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Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 1-3 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

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 καταστ ναι. 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. 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 <καὶ> 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 οὐκ 

ἵππευον οὐδ΄ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα͵ οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας. 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 Α. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ μὴ συνῄδη͵ ὦ βουλή͵ τοῖς κατηγόροις…χρόνον ἡγήσεσθαι. 

Μονάδες 10 

 Β1. Τι γνωρίζετε για τους συμβουλευτικούς λόγους   ; 

Μονάδες 10 



 

 

 

 

   Β2. Ποιοι είναι οι στόχοι του προοιμίου και πώς πραγματώνονται στο συγκεκριμένο 
προοίμιο; 

Μονάδες 15 
 Β             Β3.Τα ρητορικά ήθη διακρίνονται: α)“Στο ήθος του λέγοντος”,που είναι η 

επιδίωξη του λέγοντος να εξυψώσει τον εαυτό του.  
β)        β)Στο ήθος του ακροατή”,που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να εξυψώσει τους      

ακροατές του.  
γ)        γ)Στο ήθος του αντιπάλου”,που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να μειώσει τον 

αντίπαλό του.  
Ν         Να  εντοπίσετε και να αναλύσετε τα ρητορικά ήθη στο προοίμιο του λόγου.  

Μονάδες 15 
 Β      Β4.Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α με τις παράγωγες ή ομόρριζές  της στη 

στήλη Β ,γράφοντας μπροστά από κάθε γράμμα τον ή τους αριθμούς από τη 
στήλη Β.  

  Α        Β  
                   α)βιόω-ω             1.ρήση  
                   β)έχω             2.ποίηση  
                   γ)ποιω      3.φάσμα  
                   δ)λέγω                     4.βιώσιμος  
                   ε)φαίνομαι     5.πράγμα  
                  στ)πράττω                      6.ευεξία  
                  7.πράκτωρ      

                       8.ρήμα  
         9.βίωμα  
        10.φανός  
        11.έξις          
        12 . αβίωτος  
        13.σχεδόν  
        14.ποίημα  
        15.λέσχη  
        16.βιώνω  
                                                                       17.άπραγος   

Μονάδες 10 

 


