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Κατὰ Φίλωνος δοκιµασία 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ §§  1 - 4 

 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι 
Οι µαθητές: 

• να κατανοήσουν την απλότητα και την καθαρότητα του λόγου του 

προοιµίου· 

• να κατανοήσουν τις αιτίες και το σκοπό της κατηγορίας· 

• να παρακολουθήσουν την προοδευτική αποκάλυψη της ηθικής 

ποιότητας του Φίλωνα· 

• να διαπιστώσουν πόσο σηµαντική είναι η διαφύλαξη του κύρους της 

Βουλής και η τήρηση του βουλευτικού όρκου. 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης  

1.  Ποιος είναι ο στόχος του οµιλητή στο προοίµιο; Να εντοπίσετε τα 

σηµεία του λόγου που θεωρείτε ενδεικτικά αυτού του στόχου και να 

σχολιάσετε την αποτελεσµατικότητά τους.  

2.  Ο κατήγορος υποστηρίζει ότι ο λόγος του θα είναι κατώτερος σε σχέση 

µε την κατηγορία. Σε τι αποσκοπεί αυτό; Ποια είναι η γνώµη σας; 

Θεωρείτε πειστικό αυτό το επιχείρηµά του;  

3.  Να εντοπίσετε τα ρητορικά ήθη στο προοίµιο του λόγου και να τα 

αναλύσετε λαµβάνοντας υπόψη σας ότι αυτά διακρίνονται: α) στο ήθος 
του λέγοντος, που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να εξυψώσει τον εαυτό 

του, β) στο ήθος του ακροατή, που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να 

εξυψώσει τους ακροατές του, γ) στο ήθος του αντιπάλου, που είναι η 

επιδίωξη του λέγοντος να µειώσει τον αντίπαλό του.  

4.  Τι επιδιώκει να επιτύχει ο ρήτορας στο προοίµιο του λόγου του;  

5.  Για ποια στοιχεία της πολιτικής ή της κοινωνικής ζωής της αρχαίας 

Αθήνας θα µπορούσαµε να συναγάγουµε πληροφορίες από το προοίµιο 

αυτό, αν το αντιµετωπίζαµε ως ιστορική πηγή;  
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6.  Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη3, οι γενικότεροι σκοποί που εξυπηρετεί το 

προοίµιο του δικανικού λόγου είναι η εύνοια, η προσοχή και η 

κατατόπιση του ακροατηρίου. Να εντοπίσετε τα συγκεκριµένα 

στοιχεία του κειµένου που αναφέρονται σ� αυτούς τους σκοπούς και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

1.2. Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1.  Με ποιον τρόπο προσπαθεί ο ρήτορας στην αρχή του προοιµίου να 

προκαταλάβει τους βουλευτές εναντίον του Φίλωνα;  

2.  Σε τι αποσκοπεί η πρόσκληση του κατηγόρου και σε άλλους βουλευτές 

να λάβουν το λόγο και να µιλήσουν εναντίον του Φίλωνα;  

3.  Να εντοπίσετε τις αρνήσεις του κειµένου και να γράψετε τη λειτουργία 

που έχουν στο κείµενο όσον αφορά στο ύφος και τους στόχους του 

κατηγόρου.  

4.  Με ποιο τρόπο ο κατήγορος αποκαλύπτει προοδευτικά την ηθική 

ποιότητα του Φίλωνα; Με ποιες φράσεις του κειµένου γίνεται αυτό; Να 

τις εντοπίσετε.  

5.  Ποια είναι η ηθική ποιότητα του Φίλωνα σύµφωνα µε τον κατήγορο;  

 

 
Αθήνα, Αρχαία Αγορά, Βουλευτήριο 

                                                             
3 Ἀριστοτέλους Ῥητορική Τέχνη, 14, 6. 
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2.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις αντίθετες τους ως προς τη 

σηµασία λέξεις της στήλης Β.  

Α Β 

τολµηρός 
τὰ βέλτιστα 
ἐνδεῶς 
ὠφεληθῆναι 
λόγῳ 
πιστεύων 
µείζω 
ἀποδοκιµασθῆναι 

ἀπιστῶν 

ἄτολµος 

τὰ χείριστα 

ἀδεῶς 

ἐλάττω 

ἔργῳ 

ζηµιωθῆναι 

ἐπιδοκιµασθῆναι 

 

2. φαίνοµαι, ἔρχοµαι, µένω, λείπω, κεῖµαι: Να συνθέσετε τα ρήµατα µε τις 

προθέσεις διά, κατά, παρά και να σχηµατίσετε δύο προτάσεις ή 

φράσεις για καθένα από αυτά στη νέα ελληνική  

 

3. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις συγγενείς τους ως προς την 

ετυµολογία λέξεις της στήλης Β. (∆ύο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν). 

Α Β 

 
ᾤµην 
βουλεύσειν 
τῶν λαχόντων 
ἐπαρθείς 
ἀποφῆναι 
κατηγορῆσαι 
σκέψασθαι 

λαχείο 

φάση 

κακία 

σκέψη 

κατηγορία 

έπαρση 

σκοπός 

βουλή  

οίηση 

 

 

 



 35 

ΠΡΟΘΕΣΗ §§  5 - 7 
 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι 

Να κατανοήσουν οι µαθητές: 

• την αντίθεση και τον παραγωγικό συλλογισµό· 

• πώς λειτουργούν οι ενσυνείδητοι και πώς οι ασυνείδητοι πολίτες, 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο πολιτικών κρίσεων.  

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης  

1.  Στο κείµενο υπάρχει η αντίθεση φύσει και γνώµῃ. Να την αναλύσετε.  

2.  Ποιες απόψεις έχει ο κατήγορος σχετικά µε τη συµπεριφορά του πολίτη 

απέναντι στην πατρίδα του όταν αυτή κινδυνεύει4; Είναι, κατά τη 

γνώµη σας, επίκαιρες;  

3.  Να συγκρίνετε τη νοοτροπία που περιγράφει ο ρήτορας στην ενότητα 

µε την θέση του ρήτορα Ανδοκίδη5 που ακολουθεί: «Αν µπορούσα να 

έχω από αλλού τα αγαθά µου, δε θα δεχόµουν να στερηθώ την πατρίδα 

µου, και αν ακόµη η πόλη βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση, όπως οι 

εχθροί µου λέγουν, αλλά θα προτιµούσα να είµαι πολίτης αυτής παρά 

άλλων πόλεων» και να διατυπώσετε τη γνώµη σας. 

4.  ∆ιαβλέπετε στο κείµενο στοιχεία παρακµής της αρχαίας πόλης-κράτους 

όσον αφορά στη στάση µερικών πολιτών απέναντι σ� αυτήν;  

5.  Πᾶσα γῆ πατρὶς αὐτοῖς ἐστιν: Θεωρείτε επίκαιρη τη θέση αυτή του 

ρήτορα;  

6.  Να συγκρίνετε τη συµπεριφορά ορισµένων πολιτών που περιγράφει ο 

κατήγορος του Φίλωνα µε αυτή που προβάλλεται από τον Σωκράτη και 

να διατυπώσετε τη γνώµη σας: µητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων 
προγόνων ἁπάντων τιµιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεµνότερον καὶ 
ἁγιώτερον καὶ ἐν µείζονι µοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ� ἀνθρώποις 
τοῖς νοῦν ἔχουσιν (Πλάτ. Κρίτων 51α). 

