
 

                                                                                                  
                                                                                                                                                   

 
Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο Ευφίλητος αντιμετωπίζει την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης (εκ προνοίας). Ο Λυσίας 

αναλαμβάνει να παρουσιάσει με απλό τρόπο τα γεγονότα μπαίνοντας βαθιά στον χαρακτήρα του 

απολογούμενου, επικαλούμενος καθόλη τη διάρκεια της απολογίας τη νομοθεσία. 

 

ἐγὼ δ᾽ εἶπον ὅτι «οὐκ ἐγώ σε ἀποκτενῶ, ἀλλ᾽ ὁ τῆς πόλεως νόμος, ὃν σὺ παραβαίνων περὶ 

ἐλάττονος τῶν ἡδονῶν ἐποιήσω, καὶ μᾶλλον εἵλου τοιοῦτον ἁμάρτημα ἐξαμαρτάνειν εἰς τὴν 

γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ εἰς τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ἢ τοῖς νόμοις πείθεσθαι καὶ κόσμιος εἶναι.» 

οὕτως, ὦ ἄνδρες, ἐκεῖνος τούτων ἔτυχεν, ὧνπερ οἱ νόμοι κελεύουσι τοὺς τὰ τοιαῦτα πράττοντας, 

οὐκ εἰσαρπασθεὶς ἐκ τῆς ὁδοῦ, οὐδ᾽ ἐπὶ τὴν ἑστίαν καταφυγών, ὥσπερ οὗτοι λέγουσι· πῶς γὰρ ἄν, 

ὅστις ἐν τῷ δωματίῳ πληγεὶς κατέπεσεν εὐθύς, περιέστρεψα δ᾽ αὐτοῦ τὼ χεῖρε, ἔνδον δὲ ἦσαν 

ἄνθρωποι τοσοῦτοι, οὓς διαφυγεῖν οὐκ ἐδύνατο, οὔτε σίδηρον οὔτε ξύλον οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔχων, ᾧ 

τοὺς εἰσελθόντας ἂν ἠμύνατο; 

 

ΛΥΣΙΑΣ, 115. – Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία §§ 26-27 

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Β.1.    Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος: «ἐγὼ δ᾽ 
εἶπον ὅτι…. ὥσπερ οὗτοι λέγουσι». 

                                                                            

                                                                                        (Μονάδες 10) 

  

 



 

                                                                                                  
                                                                                                                                                   

Β.2. Σύμφωνα με το αδίδακτο κείμενο, ποιά ήταν η αξία του νόμου μέσα στην πόλη; Να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία του κειμένου. 

                                                                                        (Μονάδες 10)                                                                                                                

Β.3.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω 
λέξεις: 

«ἀποκτενῶ»: το απαρέμφατο αορίστου στην ίδια φωνή. 

«εἵλου»: το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού στην προστακτική του αορίστου β΄  στην ενεργητική 
φωνή. 

«παραβαίνων»: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού στην οριστική του μέλλοντα στη μέση φωνή. 

«ἐποιήσω»: το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού στην ευκτική του ενεστώτα στη μέση 
φωνή.                                      

                                                                                         ( Μονάδες 4) 

Β.3.β. «ἐλάττονος», «μᾶλλον»: το επίθετο να μεταφερθεί στον υπερθετικό βαθμό (στο ίδιο γένος, 
αριθμό και πτώση) και το επίρρημα στον θετικό βαθμό. 

                                                                                          (Μονάδες 2) 

  

Β.3.γ. «τὴν γυναῖκα», «τοὺς παῖδας», «τὴν ἐμὴν», «ὅστις»: τα ουσιαστικά να μεταφερθούν στην 
δοτική πληθυντικού αριθμού και οι αντωνυμίες στην γενική ενικού (στο ίδιο γένος). 

                                                                                          (Μονάδες 4)  

Β.4. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους: τῆς πόλεως, ἁμάρτημα, τοῖς 
νόμοις, ἐκ τῆς ὁδοῦ. 

                                                                                          (Μονάδες 4) 

  

Β.4.β. «ὧνπερ οἱ νόμοι κελεύουσι τοὺς τὰ τοιαῦτα πράττοντας»: Να αναγνωρίσετε το είδος της 
πρότασης (μονάδα 1) και να δηλώσετε τον συντακτικό της ρόλο (μονάδα 1). 

                                                                                         (Μονάδες 2)   

  



 

                                                                                                  
                                                                                                                                                   

Β.4.γ. «τοὺς πράττοντας»: Να αναγνωρίσετε το είδος της μετοχής και να δηλώσετε το συντακτικό 
της ρόλο (2 μονάδες), να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση (2 μονάδες). 

                                                                                          (Μονάδες 4) 
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