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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Λυσ

Α. Κείμενο 

Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγ

πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον τα

διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγ

εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμέ

ὥστ’ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχ

λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμ

λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. ἀξιῶ 

εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι κα

μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δ

παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λ

τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. πρ

τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆ

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: 

εἶναι·» 

 

2. Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο Μαντίθεος 

Να αναφέρετε τα αντίστοιχα χωρία από το απόσπασμα

επιχειρεί να πετύχει. 

 

3. «ὦ βουλή»: Τι γνωρίζετε για τον ρόλο της βουλής την εποχή του Λυσία;

4. «Δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμ

αναφέρεται ο Μαντίθεος; 

5. Να γράψετε δύο παράγωγα (απλ

ποιεῖν, διαβεβλημένοις, ἐπιδείξω, μετ
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Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §1-3 

ς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακ

χον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γ

ναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν α

ένων καταστῆναι. ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα 

ς με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, 

ν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολ

 δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν 

γμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδ

ν δὲ φαίνωμαι <καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκ

ς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν 

ναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον ο

ῆς τότε πολιτείας. 

σπασμα: «ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημ

Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο Μαντίθεος στην απολογία του ενώπιον των Βουλευτών; 

Να αναφέρετε τα αντίστοιχα χωρία από το απόσπασμα και να καταδείξετε τον στόχο που 

Τι γνωρίζετε για τον ρόλο της βουλής την εποχή του Λυσία;

ν δοκιμάζειν». Τι ήταν ο θεσμός της δοκιμασίας στον οποίο 

γωγα (απλά ή σύνθετα) για καθεμία από 

ξω, μετέχειν, ἡγεῖσθαι. 
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που κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, 

μαι γὰρ τοῖς ἀδίκως 

ν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν 

δρα ἐμαυτῷ πιστεύω, 

μενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ 

πολὺ βελτίω με εἰς τὸν 

ν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους 

ν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, 

ως βεβιωκὼς καὶ πολὺ 

ν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, 

ππευον οὐδ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ 

κως διαβεβλημένοις…μοι πλέον 

Μονάδες 10 

του ενώπιον των Βουλευτών; 

και να καταδείξετε τον στόχο που 

Μονάδες 15 

Τι γνωρίζετε για τον ρόλο της βουλής την εποχή του Λυσία; 

Μονάδες 15 

  

ζειν». Τι ήταν ο θεσμός της δοκιμασίας στον οποίο 

Μονάδες 10 

  

 τις παρακάτω λέξεις:  

Μονάδες 10 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ἰ

Ἐγὼ δὲ πολλοὺς μὲν οἶδα διὰ τ

τῆς ὑπαρχούσης ἀποστερηθέντας δι

οὔτε κακὸν οὔτ’ ἀγαθὸν, ἀλλ’ 

ἀνάγκη καὶ τὸ τέλος ἐκβαίνειν 

ἐπιθυμεῖν˙ ἐν ταύτῃ γὰρ τῇ καταστάσει πλε

τοὺς δὲ δυστυχοῦντας τῷ πολέμ

καινουργίας θᾶττον ἄν μεταβολ

 

Λεξιλόγιο 

εὐδαιμονία= ευημερία 

ἀποτόμως= απόλυτα 

ὁ καιρός= η ευκαιρία, η κατάλληλη στιγμή

οὕτως τὸ τέλος ἐκβαίνει= βγαίνει το ανάλογο αποτέλεσμα 

εὖ πράττω= ευτυχώ 

ἡ καινουργία= οι πολιτικές μεταβολές

 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα.

 

2. α) Να γραφεί η δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού των ακόλουθων ουσιαστικών: 

τὸν πόλεμον, εὐδαιμονίαν, τῆς ταραχ

 

β) ἐστὶν: Να γραφεί το γ’ πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα και το απαρέμφατο 

και η μετοχή. 

 

γ) Διαφυλάξαι (-ειεν): Να γραφεί το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων του αορίστου.
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Ἰσοκράτους Ἀρχίδαμος 49-51 

 

τὸν πόλεμον μεγάλην εὐδαιμονίαν κτησαμένους, πολλο

ποστερηθέντας διὰ τὴν εἰρηνην˙ οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων 

λλ’ ὡς ἄν χρήσηται τις τοῖς πράγμασι κα

κβαίνειν ἐξ αὐτῶν. Χρὴ δὲ τοὺς μὲν εὖ πράττοντας τ

καταστάσει πλεῖστον ἄν τις χρόνον τὰ παρόντα

πολέμῳ προσέχειν τὸν νοῦν˙ ἐκ γὰρ τ

ν μεταβολῆς τύχοιεν. 

= η ευκαιρία, η κατάλληλη στιγμή 

= βγαίνει το ανάλογο αποτέλεσμα  

πολιτικές μεταβολές 

Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

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

ς ταραχῆς. 

Να γραφεί το γ’ πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα και το απαρέμφατο 

Να γραφεί το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων του αορίστου.
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κτησαμένους, πολλοὺς δὲ 

ν τοιούτων ἐστὶν ἀποτόμως 

ς πράγμασι καὶ τοῖς καιροῖς, οὕτως 

πράττοντας τῆς εἰρήνης 

παρόντα διαφυλάξειεν˙ 

ρ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς 

Μονάδες 20  

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

Να γραφεί το γ’ πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα και το απαρέμφατο 

Να γραφεί το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων του αορίστου. 

Μονάδες 10 

 



3. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: διὰ τὸν πόλεμον, εὐδαιμονίαν, 

οὐδὲν, κακὸν, τὸ τέλος, τὰ παρόντα. 

 

β) Να αναγνωριστούν συντακτικά όλοι οι όροι της ακόλουθης κύριας πρότασης: «Χρὴ δὲ τοὺς 

μὲν εὖ πράττοντας τῆς εἰρήνης ἐπιθυμεῖν». 

Μονάδες 10 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 
 


