
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1 

Α1.  

1) – Λ: ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν 

ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι 

2) – Σ: Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. 

3) – Λ: οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης … πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ 

ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων 

4) – Λ: πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν 

πατρῴων 

5) – Σ: πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν 

ἔγκλημα γενέσθαι 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Νόμοι 774c-d 

Επισήμανση: Το συγκεκριμένο παράλληλο κείμενο αναφέρεται στους λόγους για τους 

οποίους ο Πλάτωνας, στο πλαίσιο ενός φανταστικού πολιτεύματος με ιδεατή νομοθεσία, 

αντιτίθεται στο θεσμό της προίκας. Ο Μαντίθεος από την άλλη μεριά, αναφέρεται στο θεσμό 

της προίκας, επιχειρώντας να αποδείξει ότι, προικίζοντας επαρκώς τις αδελφές του, έχει 

επιδείξει τη δέουσα συμπεριφορά σε ό,τι αφορά στον ιδιωτικό του βίο, ακολουθώντας το 

εθιμικό δίκαιο (αφού νομικά δεν ήταν υποχρεωμένος να προικίσει τις αδελφές του). Το 

παράλληλο κείμενο θα μπορούσε, επομένως, να αξιοποιηθεί προκειμένου να αναδειχθεί η 

αντιτιθέμενη στο εθιμικό δίκαιο πλατωνική θέση, καθώς και τα επιχειρήματα με τα οποία 

αυτή τεκμηριώνεται. 

Β4. 

1-β, 2-ζ, 3-ε, 4-γ, 5-δ 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Ἐπιστολαί, 324d –325a 

Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις 

Μερικοί λοιπόν απ' αυτούς έτυχε να είναι 

συγγενείς και γνωστοί μου και μάλιστα 

αμέσως και επανειλημμένως με κάλεσαν να 

λάβω μέρος σαν σε κάτι πού δικαιωματικά 

μπορούσα να συμμερισθώ. Τότε εγώ έπαθα 

κάτι που δεν ήταν καθόλου παράξενο για τα 

Μερικοί από αυτούς έτυχε να είναι 

συγγενείς και γνωστοί μου· με 

παρακινούσαν, λοιπόν, εξαρχής να 

συμμετέχω στις ενέργειές τους, με τον 

ισχυρισμό ότι πρόκειται για πράγματα που 

μου ταιριάζουν. Κι αυτό που μου συνέβη 



νειάτα μου· πίστεψα δηλαδή, πως θα 

οδηγήσουν την πόλη από μια ζωή άδικη σ' 

ένα δίκαιο τρόπο ζωής κι έτσι θα την 

κυβερνήσουν· τους παρακολουθούσα 

λοιπόν με μεγάλη προσοχή, να ιδώ τι θα 

κάνουν. Και καθώς έβλεπα ότι οι άνθρωποι 

εκείνοι μέσα σε λίγον καιρό έκαναν να φανεί 

χρυσάφι το προηγούμενο πολίτευμα ― 

εκτός απ' τα άλλα, έστειλαν το φίλο μου, τον 

αρκετά ηλικιωμένο Σωκράτη, που γι' αυτόν 

εγώ δε θα δίσταζα να πω ότι ήταν ο 

δικαιότερος άνθρωπος της εποχής του, τον 

έστειλαν μαζί με άλλους σε κάποιον πολίτη 

για να τον συλλάβει και να τον οδηγήσει διά 

της βίας στο θάνατο· κι αυτό βέβαια για να 

έχει λάβει μέρος στις ενέργειες τους, είτε 

ήθελε, είτε όχι· εκείνος όμως δεν εννοούσε 

να πεισθεί και προτίμησε να κινδυνεύσει να 

πάθει οτιδήποτε, παρά να γίνει συνεργός 

τους σε ανόσιες πράξεις. Καθώς λοιπόν τα 

έβλεπα όλ' αυτά και μερικά άλλα παρόμοια, 

όχι ασήμαντα, αγανάκτησα κι 

αποτραβήχτηκα από κείνα τα κακά. 

Μτφρ. Η.Ε. Κορμπέτη. 1997.  

τότε δεν είναι καθόλου παράξενο για έναν 

νέο άνθρωπο· πίστεψα, δηλαδή, ότι αυτοί 

θα διοικήσουν την πόλη οδηγώντας την από 

έναν άδικο σε έναν δίκαιο τρόπο ζωής και γι' 

αυτό είχα έντονα στραμμένη την προσοχή 

μου σ' αυτούς, για να δω τις μελλοντικές 

ενέργειές τους. Βλέποντας, λοιπόν, ότι οι 

συγκεκριμένοι άνδρες, μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, έκαναν να φαίνεται 

χρυσάφι η προηγούμενη μορφή 

πολιτεύματος ―εκτός των άλλων, και τον 

φίλο μου, τον αρκετά ηλικιωμένο Σωκράτη, 

για τον οποίο εγώ δεν θα δίσταζα να πω 

κατηγορηματικά ότι ήταν ο πιο δίκαιος από 

τους τότε πολίτες, τον έστειλαν μαζί με 

άλλους να φέρει με τη βία κάποιον πολίτη, 

για να θανατωθεί· στόχος τους ήταν να τον 

κάνουν, είτε ήθελε είτε όχι, συνένοχο στις 

ενέργειές τους· εκείνος όμως αρνούνταν να 

υπακούσει και προτίμησε να 

διακινδυνεύσει να υποστεί κάθε συνέπεια, 

παρά να γίνει συνεργός σε ανίερες 

πράξεις― επειδή έβλεπα αυτά τα γεγονότα 

κι άλλα παρόμοια εξίσου σημαντικά, 

αγανακτούσα και απομακρυνόμουν από τις 

τότε εγκληματικές ενέργειες. 

Μτφρ. Σ. Τσέλικας. 2006. 

Γ4.  

α. 

ὄντες: κατηγορηματική μετοχή στο τινες (από το ρήμα ἐτύγχανον) 

διοικήσειν: αντικείμενο (ειδικό απαρέμφατο) στο ᾠήθην 

χρυσὸν: κατηγορούμενο στο (αντικείμενο) τὴν … πολιτείαν 



ἀποδείξαντας: κατηγορηματική μετοχή στο τοὺς ἄνδρας (από τη μετοχή ὁρῶν) 

τῶν πραγμάτων: (άμεσο) αντικείμενο στο ρήμα μετέχοι 

ἃ: αντικείμενο στη μετοχή καθορῶν 

β. 

ὥστε αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν: δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική 

πρόταση 

ἵνα δὴ μετέχοι τῶν πραγμάτων αὐτοῖς: δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση 

 


