
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 ςτισ δοκιμαςίεσ ο ομιλθτισ πρζπει κυρίωσ να αντικροφει με 

επιχειριματα τισ κατθγορίεσ των αντιπάλων, όπωσ ςυμβαίνει και ςτισ άλλεσ δικαςτικζσ 

διαμάχεσ. 

2) Ο Μαντίκεοσ υπόςχεται ότι κα είναι ςφντομοσ ςτθν απολογία του. 

3) Ο Μαντίκεοσ υποςτθρίηει ότι του παραχϊρθςε μεγαλφτερο μερίδιο από τθν πατρικι 

περιουςία ο αδελφόσ του. 

 

β. Να απαντιςετε τισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

1) «Δζομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίασ ἀκροάςαςθαί μου.»: Σε ποιουσ αναφζρεται ο 

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

2) «…διὰ τὰσ ςυμφορὰσ καὶ τὰσ τοῦ πατρὸσ καὶ τὰσ τῆσ πόλεωσ»: Ποιο ιςτορικό γεγονόσ 

υπαινίςςεται με τθ φράςθ «διὰ τὰσ ςυμφορὰσ τὰσ τῆσ πόλεωσ»; (μονάδεσ 2) 

Μονάδες 10 

  



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θουκυδίδης, Ἱςτορίαι §§1.23 

Ο αρχαίοσ ιςτορικόσ ςυγκρίνει τουσ Περςικοφσ πολζμουσ με τον Πελοποννθςιακό πόλεμο 

με αφορμι τισ επιπτϊςεισ που ο τελευταίοσ προκάλεςε ςτον αρχαιοελλθνικό κόςμο. 

 

Απ᾽ όλα τα προθγοφμενα πολεμικά γεγονότα, το μεγαλφτερο ιταν ο Περςικόσ πόλεμοσ, ο 

οποίοσ τερματίςτθκε με δυο ναυμαχίεσ και δφο μάχεσ, ενϊ ο ςθμερινόσ πόλεμοσ κράτθςε 

παρά πολλά χρόνια και προκάλεςε τόςεσ ςυμφορζσ ςτθν Ελλάδα, όςεσ δεν είχε ποτζ πάκει 

ςε ανάλογο χρονικό διάςτθμα. Ποτζ άλλοτε δεν κυριεφτθκαν και δεν καταςτράφθκαν τόςεσ 

πολιτείεσ είτε από βαρβάρουσ είτε από Ζλλθνεσ που πολεμοφςαν μεταξφ τουσ. Σε πολλζσ, 

μάλιςτα, πολιτείεσ, αφοφ καταςτράφθκαν, εγκαταςτάκθκε καινοφργιοσ πλθκυςμόσ. Ποτζ 

άλλοτε δεν ζγιναν τόςεσ εξορίεσ και δεν ςκοτϊκθκαν τόςοι άνκρωποι, είτε ςτον πόλεμο είτε 

ς᾽ εμφυλίουσ ςπαραγμοφσ. Εκτόσ απ᾽ αυτό, πολλά από τα όςα αναφζρονται ςε παλιζσ 

διθγιςεισ, τα οποία όμωσ ςπάνια επαλθκεφονταν, ζγιναν πιςτευτά. Γιατί ζγιναν πολλοί και 

καταςτρεπτικοί ςειςμοί και εκλείψεισ θλίου πολφ ςυχνότερεσ από όςεσ μποροφςαν να 

μνθμονευτοφν για τισ παλιζσ εποχζσ. Μεγάλεσ ξθραςίεσ ςθμειϊκθκαν ςε πολλά μζρθ και 

προκάλεςαν λιμοφσ και τζλοσ θ φοβερι επιδθμία, που προξζνθςε μεγάλεσ βλάβεσ και 

καταςτροφι. Όλα αυτά ζγιναν κατά τθ διάρκεια του πολζμου. 

Μτφρ. Αγγ. Βλάχοσ 

Β4. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά 

συγγενή νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

 

1. οἶδ’(α) 

2. δίκαιον 

3. Δζομαι 

4. ἐνειμάμην 

5. ἔγκλημα 

α. δζθςθ 

β. κλθτικι 

γ. δικαςτιριο 

δ. δικτάτορασ 

ε. νομοκεςία 

η. είδθςθ 

θ. εγκλειςμόσ 

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 διαφθείρω τοὺσ νζουσ, ταῦτ’ ἂν εἴη 

βλαβερά· εἰ δζ τίσ μζ φθςιν 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 του 

κειμζνου: 

 τῷ θεῷ:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 ςωμάτων:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 ἅπαντα:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 ταῦτα:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 



 τεθνάναι:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 (μονάδεσ 5) 

β. «Εἰ μὲν οὖν ταῦτα λζγων διαφθείρω τοὺσ νζουσ, ταῦτ’ ἂν εἴη βλαβερά·» Ο Σωκράτθσ 

διατυπϊνει ζναν υποκετικό λόγο ςτο πλαίςιο τθσ απολογίασ του. Να διακρίνετε τθν 

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

Μονάδες 10 