                                                             
4 Βλ. παράλληλο κείµενο αριθ. 2.  
5  Ἀνδοκίδου Περί Μυστηρίων 5. 
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1.2.  Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1.  Τι προαναγγέλλει ότι θα προσπαθήσει να αποδείξει ο ρήτορας όσον 

αφορά στον Φίλωνα;  

2.  Να παρουσιάσετε τον παραγωγικό συλλογισµό που χρησιµοποιεί ο 

ρήτορας στις §§ 5-7 και να εξηγήσετε τη λειτουργία του µέσα στο 

χωρίο.  

3.  Ποιο βασικό καθήκον των πολιτών απέναντι στην πόλη προβάλλεται 

στην ενότητα που µελετάτε6; 

4.  Να διαβάσετε τον ορισµό του πολίτη κατά τον Αριστοτέλη7 και σε 

συνδυασµό µε την ενότητα που εξετάζετε να απαριθµήσετε τις 

πληροφορίες που αντλούµε για την κοινωνική συµπεριφορά της εποχής. 

 

 

 

                                                             
6 Βλ. Παράλληλο κείµενο αριθ. 3.  
7  Ἀριστοτέλους Πολιτικά, Γ΄ 1275β: ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ 

κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγοµεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως (= λέµε ότι πολίτης αυτής της 
πόλεως είναι αυτός που έχει το δικαίωµα να ασχολείται µε τα δηµόσια πράγµατα). Βλ. 
και βιβλίο του καθηγητή, σ. 87 και Φιλοσοφικός λόγος, τεύχος Β΄, Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Έρευνας, Αθήνα 2000, σ. 146 (α΄ έκδοση). 
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Αθήνα, 5ος - 4ος αι. π.Χ. 
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2.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να συνθέσετε το ρήµα ἔχω µε πέντε προθέσεις και να σχηµατίσετε µε τα 

ρήµατα που θα προκύψουν αντίστοιχες προτάσεις.  
 

2. Να επισηµάνετε τις αντιθέσεις στο κείµενο και να προσδιορίσετε σε 

ποιον ή σε τι αναφέρονται. 
 

3. Να συµπληρώσετε τα κενά µε σύνθετα ρήµατα και ουσιαστικά 

οµόρριζα του ρήµατος ἔχω, ακολουθώντας το παράδειγµα:  

µετὰ + ἔχω = µετέχω  <  µετοχή 

ἀνὰ + ἔχω = .................................... 

ὑπὲρ + ἔχω = .................................... 

ἀπὸ + ἔχω = .................................... 

ἐκ + ἔχω = .................................... 

πρὸς + ἔχω = .................................... 

παρὰ + ἔχω = .................................... 

κατὰ + ἔχω = .................................... 

σὺν + ἔχω = .................................... 

ἐν + ἔχω = .................................... 
 

4. τῆς πόλεως, ἐπιθυµοῦντα, πράττειν, χρῶνται, πλείονος, βίον: Να 

γράψετε λέξεις της νέας ελληνικής ετυµολογικά συγγενείς µε τις 

παραπάνω.  
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Η Ελληνική Βουλή σήµερα 
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§§  8 - 9 
 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές: 

• να εκτιµήσουν τη φυσικότητα της διήγησης και την παρονοµασία, 

• να κατανοήσουν ότι ο Φίλων πράττει αντίθετα από τους άλλους 

πολίτες προτάσσοντας το ατοµικό συµφέρον.  

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης  

1.  Να αιτιολογήσετε γιατί η απουσία του Φίλωνα από τον αγώνα των 

Αθηναίων για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας δεν συνηγορεί υπέρ 

της ανάληψης απ� αυτόν του βουλευτικού αξιώµατος;  

2.  Πώς κρίνετε τη µετάβαση του Φίλωνα από την Αττική στον Ωρωπό, 

που τότε ανήκε στους Βοιωτούς, κατά τη διάρκεια της τυραννίας των 

Τριάκοντα;  

3.  Ο Φίλων, σύµφωνα µε τον κατήγορο, ούτε την τελευταία στιγµή θέλησε 

να βοηθήσει τους δηµοκρατικούς. Συνάδει αυτή η συµπεριφορά µε τον 

τύπο του Αθηναίου πολίτη που αναλαµβάνει το βουλευτικό αξίωµα; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

4.  Ο ρήτορας διαφοροποιεί τη συµπεριφορά του Φίλωνα από εκείνη των 

άλλων πολιτών κατά την περίοδο των Τριάκοντα. Σε τι αποσκοπεί;  

5.  Για ποιο λόγο προβάλλει ο Λυσίας τη διαφορετική συµπεριφορά του 

Φίλωνα από τους άλλους Αθηναίους πολίτες την εποχή της κατάλυσης της 

δηµοκρατίας8; Σε τι εξυπηρετεί τον κατήγορο αυτή η τεχνική του ρήτορα; 

6.  Ο Λυσίας υποστηρίζει αλλού9: οὐδείς ἐστιν ἀνθρώπων φύσει οὔτε ὀλι-
γαρχικὸς οὔτε δηµοκρατικός, ἀλλ� ἥτις ἂν ἑκάστῳ πολιτείᾳ συµφέρῃ, 
ταύτην προθυµεῖται καθιστᾶναι. Να προσδιορίσετε το χωρίο της 

ενότητας στο οποίο διακρίνεται αυτή η πολιτική θέση του ρήτορα και 

να γράψετε σε σύντοµο κείµενο τη γνώµη σας γι� αυτή. 
                                                             
8   Υπενθυµίζεται ότι ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή για τους Αθηναίους η υπενθύµιση αυτής της 

εποχής. Βλ. σχετ. στο βιβλίο του καθηγητή σσ. 89-90 και παράλληλο κείµενο αριθ. 3. 
9  Λυσίου, ∆ήµου καταλύσεως απολογία, 8. 
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1.2. Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1.  Πώς συνδέεται νοηµατικά η § 7 µε τις §§ 8-9;  

2.  Ποια στοιχεία επικαλείται ο κατήγορος για να τεκµηριώσει τις 

κατηγορίες του εναντίον του Φίλωνα;  

3.  Τι γνωρίζετε για το µετοίκιον και τον προστάτη;  

4.  Στο τµήµα αυτό της διήγησης ο Λυσίας επιδιώκοντας να πείσει τους 

βουλευτές αξιοποιεί αρχές10 της τεχνικής ενός ρητορικού λόγου. Να τις 

αναγνωρίσετε και να προσδιορίσετε τη λειτουργία τους στο κείµενό σας. 

