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ΠΡΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 2η ΕΚΔΟΗ 
 
          Σο παρόν πόνημα συγγράφηκε για δύο πολύ βασικούς λόγους. Αφενός 
γιατί η σπουδή και επεξεργασία ενός αρχαίου κειμένου από οιονδήποτε, είτε 
εκπαιδευτικό είτε φοιτητή είτε μαθητή, είναι μία πολύ σοβαρή και κοπιώδης 
εργασία, η οποία απαιτεί καθοδήγηση γραπτώς και προφορικώς από κάποιον, 
ώστε να μάθει να προσεγγίζει τον αρχαίο λόγο. Αφετέρου γιατί είναι εμφανές 
ότι στον τόπο της γέννησης της κλασικής γλώσσας και των κλασικών σπουδών 
αμφότερα υποτιμώνται, παραγκωνίζονται είτε λόγω της περιρρέουσας 
ατμόσφαιρας που επικρατεί παγκοσμίως και θέλει θεμέλιο του πολιτισμού την 
οικονομία και την τεχνολογία είτε λόγω της πλήρους αδιαφορίας των κρατικών 
υπευθύνων για την μητρική γλώσσα του λαού μας.  
 
        την παρούσα θεματογραφία επιδιώχθηκε να γίνει μετάβαση ενός 
μαθητού είτε από δική του αυτενέργεια είτε υπό την καθοδήγηση του 
καθηγητού του σταδιακά στην υφή και το ύφος του αρχαίου αττικού πεζού 
λόγου. Έτσι μπορεί σταδιακά να επεξεργαστεί απλά και πιο λιτά κείμενα του 
αττικού πεζού λόγου, ώστε να οδηγηθεί σε πιο σύνθετα και απαιτητικά κείμενα, 
συμβουλευόμενος κάθε φορά τις απαντήσεις, στις οποίες εγκρύπτονται οδηγίες 
και κατευθύνσεις διά παραδειγμάτων. Ως εκ τούτου ένας μαθητής της Β’ 
Λυκείου ή ο καθηγητής μπορεί να κάνει ομαλή μετάβαση στον αττικό πεζό 
λόγο, επεξεργάζοντας κείμενα πιο λιτά του Ξενοφῶντος, του Λυσίου, του 
Ἰσοκράτους, του Αἰσχίνου, του Δημοσθένους, του Θουκυδίδου, του Πλάτωνος, 
του Λυκούργου, ώστε να μεταβεί σε πιο σύνθετο λόγο των ίδιων, αλλά και 
άλλων συγγραφέων για την Γ’ Λυκείου. 
 
       Παράλληλα ένας φοιτητής ή φιλόλογος μέσα από αυτήν την θεματογραφία 
θα μπορέσει να κατανοήσει διάφορα συντακτικά, γραμματικά φαινόμενα, τα 
οποία πολλές φορές εμποδίζουν έναν μελετητή να τα προσεγγίσει, ώστε να 
φτάσει στην ορθή μετάφραση. Η μετάφραση πρέπει να εφάπτεται προς την 
γραμματική και συντακτική δομή ενός κειμένου, διαφορετικά δεν πρόκειται για 
μία έλλογη και γλωσσική διαδικασία, αλλά αντιθέτως για ποιητική ή 
λογοτεχνική. Δυστυχώς, παρατηρώ διαρκώς καθηγητές να προσπαθούν να 
αποδώσουν στα νέα ελληνικά ένα αρχαίο απόσπασμα διά της διαίσθησης μόνο 
ή διά της φαντασίας ή διά βιωμάτων, σαν να πρόκειται για ελεύθερη γραφή 
δική τους.  
 
     Σο αρχαίο κείμενο, όμως, δεν προσεγγίζεται ποτέ έτσι. Σο αρχαίο κείμενο 
θέλει πρωτίστως γνώση γραμματική και σταδιακά συντακτική. Ύστερα απαιτεί 
και διαίσθηση και ψυχογραφία. Γι’ αυτό και επέλεξα να θέσω το νοηματικό 
περιεχόμενο κάθε κειμένου στην παρούσα θεματογραφία, για να γίνεται 
κατανοητό το ιστορικό ή βιωματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγραψε κάθε 
συγγραφέας το έκαστο έργο του. Παράλληλα θέλει καλή γνώση και χρήση της 
νέας ελληνικής, ώστε να μπορεί ο μελετητής, είτε πρόκειται για μαθητή είτε 
πρόκειται για φοιτητή είτε για εκπαιδευτικό, να αποδίδει το αρχαίο κείμενο σε 
επίσημο νεοελληνικό λόγο.  
 
