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     Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 

 

  ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 1-3 

 

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Εἰ μὴ συνῄδη͵ ὦ βουλή͵ τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς 

ἐμὲ ποιεῖν͵ πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ 

τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους͵ οἵτινες ἂν 

αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. ἐγὼ γὰρ 

οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω͵ ὥστ΄ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ 

κακῶς] διακείμενος͵ ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων͵ 

μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. ἀξιῶ 

δέ͵ ὦ βουλή͵ ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω͵ ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς 

καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν͵ 

μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι <καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως 

βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν͵ 

δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. πρῶτον δὲ 

ἀποδείξω ὡς οὐκ ἵππευον οὐδ΄ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα͵ οὐδὲ μετέσχον τῆς 

τότε πολιτείας.  

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: «Εἰ μὴ συνῄδη͵ ὦ βουλή͵ τοῖς 

κατηγόροις…χρόνον ἡγήσεσθαι».  

Μονάδες 10 

 

2. Να συνδέσετε τις εκφράσεις της στήλης Α με τις συμπληρωματικές τους της 

στήλης Β, ώστε να ολοκληρωθεί το νόημά τους:  



                       

 

          Α                                                                      Β 

1.Η φυσική ικανότητα στον 

λόγο  

2.Στους ήρωες του Ομήρου  

3.Η  ισηγορία  

4.Η συστηματική ρητορική 

Α. βοήθησε τους πολίτες να 

ασκήσουν την ικανότητά τους 

στον λόγο  

Β. δεν γνωρίζει φυσικές 

διακρίσεις 

 Γ. έχει κανόνες  

 Δ. η ευγλωττία περιγράφεται 

ως θεϊκό χάρισμά 

                                                                                                                              Μονάδες 10                                                                                                                                                                                            

 

3. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές να 

εγκρίνουν την εκλογή του ως βουλευτή; 

Μονάδες 10 

 

4. Ποια συναισθήματα προκαλεί στους βουλευτές η δήλωση του Μαντιθέου ότι 

έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και ότι με την εξιστόρηση της ζωής του θα 

μετατρέψει τη δυσμενή εντύπωσή τους εις βάρος του; 

Μονάδες 10 

 

5. α) συνῄδη, βουλομένοις, ποιεῖν, εἶχον, ἡγοῦμαι: Να γράψετε μια ομόρριζη 

λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία 

από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

Μονάδες 5 

 

β) διαβεβλημένοις, καταστῆναι, ἐπειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: Να 

αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. 

Μονάδες 5 

                                                      

                                                  

 

 

 

 



                                                 ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

                                   Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 5,4 ,4-7 

 

Μόλις οι Έλληνες⁄Μύριοι έφτασαν στα σύνορα της χώρας των Μοσσυνοίκων με 

τον Τιμησίθεο ζήτησαν από τους Μοσσυνοίκους να τους αφήσουν  να περάσουν 

μέσα από τη χώρα τους. Αρχικά αυτοί αρνήθηκαν, όμως με την ομιλία του ο 

Ξενοφώντας κατάφερε να τους πείσει.  

 

Kαὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρχοντας. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, 

συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἑλλήνων·καὶ 

ἔλεξε Ξενοφῶν, ἡρμήνευε δὲ Τιμησίθεος·ὦ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς 

βουλόμεθα διασωθῆναι πρὸς τὴν Ἑλλάδα πεζῇ· Πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομεν· 

Kωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὓς ἀκούομεν ὑμῖν πολεμίους εἶναι. Εἰ οὖν βούλεσθε, 

ἔξεστιν ὑμῖν ἡμᾶς λαβεῖν ξυμμάχους καὶ τιμωρήσασθαι εἴ τι ποτε ὑμᾶς οὗτοι 

ἠδίκησαν, καὶ τὸ λοιπὸν ὑμῶν ὑπηκόους εἶναι τούτους.  

 

 

 

Λεξιλόγιο: 

πέμπομαι= στέλνομαι 

ἧκεν= έφτασε 

ἑρμηνεύω= εξηγώ 

πεζῇ= δια ξηράς, απ’την ξηρά 

ἒξεστιν= είναι δυνατό (απρόσωπο ρήμα) 

τὸ λοιπὸν= στο εξής 

 

 

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα 

                                                                                                                              Μονάδες 20 

 

Β. Με ποια επιχειρήματα κατάφερε τελικά ο Ξενοφώντας να πείσει τους 

Μοσσυνοίκους άρχοντες να τους βοηθήσουν; 

                                                                                                                              Μονάδες 10 

 

 

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Γ1.Οἱ στρατηγοί, πλοῖα: Να κλιθούν τα ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς. 

                                                                                                                                



 

 

Γ2.κωλύουσι ἠδίκησαν: Να αντικατασταθούν εγκλιτικά στο β’ενικό πρόσωπο 

στη φωνή που βρίσκονται και να γραφεί το απαρέμφατο και η μετοχή του ίδιου 

χρόνου. 

                                                                                                                              Μονάδες 10 

Δ.ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

 Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: πεμφθείς, τοὺς ἂρχοντας , 

οἱ στρατηγοί, Μοσσύνοικοι, διασωθῆναι, πολεμίους, ὑμῖν, ξυμμάχους, 

τιμωρήσασθαι, τούτους.  

                                                                                                                              Μονάδες 10 

 

                                                          Καλή επιτυχία!!! 