 

2.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. τῇ πόλει, ἀναγκάζοµαι, µέµνηµαι, τοῦ ἄστεως, ἀγρῷ, ἐβοήθει, τῇ 
πατρίδι, τὰ ἐναντία, προστάτου, ἔπραττον, µετεβάλοντο, ἑώρων, 
εὐτυχοῦντας, ἦλθεν: Να γράψετε λέξεις της νέας ελληνικής συγγενείς 

ετυµολογικά µε τις παραπάνω.  
 

2. συµφορὰ, τοῦ ἄστεως, µετὰ τοῦ πλῆθους τῶν πολιτῶν, ἐξῴκησε, ἐν 
Ὠρωπῷ: Να συνδυάσετε τις παραπάνω λέξεις και φράσεις 

δηµιουργώντας δύο προτάσεις στα αρχαία ελληνικά.  
 

3. Να συµπληρώσετε τα κενά µε σύνθετα ρήµατα και ουσιαστικά 

οµόρριζα του ρήµατος τάσσ[ττ]ω, ακολουθώντας το παράδειγµα:  

διὰ + τάσσ[ττ]ω = διατάσσω  <  διαταγή 

σὺν + τάσσ[ττ]ω = .............................................. 

παρὰ + τάσσ[ττ]ω = .............................................. 

κατὰ + τάσσ[ττ]ω = .............................................. 

ἐν + τάσσ[ττ]ω = .............................................. 

µετὰ + τάσσ[ττ]ω = .............................................. 
 

4. Να ξαναγράψετε την πρώτη περίοδο (οὗτοι γὰρ ... τοῖς ἄλλοις πολίταις 
ἐποίησε) αλλάζοντας τον αριθµό (τον ενικό σε πληθυντικό και τον 

πληθυντικό σε ενικό - τα κύρια ονόµατα µένουν αµετάβλητα) και να 

επισηµάνετε τις αλλαγές που προκύπτουν στις πληροφορίες του 

περιεχοµένου της.  
                                                             
10  Βλ. Εισαγωγή σχολικού βιβλίου, σσ. 18 - 20. 
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§§  10 - 12  
 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές 

• να κατανοήσουν οι µαθητές ότι ο Φίλων κατά τον κατήγορο είναι 

ασυγχώρητος, διότι εσκεµµένα δε βοήθησε την πατρίδα· 

• να κατανοήσουν τον παραγωγικό συλλογισµό.  

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης  

1.  Τι επιδιώκει ο κατήγορος µε την πρώτη ρητορική του ερώτηση; Να 

αναλύσετε το συλλογισµό του.  

2.  Τι είδους συλλογισµό χρησιµοποιεί ο ρήτορας; Να γράψετε τη µείζονα 

προκειµένη, την ελάσσονα προκειµένη και το συµπέρασµα.  

3.  Να επισηµάνετε στο κείµενο τα στοιχεία που αποδεικνύουν τον 

ανθρωπισµό της πόλεως των Αθηνών;   

4.  Ποιοι πολίτες, σύµφωνα µε τον κατήγορο, δεν είναι άξιοι καµιάς 

συγγνώµης;  

5.  Ο Φίλων, σύµφωνα µε τον κατήγορο, δεν είναι ούτε αδύνατος στο 

σώµα ούτε φτωχός. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, η φυσική και οικονοµική 

του κατάσταση, ενισχύει το µέγεθος της προδοσίας του;  

6.  Τι επιδιώκει ο κατήγορος µε την τελευταία ρητορική του ερώτηση;  

7.  Να συγκρίνετε τα επόµενα χωρία µε την άποψη του Λυσία και να 

επισηµάνετε οµοιότητες και διαφορές και να εξετάσετε ποια θέση 

τελικά είναι επίκαιρη στην κοινωνία µας: α) ὅσοι δ� ἑκουσίοιν 
ἔγκεινται βλάβαις, � τούτοις οὔτε συγγνώµην ἔχειν δίκαιόν ἐστιν οὔτ� 
ἐποικτίρειν τινά11, β) τοῖς γὰρ ἄκουσιν ἁµαρτοῦσι µέτεστι συγγνώµης, 
οὐ τοῖς ἐπιβουλεύσασιν12, γ) ἐπὶ µὲν τοῖς ἑκουσίοις ἐπαίνων καὶ ψόγων 
γινοµένων, ἐπὶ δὲ τοῖς ἀκουσίοις συγγνώµης13. 

 
                                                             
11  Σοφοκλέους Φιλοκτήτης 1318. 
12  ∆ηµοσθένους Κατὰ Τιµοκράτους 49. 
13  Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικοµάχεια, 3. 11. 
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2. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να αναπτύξετε σε καταφατική πρόταση τον τελευταίο συλλογισµό του 

ρήτορα (ὅστις οὖν ... µισοῖτο;).  
 

2. Να συνδέσετε τις ετυµολογικά συγγενείς λέξεις της στήλης Α µε τις 

λέξεις της στήλης Β. ∆ύο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν.  

Α Β 

εὐτυχοῦντα 
ὁρῶν 
προδιδόναι 
ἑκούσιον 
ἐπιβουλὴν 
καθέστηκε 
ἁµαρτάνων 
ταλαιπωρεῖν 
λῃτουργεῖν 
µισοῖτο 

προδοσία 

εκούσια 

αίσθηση 

επιβουλεύοµαι 

αµαρτία 

λειτουργία 

µίσος 

καθεστώς 

όραση 

κατάσταση 

ευτυχία 

προδοσία 

 

3. εὐτυχοῦντας, συµφορὰς, προδιδόναι, δυστύχηµα, συγγνώµης, ἀδυνά-
τοις, ταλαιπωρεῖν, λῃτουργεῖν, µετέσχον Να γράψετε την ετυµολογία 

των λέξεων.  

 

4. Να µεταφέρετε το παρακάτω απόσπασµα στα αρχαία ελληνικά:  

Όπως εγώ θα αποδείξω αυτός [ο Φίλων] είναι άξιος απ� όλους σας να 
µισείται.  
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§§  13 - 14 
 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές:  

• να κατανοήσουν οι µαθητές ότι η αποδοκιµασία του Φίλωνα δε θα 

δυσαρεστήσει καµιά πολιτική µερίδα· 

• να γίνει φανερή η προδοσία του Φίλωνα.  

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης  

1. Για ποιο λόγο αναφέρει ο κατήγορος ότι η αποδοκιµασία του Φίλωνα 

δε θα δυσαρεστήσει κανένα πολίτη; Πού στηρίζει αυτή τη βεβαιότητά 

του;  

2. Ποια µερίδα των πολιτών δικαιούται να εκπροσωπεί ως βουλευτής ο 

Φίλων σύµφωνα µε τον κατήγορο; Γιατί χρησιµοποιεί υποθετικό 

συλλογισµό;  

3. Σε ποιες αντιδράσεις αποβλέπει ο κατήγορος µε την τοποθέτησή του:  

εἰ µέντοι τι µέρος περίεστι τῶν πολιτῶν ὅ τι τῶν αὐτῶν µετέσχε τούτῳ 
πραγµάτων, µετ� εκείνων, ἐάν ποτε (ὃ µὴ γένοιτο) λάβωσι τὴν πόλιν, 
βουλεύειν ἀξιούτω; 

4. Να εντοπίσετε την ειρωνεία του κατηγόρου στις §§ 13-14. 