    Η παρούσα 2η έκδοση έγινε πρωτίστως για να εμπλουτιστεί, ύστερα δε επειδή 
η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε. Έγινε προσπάθεια για αρτιότητα, ώστε να είναι 
δόκιμη η θεματογραφία σε όποιον προετοιμάζεται για πανελλήνιες ή σε 
βρίσκεται σε φιλοσοφικές σχολές και μελετά τα αρχαία κείμενα ουσιωδώς και 
όχι τυπικά ή επιπόλαια.  
 
   Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω αφενός την συνάδελφο Ειρήνη Απέργη για την 
εις βάθος διόρθωση και επιμέλεια της παρούσας έκδοσης, η οποία με βοήθησε 
τα μέγιστα στην ολοκλήρωση του συγγράμματος αυτού. Αφετέρου θέλω να 
ευχαριστήσω τον συνάδελφο Βασίλη Γεωργέλη, τον αγαπητό συνάδελφο με 
πολυετή εκπαιδευτική και συγγραφική δραστηριότητα και στέλεχος στην 
μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστήριων  της Ελλάδος “Πουκαμισάς”, για την 
κριτική ανάγνωση που έκανε στην παρούσα έκδοση και τοποθετήθηκε επί 
αυτής.  
 
 
 
Νάτσης Δημήτρης                                                                                 22/08/2018 
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Η ύβρις και η καταισχύνη είναι χειρότερα ακόμη και από τον θάνατο 

 

Αἰτῶ παρ' ὑμῶν τὴν σωτηρίαν, μετὰ πάσης εὐνοίας τῇ πόλει πεπρεσβευκώς, καὶ 

μόνος ὑπομείνας τὸν τῶν συκοφαντῶν θόρυβον, ὅν ἤδη πολλοὶ τῶν τὰς ψυχὰς 

ἐν τοῖς πολέμοις λαμπρῶν οὐχ ὑπέστησαν.  Οὐ γὰρ ὁ θάνατος δεινόν, ἀλλ'  ἡ 

περὶ τὴν τελευτὴν ὕβρις φοβερά. Πῶς δὲ οὐκ οἰκτρὸν βλέπειν ἐχθροῦ πρόσωπον 

ἐπεγγελῶντος, καὶ τοῖς ὠσὶ τῶν ὀνειδῶν ἀκοῦσαι; Ἀλλ' ὅμως τετόλμηται∙ 

δέδοται τὸ σῶμα τῷ κινδύνῳ. Παρ' ὑμῖν ἐτράφην, ἐν ταῖς ὑμετέραις διατριβαῖς 

βεβίωκα. Οὐδεὶς ὑμῶν διὰ τὰς ἐμὰς ἡδονὰς κάκιον οἰκεῖ, οὐδὲ ἐστέρηται τῆς 

πατρίδος κατηγόρου τυχὼν ὅτ’ ἦσαν αἱ διαψηφίσεις, οὐδ' ὑπεύθυνος ὢν ἀρχῆς 

ἐκινδύνευσεν.                                          Αἰσχίνου, περὶ τῆς παραπρεσβείας 181-182 

 

 

 

 

 

αἰτῶ παρά τινος τι (πιο σύνηθες : αἰτῶ τινά τὶ) : ζητώ  
ἡ ὕβρις : η προσβολή, η αυθάδεια  
ἐπεγγελῶ : γελώ για κάτι, περιγελώ, σκώπτω  
τὸ σῶμα : η ζωή 

ἡ διατριβή : ο τρόπος ζωής, η ζωή 

ἡ διαψήφισις : η αναθεώρηση/τροποποίηση των καταλόγων των πολιτών 

ἡ πατρίς (εδώ) : τα πολιτικά δικαιώματα  
ὑπεύθυνος + γενική της αιτίας : ο υπόλογος, ο οφείλων ευθύνες για κάτι 

ὑπεύθυνος ἀρχῆς : ο κάτοχος αξιώματος, ο οποίος υποχρεούταν μετά την λήξη 

της θητείας του να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα του 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Α1. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα. (Μονάδες 40) 

Α2. Να αποδοθεί το νόημα του κειμένου σε 3-5 γραμμές. (Μονάδες 10) 

 

  



 

 

Β1. Να απαντηθούν οι ζητούμενοι τύποι  

ὑπομείνας : χρονική αντικατάσταση  

ὑπέστησαν : εγκλιτική αντικατάσταση  

ἀκοῦσαι : γ’ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα 

ἐτράφην : απαρέμφ. ίδιου χρόνου και το απαρ. παθητικού παρακειμένου 

ἐστέρηται : η προστακτική παθητικού αορίστου  
πολλοὶ : οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως  
ὕβρις : γενική και κλητική ενικού  
τοῖς ὠσὶ : αιτιατική ενικού και πληθυντικού  
κάκιον : οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως (Μονάδες 25) 
 

 

 

 

Β2α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις. 

