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 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Πατρική δικαιοσύνη 

 

Ερωτήσεις για την κατανόηση και την εμπέδωση του κειμένου 

1.Πόσα παιδιά είχε κάποιος Μάρδος; 
Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. 
 

2.Ποια διαγωγή έδειχνε το μικρότερο από αυτά; 
Τούτων ὁ νεώτατος κακὰ πολλὰ τοὺς ἄλλους εἰργάζετο. 
 

3.Τι προσπαθούσε αρχικά να κάνει ο πατέρας του; 
Καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐπειρᾶτο αὐτὸν ὁ πατὴρ ῥυθμίζειν λόγῳ· 
 

4.Τι έκανε στη συνέχεια ο πατέρας του, αφού δεν υπάκουε; 
ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπείθετο, πρὸς τοὺς δικαστὰς ἤγαγε καὶ ὅσα αὐτῷ ἐτετόλμητο 

ἀκριβῶς κατηγόρησε 
 

5.Τι ζητούσε ο πατέρας από τους δικαστές; 
καὶ ᾔτει παρὰ τῶν δικαστῶν ἀποκτεῖναι τὸν νεανίσκον. 
 

6.Πώς αντέδρασαν οι δικαστές και τι έκαναν; 
Οἱ δὲ ἐξεπλάγησαν καὶ ἀμφοτέρους ἐπὶ τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην ἤγαγον. 
 

7.Τι ρώτησε ο Αρταξέρξης το Μάρδο; 
βασιλεὺς ἔφη: «Εἶτα τολμήσεις τὸν υἱὸν ἀποθνῄσκοντα ὑπομεῖναι;» 
 

8.Τι απάντησε στο βασιλιά ο πατέρας και πώς αιτιολόγησε την απάντησή 

του; 
Ὁ δὲ ἔφη «πάντων μάλιστα· ἐπεὶ καὶ ὅταν τῶν φυομένων θριδακινῶν τὰς 

ἐκφύσεις τὰς πικρὰς ἀφαιρῶ, οὐδὲν ἡ μήτηρ αὐτῶν λυπεῖται, ἀλλὰ θάλλει 

μᾶλλον καὶ γλυκίων γίνεται». 
 

9.Ποια ήταν η στάση του Αρταξέρξη ύστερα από όσα άκουσε; 
Ταῦτα ἀκούσας Ἀρταξέρξης ἐπῄνεσε μὲν τὸν ἄνδρα καὶ τῶν βασιλικῶν 

δικαστῶν ἐποίησεν ἕνα. 
 

10.Τι είπε ο βασιλιάς για να δικαιολογήσει την πράξη του; 
εἰπὼν ὅτι ὁ περὶ τῶν ἰδίων παίδων οὕτω δικαίως ἀποφαινόμενος πάντως καὶ 
ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ἀκριβὴς ἔσται δικαστὴς καί ἀδέκαστος 
 

11.Τι απέγινε ο γιος του Μάρδου; 
ἀφῆκε δὲ καὶ τὸν νεανίαν τῆς τιμωρίας 
 

12.Ποια απειλή εκτόξευσε ο Αρταξέρξης εναντίον του άτακτου γιου; 
ἀπειλῶν αὐτῷ θανάτου, ἐὰν ἀδικῶν φωραθῇ ἕτερα 
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Λεξιλόγιο :  

πειράομαι,πειρῶμαι = προσπαθώ 

ἄγω = φέρνω, οδηγώ 

αἰτέω,αἰτῶ = ζητώ 

ἀποκτείνω = σκοτώνω 

ἀμφότεροι-αι-α = και οι δύο 

φημί = ισχυρίζομαι                                                                    

ἀποθνῄσκω = πεθαίνω 

ποιέω,ποιῶ = κάνω 

ἀλλότριος-α-ον = ξένος 

 

Μετάφραση κειμένου : 