5. Να αναλύσετε τη φράση ὅ µὴ γένοιτο σε σχέση µε τα συµφραζόµενά 

της.  

6. Ο κατήγορος προετοιµάζει το ακροατήριο µε την έκφραση ἀκούσατε 
µαρτύρων. Ποιες εντυπώσεις ή συναισθήµατα αποσκοπεί να 

δηµιουργήσει στους βουλευτές και γενικότερα στο ακροατήριο µε την 

εξέταση µαρτύρων;  

7. Ποια στοιχεία προτίθεται να επιβεβαιώσει ο κατήγορος µε την εξέταση 

των µαρτύρων που παρουσιάζει;  

8. Ποια είναι η γνώµη σας για τον πολίτη εκείνον, ο οποίος όταν υπάρχει 

στάσις στην πόλη δεν τάσσεται µε καµία από τις δύο µερίδες; 
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2.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. ἀπεχθήσεσθε, τῶν πολιτῶν, προδοὺς, ἠξίωσεν, ἐλθεῖν, κινδυνεύοντας, 
φυγὰς, βουλεύειν, ἀξιούτω, ἐκέκτητο, οὐσίαν, εἰδῆτε: Να γράψετε 

λέξεις της νέας ελληνικής συγγενείς ετυµολογικά µε τις παραπάνω.  
 

2. ὅ µὴ γένοιτο: Να εντάξετε την έκφραση και όσες είναι σε παρένθεση 

στις προτάσεις που ακολουθούν: (θεοῦ θέλοντος, ἐκτός ἀπροόπτου, 
κοινῇ συναινέσει, πεζῇ, ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνοις, ἐν τάξει, ἐξ 
ἅπαντος). 
α) ��. ����� η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί.  

β) Πρέπει να καταθέσεις τα δικαιολογητικά σου �. ��� 

γ) Πήραµε τα δώρα και τους επισκεφθήκαµε �������� 

δ) Τον ερχόµενο Ιούνιο ο Νικόλας ������� παίρνει το δίπλωµά του.  

ε) Ανεβήκαµε ���.. . ∆εν ήταν καλός ο δρόµος για το αυτοκίνητο. 

στ) -Υπόσχεσαι να φροντίσεις το θέµα µου; -������. Μην ανησυχείς.  

ζ) Το διαζύγιο εκδόθηκε ���������.. 

η) Αν ακυρωθεί η εκδροµή, ������� θα δούµε πώς θα περάσουµε το 

Σαββατοκύριακο. 
 

3. Να συµπληρώσετε τα κενά µε σύνθετα ρήµατα και ουσιαστικά 

οµόρριζα του ρήµατος λαµβάνω, ακολουθώντας το παράδειγµα:  

µετὰ + λαµβάνω = µεταλαµβάνω  <  µετάληψη 

ἀνὰ + λαµβάνω = ......................................................... 

παρὰ + λαµβάνω = ......................................................... 

σὺν + λαµβάνω = ......................................................... 

πρὸ + λαµβάνω = ......................................................... 

πρὸς + λαµβάνω = ......................................................... 

κατὰ + λαµβάνω = ......................................................... 
 

4. Να µεταφέρετε το παρακάτω απόσπασµα στα αρχαία ελληνικά:  

Για να µάθετε ότι λέω την αλήθεια, ακούστε τους µάρτυρες.  
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§§  15 - 16 
 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι  

Οι µαθητές: 

• να κατανοήσουν την αντίκρουση του πιθανού ισχυρισµού του Φίλωνα 

ότι δήθεν προσέφερε χρήµατα για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας 

στην Αθήνα· 

• να κατανοήσουν την οργάνωση της δοκιµασίας ως διαδικασίας14. 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης  

1.  Ποιους πιθανούς ισχυρισµούς του Φίλωνα προσπαθεί να αναιρέσει 

προκαταβολικά ο κατήγορος; 

2.  Για ποιο λόγο ο κατήγορος προσπαθεί να ανασκευάσει πιθανά 

επιχειρήµατα του Φίλωνα;  

3.  Σε τι αποσκοπούσε, κατά τη γνώµη σας, η απαγόρευση δευτερολογίας 

των διαδίκων; Να αναπτύξετε τη θέση σας µε επιχειρήµατα. 

4.  Ποια πληροφορία για την εποχή αντλούµε από την έκφραση ἢ χρήµατα 
εἰσενεγκεῖν εἰς τὸ πλῆθος σχετικά µε τη συµπεριφορά των ανθρώπων 

όταν η πατρίδα τους κινδύνευε; 

5.  Πώς κρίνετε τους εράνους για συγκέντρωση χρηµάτων προκειµένου να 

εξοπλιστούν οι µαχητές της δηµοκρατίας; Να αναφέρετε δυο εποχές για 

παράδειγµα από την ιστορία της χώρας µας που το ελληνικό έθνος είχε 

ανάλογη πρωτοβουλία. 

6.  Τι αναµένεται να καταθέσουν ο ∆ιότιµος ο Αχαρνεύς και οἱ µετ' αὐτοῦ 
αἱρεθέντες;  

 

 

                                                             
14  Στο σηµείο αυτό η διαδικασία περιλαµβάνει τους µάρτυρες και την πληροφορία ότι 

όσοι µιλούν (κατήγορος βουλευτής και υποψήφιος βουλευτής) δεν δευτερολογούν. Είναι 
δυνατό να αξιοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για περαιτέρω ανάλυση. 
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2. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. ὑπολείπεται, λέγειν, ἀσθένειαν, βοηθῆσαι, ἐπαγγειλάµενος, ψευσάµε-
νος, ἐξαπατῆσαι, σαφῶς, τοὺς αἱρεθέντας, ὁπλίσαι, τῶν εἰσενεχθέντων: 
Να γράψετε λέξεις της νέας ελληνικής συγγενείς ετυµολογικά µε τις 

παραπάνω. 

 

2. Να µεταφέρετε το παρακάτω απόσπασµα στα αρχαία ελληνικά:  

Κάλεσε για χάρη µου τον ∆ιότιµο τον Αχαρνέα, για να πει ό,τι ξέρει 
για τις εισφορές των πολιτών. 

 

3. Να συµπληρώσετε τα κενά µε σύνθετα ρήµατα και ουσιαστικά 

οµόρριζα του ρήµατος ἵσταµαι, ακολουθώντας το παράδειγµα:  

µετὰ + ἵσταµαι  = µεθίσταµαι  <  µετάσταση 

παρὰ + ἵσταµαι  = ......................................................... 

διὰ + ἵσταµαι  = ......................................................... 

κατὰ + ἵσταµαι  = ......................................................... 

σὺν + ἵσταµαι  = ......................................................... 

ἐν + ἵσταµαι  = ......................................................... 

ἀπὸ + ἵσταµαι  = ......................................................... 