 

Β2β. δέδοται τὸ σῶμα τῷ κινδύνῳ : Η παθητική σύνταξη να τραπεί σε 

ενεργητική.                                                                                               

                                                                                                                      (Μονάδες 25) 



ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

 

 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ  
Απαιτώ την σωτηρία μου από εσάς, διότι σαν πρέσβυς ενήργησα για το 

συμφέρον της πόλεως και διότι μόνο εγώ υπέμεινα την αποδοκιμασία των 

συκοφαντών μου, την οποία πολλοί γενναίοι άνδρες στο φρόνημα δεν την 

άντεξαν σε εμπόλεμες περιόδους. Γιατί ο θάνατος δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά 

φοβερή μπορεί να είναι η προσβολή που τον συνοδεύει, στην περίπτωση που ο 

θάνατος είναι αναξιοπρεπής. Δεν είναι λοιπόν λυπηρό και οικτρό να βλέπω τον 

εχθρό μου να με χλευάζει και να ακούω με τα ίδια μου τα αυτιά αυτές τις 

προσβολές; Και όμως το άντεξα ∙ η ζωή μου είναι παραδομένη στον κίνδυνο. 

Σην ανατροφή μου την πήρα κοντά σας, έχω ζήσει με την δική σας κουλτούρα. 

Κανείς σας δεν ζει χειρότερα εξαιτίας δικών μου ευχαριστήσεων, ούτε έχει 

στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, επειδή εγώ παρουσιάστηκα ως 

κατήγορος εναντίον του, όταν γίνονταν οι αναθεωρήσεις των καταλόγων των 

πολιτών, ούτε κατηγορήθηκε κανείς από εμένα, όταν ήταν υπόλογος για αρχή 

που κατείχε. 

 

ΝΟΗΜΑ  
Ο Αισχίνης στο απόσπασμα αυτό, από τον λόγο του τον σχετικό με την διένεξη 

που προέκυψε μεταξύ αυτού και του Δημοσθένη για όσα διαδραματίσθηκαν 

στην πρεσβεία που είχε αποσταλεί στον Υίλιππο και στην οποία μέλη ήταν και 

οι δύο, υπερασπίζεται τον εαυτό του για την ανιδιοτέλεια που επέδειξε στο 

αξίωμα του πρέσβεως, για την υπομονή και καρτερία του στις προσβολές και τις 

συκοφαντίες που δέχτηκε, και τέλος για την αθηναϊκή συνείδηση, εντιμότητα 

και σεβασμό του στις δημοκρατικές αρχές και στους συμπολίτες του. 

 

Β1.  
ὑπομένων, ὑπομενῶν, ὑπομείνας, ὑπομεμένηκως  
ὑπέστησαν, ὑποστῶσιν, ὑποσταῖεν, ὑποστάντων, ὑποστῆναι, ὑποστὰς  
ἀκούσοιντο 

τραφῆναι, τεθράφθαι  
στερήθητι, στερηθήτω, στερήθητε, στερηθέντων/στερηθήτωσαν  
πολλοί, πλείονες/πλείους, πλεῖστοι  
ὕβρεως, ὕβρι  
οὖς, ὦτα  
κακῶς, κάκιον, κάκιστα 

 

  



 

 

Β2α.  
παρ' ὑμῶν : εμπρόθετος προέλευσης στο αἰτῶ  
τῇ πόλει : δοτική αντικειμενική στο εὐνοίας  
μόνος : κατηγορ. προσδιορ. στο υποκείμενο ἐγὼ της μτχ. ὑπομείνας  
λαμπρῶν : γενική διαιρετική στο πολλοὶ 

δεινόν : κατηγορούμενο στο υποκείμενο θάνατος από το νοούμενο ἐστὶ   
ἡ περὶ τὴν τελευτὴν : επιθετικός προσδιορισμός χάριν του άρθρου στο ὕβρις 

ἐπεγγελῶντος : κατηγορηματική μετοχή από το βλέπειν, συνημμένη στην 

γενική ἐχθροῦ (πρόσωπον ἐχθροῦ ἐπεγγελῶντος = ἐχθρὸν ἐπεγγελῶντα) 

