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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Λυσίου, περὶ τῆς πολιτείας 9-11 

 

Ο ρήτορας στο απόσπασμα αυτό, προκειμένου να εμφυσήσει θάρρος στους 

συμπολίτες του και να τούς προτρέψει να φανούν γενναίοι στις επερχόμενες 

μάχες, επικαλείται στιγμές του παρελθόντος, στιγμές δόξης της αθηναϊκής 

ηγεμονίας. Οι συνθήκες απαιτούν εγρήγορση και ανάγκη παραμονής στην πόλη 

για την υπεράσπισή της. 

 
  

Εἴχομεν δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἡμεῖς ταύτην τὴν γνώμην, ὅτε τῶν Ἑλλήνων 

ἤρχομεν, καὶ ἐδοκοῦμεν καλῶς βουλεύεσθαι περιορῶντες μὲν τὴν χώραν 

τεμνομένην, οὐ νομίζοντες δὲ χρῆναι περὶ αὐτῆς διαμάχεσθαι∙ ἄξιον γὰρ ἦν 

ὀλίγων ἀμελοῦντας πολλῶν ἀγαθῶν φείσασθαι. Νῦν δέ, ἐπεὶ ἐκείνων μὲν 

ἁπάντων μάχῃ ἐστερήμεθα, ἡ δὲ πατρὶς ἡμῖν λέλειπται, ἴσμεν ὅτι ὁ κίνδυνος 

οὗτος μόνος ἔχει τὰς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας. Ἀλλὰ γὰρ χρὴ ἀναμνησθέντας ὅτι 

ἤδη καὶ ἑτέροις ἀδικουμένοις βοηθήσαντες ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ πολλὰ τρόπαια τῶν 

πολεμίων ἐστήσαμεν, ἄνδρας ἀγαθοὺς περὶ τῆς πατρίδος καὶ ἡμῶν αὐτῶν 

γίγνεσθαι, πιστεύοντας μὲν τοῖς θεοῖς, ἐλπίζοντας δὲ ἔτι τὸ δίκαιον μετὰ τῶν 

ἀδικουμένων ἔσεσθαι. Δεινὸν γὰρ ἂν εἴη, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ, ὅτε μὲν 

ἐφεύγομεν,  ἐμαχόμεθα  Λακεδαιμονίοις  ἵνα  κατέλθωμεν,  κατελθόντες  δὲ 

φευξόμεθα ἵνα μὴ μαχώμεθα.          

περιορῶ : περιφρονώ, επιτρέπω. / φείδομαι : μεταχειρίζομαι κάτι μετά φειδούς. / 

κάτειμι (εἶμι) : επαναπατρίζομαι, επιστρέφω στην πατρίδα έπειτα από εξορία. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Α1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα :  «Νῦν δέ, ἐπεὶ 

ἐκείνων μὲν ἁπάντων μάχῃ ἐστερήμεθα, …….. ἐλπίζοντας δὲ ἔτι τὸ δίκαιον 

μετὰ τῶν ἀδικουμένων ἔσεσθαι.».                                       

Μονάδες 10     

                                         
A2. Γιατί ο ρήτορας θεωρεί ότι τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι 

Αθηναίοι πρέπει να δείξουν αυταπάρνηση και γενναίο φρόνημα;         

Μονάδες 10 
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Β1α. Να μεταφερθούν οι κάτωθι ρηματικοί τύποι στον αόριστο της ίδιας φωνής, 

διατηρώντας τον ίδιο γραμματικό τύπο. : περιορῶντες, τεμνομένην, λέλειπται,  

ἴσμεν,  ἐφεύγομεν.  

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

Μονάδες 5 

 

Β1β. Να δοθούν τα παραθετικά των αντίστοιχων επιρρημάτων στα κάτωθι 

επίθετα του κειμένου : ὀλίγων, πολλῶν. 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

   

   

Μονάδες 5 

 

 

Β2α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις, αναφέροντας 

και τον τύπο που προσδιορίζουν ή από τον οποίο εξαρτώνται.  

Μονάδες 3 

 

 

Β2β. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις της τελευταίας περιόδου : 

Δεινὸν γὰρ ἂν εἴη, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ,..... κατελθοντὲς δὲ φευξόμεθα ἵνα 

μὴ μαχώμεθα. 

Μονάδες 5 

 

 

Β2γ. Να αναλυθούν στις αντίστοιχες προτάσεις οι μετοχές : ἀδικουμένοις, 

κατελθόντες. 

Μονάδες 2   

 

 

 


