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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

[1] 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. [2] 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. [3] 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 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 οὐχ ἵππευον οὔδ ̓ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ 

μετέσχον τῆς τότε πολιτείας. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, 

αντλώντας στοιχεία από το κείμενο: 

Α. Ο δοκιμαζόμενος καλείται να μιλήσει διεξοδικά για τη ζωή του επειδή:  

1. Προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές να μην δημεύσουν την περιουσία του. 

2. Οφείλει να αποδείξει την εντιμότητά του, ώστε να αναλάβει το αξίωμα για το 

οποίο έχει εκλεγεί. 

3. Προέκυψε κατηγορία εναντίον του. 

4. Ισχύουν τα 2 και 3.  

Β. Με τη φράση «τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους» ο Μαντίθεος 

αναφέρεται: 

1. Στον εαυτό του. 

2. Στους βουλευτές. 
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3.Στους κατηγόρους του. 

4. Στους Τριάντα τυράννους.                                                                            

                                                                                                                                   μονάδες 10 

2. Ο Λυσίας χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερο ρητορικό σχήμα για την έναρξη του λόγου του 

Μαντιθέου. Να εντοπίσετε το αντίστοιχο χωρίο του κειμένου και να εξηγήσετε τη 

σκοπιμότητά του στο προοίμιο.  

                                                                                                                           μονάδες 10 

3. α. Να εντοπίσετε ένα σημείο του κειμένου στα οποία διακρίνεται το ήθος του 

λέγοντος  και ένα στο οποίο διακρίνεται το ήθος του αντιπάλου και να εξηγήσετε 

πώς καταφέρνει ο ομιλητής να παρουσιάσει τόσο τον εαυτό του, όσο και τους 

κατηγόρους του. 

      β. «φαίνωμαι περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς»: να σχολιάσετε τη σημασία της   

       συγκεκριμένης φράσης.                                                                               

                                                                                                                                             μονάδες 10     

4. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων ως σωστό ή 

λανθασμένο  σημειώνοντας δίπλα το αντίστοιχο γράμμα (Σ - Λ): 

α. Ο χρόνος της απαγγελίας του λόγου του Μαντιθέου είναι γνωστός. 

β. Στον επίλογο επιδιώκονται δυο  κυρίως σκοποί , η ανάμνηση και η παθοποιία. 

γ. Η πειστικότητα του ρήτορα δεν εξαρτάται από την εντύπωση που θα προκαλέσει στο 

ακροατήριο ο ίδιος ως προσωπικότητα. 

δ. Από τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. επίκεντρο της συστηματικής ρητορικής ήταν η 

Σικελία. 

ε. Οι επιδεικτικοί λόγοι εκφωνούνταν σε διάφορες γιορτές και εκδηλώσεις. 

                                                                                                                            μονάδες 10 

5. μετέσχον,  καταστῆναι, τυγχάνει, διαβεβλημένοις, εὔνους: για καθεμιά από τις 

παραπάνω λέξεις του κειμένου να δώσετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο, 

απλό ή σύνθετο, στη νέα ελληνική και να σχηματίσετε μια πρόταση με αυτό. 

                                                                                                                           μονάδες 10 
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6. Να εξετάσετε αν τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στον Λυσία  ως λογογράφο 

στο ακόλουθο παράλληλο κείμενο,  επαληθεύονται στο πρωτότυπο κείμενο.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κι όμως, αυτό το σφάλμα το έχουν διαπράξει άλλοι που έγραψαν λίγους λόγους, εννοώ 

το να χρησιμοποιούν τους ίδιους κοινούς τόπους· και να μην πω ότι και όλοι τους 

σχεδόν έκλεψαν από άλλους, χωρίς να ντρέπονται καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα ο 

Λυσίας είναι πρωτότυπος σε κάθε λόγο του, σε ό, τι αφορά την αρχή και το προοίμιο, 

και ικανός να πετύχει οτιδήποτε θέλει· είτε θέλει να κερδίσει την εύνοια ή την προσοχή 

του ακροατηρίου του είτε να το κάνει δεκτικό στους λόγους του, ποτέ δεν απέτυχε στον 

σκοπό του. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το μέρος του λόγου, ανακηρύσσω τον Λυσία 

