
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Α1. Εάν  δε γνώριζα καλά, κύριοι βουλευτές, ότι οι κατήγοροί μου επιθυμούν να 

με βλάψουν με κάθε τρόπο, θα τους χρωστούσα μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' 

την κατηγορία’ γιατί θεωρώ πως αυτοί είναι υπεύθυνοι για τα μεγαλύτερα 

αγαθά σε εκείνους  που έχουν συκοφαντηθεί άδικα, αυτοί οι οποίοι  αναγκάζουν  

αυτούς να λογοδοτήσουν για τις πράξεις της ζωής τους. 

Διότι  έχω τόσο μεγάλη  εμπιστοσύνη στον εαυτό

ακόμα κάποιος τυχαίνει να φέρεται άσχημα απέναντι μου, όταν με ακούσει να 

μιλώ για όσα έχω κάνει, θα αλλάξει γνώμη και θα με θεωρεί πολύ καλύτερο από 

δω και πέρα. 

 

Β1.  Η έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους κατηγόρους του, έστω και υπό 

προϋποθέσεις αποτελεί στοιχείο πρωτοτυπίας και εντυπωσιασμού του 

συγκεκριμένου λόγου. Με το παράδοξο αυτό στοιχείο ο ομιλητής  έχει στόχο να 

κερδίσει την εύνοια «εὔ

ώστε να επικυρώσουν την β

μειώσει ηθικά τους κατηγόρους του οι οποίοι επιθυμούν άδικ

με συκοφαντίες. Εκφράζει

κατηγορίας και προβάλλ

το λόγο. 

 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελ 84 «

 

Β3. Σχολικό βιβλίο σελ 17 «Επειδή ο νόμος…ο Λυσίας»

 

Β4. συνείδηση : συνῄδη 

εκποίηση: ποιεῖν 

κάτοχος: εἶχον 

 μεταβολή: διαβεβλημένοις

 βίος: βεβιωμένων 

 τύχη: τυγχάνει 

παράλογος: λέγοντος 

πράγμα: πεπραγμένων 

 ηγεμόνας: ἡγήσεσθαι 

 υπόλοιπο: λοιπόν 
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ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

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

με βλάψουν με κάθε τρόπο, θα τους χρωστούσα μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' 

γιατί θεωρώ πως αυτοί είναι υπεύθυνοι για τα μεγαλύτερα 

αγαθά σε εκείνους  που έχουν συκοφαντηθεί άδικα, αυτοί οι οποίοι  αναγκάζουν  

αυτούς να λογοδοτήσουν για τις πράξεις της ζωής τους.  

Διότι  έχω τόσο μεγάλη  εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ώστε ελπίζω ότι, κι αν 

ακόμα κάποιος τυχαίνει να φέρεται άσχημα απέναντι μου, όταν με ακούσει να 

μιλώ για όσα έχω κάνει, θα αλλάξει γνώμη και θα με θεωρεί πολύ καλύτερο από 

έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους κατηγόρους του, έστω και υπό 

προϋποθέσεις αποτελεί στοιχείο πρωτοτυπίας και εντυπωσιασμού του 

συγκεκριμένου λόγου. Με το παράδοξο αυτό στοιχείο ο ομιλητής  έχει στόχο να 

ὔνοιαν»  και την προσοχή «πρόσεξιν»

ώστε να επικυρώσουν την βουλευτική του εκλογή. Παράλληλα

μειώσει ηθικά τους κατηγόρους του οι οποίοι επιθυμούν άδικα να τον βλάψουν 

κφράζει επίσης τη βεβαιότητα του για την πρόθεση της 

προβάλλει την αυτοπεποίθηση του, η οποία είναι φανερή σε όλο 

Σχολικό βιβλίο σελ 84 «Πρόκειται για τη Βουλή…έφτανε τους 5 οβολούς»

Σχολικό βιβλίο σελ 17 «Επειδή ο νόμος…ο Λυσίας». 

νοις 
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Εάν  δε γνώριζα καλά, κύριοι βουλευτές, ότι οι κατήγοροί μου επιθυμούν να 

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

γιατί θεωρώ πως αυτοί είναι υπεύθυνοι για τα μεγαλύτερα 

αγαθά σε εκείνους  που έχουν συκοφαντηθεί άδικα, αυτοί οι οποίοι  αναγκάζουν  

μου, ώστε ελπίζω ότι, κι αν 

ακόμα κάποιος τυχαίνει να φέρεται άσχημα απέναντι μου, όταν με ακούσει να 

μιλώ για όσα έχω κάνει, θα αλλάξει γνώμη και θα με θεωρεί πολύ καλύτερο από 

έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους κατηγόρους του, έστω και υπό 

προϋποθέσεις αποτελεί στοιχείο πρωτοτυπίας και εντυπωσιασμού του 

συγκεκριμένου λόγου. Με το παράδοξο αυτό στοιχείο ο ομιλητής  έχει στόχο να 

ιν» των βουλευτών, 

ουλευτική του εκλογή. Παράλληλα προσπαθεί να 

α να τον βλάψουν 

τη βεβαιότητα του για την πρόθεση της 

οία είναι φανερή σε όλο 

Βουλή…έφτανε τους 5 οβολούς». 