τοῖς ὠσὶ : δοτική του οργάνου στο απαρέμφατο ἀκοῦσαι  
ἀκοῦσαι : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο οἰκτρὸν ἐστὶ 

τῷ κινδύνῳ : αντικείμενο στο δέδοται 

παρ' ὑμῖν : εμπρόθετος πλησίον στο ἐτράφην 

ὑμῶν : γενική διαιρετική στο οὐδεὶς 

κάκιον : επίρρημα τρόπου στο οἰκεῖ 

τῆς πατρίδος : αντικείμενο στο ἐστέρηται 

κατηγόρου : κατηγορούμενο νοούμενου αντικειμένου ἐμοῦ από το τυχών 

ἀρχῆς : γενική της αιτίας στο ἐκινδύνευσε 

 

 

Β2β.  
Ἐγὼ δέδωκα τὸ σῶμα τῷ κινδύνῳ. 
  



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 1999 Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 
Καί πεμφθεὶς ὁ Σιμησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρχοντας. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, 

συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοί τῶν "Ελλήνων καὶ 

ἔλεξε Ξενοφῶν, ἡρμήνευε δὲ Σιμησίθεος. Ὦ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς 

βουλόμεθα διασωθῆναι πρὸς τὴν Ἑλλάδα πεζῇ∙ πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομεν∙ 

κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὕς ἀκούομεν ὑμῖν πολεμίους εἶναι. Εἰ οὖν βούλεσθε, 

ἔξεστιν ὑμῖν ἡμᾶς λαβεῖν συμμάχους καὶ τιμωρήσασθαι εἴ τι ποτε ὑμᾶς οὗτοι 

ἠδίκησαν, καὶ τὸ λοιπὸν ὑμῶν ὑπηκόους εἶναι τούτους. Εἰ δὲ ἡμᾶς ἀφήσετε, 

σκέψασθε πόθεν αὖθις ἂν τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε σύμμαχον. 
 
                                                                    Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις Ε, IV, 4-7 
 
ἧκεν : έφτασε  
ἡρμήνευε : εξηγούσε 

ἔξεστιν : είναι δυνατό 

 

 

 

 

A. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο. 

Μονάδες 20 

 

 

B1. Πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομεν˙ κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὕς ἀκούομεν πολεμίους 

εἶναι : Να ξαναγράψετε το κείμενο αυτό, μεταφέροντας όλους τους κλιτούς 

τύπους στον ενικό αριθμό. 

Μονάδες 4 

 

 

Β2. ἀκούομεν, λαβεῖν συνῆλθον : Να γράψετε το δεύτερο ενικό πρόσωπο της 

προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 6 
  



ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Α.  

Και αφού απεστάλη ο Σιμησίθεος, έφτασε φέρνοντας μαζί του και τους 

άρχοντες. Αφού έφτασαν, συνεδρίασαν οι άρχοντες των Μοσσυνοίκων με τους 

στρατηγούς των Ελλήνων∙ και μίλησε ο Ξενοφώντας, ενώ επεξηγούσε ο 

Σιμησίθεος : “άνδρες Μοσσύνοικοι, εμείς θέλουμε να φτάσουμε σώοι στην 

Ελλάδα διά ξηράς∙ γιατί, πλοία δεν έχουμε, ενώ εμποδίζουν την διέλευσή μας 

αυτοί οι οποίοι πληροφορούμαστε πως είναι εχθροί σας. Αν θέλετε, μπορείτε να 

συμμαχήσετε μαζί μας και να πάρετε εκδίκηση,  αν κάποτε αυτοί σας αδίκησαν, 

και στο εξής αυτοί να είναι υπήκοοί σας. Αν όμως μας αφήσετε, αναλογιστείτε 

από πού πάλι θα μπορούσατε να βρείτε μία τόσο μεγάλη δύναμη για να 

συμμαχήσετε μαζί της. 

 

Β1.  
Πλοῖον γὰρ οὐκ ἔχω∙ κωλύει δὲ οὗτος ἐμὲ ὅν ἀκούω πολέμιον εἶναι. 

 

Β2.  
ἄκουε  
λαβὲ 

σύνελθε 

 

Γ1.  
ἡμεῖς : υποκείμενο των ρημάτων βουλόμεθα, ἔχομεν, ἀκούομεν. Και του 

απαρεμφάτου διασωθῆναι (ταυτοπροσωπία με το βουλόμεθα). 

