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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Εάν δε γνώριζα καλά, κύριοι βουλευτές, ότι οι κατήγοροί μου επιθυμούν να με 

βλάψουν με κάθε τρόπο, θα τους χρωστούσα μεγάλη ευγνωμοσύνη γι’ αυτήν την 

κατηγορία. γιατί θεωρώ ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για τα μεγαλύτερα αγαθά σε 

κείνους, που άδικα έχουν συκοφαντηθεί, αυτοί που αναγκάζουν αυτούς (που 

κατηγορούνται άδικα) να λογοδοτήσουν για τις πράξεις της ζωής τους.Διότι τόσο 

μεγάλη εμπιστοσύνη έχω στον εαυτό μου, ώστε ελπίζω ότι, και αν κάποιος 

τυχαίνει να φέρεται άσχημα (ή εχθρικά) σε μένα, όταν με ακούσει να μιλώ για 

εκείνα που έχουν διαδραματιστεί, θα αλλάξει γνώμη και θα με θεωρεί στο εξής 

πολύ καλύτερο. 

 

2. 

 

3. Ο Μαντίθεος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα επιχειρήματα, για να πείσει τους 

βουλευτές: 1. Υποστηρίζει ότι θα ευγνωμονούσε τους κατηγόρους, αν γνώριζε ότι 

δεν επιδιώκουν να τον βλάψουν, καθώς με την κατηγορία τους του δίνουν την 

ευκαιρία να απολογηθεί για τη ζωή του και να ανασκευάσει όλες τις κατηγορίες 

εναντίον του. 2. Τονίζει ότι είναι τόσο βέβαιος για το ήθος του, ώστε ακόμα και οι 

εχθροί του θα αλλάξουν στάση απέναντί του και θα αποβάλουν τα δυσμενή 

αισθήματά τους, όταν ακούσουν την απολογία του. 3. Δηλώνει πως σκοπεύει να 

αποδείξει την πίστη και προσήλωσή του στο δημοκρατικό πολίτευμα της 

πατρίδας του, καθώς η ζωή του μέχρι τώρα ήταν μετρημένη και ανεπίληπτη και 

4. Διαβεβαιώνει ότι θα αναιρέσει όλες τις κατηγορίες σε βάρος του: δεν υπηρέτησε 

στην τάξη των ιππέων, δεν έζησε στην Αθήνα την περίοδο των τριάκοντα, δεν 

είχε συμμετοχή στο τυραννικό καθεστώς τους. 

 

4. Ο Μαντίθεος στην δεύτερη παράγραφο τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση την 

αυτοπεποίθησή του, η οποία είναι εντυπωσιακή και εκφράζεται με τέτοιο τρόπο 

που δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες σχετικά με τις πράξεις της ζωής του. 



Ελπίζει μάλιστα ότι όχι μόνο θα αποδείξει την αθωότητά του, αλλά και θα 

μετατρέψει την εις βάρος του δυσμενή εντύπωση. Οι δηλώσεις του αυτές στην 

προσπάθειά του να προϊδεάσει τους βουλευτές είναι λογικό να δημιουργούν 

εύλογο ενδιαφέρον για όσα πρόκειται στη συνέχεια να εκθέσει, αλλά και 

συναισθήματα εύνοιας στο πρόσωπό του. Καταληκτικά, οι βουλευτές είναι 

πιθανό να επηρεαστούν ευνοϊκά απέναντί του και να νιώσουν συμπάθεια γι’ 

αυτόν που βάλλεται άδικα από την κακοήθεια των κατηγόρων του. 

 

5. α) συνείδηση, βούληση, ποιητής, σχέση, ηγεμόνας. 