ἀνὰ + ἵσταµαι  = ......................................................... 

 

 
Πνύκα 
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§§  17 - 19 
 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές  

• να κατανοήσουν την επιχειρηµατολογία του ρήτορα όσον αφορά στην 

αρπαγή της περιουσίας των φτωχών γερόντων από τον Φίλωνα· 

• να νιώσουν το πάθος και την ένταση του ρήτορα.  
 

1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Τι γνωρίζετε για τους δήµους της Αττικής;  

2. Τι εννοεί ο κατήγορος λέγοντας: οὐ χρὴ διὰ τὴν ἐκείνην ἀδυναµίαν δὶς 
ὠφεληθῆναι;  

3. Να εντοπίσετε τα αντιθετικά ζεύγη των §§ 17-19 και να γράψετε τη 

λειτουργία τους στην ενότητα που µελετάτε.  

4. Να συσχετίσετε τα χωρία: α) οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν15 

και β) οὐδαµῶς δεῖ ἀδικεῖν16 µε τη θέση του κατήγορου-βουλευτή για 

τον Φίλωνα: περὶ πλείονος ποιούµενος � µηδὲν ἀδικεῖν, να 

περιγράψετε την προαίρεση του χαρακτήρα που καθένα αποκαλύπτει 

και να διατυπώσετε τη γνώµη σας για την επικαιρότητά τους. 
 

1.2. Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1. Ποια είναι τα κυριότερα εκφραστικά µέσα του Λυσία σ� αυτές τις 

παραγράφους και τι επιδιώκει µε  αυτά ο ρήτορας.  

2. Σε ποιο στοιχείο της συµπεριφοράς του Φίλωνα κατά την περίοδο των 

Τριάκοντα αναφέρονται οι §§ 17-19;  

3. Τι επιδιώκει ο κατήγορος µε την αναφορά του στο βίο και την πολιτεία 

του Φίλωνα;  

4. Από ποια στοιχεία επιβαρύνεται και καθίσταται περισσότερο απεχθής 

η κλοπή που διέπραττε ο Φίλων;  

5. ἡγήσασθε, ὑπερµισήσατε, κάλει: Σε τι αποβλέπει ο Λυσίας 

χρησιµοποιώντας προστακτικές εγκλίσεις;  

                                                             
15  Σοφοκλέους, Ἀντιγόνη, στ. 312. 
16  Πλάτωνος Κρίτων, 49b. 
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2.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να αναζητήσετε από τις λέξεις του κειµένου εκείνες που είναι συγγενείς 

ετυµολογικά µε τις επόµενες λέξεις της νέας ελληνικής: κάλεσµα, 
ωφεληµένος, διανοητικός, Παρασκευή, ορµητήριο, κατανοµή, 
αφηρηµένος, κέρδος, βοηθητικός, δοτός, οίκτος,  

 

2. Να επιλέξετε τις λαϊκές παροιµίες που αποδίδουν το περιεχόµενο του 

χωρίου οὐ µέντοι τοῦτον γε χρὴ διὰ τὴν ἐκείνων ἀδυναµίαν δὶς 
ὠφεληθῆναι (περισσεύει µία):   

α) και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο 

β) µε ξένα κόλυβα δικό µας µνηµόσυνο 

γ) τα δικά µου δικά µου και τα ξένα µαζικά 

δ) στερνή µου γνώση να σ� είχα πρώτα 

 

3. Να µεταφέρετε το παρακάτω απόσπασµα στα αρχαία ελληνικά:  

Αυτός προτίµησε όχι να ωφελήσει την πόλη, αλλά να κερδίσει από τις 
δικές σας συµφορές.  

 

4. ἔχω, ἔχοµαι: Να συνθέσετε τα ρήµατα: 

α)  µε τις προθέσεις: ἐν, ἀνὰ, κατὰ, παρὰ, ἀντὶ, ἀπὸ, ὑπὸ, ὑπὲρ, ἐκ/ἐξ, 
σὺν, πρὸς, µετὰ, ἐπὶ, περὶ 

β)  µε δύο κάθε φορά προθέσεις: διὰ + κατὰ, σὺν + µετὰ, ἀντὶ + παρὰ, 
πρὸ + ἐκ/ἐξ. 

 

5. Να αντιστοιχίσετε νοηµατικά το χωρίο του Ευαγγελίου: τὸ µὲν πνεῦµα 
πρόθυµον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενὴς µε χωρίο της ενότητας που µελετάτε. 

 

 

 



 50 

§§  20 - 23 
 

 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές 

• να κατανοήσουν οι µαθητές την απαράδεκτη συµπεριφορά του Φίλωνα 

προς τη µητέρα του· 

• να εµπεδώσουν τη λειτουργία της εναντίωσης.  

 

 

1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης  

1. Θεωρείτε σωστό το ότι κατά τη δοκιµασία του εκλεγµένου άρχοντα 

δινόταν ιδιαίτερη σηµασία στη συµπεριφορά του προς τους γονείς του; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μπορεί να συνδυαστεί µε την 

ερώτηση 8).  

2. Να εντοπίσετε πώς λειτουργεί στη διήγηση η παρασιώπηση των 

σχέσεων του Φίλωνα µε τη µητέρα του όταν εκείνη ζούσε. Τι επιδιώκει 

µε αυτήν ο ρήτορας;  

3. Σε τι αποσκοπεί ο κατήγορος µε την αναφορά του στο περιστατικό της 

ταφής όσον αφορά α) τους βουλευτές - δικαστές, β) το ακροατήριο; 

4. Γιατί η µητέρα του Φίλωνα εµπιστεύθηκε τον ενταφιασµό της στον 

Αντιφάνη;  

5. Θεωρείτε επιβαρυντικό στοιχείο για τον Φίλωνα το ότι η µητέρα του 

ανέθεσε τα σχετικά µε την ταφή της όχι στον ίδιο αλλά στον Αντιφάνη; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

6. Ποια στοιχεία της µητρικής συµπεριφοράς προς τα τέκνα 

προβάλλονται στην § 22;  

7. Ὅστις γὰρ περὶ τοὺς ἑαυτοῦ ἀναγκαίους ... ποιήσειεν: Να αναλύσετε 

το απόσπασµα.  
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8. Να εξετάσετε τα ακόλουθα χωρία και να συνθέσετε σε σύντοµο 

δοκίµιο τη γνώµη σας για τη  νοοτροπία της εποχής σχετικά µε τη 

συµπεριφορά των παιδιών προς τους γονείς17: α) οἱ µὲν γονέας 
σφετέρους αὐτῶν πρεσβύτας καταλείποντες, οἳ ἤλπιζον ὑπὸ τῶν 
σφετέρων αὐτῶν παίδων γηροτροφηθέντες, ἐπειδὴ τελευτήσειαν τὸν 
βίον, ταφήσεσθαι,  
β) (νόµος) κελεύει γὰρ τρέφειν τοὺς γονέας· γονεῖς δ� εἰσὶ µήτηρ καὶ 
πατὴρ καὶ πάππος καὶ τήθη καὶ τούτων πατὴρ καὶ µήτηρ, ἐὰν ἔτι 
ζῶσιν· � διόπερ ἀνάγκη τρέφειν αὐτούς ἐστι, κἄν µηδὲν καταλίπωσιν. 

