
 

ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Α. ΚΔΙΜΔΝΟ  

Λπζίνπ Τπέξ Μαληηζένπ,  

ΠΑΡ 1-3  

1 Δἰ κὴ ζπλῄδε, ὦ βνπιή, ηνῖο θαηεγόξνηο βνπινκέλνηο ἐθ παληὸο ηξόπνπ θαθῶο ἐκὲ 

πνηεῖλ, πνιιὴλ ἂλ αὐηνῖο ράξηλ εἶρνλ ηαύηεο ηο θαηεγνξίαο· ἡγνῦκαη γὰξ ηνῖο ἀδίθσο 

δηαβεβιεκέλνηο ηνύηνπο εἶλαη κεγίζησλ ἀγαζῶλ αἰηίνπο, νἵηηλεο ἂλ αὐηνὺο 

ἀλαγθάδσζηλ εἰο ἔιεγρνλ ηῶλ αὐηνῖο βεβησκέλσλ θαηαζηλαη. 

2 ἐγὼ γὰξ νὕησ ζθόδξα ἐκαπηῷ πηζηεύσ, ὥζη᾽ ἐιπίδσ θαὶ εἴ ηηο πξόο κε ηπγράλεη 

ἀεδῶο [ἢ θαθῶο] δηαθείκελνο, ἐπεηδὰλ ἐκνῦ ιέγνληνο ἀθνύζῃ πεξὶ ηῶλ 

πεπξαγκέλσλ, κεηακειήζεηλ αὐηῷ θαὶ πνιὺ βειηίσ κε εἰο ηὸλ ινηπὸλ ρξόλνλ 

ἡγήζεζζαη.  

3 ἀμηῶ δέ, ὦ βνπιή, ἐὰλ κὲλ ηνῦην κόλνλ ὑκῖλ ἐπηδείμσ, ὡο εὔλνπο εἰκὶ ηνῖο 

θαζεζηεθόζη πξάγκαζη θαὶ ὡο ἠλάγθαζκαη ηῶλ αὐηῶλ θηλδύλσλ κεηέρεηλ ὑκῖλ, κεδέλ 

πώ κνη πιένλ εἶλαη. ἐὰλ δὲ θαίλσκαη θαὶ ηὰ ἄιια κεηξίσο βεβησθὼο θαὶ πνιὺ παξὰ 

ηὴλ δόμαλ θαὶ παξὰ ηνὺο ιόγνπο ηνὺο ηῶλ ἐρζξῶλ, δένκαη ὑκῶλ ἐκὲ κὲλ δνθηκάδεηλ, 

ηνύηνπο δὲ ἡγεῖζζαη ρείξνπο εἶλαη. πξῶηνλ δὲ ἀπνδείμσ ὡο νὐθ ἵππεπνλ [νὔη᾽ 

ἐπεδήκνπλ] ἐπὶ ηῶλ ηξηάθνληα, νὐδὲ κεηέζρνλ ηο ηόηε πνιηηείαο. 

 

B. EΡΩΣΗΔΙ 

1. Να κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα: «ἐγὼ γὰξ νὕησ ζθόδξα… νὐδὲ κεηέζρνλ ηο 

ηόηε πνιηηείαο.» 
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2 Βαζηθέο αξεηέο ηνπ πξννηκίνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, είλαη ε εὔλνηα, ε 

πξόζεμηο θαη ε εὐκάζεηα. Αμηνπνηνύληαη από ην ξήηνξα ζην κειεηώκελν ιόγν; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν. 
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3 Σα ξεηνξηθά ήζε δηαθξίλνληαη: α) ην ήζνο ηνπ ιέγνληνο, πνπ είλαη ε επηδίσμε ηνπ 

ιέγνληνο λα εμπςώζεη ηνλ εαπηό ηνπ. β) ην ήζνο ηνπ αθξναηή, πνπ είλαη ε επηδίσμε 

ηνπ ιέγνληνο λα εμπςώζεη ηνπο αθξναηέο ηνπ. γ) ην ήζνο ηνπ αληηπάινπ, πνπ είλαη ε 

επηδίσμε ηνπ ιέγνληνο λα µεηώζεη ηνλ αληίπαιό ηνπ. Να εληνπίζεηε θαη λα αλαιύζεηε 

ηα ξεηνξηθά ήζε ζην πξννίµην ηνπ ιόγνπ. 
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4. Γηαηί ν Μαληίζενο δειώλεη ηελ εύλνηά ηνπ πξνο ην δεκνθξαηηθό θαζεζηώο; Έρεη 