Κάποιος άντρας, Μάρδος στην καταγωγή, είχε επτά παιδιά. Από αυτά  ο 

πιο μικρός προκαλούσε στους άλλους πολλά κακά. Και αρχικά ο πατέρας 

του προσπαθούσε να τον συνετίσει με το λόγο · επειδή όμως δεν 

υπάκουε, τον έφερε στους δικαστές και τους ανέφερε με σαφείς 

κατηγορίες όσα είχε αποτολμήσει αυτός και ζητούσε από τους δικαστές 

να εκτελέσουν το νεαρό. Αυτοί τα έχασαν και τους οδήγησαν και τους 

δύο στο βασιλιά Αρταξέρξη. Κι ενώ ο Μάρδος έλεγε τα ίδια, ο βασιλιάς 

του είπε : «Αλήθεια, θα έχεις το θάρρος να αντέξεις να πεθάνει ο γιος 

σου;». Κι εκείνος είπε : «Βεβαιότατα! Γιατί και όταν αφαιρώ από τα 

μαρούλια που φυτρώνουν τις πικρές παραφυάδες, καθόλου δε λυπάται η 

μητέρα τους, αλλά ανθίζει περισσότερο και γίνεται γλυκύτερη». Όταν τα 

άκουσε αυτά, ο Αρταξέρξης επαίνεσε τον άντρα και τον έκανε βασιλικό 

δικαστή, αφού είπε ότι αυτός που διατυπώνει τόσο δίκαιες κρίσεις για τα 

παιδιά του, οπωσδήποτε θα είναι αμερόληπτος και αδέκαστος δικαστής 

και στις ξένες υποθέσεις, ενώ το νεαρό τον απάλλαξε από την τιμωρία, 

απειλώντας τον με θάνατο, αν αποδειχθεί ότι διαπράττει άλλες αδικίες. 

 

Μετάφραση παράλληλου κειμένου : 

 Όταν οι Πέρσες λεηλατούσαν την Ελλάδα, ο Παυσανίας, ο στρατηγός 

των Σπαρτιατών, αφού πήρε πεντακόσια χρυσά τάλαντα από τον Ξέρξη, 

σκόπευε να προδώσει τη Σπάρτη. Όταν αυτός αποκαλύφθηκε, ο 

Αγησίλαος, ο πατέρας του, μαζί με άλλους τον καταδίωξε ως το ναό της 

Χαλκιοίκου Αθηνάς και, αφού έφραξε με πέτρες τις πόρτες του ναού, τον 

σκότωσε · η μητέρα του πάλι τον άφησε άταφο, όπως ιστορεί ο 

Χρύσερμος στο δεύτερο βιβλίο των Ιστορικών του. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Πατρική δικαιοσύνη 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α.Ερμηνευτικές ερωτήσεις :  

1.Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο στόχος του πατέρα, όταν προτείνει να 

καταδικαστεί σε θάνατο το παιδί του; Πώς κρίνετε την αυστηρότητά του 

και ποια συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε για την περσική αντίληψη 

περί σωφρονισμού και πειθαρχίας; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο κοινός θεματικός άξονας ανάμεσα 

στο κείμενο του Αιλιανού και στο παράλληλο κείμενο του Πλουτάρχου; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Β.Λεξιλογικές ασκήσεις : 

1.Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς των : 

έκπληξη  απόπειρα  

άφεση  αγωγή  

αίτηση  θνητός  

πατροκτόνος  εργατικός  

 

2.Να γράψετε δύο παράγωγα απλά ή σύνθετα της νέας ελληνικής για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
ἐπείθετο ὑπομεῖναι ἐποίησεν ἀλλοτρίοις 
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Γ.Γραμματικές ασκήσεις : 

1.τοὺς δικαστὰς, τὸν βασιλέα, τὰς ἐκφύσεις, τῆς τιμωρίας : να κλιθούν τα 

ουσιαστικά στον αριθμό που βρίσκονται. 
 ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΟΝ     
ΓΕΝ  τῆς τιμωρίας   
ΔΟΤ     
ΑΙΤ τὸν βασιλέα  τοὺς δικαστὰς τὰς ἐκφύσεις 

ΚΛΗΤ     

 

2.ἐπείθετο, ἔσται : να κλιθούν τα ρήματα στον ενεστώτα, τον παρατατικό 

και το μέλλοντα της ίδιας φωνής. 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

      

      

 ἐπείθετο    ἔσται 

      

      

      

 

Δ.Συντακτικές ασκήσεις :  

1.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

Ἀνὴρ : είναι ……………… στο …………… 

παῖδας : είναι ………………….. στο …………………….. 

κακὰ : είναι ………………………. στο …………………… 

ὁ πατὴρ : είναι ………………… στο ………………… 

τὰς ἐκφύσεις : είναι ………………….. στο ……………………….. 

ἡ μήτηρ : είναι …………………………. στο ……………………. 

γλυκίων : είναι ………………….. στο ……………………… 

δικαστὴς : είναι ……………………… στο …………………… 

 

 

 

 

 


