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7ο ΘΕΜΑ : Ξενοφῶντος Οἰκονομικὸς Β, II, 1-3 

 

Το έργο αυτό του Ξενοφώντα συγκαταλέγεται στα τέσσερα φιλοσοφικά 

έργα του και κύριο πρόσωπο είναι ο φιλόσοφος Σωκράτης. Το έργο αυτό 

πραγματεύεται το θέμα της οικονομίας ενός οίκου, που στηριζόταν τότε 

στην γεωργία, και πώς αυτή πρέπει να διαχειριστεί σωστά και να είναι 

αποδοτική για έναν ιδιώτη. Στο απόσπασμα ο Κριτόβουλος ισχυρίζεται 

στον Σωκράτη ότι τα πάθη που έχει δεν τόν εμποδίζουν στην διαχείριση της 

περιουσίας του. Ο Σωκράτης, όμως, διαφωνεί.  

 

Ὁ μὲν Κριτόβουλος ἐκ τούτων ὧδε πως εἶπεν∙ ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων 

ἀρκούντως πάνυ μοι δοκῶ τὰ λεγόμενα ὑπό σου ἀκηκοέναι∙ αὐτὸς δ' 

ἐμαυτὸν ἐξετάζων δοκῶ μοι εὑρίσκειν ἐπιεικῶς τῶν τοιούτων ἐγκρατῆ ὄντα, 

ὥστε εἰ μοι συμβουλεύοις ὅ,τι ἂν ποιῶν αὔξοιμι τὸν οἶκον, οὐκ ἄν μοι δοκῶ 

ὑπό γε τούτων ὧν σύ δεσποινῶν καλεῖς κωλύεσθαι∙ ἀλλὰ θαρρῶν 

συμβούλευε ὅ,τι ἔχεις ἀγαθόν∙ ἢ κατέγνωκας ἡμῶν, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς 

πλουτεῖν καὶ οὐδὲν δοκοῦμέν σοι προσδεῖσθαι χρημάτων; Οὔκουν ἔγωγε, 

ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ καὶ περί ἐμοῦ λέγεις, οὐδέν μοι δοκῶ προσδεῖσθαι 

χρημάτων, ἀλλὰ ἱκανῶς πλουτεῖν∙ σύ μέντοι, ὦ Κριτόβουλε, πάνυ μοι δοκεῖς 

πένεσθαι, καὶ ναὶ μὰ Δι' ἔστιν ὅτε καὶ πάνυ οἰκτίρω σε ἐγώ. Καὶ ὁ 

Κριτόβουλος γελάσας εἶπε∙ καὶ πόσον ἂν πρὸς τῶν θεῶν οἴει, ὦ Σώκρατες, 

ἔφη, εὑρεῖν τὰ σὰ κτήματα πωλούμενα, πόσον δὲ τὰ ἐμά; Ἐγὼ μὲν οἶμαι, 

ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ ἀγαθοῦ ὠνητοῦ ἐπιτύχοιμι, εὑρεῖν ἄν μοι σὺν τῇ οἰκίᾳ 
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καὶ τὰ ὄντα πάντα πάνυ ῥᾳδίως πέντε μνᾶς∙ τὰ μέντοι σὰ ἀκριβῶς οἶδα ὅτι 

πλέον ἂν εὕροι ἢ ἑκατονταπλασίονα τούτου. 

 

καταγιγνώσκω : κατηγορώ κάποιον. // προσδέομαι : έχω επιπρόσθετη 

ανάγκη από κάτι. // ὁ ὠνητὴς : ο αγοραστής.  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα : «αὐτὸς δ' 

ἐμαυτὸν ἐξετάζων δοκῶ ……… καὶ οὐδὲν δοκοῦμέν σοι προσδεῖσθαι 

χρημάτων;» 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Γιατί ο Κριτόβουλος ισχυρίζεται στον Σωκράτη ότι διαχειρίζεται ορθώς 

την περιουσία του και τί τού ανταπαντά ο φιλόσοφος; 

Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να μεταφερθούν οι παρακάτω ρηματικοί τύποι του κειμένου στην 

Οριστική (γ’ πληθυντικό) Μέλλοντα και Υποτακτική (β΄ ενικό) Αορίστου 

ίδιας φωνής : εἶπεν, ἀκηκοέναι, εὑρίσκειν, κατέγνωκας, πλουτεῖν. 

  

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 
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Γ3β. Να μεταφερθούν τα παρακάτω πτωτικά στην Δοτική και Κλητική 

ενικού ίδιου γένους : τούτων (το πρώτο), ἐγκρατῆ, θαρρῶν, χρημάτων, 

ὠνητοῦ. 