 

 

                                                             
17  Βλ. παράλληλο κείµενο αριθ. 4 και σχολικό βιβλίο, επίµετρο, απόσπασµα από τις 

Νεφέλες του Αριστοφάνη, καὶ µὴ περὶ τοὺς σαυτοῦ γονέας ... ἀναπλήσσειν (σσ. 429-
430).  
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Θέµις, 4ος - 3ος αι. π.Χ., περιοχή Ραµνούντος 
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2.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις λέξεις της στήλης Β 

δηλώνοντας την ετυµολογική τους συγγένεια. Μία λέξη της στήλης Β 

περισσεύει.  

Α Β 

διαφερόντως 
γιγνώσκειν 
ἡµάρτητο 
ἀποδοκιµασθῆναι 
τελευτῶσα 
ἠπίστησεν 
ἔδωκεν 
ὠφελουµένη 
διανοηθῆναι 
θάψαντος 

ταφή 

αµαρτία 

αποδοκιµασία 

τελευτή 

δόση 

απιστία 

ωφέλεια 

πράξη  

διαφορά 

διανοούµενος 

γνώση 

 

2. Να µεταφέρετε το παρακάτω απόσπασµα στα αρχαία ελληνικά:  

Ακούστε απ' αυτόν που την έθαψε πως όλα αυτά είναι αληθινά.  
 

3. γιγνώσκειν, οἱ οἰκεῖοι, δίκαιον, ἀποδοκιµασθῆναι, ῥᾴδιον, πιστεύσα-
σα, δῆλον, ὠφελουµένη, ἀληθῆ: Να γράψετε στην αρχαία ελληνική 

τύπους µε αντίθετη σηµασία.  

 

4. οἰκεῖοι, προσήκοντες, ἀναγκαῖοι: Να δώσετε τη σηµασία των λέξεων 

στην αρχαία ελληνική, να επιλέξετε αυτές που επιβιώνουν στη νέα 

ελληνική και να δηλώσετε τη σηµασία τους σχηµατίζοντας προτάσεις.  

 

5. γιγνώσκειν: Να συνθέσετε το ρήµα µε τις προθέσεις σὺν, κατὰ, διὰ, 
µετὰ και να γράψετε τη σηµασία των λέξεων που θα σχηµατιστούν  
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§§  24 - 26 
 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές 

• να κατανοήσουν την αναίρεση των υποθετικών λόγων επιδοκιµασίας 

του Φίλωνα· 

• να εκτιµήσουν τη λειτουργία των σχηµάτων υποφοράς - ανθυποφοράς 

(ρητορικών ερωτήσεων).  
 

1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης  

1. Το κυριότερο εκφραστικό µέσο των §§ 24-26 είναι οι ρητορικές 

ερωτήσεις. Ενισχύουν ή όχι την πειστικότητα του κατήγορου-βουλευτή 

και γιατί; Ποιες εντυπώσεις, κατά τη γνώµη σας, δηµιουργούν στο 

ακροατήριο;  

2. Σωφρονέστερον γὰρ ... ἀποδιδόναι: Να αναλύσετε το χωρίο.  

3. Να εντοπίσετε και να αναλύσετε το σηµείο του κειµένου στο οποίο 

φαίνεται ότι η έλλειψη της αξιοκρατίας κλονίζει την ηθικά οργανωµένη 

κοινωνική ζωή.  

4. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα µπορεί ο Φίλων στο µέλλον να 

επιδοκιµασθεί, εφόσον εκλεγεί µε κλήρο βουλευτής;  

5. Να αναλύσετε την αντίθεση ανάµεσα στο βουλεύειν και στο δουλεύειν 
της τελευταίας παραγράφου.  

6. Να εξετάσετε το χωρίο καίτοι δικαίως γ� ἂν, ὅστις � προὔδωκε τὴν 
ελευθερίαν � αγωνίζοιτο, και να εξηγήσετε γιατί κατά τη γνώµη σας 

υποδεικνύει έµµεσα στους βουλευτές την απόφασή τους;  
 

1.2. Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1. Ποια αποτελέσµατα θα έχει, σύµφωνα µε το ρήτορα, η επιδοκιµασία 

του Φίλωνα;  

2. Ποιος κίνδυνος υπάρχει όσον αφορά στη συµπεριφορά των ενάρετων 

πολιτών, αν δεν αποδοκιµασθεί ο Φίλωνας;  

3. Σε τι αποσκοπεί η αναφορά του κατήγορου στο φρούριο, στο πολεµικό 

πλοίο και στο στρατόπεδο;  
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2.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. βουληθέντες, δοκιµάσαιτε, ἡµαρτηκότα, ἠδίκησεν, βουλεύειν, ἀξιούτω, 
ποιήσας, ἀποδιδόναι, τιµηρωθήσεται, τιµήσετε, ὁρῶντες, ἐπιτηδευµά-
των, ἐζηµιοῦτο, παρασκευάζεται, ἀγωνίζοιτο: Να γράψετε λέξεις της 

νέας ελληνικής ετυµολογικά συγγενείς µε τις προηγούµενες λέξεις. 

 

2. Να µεταφέρετε το παρακάτω απόσπασµα στα αρχαία ελληνικά:  

Είναι πιο συνετό να αποδίδετε ευγνωµοσύνη σε όλους µετά από τα 
έργα τους.  

 

3. τὰ µέγιστα, βελτίων, ἀγαθὸν, ὕστερον, τοὺς χρηστοὺς: Να γράψετε τα 

αντίθετα των παραπάνω λέξεων.  

 

4. ὁράω-ῶ: Να συνθέσετε το ρήµα µε τις προθέσεις κατὰ, παρὰ, ὑπὲρ και 
να γράψετε τη σηµασία τους.  

 

5. Πώς ονοµάζεται το σχήµα λόγου που σχηµατίζεται µε ερωτήσεις και 

αποκρίσεις και πως αυτό ως στοιχείο της ρητορικής τεχνικής επηρεάζει 

ένα κείµενο;  

  

 
Αρχαία Αγορά, Τµήµα του Βουλευτηρίου
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§§  27 - 30 
 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι 

• Να κατανοήσουν οι µαθητές: 

- την αιτιολόγηση της ανυπαρξίας νόµου σχετικού µε το αδίκηµα 

- την παιδευτική αξία των τιµών και της ποινής 

- την αντίθετη στάση µετοίκων - Φίλωνα και το πώς συνδέεται αυτή 

µε τον Λυσία. 

• Να εκτιµήσουν το κυρίαρχο υφολογικό φαινόµενο, που είναι ο 

παραγωγικός συλλογισµός.  
 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης  

1.  Ποια πρέπει να είναι κατά τον Λυσία η στάση ζωής πολίτη, όταν η 

πατρίδα του κινδυνεύει; 

2.  Πώς πρέπει κατά τον Λυσία η πόλη (ενν. η πολιτεία ως πολιτική αρχή) 

µέσα από τους νόµους της να αντιµετωπίζει τους πολίτες, όταν αυτοί 

είναι α) σύννοµοι, β) παράνοµοι, γ) φιλοπάτριδες δ) προδότες. 