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Α. Εγώ όμως και ο Θρασύλοχος

μεγάλη φιλία όση πριν από λίγο διηγήθηκα, αυξήσαμε αυτή ακόμη περισσότερο 

από την ήδη υπάρχουσα. Όσο χρονικό διάστημα ήμαστε παιδιά, θεωρούσαμε ο 

ένας τον άλλο σημαντικότερο από τους αδερφούς και ούτε θυσία ούτε αποστολή 

ούτε καμιά εορτή δεν διεξάγαμε χωριστά.

Όταν πάλι ενηλικιωθήκαμε, τίποτε εχθρικό δεν πράξαμε

άλλο, αλλά και στις ιδιωτικές μας υποθέσεις ο ένας έκανε κοινωνό του τον άλλο 

και με όμοιο τρόπο αντιμετωπίζαμε τα ζητήματα της πόλης και είχαμε τους ίδιους 

φίλους και γνωστούς από φιλοξενία.
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

1.   

τοῦ πατρός τοῦ παιδός

τῷ πατρί τῷ παιδί

οἱ πατέρες οἱ παῖδες

τούς πατέρας τούς παῖ

 

 

2. α)  εἶ – ᾖς – εἴης – ἴσθι  

εἰσί(ν) – ὦσι – εἴησαν / εἶεν 

 

β) πράττεις – πράττῃς – πράττοις 

ἔπραξας – πράξῃς – πράξαις

 

 

Γ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

παραλαβόντες =  χρονική μετοχή συνημμένη στα υποκείμενα 

Θρασύλοχος 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Β’ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

 

Ἰσοκράτους Αἰγινητικός, 10 

Θρασύλοχος, αφού παραλάβαμε από τους πατέρες μας τόσο 

μεγάλη φιλία όση πριν από λίγο διηγήθηκα, αυξήσαμε αυτή ακόμη περισσότερο 

από την ήδη υπάρχουσα. Όσο χρονικό διάστημα ήμαστε παιδιά, θεωρούσαμε ο 

ο σημαντικότερο από τους αδερφούς και ούτε θυσία ούτε αποστολή 

ούτε καμιά εορτή δεν διεξάγαμε χωριστά. 

αμε, τίποτε εχθρικό δεν πράξαμε ποτέ ο ένας ενάντια στον 

άλλο, αλλά και στις ιδιωτικές μας υποθέσεις ο ένας έκανε κοινωνό του τον άλλο 

και με όμοιο τρόπο αντιμετωπίζαμε τα ζητήματα της πόλης και είχαμε τους ίδιους 

φίλους και γνωστούς από φιλοξενία. 

παραπάνω απόσπασμα. 

παιδός τοῦ ἀδερφοῦ τοῦ ἀνδρός 

παιδί τῷ ἀδερφῷ τῷ ἀνδρί 

δες οἱ ἀδερφοί οἱ ἄνδρες 

ῖδας τούς ἀδερφούς τούς ἄνδρας 

 

εν – ὄντων /  ἔστων / ἔστωσαν. 

πράττοις – πρᾶττε   

πράξαις/-ειας – πρᾶξον. 

παραλαβόντες =  χρονική μετοχή συνημμένη στα υποκείμενα 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Β’ 

 

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 

αφού παραλάβαμε από τους πατέρες μας τόσο 

μεγάλη φιλία όση πριν από λίγο διηγήθηκα, αυξήσαμε αυτή ακόμη περισσότερο 

από την ήδη υπάρχουσα. Όσο χρονικό διάστημα ήμαστε παιδιά, θεωρούσαμε ο 

ο σημαντικότερο από τους αδερφούς και ούτε θυσία ούτε αποστολή 

ποτέ ο ένας ενάντια στον 

άλλο, αλλά και στις ιδιωτικές μας υποθέσεις ο ένας έκανε κοινωνό του τον άλλο 

και με όμοιο τρόπο αντιμετωπίζαμε τα ζητήματα της πόλης και είχαμε τους ίδιους 

Μονάδες 20 

τῆς πόλεως 

τῇ πόλει 

αἱ πόλεις 

 τάς πόλεις 

παραλαβόντες =  χρονική μετοχή συνημμένη στα υποκείμενα Ἐγώ και 



φιλίαν = αντικείμενο της μτχ. παραλαβόντες  

πρότερον = επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου στο διηγησάμην 

παῖδες = κατηγορούμενο στο ἡμεῖς (ενν. υποκ.) 

θυσίαν = αντικείμενο στο ἤγομεν 

οὐδεμίαν = επιθετικός προσδιορισμός στο ἑορτήν 

πώποτε = επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου στο ἐπράξαμεν 

τῶν ἰδίων = αντικείμενο στο ἐκοινωνοῦμεν 

τῆς πόλεως = γενική κτητική στο πρός τά (πράγματα) 

ὁμοίως = επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου στο διεκείμεθα. 