 

ΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

 

Γ4α. Να αναγνωριστούν τα αντικείμενα όλων των ρηματικών τύπων στην 

παρακάτω περίοδο :  

-«αὐτὸς δ' ἐμαυτὸν ἐξετάζων δοκῶ μοι εὑρίσκειν ἐπιεικῶς τῶν τοιούτων 

ἐγκρατῆ ὄντα, ὥστε εἰ μοι συμβουλεύοις ὅ,τι ἂν ποιῶν αὔξοιμι τὸν 

οἶκον, οὐκ ἂν μοι δοκῶ ὑπό γε τούτων ὧν σὺ δεσποινῶν καλεῖς 

κωλύεσθαι·». 

Μονάδες 7 

 

 

Γ4β.. Να αναγνωριστούν οι υποθετικοί λόγοι του αποσπάσματος (φανεροί 

και λανθάνοντες) :  

«αὐτὸς δ' ἐμαυτὸν ἐξετάζων δοκῶ μοι εὑρίσκειν ἐπιεικῶς τῶν τοιούτων 

ἐγκρατῆ ὄντα, ὥστε εἰ μοι συμβουλεύοις ὅ,τι ἂν ποιῶν αὔξοιμι τὸν  

οἶκον, οὐκ ἄν μοι δοκῶ ὑπό γε τούτων ὧν σὺ δεσποινῶν καλεῖς 

κωλύεσθαι∙ ἀλλά θαρρῶν συμβούλευε ὅ,τι ἔχεις ἀγαθόν∙ ἢ κατέγνωκας 

ἡμῶν, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς πλουτεῖν καὶ οὐδὲν δοκοῦμέν σοι 

προσδεῖσθαι χρημάτων; Οὔκουν ἔγωγε, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ καὶ περὶ 

ἐμοῦ λέγεις, οὐδὲν μοι δοκῶ προσδεῖσθαι χρημάτων, ἀλλὰ ἱκανῶς 

πλουτεῖν∙ σὺ μέντοι, ὦ Κριτόβουλε, πάνυ μοι δοκεῖς πένεσθαι, καὶ ναὶ 

μὰ Δι' ἔστιν ὅτε καὶ πάνυ οἰκτίρω σε ἐγώ.» 

Μονάδες 2 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Γ1. 

εξετάζοντας όμως τον εαυτό μου, διαπιστώνω ότι είναι αρκετά εγκρατής σε 

αυτά, ώστε, αν μέ συμβούλευες ποιές ενέργειες ……………………………. 

Γ2. 

       Ο Κριτόβουλος, γιος του Κρίτωνος, ως πλούσιος αστός εκείνης της 

εποχής, ισχυρίζεται στον Σωκράτη πως τα πάθη του ……………………….. 

 

 

Γ3α. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

λέξουσιν / ἐροῦσιν εἴπῃς 

ἀκούσονται ἀκούσης 

εὑρήσουσιν εὕρῃς 

καταγνώσονται καταγνῷς 

πλουτήσουσι πλουτήσῃς 

 

 

Γ4α. 

-εὑρίσκειν : ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος δοκῶ. 

-ἐμαυτόν : άντικείμενο του απαρεμφάτου εὑρίσκειν και της μετοχής 

ἐξετάζων (άμεση αυτοπάθεια). 

………………………………………………………………………………………….. 
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8ο ΘΕΜΑ : Ἀρριανοῦ, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, 5,14,3-5 

 

Ο Αρριανός είναι ο ιστορικός που κατέγραψε την πορεία του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου στην εκστρατεία του ως τα βάθη της Ασίας. Το έργο 

ονομάστηκε έτσι κατά μίμηση του έργου “Κύρου Ἀνάβασις” του 

Ξενοφώντος. Το έργο γράφτηκε 4 αιώνες μετά τα γεγονότα που 

αφηγείται, δηλαδή τον 2ο αιώνα μ.Χ., αλλά στηρίχτηκε σε πολλές αρχαίες 

πηγές. Στο παρόν απόσπασμα περιγράφεται η επίθεση των Ινδών προς τον 

στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το άλογό 

του, ο Βουκεφάλας.  

 

ἀλλὰ παραλλάξαι γὰρ ξὺν τοῖς ἅρμασι καὶ ἀκίνδυνον ποιῆσαι Ἀλεξάνδρῳ 

τὴν διάβασιν∙ καὶ ἐπὶ τούτους ἀφεῖναι Ἀλέξανδρον τοὺς ἱπποτοξότας, καὶ 

τραπῆναι αὐτοὺς οὐ χαλεπῶς, πληγὰς λαμβάνοντας. Οἱ δὲ καὶ μάχην 

λέγουσιν ἐν τῇ ἐκβάσει γενέσθαι τῶν Ἰνδῶν τῶν ξὺν τῷ παιδὶ τῷ Πώρου 

ἀφιγμένων πρὸς Ἀλέξανδρόν τε καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ ἱππέας. Καὶ γὰρ καὶ 

