
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§9-11.1 

Α1. 

α. 

1) – Λ: ἐν μὲν τοῖσ ἄλλοισ ἀγῶςι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημζνων προςήκειν 

ἀπολογεῖςθαι, ἐν δὲ ταῖσ δοκιμαςίαισ δίκαιον εἶναι παντὸσ τοῦ βίου λόγον διδόναι. 

2) – Σ: Ποιήςομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡσ ἂν δφνωμαι διὰ βραχυτάτων. 

3) – Λ: πρὸσ τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτωσ ἐνειμάμην ὥςτ᾽ ἐκεῖνον πλζον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν 

πατρῴων 

β. 

1) Με τθν αντωνυμία «ὑμῶν» ο Μαντίκεοσ αναφζρεται ςτουσ βουλευτζσ. 

2) Με τθ φράςθ «διὰ τὰσ ςυμφορὰσ τὰσ τῆσ πόλεωσ» αναφζρεται ςτισ καταςτροφζσ ςε 

ζμψυχο και άψυχο υλικό που προκάλεςε ο Πελοποννθςιακόσ πόλεμοσ. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδθσ, Ἱςτορίαι §§1.23 

Επιςιμανςθ: Το ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο αναφζρεται ςτισ επιπτϊςεισ του 

Πελοποννθςιακοφ πολζμου. Ο Μαντίκεοσ επικαλείται αυτζσ τισ επιπτϊςεισ προκειμζνου να 

δικαιολογιςει τθν κακι οικονομικι κατάςταςθ του πατζρα του. Ζτςι, το κείμενο μπορεί να 

αξιοποιθκεί ωσ εμβάκυνςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι αναφορά του Μαντίκεου. 

Β4. 

1-η, 2-γ, 3-α, 4-ε, 5-β 

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 

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 

Γιατί, να το ξζρετε καλά, αυτά διατάηει ο 

κεόσ και εγϊ νομίηω ότι ποτζ δεν υπιρξε 

μεγαλφτερο καλό για τθν πόλθ από τθ δικι 

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 



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. Ζναντι 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.  

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.  

τῷ θεῷ: είναι ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ (δοτικι αντικειμενικι) ςτο ὑπηρεςίαν. 

ςωμάτων: είναι αντικείμενο ςτο απαρζμφατο ἐπιμελεῖςθαι. 

ἅπαντα: είναι (ομοιόπτωτοσ) κατθγορθματικόσ προςδιοριςμόσ ςτο ἀγαθά. 

ταῦτα: είναι ςφςτοιχο αντικείμενο ςτθ μετοχι λζγων. 

τεθνάναι: είναι αντικείμενο ςτο ριμα μζλλω (τελικό απαρζμφατο). 

β.  

Τπόκεςθ: Εἰ μὲν οὖν ταῦτα λζγων διαφθείρω τοὺσ νζουσ = Εἰ + οριςτικι ενεςτϊτα 

Απόδοςθ: ταῦτ’ ἂν εἴη βλαβερά = Δυνθτικι ευκτικι  

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