οὗτοι : υποκείμενο του ρήματος κωλύουσι. 

οὓς : υποκείμενο του απαρεμφάτου εἶναι (ετεροπροσωπία με το ἀκούομεν). 

 

Γ2.  
α) Εἰ βούλεσθε….. ἔξεστιν : υποθετικός λόγος της σχέσης του πραγματικού.  
β) Απλή σκέψη του λέγοντος : εἰ βούλοισθε…. ἐξείην ἂν. 
  



ΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 61 

 

Ο Σωκράτης απαιτεί λογική διά επιχειρημάτων ώστε να μεταπειστεί 

  
Ὦ φίλε Κρίτων, ἡ προθυμία σου ἀξία, εἰ μετά τινος ὀρθότητος εἴη ∙ εἰ δὲ μή, ὅσῳ 

μείζων τοσούτῳ χαλεπωτέρα. κοπεῖσθαι οὖν χρὴ ἡμᾶς, εἴτε ταῦτα πρακτέον 

εἴτε μή ∙ ὡς ἐγὼ οὐ μόνον νῦν ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ 

πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ, ὃς ἂν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνηται. Σοὺς δὲ λόγους 

οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον, οὐ δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν, ἐπειδή μοι ἥδε ἡ τύχη 

γέγονεν, ἀλλὰ σχεδόν τι ὅμοιοι φαίνονταί μοι, καὶ τοὺς αὐτοὺς πρεσβεύω καὶ 

τιμῶ, οὕσπερ καὶ πρότερον ∙ ὧν ἂν μὴ βελτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ παρόντι, εὖ 

ἴσθι ὅτι οὐ μή σοι ξυγχωρήσω, οὐδ' ἂν πλείω τῶν νῦν παρόντων ἡ τῶν πολλῶν 

δύναμις ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς μορμολύττηται, δεσμοὺς καὶ θανάτους 

ἐπιπέμπουσα καὶ χρημάτων ἀφαιρέσεις.                          Πλάτωνος, Κρίτων 46b-c 

 
συγχωρῶ τινι : συμφωνώ με κάποιον  
μορμολύττομαί τινα : εκφοβίζω κάποιον  
εὖ ἴσθι ὅτι : βέβαια, σίγουρα 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  
 

Α1. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα.  
Α2. Να αποδοθεί το νόημα του κειμένου σε 3-5 γραμμές. 

 

 

 

 

(Μονάδες 40)  
(Μονάδες 10) 

 

Β1. Να απαντηθούν οι ζητούμενοι τύποι :  
σκοπεῖσθαι : γ’ ενικό ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

πείθεσθαι : γ’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή  
φαίνηται : απαρέμφατο μέσου αορίστου και παθητικού αορίστου Β  
λέγειν : η προστακτική του αορίστου Β  
ἴσθι : β’ πληθυντικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα  
μείζων : οι βαθμοί παραθέσεως στην αιτιατική ενικού αρσενικού γένους  
μηδενὶ : δοτική και αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος  
οὕσπερ : δοτική ενικού ουδετέρου γένους 

δύναμις : κλητική ενικού  
πλείω : οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως 

 
 
 
 

     (Μονάδες 25) 
 

 

  



 

 

 

Β2α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις. 

                                                                                                                    (Μονάδες 7) 
 
 

 

Β2β. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις (φύση, θέση) :  
εἴτε ταῦτα πρακτέον εἴτε μή (να αναλυθεί το ρηματικό επίθετο).  
οἶος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ.  

οὕσπερ καὶ πρότερον.                                                                            (Μονάδες 8)  
 

 

Β2γ.την τελευταία περίοδο να μελετηθεί και να καταγραφεί η φύση των :  ὧν, 

ὥσπερ.                                                                                                         (Μονάδες 5)  
 

 

Β2δ. Σοὺς δὲ λόγους οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον, οὐ δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν :  
Ο ευθύς λόγος να τραπεί σε πλάγιο, εξαρτώμενος από την φράση ωκράτης 

εἶπεν.                                                                                                            (Μονάδες 5) 

  



 
ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 
 
 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ  
Υίλε μου Κρίτωνα, η προθυμία σου είναι αξιόλογη, αν βέβαια είναι κάπως ορθή∙ 

αν όμως δεν είναι, όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερο δυσβάσταχτη είναι. 

