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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

Λυσία, Ἐν βουλ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν ο

τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλ

ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις͵ 

ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαι

γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθ

ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων 

ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώ

κακῶς πέπονθε͵ δοκιμάζεσθαι. ὁ

τῶν τότε ἱππευσάντων βουλε

κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι΄ 

περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψε

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἔτι δ

2. Τι ήταν οι συμβουλευτικοί λόγοι

ρήτορας συμβουλευτικών λόγων;

3. Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπιστες πηγές σε 

σχέση με τα σανίδια;  

4. Γιατί ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι και αν ακόμη είχε υπηρετήσει ως ιππέας επί των 

Τριάκοντα δεν θα το αρνιόταν;  

5. βουλή, πολίτης, γνώμη, στρατηγός, 

παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχ
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Κυριακή 

ν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία

ξειεν οὔτ΄ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων ο

στασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον το

͵ εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστ

ν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τού

ξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ͵ ἐν ἐκείνοις δ

ρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ 

ώς͵ ἀλλ΄ ἠξίουν͵ ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑ

ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμέ

ντων βουλεύοντας͵ πολλοὺς δ΄ αὐτῶν στρατηγο

ν δι΄ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τ

ν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον. 

τι δέ͵ ὦ βουλή͵ εἴπερ ἵππευσα͵…καὶ μαρτ

συμβουλευτικοί λόγοι, ποιο το περιεχόμενό τους και ποιος ο 

ρήτορας συμβουλευτικών λόγων;  

Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπιστες πηγές σε 

Γιατί ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι και αν ακόμη είχε υπηρετήσει ως ιππέας επί των 

 

βουλή, πολίτης, γνώμη, στρατηγός, ἀπολογία: Να γράψετε για καθεμία από τις 

παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

Καλή επιτυχία!!! 
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πολογία, § 7-8 

ρχων οὔτε παραδοθέντα 

διον τοῦτο γνῶναι͵ ὅτι 

ς καταστάσεις͵ αὐτοῖς 

ύτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν 

νοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας 

περ ἵππευσα͵ οὐκ ἂν ἦ 

ὑπ΄ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν 

ένους͵ καὶ πολλοὺς μὲν 

ν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους 

σθαι τὴν ἀπολογίαν͵ ἢ ὅτι 

ρησον.  

μαρτύρησον.  

Μονάδες 10  

, ποιο το περιεχόμενό τους και ποιος ο σημαντικότερος 

Μονάδες 10  

Γιατί οι κατάλογοι των φυλάρχων αποτελούν, κατά τον Μαντίθεο, πιο αξιόπιστες πηγές σε 

Μονάδες 10  

Γιατί ο Μαντίθεος υποστηρίζει ότι και αν ακόμη είχε υπηρετήσει ως ιππέας επί των 

Μονάδες 10  

Να γράψετε για καθεμία από τις 

αίας ελληνικής γλώσσας.  

Μονάδες 10 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ἐπειδὴ τοὺς ἐν τῷδε τῷ τὰφῳ κειμένους, 

τῇ πόλει δημοσίᾳ θάπτειν καὶ 

ἐσκόπουν μὲν εὐθὺς ὅπως τοῦ 

ἀξίως εἰπεῖν τῶν τετελευτηκότων 

πᾶσιν ἔμφυτον τοῦ ζῆν ὑπερεῖδον 

ζῶντες τὴν Ἑλλάδα ἰδεῖν ἀτυχοῦ

καταλελοίπασιν;  

Λεξιλόγιο: 

κεῖμαι (τοὺς κειμένους)= βρίσκομαι

σκοπῶ / σκοποῦμαι (ἐσκόπουν, σκοπ

ὑπερορῶ (ὑπερεῖδον)= περιφρονώ

ἀνυπέρβλητος, ον= αξεπέραστος, η, ο

 

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα.

Β. Γραμματική 

α) Να γραφεί η γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού των ακόλ

τάφῳ, τῇ πόλει, τὴν ἐπιθυμίαν, 

 

β) Εἰπεῖν, ὑπερεῖδον: Να γραφεί το β’ ενικό και πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του 

αορίστου β’. Να γράψετε επίσης το απαρέμφατο και τη μετοχή του ίδου χρόνου.

 

Γ. Συντακτικό 

Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: 

τοῦ ἐπαίνου, τῶν ἀδυνάτων, τελευτ
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Δημοσθένους Ἐπιτάφιος 1 

κειμένους, ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐν τῷ πολέμ

 προσέταξεν ἐμοὶ τὸν νομιζόμενον λόγον ε

 προσήκοντος ἐπαίνου τεύξονται, ἐξετάζων δ

ν τετελευτηκότων ἕν τι τῶν ἀδυνάτων ηὕρισκον ὄν. Ο

δον ἐπιθυμίαν, καὶ τελευτῆσαι καλῶς μ

ῦσαν, πῶς οὐκ ἀνυπέρβλητον παντὶ λόγ

βρίσκομαι 

σκόπουν, σκοπῶν)= σκέφτομαι, εξετάζω 

δον)= περιφρονώ 

νυπέρβλητος, ον= αξεπέραστος, η, ο 

Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Να γραφεί η γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού των ακόλουθων ουσιαστικών: 

πιθυμίαν, ἄνδρας. 

: Να γραφεί το β’ ενικό και πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του 

αορίστου β’. Να γράψετε επίσης το απαρέμφατο και τη μετοχή του ίδου χρόνου.

Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: ἐν τῷ τὰφῳ, τῇ

δυνάτων, τελευτῆσαι, ἤ ἰδεῖν, ἀτυχοῦσαν, αὑτῶν

Καλή επιτυχία!!! 
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πολέμῳ γεγονότας, ἔδοξεν 

ν νομιζόμενον λόγον εἰπεῖν ἐπ’ αὐτοῖς, 

ξετάζων δὲ καὶ σκοπῶν 

ν. Οἵ γὰρ τὴν ὑπάρχουσαν 

ς μᾶλλον ἠβουλήθησαν ἤ 

λόγῳ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν 

Μονάδες 30 

ουθων ουσιαστικών: τῷ 

: Να γραφεί το β’ ενικό και πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του 

αορίστου β’. Να γράψετε επίσης το απαρέμφατο και τη μετοχή του ίδου χρόνου. 

Μονάδες 10 

ῇ πόλει, θάπτειν, ἐμοὶ, 

ν. 

Μονάδες 10 