3.  Γιατί ο κατήγορος βουλευτής επικαλείται στοιχεία από το παρελθόν; Τι 

φανερώνει αυτό για τη νοοτροπία του ακροατηρίου (βουλευτές- 

πολίτες - µέτοικοι);  

4.  Γιατί ο Λυσίας α) αναφέρεται στην ηθική διάσταση της συµπεριφοράς 

των µετοίκων18και β) αντιδιαστέλλει αυτή προς εκείνη του Φίλωνα; 

5.  Να συσχετίσετε τα χωρία µε την υπόµνηση για την παιδευτική διάσταση 

της αθηναϊκής νοµοθεσίας που κάνει ο κατήγορος και να καταγράψετε 

σε σύντοµο κείµενο χωρίς σχόλια τις πληροφορίες που θα προκύψουν. 

6.  Να εξετάσετε το περιεχόµενο του ακόλουθου χωρίου από άλλους 

λόγους του Λυσία19 και να το συγκρίνετε µε εκείνο της παραγράφου 30 

ως προς την επιχειρηµατολογία και το ύφος: πολλῶν δὲ καὶ µεγάλων 
κινδύνων ὑπαρξάντων ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόµενοι τοὺς µὲν ἠλευθερώ-
σατε, τοὺς δ� εἰς τὴν πατρίδα κατηγάγατε. 

                                                             
18  Βλ. σχολ. βιβλίο, Βίος του Λυσία και παράλληλο κείµενο αριθ. 5. 
19  Βλ. Λυσίου, Ἐπιτάφιος 25 και 51, Κατὰ Ἐρατοσθένους 97. 
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1.2. Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1.  Γιατί ο κατήγορος επισηµαίνει ότι δεν υπάρχει νόµος για το αδίκηµα 

του Φίλωνα; Σε τι αποβλέπει κατά τη γνώµη σας; 

2.  Να σχηµατίσετε τον συλλογισµό του κατήγορου-βουλευτή σχετικά µε 

το κενό νόµου που υπάρχει για την περίπτωση του Φίλωνα; 

3.  Να διατυπώσετε σε σύντοµο κείµενο την άποψή σας για τις τιµές που 

απέδιδε η πόλη της Αθήνας στους καλούς πολίτες συσχετίζοντας20 τα 
χωρία που ακολουθούν µε τη θέση του Λυσία που υπάρχει στο κείµενό 
σας: α) οὗτοι δὴ πρῶτοι µετὰ τὸν Περσικὸν πόλεµον, Ἕλλησιν ἤδη 
ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας βοηθοῦντες πρὸς Ἕλληνας, ἄνδρες ἀγαθοὶ 
γενόµενοι καὶ ἐλευθερώσαντες οἷς ἐβοήθουν, ἐν τῷδε τῷ µνήµατι 
τιµηθέντες ὑπὸ τῆς πόλεως πρῶτοι ἐτέθησαν21, β) ἆθλα γὰρ οἷς κεῖται 
ἀρετῆς µέγιστα, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν22.  

4.  Να εντοπίσετε τις ρητορικές ερωτήσεις των §§ 27-30 και να εξηγήσετε 

τη λειτουργία τους από αισθητική άποψη.  

 

2.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. ακοή, αδικώ, παρανοµία, κείµενο, άγνωστος, γραφή, νόµιµο, θυµικό, 

εύελπις, λιποβαρής, θηκάρι, κινδυνολογία: Να βρείτε λέξεις του 

κειµένου των δύο πρώτων περιόδων συγγενείς ετυµολογικά µε τις 

παραπάνω λέξεις.  
 

2. Να µεταφέρετε το παρακάτω απόσπασµα στα αρχαία ελληνικά:  

Ακούω να λέει αυτός ότι δεν υπάρχει νόµος γι� αυτό το αδίκηµα.  
 

3. µεγάλα, σφόδρα, ἐπιτιµήσειεν, µείζονι, ἀτιµίᾳ, τοὺς κακοὺς: Να 

γράψετε τα αντώνυµα των λέξεων.  
 

4. παραγένεσθαι: α) Ποια είναι η σηµασία του ρηµατικού τύπου; 

β) Να συνθέσετε το ρήµα γίγνοµαι µε τις προθέσεις διὰ, ἐν, σὺν και να 

γράψετε τις σηµασίες τους.  

                                                             
20  Βλ. παράλληλο κείµενο αριθ. 6 και βιβλίο του καθηγητή, σσ. 101-102. 
21  Βλ. Πλάτωνος Μενέξενος, 242b 
22  Βλ. Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος, ΙΙ 46. 
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§§  31 - 33 
 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι 

• Να κατανοήσουν οι µαθητές:   

- ότι, σύµφωνα µε τον κατήγορο, η µέχρι τώρα άθλια ζωή του Φίλωνα 

δεν εγγυάται τίποτα καλύτερο στο µέλλον· 

- το πώς ο κατήγορος ελέγχει τους πιθανούς συνηγόρους του Φίλωνα 

και ότι αυτός είναι ο µόνος υπεύθυνος της αποδοκιµασίας του· 

- το κυρίαρχο υφολογικό φαινόµενο, που είναι οι ρητορικές 

ερωτήσεις.  

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης  

1.  Να προσδιορίσετε τι υπαινίσσεται ο κατήγορος µε την αναφορά στους 

όρκους και ποια συναισθήµατα των βουλευτών επιθυµεί να εγείρει. 

2.  Πώς τεκµηριώνεται στο κείµενο από τον Λυσία ο ατοµικισµός του 

Φίλωνα;  

3.  Ως τι είδους πράξη θεωρεί ο κατήγορος την επιδοκιµασία του Φίλωνα; 

Να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισµό σας. 

4.  Τι προσφέρουν στο κείµενο οι τέσσερις συνεχόµενες ρητορικές 

ερωτήσεις της § 31;  

5.  Να εντοπίσετε τις αντιθέσεις της § 31 και να εξηγήσετε τη λειτουργία 

τους στην αγόρευση του κατήγορου βουλευτή. 

6.  Ποια θέση υιοθετεί ο ρήτορας για όσους πιθανόν συνηγορήσουν υπέρ 

του Φίλωνα; Πώς τους ελέγχει;  

7.  Ποια αντίφαση όσον αφορά στη συµπεριφορά του Φίλωνα εντοπίζει ο 

κατήγορος στην § 33;  

8.  Ποιον θεωρεί ο κατήγορος ως τον µόνο υπεύθυνο της πιθανής 

αποδοκιµασίας του Φίλωνα και γιατί;  

9.  Να παρουσιάσετε σ� ένα σύντοµο κείµενο µέχρι 8 στίχους τα κυριότερα 

επιχειρήµατα του κατηγόρου στις §§ 31-33.  
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2. Ερµηνευτικές ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 

1. Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του Φίλωνα αντιληφθήκατε ότι επιθυµεί 

να προβάλει ο Λυσίας στο επόµενο χωρίο: ἢ πῶς ἂν χρηστὸν τι 
βουλεῦσαι περὶ τῆς πολιτείας, ὃς οὐδὲ ἐλευθερῶσαι τὴν πατρίδα 
ἐβουλήθη; Να σηµειώσετε την επιλογή σας. 

