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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αἰσχίνου, Κατὰ Κτησιφῶντος, 77-78 

Δύο χρόνια περίπου μετά τη μάχη στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.) και τη νίκη εκεί του Φιλίππου Β΄ της 

Μακεδονίας εναντίον των συνασπισμένων Ελλήνων (με επικεφαλής τους Αθηναίους και τους 

Θηβαίους), ο ομοϊδεάτης και φίλος του Δημοσθένη, ο Κτησιφώντας, πρότεινε να στεφανωθεί ο 

ρήτορας με χρυσό στεφάνι για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα. Ο πολιτικός αντίπαλος του 

Δημοσθένη, ο Αισχίνης, υπέβαλε ένσταση κατά του ψηφίσματος του Κτησιφώντα, αλλά για 

διάφορους λόγους αυτή συζητήθηκε μόλις το 330 π.Χ. Στο απόσπασμά μας ο Αισχίνης περιγράφει τις 

αντιδράσεις του Δημοσθένη στην είδηση της δολοφονίας του Φιλίππου (το 336 π.Χ.) και απευθύνει 

κατηγορίες ηθικής τάξης εναντίον του. 

Οὗτος τοίνυν͵ ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι͵ ὁ τηλικοῦτος τὸ μέγεθος κόλαξ͵ πρῶτος διὰ τῶν 

κατασκόπων τῶν παρὰ Χαριδήμου πυθόμενος τὴν Φιλίππου τελευτήν͵ τῶν μὲν θεῶν 

συμπλάσας ἑαυτῷ ἐνύπνιον κατεψεύσατο ὡς οὐ παρὰ Χαριδήμου τὸ πρᾶγμα πεπυσμένος͵ 

ἀλλὰ παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῆς Ἀθηνᾶς͵ οὓς μεθ΄ ἡμέραν ἐπιορκῶν νύκτωρ φησὶν ἑαυτῷ 

διαλέγεσθαι καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι προλέγειν͵ ἑβδόμην δ΄ ἡμέραν τῆς θυγατρὸς αὐτῷ 

τετελευτηκυίας͵ πρὶν πενθῆσαι καὶ τὰ νομιζόμενα ποιῆσαι͵ στεφανωσάμενος καὶ λευκὴν 

ἐσθῆτα λαβὼν ἐβουθύτει καὶ παρενόμει͵ τὴν μόνην ὁ δείλαιος καὶ πρώτην αὐτὸν πατέρα 

προσειποῦσαν ἀπολέσας. Καὶ οὐ τὸ δυστύχημα ὀνειδίζω͵ ἀλλὰ τὸν τρόπον ἐξετάζω. Ὁ γὰρ 

μισότεκνος καὶ πατὴρ πονηρὸς οὐκ ἄν ποτε γένοιτο δημαγωγὸς χρηστός͵ οὐδὲ ὁ τὰ φίλτατα 

καὶ οἰκειότατα σώματα μὴ στέργων οὐδέποθ΄ ὑμᾶς περὶ πολλοῦ ποιήσεται τοὺς 

ἀλλοτρίους͵ οὐδέ γε ὁ ἰδίᾳ πονηρὸς οὐκ ἂν γένοιτο δημοσίᾳ χρηστός͵ οὐδ΄ ὅστις ἐστὶν οἴκοι 

φαῦλος͵ οὐδέποτ΄ ἦν ἐν Μακεδονίᾳ καλὸς κἀγαθός· οὐ γὰρ τὸν τρόπον͵ ἀλλὰ τὸν τόπον 

μετήλλαξεν. 