ἀφικέσθαι ξὺν μείζονι δυνάμει τὸν Πώρου παῖδα, καὶ αὐτόν τε Ἀλέξανδρον 

τρωθῆναι πρὸς αὐτοῦ καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ ἀποθανεῖν τὸν Βουκεφάλαν, 

φίλτατον Ἀλεξάνδρῳ ὄντα τὸν ἵππον, καὶ τοῦτον τρωθέντα ὑπὸ τοῦ παιδὸς 

τοῦ Πώρου. Ἀλλὰ Πτολεμαῖος ὁ Λάγου, ὅτῳ καὶ ἐγὼ ξυμφέρομαι, ἄλλως 

λέγει. Ἐκπεμφθῆναι μὲν γὰρ τὸν παῖδα ὑπὸ τοῦ Πώρου λέγει καὶ οὗτος, 

ἀλλ᾽ οὐχ ἑξήκοντα μόνα ἅρματα ἄγοντα. Οὐδὲ γὰρ εἰκὸς Πῶρον 

ἀκούσαντα ἐκ τῶν σκοπῶν, ὅτι δὴ ἢ αὐτὸς Ἀλέξανδρος διαβέβηκεν τοῦ 

Ὑδάσπου τὸν πόρον ἢ μέρος γέ τι τῆς στρατιᾶς, ξὺν ἑξήκοντα ἅρμασι 

μόνοις ἐκπέμψαι τὸν αὑτοῦ παῖδα· 

παραλλάσσω : παρέρχομαι, ξεπερνώ, αποφεύγω δυσκολία.// Οἱ δὲ : άλλοι 

(ιστορικοί).// ἔκβασις : απόβαση.// τιτρώσκομαι : τραυματίζομαι.// 

ξυμφέρομαι + δοτική : συμφωνώ με κάποιον.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα : «Οἱ δὲ καὶ 

μάχην λέγουσιν ἐν τῇ ἐκβάσει γενέσθαι τῶν Ἰνδῶν τῶν ξὺν τῷ παιδὶ τῷ 

Πώρου ἀφιγμένων …….. καὶ τοῦτον τρωθέντα ὑπὸ τοῦ παιδὸς τοῦ 

Πώρου.» 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Με ποιά περιγραφή από όσες μαρτυρούνται για την συγκεκριμένη μάχη 

εναντίον των Ινδών συμφωνεί ο Αρριανός και για ποιόν λόγο; 

Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να μεταφερθούν τα πτωτικά στον άλλον αριθμό, διατηρώντας την 

πτώση που βρίσκονται. : τοῖς ἅρμασι, τοὺς ἱπποτοξότας, τῷ παιδὶ, ὅτῳ, 

μέρος. 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

Γ3β. Να δοθεί το Απαρέμφατο Μέλλοντα και Παρακειμένου, στην ίδια 

φωνή, των παρακάτω ρηματικών τύπων : λέγουσιν, ἀφικέσθαι, 

ἀποθανεῖν, ἀκούσαντα, διαβέβηκεν.  

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 



                                            Νάτσης Δημήτρης  

 

Γ4α. Να διακριθούν οι ομοιόπτωτοι και οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί του 

παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου :  

«Καὶ γὰρ καὶ ἀφικέσθαι ξὺν μείζονι δυνάμει τὸν Πώρου παῖδα, καὶ αὐτόν 

τε Ἀλέξανδρον τρωθῆναι πρὸς αὐτοῦ καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ ἀποθανεῖν τὸν 

Βουκεφάλαν, φίλτατον Ἀλεξάνδρῳ ὄντα τὸν ἵππον, καὶ τοῦτον τρωθέντα 

ὑπὸ τοῦ παιδὸς τοῦ Πώρου.» 

Μονάδες 8 

 

Γ4β. Στις παρακάτω φράσεις η παθητική σύνταξη να τραπεί σε ενεργητική :  

- «(λέγουσιν) αὐτόν τε Ἀλέξανδρον τρωθῆναι πρὸς αὐτοῦ». 

- «Ἐκπεμφθῆναι μὲν γὰρ τὸν παῖδα ὑπὸ τοῦ Πώρου λέγει καὶ οὗτος». 

Μονάδες 2 
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ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

1ο ΘΕΜΑ : Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Δ, 1, 3-4 

Το έργο αυτό του Ξενοφώντα εντάσσεται στα φιλοσοφικά του και όχι στα 

ιστορικά. Πρόθεσή του είναι να παρουσιάσει και να εκθειάσει τον δάσκαλό του, τον 

φιλόσοφο Σωκράτη. Στο απόσπασμα ο ίδιος ο Ξενοφώντας, προσπαθώντας να 

σκιαγραφήσει την ιδιοσυγκρασία και αρετή του Σωκράτη, περιγράφει την 

διδασκαλία του δασκάλου του για την αξία της παιδείας. 