Ο Λυσίας επιθυµεί να προβάλει: 

↓↓↓↓ 
Σωστό Λάθος 

την ευσέβεια και φιλοπατρία του Φίλωνα ! ! 

την ασέβειά του προς τους όρκους ! ! 

την εντιµότητά του και την ικανότητά του να 

θητεύσει ως βουλευτής 
! ! 

την έλλειψη της πολιτικής του συνείδησης και 

την αστάθειά του 
! ! 

τις φιλελεύθερες ιδέες του και την 

αγωνιστικότητά του 
! ! 

την πρόταξη του ατοµικού του συµφέροντος ! ! 

την αµετροέπειά του και το θράσος του να 

διεκδικήσει το βουλευτικό αξίωµα 
! ! 

την αδιαφορία του για την πατρίδα ! ! 

την ανικανότητά του να υποστηρίζει ή να 

προστατεύει την πατρίδα του, όταν αυτή 

κινδυνεύει 

! ! 
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Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Στοά Αττάλου 
3.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να µεταφέρετε το παρακάτω απόσπασµα στα αρχαία ελληνικά:  

Ο Φίλων έπρεπε να αγωνίζεται όχι για να γίνει βουλευτής, αλλά για 
να παραµείνει ελεύθερος.  
 

2. φροντίσαι, χρηστὸν, τελευταῖος, πρότερον, ἅπαντας, οἱ µέγιστοι, 
κοινῇ: Να γράψετε τα αντίθετα των παραπάνω λέξεων.  

 

3. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις λέξεις της στήλης Β. ∆ύο 

λέξεις της στήλης Β περισσεύουν.  

Α Β 

δοκεῖ 
ἔργῳ 
βουλεῦσαι 
ἐβουλήθη 
δεῖσθαι 
πεῖσαι 
βοηθῆσαι 
ἀγανακτοίη 
ἠξίωσεν 
διαµαχούµενος 

βουλή 
επίθεση 
αγώνας 
εργασία 
δόξα 
αξίωση 

διαµάχη 
βοήθεια 
αγανάκτηση 
πειστικός 
δέηση 
βούληση 
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Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Στοά Αττάλου (εσωτερικό) 
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§  34 
 

 

Προτεινόµενος διδακτικός στόχος 

Οι µαθητές 

• να εκτιµήσουν τη συντοµία και τη χάρη του επιλόγου.    

 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Συνδυασµός ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1.  Γιατί ο ρήτορας υποστηρίζει ότι παρέλειψε πολλά;  

2.  Μπορούν οι βουλευτές να αποφασίσουν σωστά παρά τις παραλείψεις 

του κατηγόρου; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας. 

3.  Ποια είναι η εντύπωση που έχετε για το θέµα που περιγράφεται στον 

λόγο και πώς θα αισθανόσασταν αν συµµετείχατε στη δοκιµασία α) ως 

βουλευτές, β) ως συνήγοροι του Φίλωνα. 

4.  Τι σηµαίνει, κατά τη γνώµη σας, η υποσιώπηση ή παρασιώπηση 

στοιχείων (στοιχείο της τεχνικής του ρήτορα) που επισηµαίνεται και 

στον επίλογο;  

5.  Νοµίζετε ότι ο Λυσίας θα µπορούσε να υπαινιχθεί τὸν ὑπὲρ τῆς πόλεως 
πράττοντά τι δεῖ τὸ τῆς πόλεως ἦθος µιµεῖσθαι23 προς τους βουλευτές 

αν και τους πλέκει το εγκώµιο; 

6.  Ποιες σκέψεις επιθυµεί να δηµιουργήσει στους βουλευτές δικαστές ο 

κατήγορος πριν την έκδοση της απόφασής τους για τον Φίλωνα 

πλέκοντάς τους το εγκώµιο; 

7.  Ποιες είναι οι αρετές της § 34, η οποία αποτελεί τον επίλογο του 

ρητορικού λόγου;  

8.  Πιστεύετε ότι ο επίλογος που συνέγραψε ο Λυσίας για τη δοκιµασία 

του Φίλωνα συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα του λόγου του 

κατηγόρου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

                                                             
23  ∆ηµοσθένους Κατὰ Ἀνδροτίωνος 64. 
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9.  Να συσχετίσετε τα χωρία α) από τον επίλογο: ἔστι γὰρ τὰ τούτου 
ἐπιτηδεύµατα κοινά παραδείγµατα καὶ πάσης δηµοκρατίας ἀλλότρια 
και β) από τον επίλογο του λόγου Ὑπὲρ τοῦ  Ἐρατοσθένους φόνου 50: 

ἐγὼ γὰρ νῦν καὶ περὶ τοῦ σώµατος καὶ περὶ τῶν χρηµάτων καὶ περὶ 
τῶν ἄλλων ἁπάντων κινδυνεύω, ὅτι τοῖς τῆς πόλεως νόµοις ἐπειθόµην 

και να προσδιορίσετε: α) το σχήµα λόγου που χρησιµοποιεί ο Λυσίας 

και β) τη λειτουργία του µέσα στον λόγο ως στοιχείου της ρητορικής 

τέχνης. 

 

2.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να µεταφέρετε το παρακάτω απόσπασµα στα αρχαία ελληνικά:  

Νοµίζω ότι αρκετά έχω πει, αν και πολλά παρέλειψα.  
 

2. Να µεταφέρετε τις λέξεις της πρώτης περιόδου του κειµένου στον άλλο 

αριθµό και να προσέξετε τις αλλαγές που προκύπτουν σε σηµαντικά 

σηµεία του περιεχόµενου. 

 

3. καινός: Τι σηµαίνει η λέξη στην αρχαία ελληνική και πώς η σηµασία 

της επηρεάζει τον επίλογο του λόγου;   

 

4. (το) παράδειγµα, παράδειγµα προς µίµηση, παράδειγµα προς 
αποφυγήν παραδείγµατος χάριν, επί παραδείγµατι, για παράδειγµα: 

Να εντάξετε τις προηγούµενες εκφράσεις στις επόµενες προτάσεις. 

α)  Ο ναός αυτός αποτελεί τυπικό ������.. γοτθικής αρχιτεκτονικής. 

β) Πολλά ζώα µε φτερά δεν µπορούν να πετάξουν· ����������. 

(ή����������), (ή����������) οι κότες, οι πιγκουΐνοι, οι 

πάπιες. 

γ)  Οι µεγάλοι πρέπει να καθοδηγούν τους µικρούς και να είναι 

������������ . 

δ)  Ο Φίλωνας για τους Αθηναίους ήταν �������������. . 
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