μεθ΄ ἡμέραν: κατά τη διάρκεια της ημέρας 

ἐβουθύτει: βοῦς + θύω 

 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

1. Πώς πληροφορήθηκε, σύμφωνα με τον Αισχίνη, ο Δημοσθένης τον θάνατο του Φιλίππου; 

Τι ισχυριζόταν ο ίδιος ο Δημοσθένης σχετικά με τον τρόπο που πληροφορήθηκε τον 

θάνατο αυτό;                                                         [15 μονάδες] 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Με ποιον τρόπο εκδήλωσε ο Δημοσθένης τη χαρά του για τον θάνατο του Φιλίππου και τι 

το επιλήψιμο είχε αυτός ο τρόπος σύμφωνα με τον Αισχίνη;                              [20 μονάδες]  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



3. Ὁ γὰρ μισότεκνος … ἀλλὰ τὸν τόπον μετήλλαξεν:  ποια ηθική κατηγορία απευθύνει ο 

Αισχίνης εναντίον του Δημοσθένη στο παραπάνω χωρίο και πώς τη συνδέει με τον 

δημόσιο βίο;                            [15 μονάδες] 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο (πτώση, γένος, αριθμός, ρηματικός τύπος) 

της λέξης στην παρένθεση (ενδέχεται περισσότερες από μία απαντήσεις να είναι σωστές): 

                                                                                                                                              [20 μονάδες] 

 

1. Πολλοὶ  _________________________ (εἰμί) εὐγενεῖς κακοί εἰσι. 

2. Εἴθ’ ___________________________(ἔχω) πολλά χρήματα, ἵνα καὶ τοὺς ἄλλους εὖ 

πράττωμεν. 

3. Ὦ ἄνδρες, προθυμότατα ἐπὶ τοὺς πολεμίους __________________________ (προσέρχομαι). 

4. Ὁ πόλεμος ____________________________ (ἅπαντα) ἡμᾶς ἀπεστέρησεν. 

5. Ἔπεμψέ τινα ______________________________ (λέγω) τὰ γεγενημένα. 

6. Οἱ ἄνθρωποι φύσει  τοῦ ______________________________ (οἶδα) ὀρέγονται. 

7. Εἴπερ τιμᾶσθαι βούλει, ὠφελητέα __________________________ (σύ) ἡ πόλις ἐστι. 



8. (Ἡ Ἑλλάς) ________________________ πενία ἀεὶ σύντροφος. 

9. Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι _____________________(ὑγιής). 

10. Βασιλεύοντός ποτε ἐν ______________________ (Θῆβαι) Κρέοντος, οὐ μικρὰ συμφορὰ τὴν 

χώραν κατέσχε.  

 

Β. Να χωρίσετε, να γράψετε ορθογραφημένα και να τονίσετε τις λέξεις στην παρακάτω 

κεφαλαιογράμματη γραφή:                [10 μονάδες] 

 

ΕΑΝΤΟΙΝΥΝΤΟΥΣΑΓΝΩΤΑΣΚΟΛΑΖΗΤΕΟΥΔΕΙΣΕΣΤΑΙΤΩΝΑΛΛΩΝΒΕΛΤΙΩΝ. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                             

 

Γ. Να βάλετε τις λέξεις σε σειρά, έτσι ώστε να σχηματιστούν κατανοητές περίοδοι λόγου 

(ενδέχεται περισσότερες από μία απαντήσεις να είναι σωστές):            [10 μονάδες] 

 

α.  ὃς, δέ, Ἀπολλοφάνης, Ἦν, ξένος, Κυζικηνός, τις, ὢν, Φαρναβάζῳ, ἐτύγχανεν. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

β. πιστεῦσαι, λόγοις, ἄξιόν, τοῖς, ἢ, Οὐκ, μᾶλλον, τοῖς, ἐστι, ἔργοις.  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Δ. Να αναγνωρίσετε το ρήμα της αρχαίας ελληνικής με το οποίο σχετίζεται ετυμολογικά το β’ 

συνθετικό των παρακάτω λέξεων και να το γράψετε στο α΄ ενικό της Οριστικής Ενεστώτα:  

                                                                                                                                                         [10 μονάδες] 

 

ακαμψία, παρρησία, υλοτομία, ευθυκρισία, διάβαση, παλιγγενεσία, αιματοχυσία, απραξία, 

αυτογνωσία, ακολασία:  

 __________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________  