ζρέζε απηό κε ηνλ ρξόλν εθθώλεζεο ηνπ ιόγνπ θαη ηε ζύλζεζε ηεο βνπιήο; 
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αλεμέιεγθηνο, εύπηζηνο, ιεμηθό, απξαμία, βειηίσζε: Να ζπλδέζεηε ηηο παξαπάλσ 

ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο κε ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο νπνίεο έρνπλ 

εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα. 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Μετὰ ταῦτα δὲ Ξέρξης ὁ τῆς Ἀσίας βασιλεύς, καταφρονήσας μὲν τῆς Ἑλλάδος, 

ἐψευσμένος δὲ τῆς ἐλπίδος, ἀτιμαζόμενος δὲ τῷ γεγενημένῳ, ἀχθόμενος δὲ τῇ 

συμφορᾷ, ὀργιζόμενος δὲ τοῖς αἰτίοις, ἀπαθὴς δ’ ὢν κακῶν καὶ ἄπειρος ἀνδρῶν 

ἀγαθῶν, δεκάτῳ ἔτει παρασκευασάμενος διακοσίαις μὲν καὶ χιλίαις ναυσὶν 

ἀφίκετο, τῆς δὲ πεζῆς στρατιᾶς οὕτως ἄπειρον τὸ πλῆθος ἦγεν, ὥστε καὶ τὰ ἔθνη 

τὰ μετ’ αὐτοῦ ἀκολουθήσαντα πολὺ ἂν ἔργον εἴη καταλέξαι· τὃ δὲ μέγιστον 

σημεῖον τοῦ πλήθους· ἐξὸν γὰρ αὐτῷ χιλίαις ναυσὶ διαβιβάσαι κατὰ τὸ 

στενότατον τοῦ Ἑλλησπόντου τὴν πεζὴν στρατιὰν ἐκ τῆς Ἀσίας εἰς τὴν 

Εὐρώπην, οὐκ ἠθέλησεν, ἡγούμενος τὴν διατριβὴν αὑτῷ πολλὴν ἔσεσθαι· ἀλλ’ 

ὑπεριδὼν καὶ τὰ φύσει πεφυκότα καὶ τὰ θεῖα πράγματα καὶ τὰς ἀνθρωπίνας 

διανοίας ὁδὸν μὲν διὰ τῆς θαλάττης ἐποιήσατο, πλοῦν δὲ διὰ τῆς γῆς ἠνάγκασε 

γενέσθαι, ζεύξας μὲν τὸν Ἑλλήσποντον, διορύξας δὲ τὸν Ἄθω. 

                                                                                                  Λυσίου Επιτάφιος, 27-29 

καταφρονέω-ῶ    περιφρονώ, αψηφώ, καταδικάζω 

 ἄχθομαι    καταπιέζομαι, δυσαρεστούμαι, ενοχλούμαι 

 ἀπαθής εἰμί κακῶν     δεν έχω υποστεί ταπεινώσεις                                                                                                                                                                     

ἔργον ἐστί      είναι δύσκολο, επίπονο 

καταλέγω  απαριθμώ, στρατολογώ, επιλέγω 

σημεῖον απόδειξη 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 

1. Να γξάςεηε ηε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ 
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2.  Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη: 



ἐιπίδνο: δνηηθή εληθνύ αξηζκνύ  
ἀπαζήο: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζειπθνύ γέλνπο 
 πινῦλ: νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ 
ἀλδξῶλ: θιεηηθή εληθνύ αξηζκνύ  
δηαλνίαο: : θιεηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ 
ἀθίθεην: απαξέκθαην παξαθεηκέλνπ 
ἦγελ: ηδην πξόζσπν νξηζηηθήο ππεξζπληέιηθνπ ζηελ ίδηα θσλή 

            ἠζέιεζελ: α πιεζπληηθό νξηζηηθήο Μέιινληα 
παξαζθεπαζάκελνο: β εληθό πξνζηαθηηθήο ίδηνπ ρξόλνπ ζηελ ίδηα θσλή 

            δηνξύμαο: β εληθό επθηηθήο ίδηνπ ρξόλνπ ζηελ ίδηα θσλή 
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3. Να ραξαθηεξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 
ὁ,πεδὴλ βαζηιεύο, ἄπεηξνο, θαηὰ ηὸ ζηελόηαηνλ, γελέζζαη 
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4. πνιὺ ἂλ ἔξγνλ εἴε: λα γξαθηεί ε πξόηαζε ζηελ νπνία αλήθεη ε απξόζσπε 
ἐθθξαζε, λα ραξαθηεξηζηεί ζπληαθηηθά, λα πξνζδηνξηζηεί ν ζπληαθηηθόο ηεο 
ξόινο. 
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