 

β) διαβεβλημένοις: διαβάλλομαι=διὰ+βάλλομαι 

καταστῆναι: καθίσταμαι=κατὰ+ἵσταμαι 

ἐπειδάν: ἐπειδή+ἄν 

διακείμενος: διάκειμαι=διὰ+κεῖμαι 

μεταμελήσειν: μεταμέλει=μετὰ+μέλει 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α. Και αφού στάλθηκε ο Τιμησίθεος έφτασε φέρνοντας τους άρχοντες. Μόλις 

έφτασαν, συγκεντρώθηκαν και οι άρχοντες των Μοσσυνοίκων και οι στρατηγοί 

των Ελλήνων : και μίλησε ο Ξενοφώντας, εξηγούσε ο Τιμησίθεος · άνδρες 

Μοσσύνοικοι, εμείς θέλουμε να φτάσουμε σώοι στην Ελλάδα απ’ την ξηρά · 

γιατί πλοία δεν έχουμε · όμως αυτοί μας εμποδίζουν, για τους οποίους 

μαθαίνουμε ότι είναι εχθροί σας. Εάν λοιπόν θέλετε, είναι δυνατό σε εσάς να 

μας έχετε ως συμμάχους και να τους τιμωρήσετε, εάν αυτοί κάποτε σας 

αδίκησαν σε κάτι και στο εξής αυτοί να είναι υπήκοοί σας. 

 

Β. Ο Ξενοφώντας βλέποντας αρχικά την αρνητική στάση των Μοσσυνοίκων 

προσπάθησε να τους προσεγγίσει. Τους τόνισε λοιπόν, πως έχουν να 

αντιμετωπίσουν και οι δύο (Έλληνες και Μοσσύνοικοι) ένα κοινό εχθρό. Εάν 

λοιπόν, συνασπιστούν θα είναι  πιο εύκολο να τιμωρήσουν τον κοινό εχθρό τους 

και ταυτόχρονα θα υλοποιήσει ο καθένας από τους δύο τις επιδιώξεις του. Οι 

μεν Έλληνες θα καταφέρουν να φτάσουν στον προορισμό τους, οι δε 

Μοσσύνοικοι θα εκδικηθούν τους εχθρούς τους και θα τους καταστήσουν 

υπηκόους τους. 

 

Γ1. ὁ στρατηγὸς      οἱ στρατηγοὶ      

      τοῦ στρατηγοῦ      τῶν στρατηγῶν 



      τῶ στρατηγῷ      τοῖς στρατηγοῖς 

      τὸν στρατηγὸν      τοὺς στρατηγοὺς 

      ὦ στρατηγὲ         ὦ στρατηγοὶ 

 

     πλοῖον     πλοῖα 

     πλοίου     πλοίων 

     πλοίῳ       πλοίοις 

     πλοῖον      πλοῖα 

     πλοῖον      πλοῖα 

 

Γ2. Οριστική: κωλὺεις      ἠδὶκησας 

       Υποτακτική: κωλὺῃς      ἀδκὴσῃς 

        Ευκτική: κωλὺοις       ἀδικὴσαις/-ειας 

        Προστακτική: κώλυε      ἀδίκησον 

        Απαρέμφατο: κωλὺειν      ἀδικῆσαι 

        Μέτοχή: κωλύων/ουσα/ον      ἀδικήσας/ασα/αν 

 

 

Δ. πεμφθεὶς= χρονική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος  ὁ                                               

Τιμησίθεος 

     τοὺς ἂρχοντας= αντικείμενο στη μετοχή ἂγων 

     οἱ στρατηγοὶ= υοκείμενο στο συνῆλθον 

     Μοσσύνοικοι= ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο ὦ 

ἂνδρες 

      διασωθῆναι= τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο βουλόμεθα 

      πολεμίους= κατηγορούμενο στο οὓς από το συνδετικό εἶναι 

      ὑμῖν= δοτική προσωπική στο απρόσωπο ἒξεστιν 

      ξυμμάχους= κατηγορούμενο στο αντικείμενο ἡμᾶς 

      τιμωρήσασθαι= τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἒξεστι 

      τούτους= υποκείμενο στο απαρέμφατο εἶναι ( ετεροπροσωπία) 

 