πρώτο ή τουλάχιστον κατώτερο από κανέναν.   (Διονύσιος Ἁλικαρνασσεύς, Περὶ τῶν 

ἀρχαίων ῥητόρων, Λυσίας, 17 )                                                                                                                            

                                                                                                                           μονάδες 10 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ , Ξενοφώντα,  Κύρου Παιδεία, 1.2.3–1.2.8 

Στο έργο αυτό ο Ξενοφώντας αναφέρεται στην προσωπικότητα και τον βίο του βασιλιά των 

Περσών Κύρου του Β´,  τον οποίο θαύμαζε για τη δύναμη και το μεγαλείο του και τον θεωρούσε 

πρότυπο χρηστού βασιλιά. Με αφορμή τα πρώτα χρόνια της ζωής  του Κύρου, ο ιστορικός  

περιγράφει το εκπαιδευτικό σύστημα των Περσών. 

 Διδάσκουσι δὲ τοὺς παῖδας καὶ σωφροσύνην· μέγα δὲ συμβάλλεται εἰς τὸ μανθάνειν 

σωφρονεῖν αὐτοὺς ὅτι καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν σωφρόνως 

διάγοντας. διδάσκουσι δὲ αὐτοὺς καὶ πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι· μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο 

συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους πειθομένους τοῖς ἄρχουσιν ἰσχυρῶς. 

διδάσκουσι δὲ καὶ ἐγκράτειαν γαστρὸς καὶ ποτοῦ· μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται 

ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ πρόσθεν ἀπιόντας γαστρὸς ἕνεκα πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ 

ἄρχοντες, καὶ ὅτι οὐ παρὰ μητρὶ σιτοῦνται οἱ παῖδες, ἀλλὰ παρὰ τῷ διδασκάλῳ, ὅταν οἱ 

ἄρχοντες σημήνωσι. φέρονται δὲ οἴκοθεν σῖτον μὲν ἄρτον, ὄψον δὲ κάρδαμον, πιεῖν δέ, 

ἤν τις διψῇ, κώθωνα, ὡς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀρύσασθαι. πρὸς δὲ τούτοις μανθάνουσι καὶ 

τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. μέχρι μὲν δὴ ἓξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς οἱ παῖδες 

ταῦτα πράττουσιν, ἐκ τούτου δὲ εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξέρχονται. 
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Λεξιλόγιο  

οὐ πρόσθεν ἀπιόντας γαστρὸς ἕνεκα  = δε φεύγουν για φαγητό  

πρὶν ἂν ἀφῶσιν = πριν τους αφήσουν  

σῖτον = φαγητό 

 ὄψον = προσφάγι 

κώθωνα = ποτήρι 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: Διδάσκουσι δὲ τοὺς παῖδας…… τοῖς ἄρχουσιν 

ἰσχυρῶς.                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                             μονάδες 10 

2. Πώς διδάσκεται στα παιδιά των Περσών η αρετή της εγκράτειας;                                                                                                                                                              

                                                                                                                                       μονάδες 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. α. ἡμέραν, διδασκάλῳ, ἐφήβους: να γράψετε τη γενική ενικού και τη δοτική 

πληθυντικού. 

      β.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

διδάσκουσι: γ΄ ενικό  ευκτικής ενεστώτα  μ.φ. =  

συμβάλλεται: ίδιος τύπος στον παρατατικό μ.φ. =  

διάγοντας: β΄ ενικό  οριστικής μέλλοντα ε.φ. =  

τοξεύειν: απαρέμφατο παρακειμένου  ε.φ. =  

                                                                                                                                              μονάδες 10                                                                                      

4. α.  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου: 

πᾶσαν, τοὺς πρεσβυτέρους, οἱ παῖδες, τοξεύειν, ταῦτα. 

    β. «μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ πρόσθεν 

ἀπιόντας γαστρὸς ἕνεκα πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρχοντες, καὶ ὅτι οὐ παρὰ μητρὶ σιτοῦνται 

οἱ παῖδες, ἀλλὰ παρὰ τῷ διδασκάλῳ, ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι»: αφού βρείτε τα 

ρήματα και εντοπίσετε τους συνδέσμους που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις, να  

γράψετε ολόκληρες τις προτάσεις τους αποσπάσματος δηλώνοντας αν είναι κύριες ή 

δευτερεύουσες.                                                                                                                  μονάδες 10 


