
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§9-11.1

Α1.

α.

1. – Σ: 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 διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς

τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ

β.

1: Η αντωνυμία «ἑκατέρᾳ» αναφέρεται στο «ἀδελφὰς».

2: Η αντωνυμία «ἐκεῖνον» αναφέρεται στο «ἀδελφὸν».

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Κ.Ε. Μπέης, Αλήθειες και μύθοι γύρω από την προίκα,

απόσπασμα

Επισήμανση: Τα δύο κείμενα αναφέρονται στην υποχρέωση της οικογένειας να παρέχει

προίκα στις κόρες της. Ειδικότερα, το κείμενο του Κ.Ε. Μπέη ασκεί κριτική στον θεσμό της

προίκας και αναδεικνύει τον μειωτικό χαρακτήρα που έχει για την γυναίκα, καθώς ο

αστικός κώδικας ρύθμιζε τα σχετικά και υποχρέωνε την οικογένεια να εφοδιάσει την κόρη

με τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία. Μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί ως σχόλιο στην

αντίληψη που εκφράζεται από τα λόγια του Μαντίθεου, ο οποίος θεωρεί ηθικό χρέος και

τεκμήριο της προσήλωσής του στο οικογενειακό καθήκον την παροχή προίκας στις

αδελφές του, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν νομικά υποχρεωμένος να το κάνει. Επίσης,

μπορεί να επισημανθεί το μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας

κατά το οποίο η προίκα ήταν η επιβεβλημένη πρακτική για τον γάμο της γυναίκας.

Β4.

παράδοση, παραποιεί, λειψυδρία, νομοθέτες, γεγονός

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφῶν, Συμπόσιον §§4.34-37.1

Ενδεικτικές νεοελληνικές αποδόσεις

«Και τώρα», είπε ο Σωκράτης, «πες μας

εσύ, Αντισθένη, γιατί, ενώ έχεις τόσο λίγα,

καυχιέσαι για τον πλούτο σου». «Διότι,

φίλοι μου, πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν

έχουν τα πλούτη ή τη φτώχεια στο σπίτι

«Αλλά συ, Αντισθένη, είπε ο Σωκράτης, έλα

λοιπόν πάλι και λέγε μας, πώς με τόση λίγη

περιουσία υπερηφανεύεσαι για τον πλούτο

σου». «Επειδή νομίζω, φίλοι μου, ότι οι

άνθρωποι έχουν τον πλούτο και τη φτώχεια



τους αλλά στην ψυχή τους. Κι αυτό επειδή

βλέπω πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, μολονότι

έχουν πολλά χρήματα, πιστεύουν ότι είναι

τόσο φτωχοί, ώστε υποβάλλονται σε

μύριους κόπους και κινδύνους για να

αποκτήσουν περισσότερα· και ξέρω επίσης

και αδελφούς που, αν και κληρονόμησαν

ίσα μερίδια, ο ένας τους έχει αρκετά για να

αντιμετωπίζει τις ανάγκες του και του μένει

και περίσσευμα, ενώ ο άλλος στερείται τα

πάντα· γνωρίζω εξάλλου και κάποιους

τυράννους που έχουν τόση δίψα για

χρήμα, ώστε διαπράττουν κακουργήματα

φοβερότερα από τους φτωχότερους

ανθρώπους του κόσμου· διότι η ανέχεια,

πιστεύω, κάνει μερικούς κλέφτες,

τοιχωρύχους ή ανδραποδιστές· υπάρχουν

όμως και κάποιοι μονάρχες που

καταστρέφουν ολόκληρες οικογένειες,

θανατώνουν πλήθος ανθρώπους και

πολλές φορές οδηγούν στη σκλαβιά πόλεις

ολόκληρες για το χρήμα».

Μτφρ. Α. Σιδέρη. 2000.

όχι στο σπίτι, αλλά στις ψυχές τους· επειδή

βλέπω πολλούς ιδιώτες, οι οποίοι, ενώ

έχουν πολλά χρήματα νομίζουν ότι είναι

τόσο φτωχοί, ώστε αναλαμβάνουν παντός

είδους κόπους και κίνδυνους, για ν'

αποκτήσουν περισσότερα. Γνωρίζω και

αδελφούς, οι οποίοι, ενώ κληρονόμησαν

ίση περιουσία, ο ένας από αυτούς έχει και

όσα του είναι αρκετά για τη ζωή και

περίσσευμα από τα έξοδά του, ενώ ο άλλος

στερείται απ' όλα. Μαθαίνω ότι και μερικοί

τύραννοι έχουν τόση δίψα για χρήματα

ώστε φέρονται χειρότερα από τους πιο

άπορους, γιατί, ως γνωστό, εξαιτίας της

ένδειας άλλοι κλέβουν, άλλοι γίνονται

διαρρήκτες, άλλοι κάνουν απαγωγές, ενώ

υπάρχουν μερικοί τύραννοι, οι οποίοι

ολόκληρες πόλεις υποδουλώνουν για τα

χρήματα».

Μτφρ. Α.Ν. Διαμαντόπουλος. [1937] 1975.

Διασκευή από την καθαρεύουσα στη

δημοτική.

Γ4.

α.

ἡμῖν: είναι (έμμεσο) αντικείμενο στο ρήμα λέγε.

τοὺς ἀνθρώπους: είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο ἔχειν (ετεροπροσωπία)

ἔχειν: είναι αντικείμενο στο ρήμα νομίζω (ειδικό απαρέμφατο).

πάντα: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος (κατηγορηματικός) προσδιορισμός στο πόνον.

τοῦ παντός: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐνδεῖται.

δι' ἔνδειαν: είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός της αιτίας

στα κλέπτουσιν, τοιχωρυχοῦσιν, ἀνδραποδίζονται.



β.

«οἳ οὕτω πεινῶσι χρημάτων»: Δευτερεύουσα αναφορική (ονοματική) πρόταση.

«ὥστε ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν ἀπορωτάτων»: Δευτερεύουσα επιρρηματική

συμπερασματική/αποτελεσματική πρόταση.