Πρέπει λοιπόν πρώτα να εξετάσουμε αν αυτά πρέπει να τα πράξουμε ή όχι∙ 

γιατί εγώ όχι μόνο τώρα, αλλά και πάντοτε είμαι τέτοιος ώστε να μην πείθομαι 

σε τίποτα άλλο από αυτά που με συνιστούν ως άνθρωπο παρά μόνο στην 

λογική, η οποία μου φαίνεται όταν σκέφτομαι η πιο σημαντική. Σους 

ισχυρισμούς μου, που παλαιότερα έλεγα, δεν μπορώ τώρα να τους απορρίψω, 

επειδή με βρήκε αυτή η συμφορά, αλλά μου φαίνονται σχεδόν ίδιοι, και τους 

ίδιους πρεσβεύω και τιμώ με αυτούς που πρέσβευα παλαιότερα∙ αν λοιπόν δεν 

μπορούμε να πούμε κάτι πιο σημαντικό από αυτούς, αρνούμαι να συμφωνήσω 

σε αυτά που λες και προτείνεις, ούτε βέβαια και αν η δύναμη του πλήθους σα να 

είμαστε παιδιά μας φοβίζει περισσότερο από αυτά που μας φοβίζουν τώρα, 

επειδή έστρεψε εναντίον μας δεσμά, θανάτους και δήμευση περιουσίας. 

 

ΝΟΗΜΑ  
τον πλατωνικό αυτό διάλογο, κατά τον οποίο διαδραματίζονται οι τελευταίες 

στιγμές του ωκράτη στην φυλακή, πριν θανατωθεί, οι μαθητές του 

προβαίνουν στις τελευταίες απέλπιδες προσπάθειες να πείσουν τον δάσκαλό 

τους να αποδράσει, χρησιμοποιώντας όποιο εύλογο επιχείρημα έχουν στην 

φαρέτρα τους. Εν προκειμένω, ο ωκράτης απαντά στον Κρίτωνα ότι δεν 

πρόκειται να προδώσει τις αρχές του και τις πεποιθήσεις που είχε σε όλη την 

ζωή του, οι οποίες πάντα στηρίζονταν στην λογική, καθότι δεν πρόκειται να 

βρεθεί πεποίθηση πιο λογική, επομένως και πιο ισχυρή, ώστε να πειστεί και να 

αποδράσει, ακόμη και τώρα που βρίσκεται μπροστά στο κατώφλι του θανάτου 

και όπως κάθε άνθρωπος φοβείται. 

 

Β1.  
σκοποίη/σκοποῖ  
πεπεισμένοι εἰσιν, πεποίθασιν  
φήνασθαι, φανῆναι  
εἰπέ, εἰπέτω, εἴπετε, εἰπόντων/εἰπέτωσαν 

ἴστε, εἰδῆτε  
μέγα, μείζονα/μείζω, μέγιστον  
μηδέσι, μηδένας  
ᾧπερ  
δύναμι  
πολλά, πλείονα/πλείω, πλεῖστα 

 
 
 

 

  



 

Β2α.  
ὅσῳ : δοτική του μέτρου ή της διαφοράς στο μείζων  
χαλεπωτέρα : κατηγορούμενο του υποκειμένου προθυμία  
ἡμᾶς : υποκείμενο του απαρεμφάτου σκοπεῖσθαι 

μηδενὶ : αντικείμενο του απαρεμφάτου πείθεσθαι 

ἢ τῷ λόγῳ : β΄ όρος σύγκρισης (ο α΄ είναι το μηδενί)  
μοι : δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο φαίνηται  
οὓς : αντικείμενο του ρήματος ἔλεγον  
ὅμοιοι : κατηγορούμενο στο υποκειμένο λόγοι  
ὧν : γενική συγκριτική 

λέγειν : αντικείμενο του ρήματος ἔχωμεν  
πλείω : σύστοιχο αντικείμενο του μορμολύττηται  
χρημάτων : γενική αντικειμενική στο ἀφαιρέσεις 

 

 

Β2β.  
-εἴτε ταῦτα πρακτέον εἴτε μή : πλάγια, διμελής ολικής αγνοίας. Οι διμελείς του 

τύπου εἴτε..εἴτε μπορεί να παίρνουν άρνηση οὐ ή μή. Λειτουργεί ως αντικείμενο 

του απαρεμφάτου σκοπεῖσθαι. Σο ρηματικό επίθετο αναλύεται σε δεῖ ἡμᾶς 

πράττειν ταῦτα ἤ μή. 

-οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ : αναφορική-

συμπερασματική πρόταση (γι’ αυτό και εκφέρεται απαρεμφατικά, 

ακολουθώντας την δομή των συμπερασματικών απαρεμφατικών προτάσεων). 

