ. (μονάδεσ 5) 

Μονάδες 10 


