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Διδαγμένο κείμενο: 

 

Λυσία, Ἐν βουλ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας ο

τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μ

ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντ

ἀκροάσασθαί μου. ποιήσομαι δὲ

Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μὲν, οὐσίας μοι ο

πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως͵ δύο μ

τὸν ἀδελφὸν δ΄ οὕτως ἐνειμάμην 

πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕ

ἔγκλημα γενέσθαι. καὶ τὰ μὲν ἴδια ο

τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικε

τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τ

διαφόρους ὄντας͵ καὶ πλεῖστα το

δῆλον ὅτι͵ εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμο

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: πρ

2. Τι είναι τα ενθυμήματα και ποιο το περιεχόμενό τους; 

3. Πώς παρουσιάζεται το ήθος του Μαντιθέου στο κείμενο; 

4. Γιατί ο δοκιμαζόμενος για την κατάληψη δημόσιου αξιώματος στην αρχαία Αθήνα έπρεπε 

να λογοδοτήσει για τη ζωή του;  

5. α) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα: 

ποιήσομαι: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την 

κατάληξη -ις.  

βίος: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

δῆλον: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

λέγω: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

καταλειφθείσης: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη στα συνθετικά της. 
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ν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 9

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ας οὐκ οἶδ΄ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δ

ν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν 

ναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. δέομαι ο

ὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτ

ας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορ

ο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μν

μην ὥστ΄ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐ

ὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδ

δια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μ

πιεικείας͵ ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους 

νουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι͵ πάντας α

στα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας κα

πεθυμοῦμεν͵ οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περ

πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ΄ οὕτως…καὶ ψευδομ

και ποιο το περιεχόμενό τους;  

Πώς παρουσιάζεται το ήθος του Μαντιθέου στο κείμενο;  

Γιατί ο δοκιμαζόμενος για την κατάληψη δημόσιου αξιώματος στην αρχαία Αθήνα έπρεπε 

 

Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:  

: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την 

: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

ώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη στα συνθετικά της.  
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, § 9-11 

δέ μοι͵ ὦ βουλή͵ ἐν μὲν 

κειν ἀπολογεῖσθαι͵ ἐν δὲ 

ομαι οὖν ὑμῶν μετ΄ εὐνοίας 

βραχυτάτων.  

ς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ 

κοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ͵ πρὸς 

ἐμοῦ τῶν πατρῴων͵ καὶ 

μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν 

ν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι 

βους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς 

ντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι 

ντας καὶ ψευδομένους. καίτοι 

χον περὶ ἐμοῦ.  

ψευδομένους.  

Μονάδες 10  

Μονάδες 10  

Μονάδες 10  

Γιατί ο δοκιμαζόμενος για την κατάληψη δημόσιου αξιώματος στην αρχαία Αθήνα έπρεπε 

Μονάδες 10  

: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την 

: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

ώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

Μονάδες 5  



β) είδηση, δοξασία, αγωνιστικός, δόκιμος, εκδότης: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις 

της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική 

συγγένεια.  

Μονάδες 5 

 

Καλή επιτυχία!!! 
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Αδίδακτο κείμενο: 

 

Ξενοφ

 

Ὡς δὲ οἱ Θηβαῖοι συνεκάλεσαν ἀ

ἐπιστολῆς, καὶ ὁ Πέρσης ὁ φέρων τ

γεγραμμένα, οἱ μὲν Θηβαῖοι ὀμνύναι τα

φίλους εἶναι, οἱ δὲ ἀπὸ τῶν πόλεων 

πεμφθείησαν˙ εἰ δὲ τι ὅρκων δέοιντο, πρ

Λυκομήδης καὶ τοῦτο ἔλεγεν, ὅτι ο

πόλεμος. Χαλεπαινόντων δ’ αὐτ

οὐδ’ εἰς τὸ συνέδριον ἤθελε καθίζειν, 

Ἀρκαδίας πρέσβεις. 

 

Λεξιλόγιο: 

κελεύω= προτρέπω, συνιστώ 

ὄμνυμι / ὀμνύω= ορκίζομαι 

δέομαι + γενική= έχω ανάγκη 

ὁ σύλλογος= η συνέλευση 

χαλεπαίνω= αγανακτώ 

ᾤχετο ἀπιὼν= αποχώρησε αμέσως

 

Α] Να μεταφραστεί το απόσπασμα.

 

Β] Γραμματική: 

1. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών: 

σφραγῖδα, τῶν πόλεων, ὁ πόλεμος
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Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά 2, 1, 39-40 

ἀπό τῶν πόλεων ἁπασῶν ἀκουσομένους 

φέρων τὰ γράμματα δείξας τὴν βασιλέως

μνύναι ταῦτα ἐκέλευον βασιλεῖ καὶ ἑαυτο

ν πόλεων ἀπεκρίναντο ὅτι οὐκ ὀμούμενοι 

ρκων δέοιντο, πρὸς τὰς πόλεις πέμπειν ἐκέλευον. 

τι οὐδὲ τὸν σύλλογον ἐν Θηβαίοις δέοι ε

τῷ τῶν Θηβαίων καὶ λεγόντων ὡς διαφθείροι τ

θελε καθίζειν, ἀλλ’ ἀπιὼν ᾤχετο, καὶ μετ’ α

= αποχώρησε αμέσως 

Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών: 

πόλεμος. 
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κουσομένους τῆς παρὰ βασιλέως 

βασιλέως σφραγῖδα ἀνέγνω τὰ 

αυτοῖς τοὺς βουλομένους 

μούμενοι ἀλλ’ ἀκουσόμενοι 

κέλευον. Ὁ μέντοι Ἀρκὰς 

ν Θηβαίοις δέοι εἶναι, ἀλλ’ ἔνθα ἄν ᾖ ὁ 

ς διαφθείροι τὸ συμμαχικόν, 

μετ’ αὐτοῦ πάντες οἱ ἐξ 

Μονάδες 30 

Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών: βασιλέως, τὴν 

Μονάδες 4 



2. α) συνεκάλεσαν: Να γραφεί το γ’ ενικό του αορίστου σε όλες τις εγκλίσεις. Να γραφεί 

επίσης το απαρέμφατο και η μετοχή. 

 

β) ἔλεγεν: Να γραφεί το β’ ενικό του αορίστου β’ σε όλες τις εγκλίσεις. Να γραφεί επίσης το 

απαρέμφατο και η μετοχή. 

 

γ) πεμφθείησαν (ἐπὲμφθην): Να γραφεί το γ’ πληθυντικό σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου 

χρόνου. Να γραφεί επίσης το απαρέμφατο και η μετοχή. 

Μονάδες 6 

Γ] Συντακτικό: 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λεξεις: τῆς ἐπιστολῆς, βασιλέως, φίλους, 

ἀκουσόμενοι, πέμπειν, ὁ πόλεμος, πάντες. 

Μονάδες 7 

 

2. Να αναγνωριστεί συντακτικά η ακόλουθη πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση): 

ὅτι οὐδὲ τὸν σύλλογον ἐν Θηβαίοις δέοι εἶναι. 

Μονάδες 3 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