Ως προς την αναφορικότητά της είναι παραβολική ποιού (τοιοῦτος-οἷος), ενώ 

ως προς την επιρρηματικότητά της λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός 

του αποτελέσματος στο περιεχόμενο της προηγουμένης κύριας πρότασης. 

-οὕσπερ καὶ πρότερον : αναφορική πρόταση, που νοούνται τα ρήματα 

ἐπρέσβευον καὶ ἐτίμων. ε μία πρώτη ανάγνωση, η αναφορική φαίνεται να 

λειτουργεί ως προσδιοριστική στο τοὺς αὐτοὺς (λόγους). Η αλήθεια όμως είναι 

ότι η αναφορική λειτουργεί ως δοτική αντικειμενική στο επίθετο ταυτότητος 

τοὺς αὐτοὺς, δηλαδή πρεσβεύω καὶ τιμῶ τοὺς αὐτοὺς προτέροις λόγοις 

(αντίστοιχο δείγμα στο   Ἰσοκράτους ἐπιστολαὶ Γ Φιλίππῳ 4-5 : εἰ μὲν οὖν εἶχον 

τὴν αὐτὴν δύναμιν ἥνπερ πρότερον). 

 

  



 

 

 

Β2γ.  
-ὧν: το αναφορικό αυτό ὧν, λόγω του ότι υπάγεται στην υποθετική πρόταση ἂν 

μὴ βελτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ παρόντι και όχι στην επόμενη πρόταση εὖ ἴσθι 

ὅτι οὐ μή σοι ξυγχωρήσω (πράγμα που την καθιστά κύρια) δεν δύναται να 

λειτουργεί ως αναφορική αντωνυμία, αλλά μόνο ως δεικτική αντί του τούτων. 

-ὥσπερ : το ὥσπερ αυτό, που συνοδεύει το παῖδας, δεν εισάγει αναφορική 

παραβολική πρόταση, αλλά επρόκειτο για το ὥσπερ το τροποποιητικό. Εκεί 

πρέπει να εννοηθεί η μετοχή ὄντας, που την συνοδεύει το ὥσπερ αυτό και 

μεταφράζεται «σαν». Δηλαδή εν πλήρει διατυπώσει η φράση είναι ὥσπερ 

παῖδας ὄντας ἡμᾶς (= σα να είμαστε παιδιά). Αντίστοιχα αυτού του ὥσπερ 

στo θέμα πανελληνιὼν 2011 : ὥσπερ τοῦτο ἐπιτεταγμένον αὐτοῖς, στο 

Πλάτωνος Κρατύλος 384c : ὥσπερ ὑποπτεύω αὐτὸν σκώπτειν. 

 

 

 

Β2δ.  
ωκράτης εἶπεν τοὺς δὲ λόγους οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν λέγοι, οὐ δύνασθαι 

νῦν ἐκβαλεῖν.  
 
  



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ 2013 

 

Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν τῶν Ἑρμῶν 

οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων μετὰ 

παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι, καὶ τὰ μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ’ 

ὕβρει· ὧν καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην ἐπῃτιῶντο. Καὶ αὐτὰ ὑπολαμβάνοντες οἱ μάλιστα 

τῷ Ἀλκιβιάδῃ ἀχθόμενοι ἐμποδὼν ὄντι σφίσι μὴ αὐτοῖς τοῦ δήμου βεβαίως 

προεστάναι, καὶ νομίσαντες, εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν, πρῶτοι ἂν εἶναι, ἐμεγάλυνον 

καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου καταλύσει τὰ τε μυστικὰ καὶ ἡ τῶν Ἑρμῶν περικοπὴ 

γένοιτο καὶ οὐδὲν εἴη αὐτῶν ὅ,τι1 οὐ μετ’ ἐκείνου ἐπράχθη, ἐπιλέγοντες 

τεκμήρια τὴν ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ ἐπιτηδεύματα οὐ δημοτικὴν παρανομίαν. 

                                                                                                           Θουκυδίδου, Ζ 28 

μεγαλύνω : μεγαλοποιώ  
δημοτική : δημοκρατική 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την μετάφραση του παραπάνω κειμένου.  
Μονάδες 20 

 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις : 

τινων : την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος. 

ὕβρει : την αιτιατική ενικού. 

ὄντι : την δοτική πληθυντικού στον ίδιο τύπο. 

μάλιστα : τον θετικό βαθμό του ιδίου τύπου. 

ἐπῃτιῶντο : το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια 

φωνή. 

ὑπολαμβάνοντες : την δοτική πληθυντικού της μετοχής του αορίστου της 

παθητικής φωνής στο ίδιο γένος. 

ἐξελάσειαν : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια 

φωνή. 

ἐβόων : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

εἴη : το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα. 

ἐπράχθη : το γ’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παρακειμένου στην ίδια 

φωνή. 

Μονάδες 10 

 

 

 

                                                                 
1 : επιλέγουμε την γραφή της Λειψίας ὅ,τι και όχι της Οξφόρδης ὅτι, έτσι όπως την 

έδωσε το υπουργείο Παιδείας στις πανελλήνιες, διότι ήταν αδιανόητο στους μαθητές, 

ακόμη και στους εκπαιδευτικούς, να αναγνωρίσουν ότι εκείνο το ὅτι ήταν αναφορικό.  



 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων και 

φράσεων :  περὶ τῶν Ἑρμῶν, ὑπὸ νεωτέρων, τὰ μυστήρια, τὸν Ἀλκιβιάδην, 

δήμου (το δεύτερο στο κείμενο), αὐτοῦ.                                                 (μονάδες 6). 
 
 

 

Γ3β. Να γράψετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου (μονάδες 2) και να τον 

χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του (μονάδες 2).  
Μονάδες 10 

  



 
ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
 
Γ1.  
Δεν κατήγγειλαν τίποτα κάποιοι μέτοικοι και κάποιοι δούλοι για το θέμα των 

στηλών του Ερμή, αλλά κατήγγειλαν ότι είχαν γίνει κάποιοι ακρωτηριασμοί 

άλλων αγαλμάτων παλαιότερα από κάποιους νεώτερους, επειδή το είδαν 

παιχνίδι και επειδή ήταν μεθυσμένοι και κατήγγειλαν επίσης, ότι μιμούνταν τα 

θρησκευτικά μυστήρια μέσα στις οικίες τους, ώστε να τα χλευάσουν∙ για αυτές 

τις ενέργειες κατηγορούσαν και τον Αλκιβιάδη, εκτός των άλλων. Αρπάζοντας 

την ευκαιρία αυτήν όσοι μισούσαν τον Αλκιβιάδη, επειδή ήταν εμπόδιο για 

αυτούς στην προσπάθεια να αναλάβουν την εξουσία της δημοκρατικής 

παράταξης και θεωρώντας ότι, αν τον απομακρύνουν, θα γίνουν αυτοί οι 

ηγέτες, τα μεγαλοποιούσαν και ωρύονταν ότι η σκωπτική απομίμηση και οι 

ακρωτηριασμοί των αγαλμάτων του Ερμή στόχευαν στην κατάλυση της 

δημοκρατίας και ότι τίποτα απ’ αυτά δεν έγινε, στο οποίο να μη συμμετείχε και 

ο Αλκιβιάδης, προσθέτοντας ως τεκμήριο τον τρόπο ζωής του που ερχόταν σε 

αντίθεση με το δημοκρατικό ήθος. 
 
 
Γ2. 

τινὰ 

ὕβριν 

οὖσι 

μάλα 

ἐπαιτιῶ 

ὑποληφθεῖσι 

ἐξελῷεν 

βοᾶν 

ἔσται 

πεπράχθω 

 

Γ3α.  
περὶ τῶν Ἑρμῶν : εμπρόθετος αναφοράς στο ρήμα μηνύεται. 

ὑπὸ νεωτέρων : εμπρόθ. ποιητικού αιτίου στην μτχ. γεγενημέναι.  
τὰ μυστήρια : αντικείμενο κατά πρόληψη στο ρήμα μηνύουσιν που νοείται 

(και υποκείμενο του ρήματος ποιεῖται, αττική σύνταξη). 

τὸν Ἀλκιβιάδην : αντικείμενο στο ρήμα ἐπῃτιῶντο. 

δήμου : γενική αντικειμενική στο καταλύσει.  
αὐτοῦ : γενική υποκειμενική στο παρανομίαν. 

 

Γ3β.  
-εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν… πρῶτοι ἂν εἶναι : πλάγιος υποθετικός λόγος που 

δηλώνει το προσδοκώμενο και όχι απλή σκέψη, διότι εδώ από όσο φαίνεται 

δηλώνεται η επιθυμία τους και όχι η σκέψη τους *σε ευθύ λόγο : ἂν 

ἐξελάσωμεν…. ἂν εἶμεν]. 
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