 

Οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἐπὶ πάντας ᾔει, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἰομένους φύσει 

ἀγαθοὺς εἶναι, μαθήσεως δὲ καταφρονοῦντας, ἐδίδασκεν ὅτι αἱ ἄρισται 

δοκοῦσαι εἶναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται, ἐπιδεικνύων τῶν τε ἵππων 

τοὺς εὐφυεστάτους, θυμοειδεῖς τε καὶ σφοδροὺς ὄντας, εἰ μὲν ἐκ νέων 

δαμασθεῖεν, εὐχρηστοτάτους καὶ ἀρίστους γιγνομένους, εἰ δὲ ἀδάμαστοι 

γένοιντο, δυσκαθεκτοτάτους καὶ φαυλοτάτους∙ καὶ τῶν κυνῶν τῶν 

εὐφυεστάτων, φιλοπόνων τε οὐσῶν καὶ ἐπιθετικῶν τοῖς θηρίοις, τὰς μὲν 

καλῶς ἀχθείσας ἀρίστας γίγνεσθαι πρὸς τὰς θήρας καὶ χρησιμωτάτας, 

ἀναγώγους δὲ γιγνομένας ματαίους τε καὶ μανιώδεις καὶ 

δυσπειθεστάτας. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς εὐφυεστάτους, 

ἐρρωμενεστάτους τε ταῖς ψυχαῖς ὄντας καὶ ἐξεργαστικωτάτους ὧν ἂν 

ἐγχειρῶσι, παιδευθέντας μὲν καὶ μαθόντας ἃ δεῖ πράττειν, ἀρίστους τε καὶ 

ὠφελιμωτάτους γίγνεσθαι∙ πλεῖστα γὰρ καὶ μέγιστα ἀγαθὰ ἐργάζεσθαι∙ 

ἀπαιδεύτους δὲ καὶ ἀμαθεῖς γενομένους κακίστους τε καὶ βλαβερωτάτους 

γίγνεσθαι. 

δυσκάθεκτος : ο δύσκολα συγκρατηθείς,  αδάμαστος. // ἐξεργαστικός : ο 

ικανός να εκτέλεσει κάτι. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Από το άνωθεν κείμενο να μεταφραστεί το απόσπασμα : «καὶ τῶν 

κυνῶν τῶν εὐφυεστάτων …….. κακίστους τε καὶ βλαβερωτάτους 

γίγνεσθαι». 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Πώς συνέδεε ο Σωκράτης την παιδεία με την ανθρώπινη φύση βάσει 

του αρχαίου κειμένου; 

Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να γίνει παραθετική αντικατάσταση στους παρακάτω τύπους :  

μάλιστα, καλῶς, μανιώδεις, ἀρίστους, κακίστους.  

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

   

   

   

   

   

Μονάδες 5 

 

Γ3β. Να μεταφερθούν οι παρακάτω τύποι του κειμένου στην Υποτακτική 

Ενεστώτα και Αορίστου στο γ΄ Ενικό, διατηρώντας την φωνή που 

βρίσκονται :  ᾔει, δέονται, ἀχθείσας, μαθόντας, δεῖ. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 
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Γ4α. Να δηλωθούν τα κατηγορούμενα στα υποκείμενα ή αντικείμενα 

των ρηματικών τύπων στο παρακάτω απόσπασμα :  

«Οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἐπὶ πάντας ᾔει, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἰομένους 

φύσει ἀγαθοὺς εἶναι, μαθήσεως δὲ καταφρονοῦντας, ἐδίδασκεν ὅτι 

αἱ ἄρισται δοκοῦσαι εἶναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται, 

ἐπιδεικνύων τῶν τε ἵππων τοὺς εὐφυεστάτους, θυμοειδεῖς τε καὶ 

σφοδροὺς ὄντας, εἰ μὲν ἐκ νέων δαμασθεῖεν, εὐχρηστοτάτους καὶ 

ἀρίστους γιγνομένους, εἰ δὲ ἀδάμαστοι γένοιντο, δυσκαθεκτοτάτους 

καὶ φαυλοτάτους∙»  

Μονάδες 6 

 

Γ4β. Να αναλυθούν οι μετοχές : παιδευθέντας καὶ μαθόντας. 

Μονάδες 2 

 

Γ4γ. «ὧν ἂν ἐγχειρῶσι» : Να αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος της 

δευτερεύουσας και να δικαιολογηθεί η πτώση του αναφορικού.  

Μονάδες 2 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Γ1. 

         και (δίδασκε) ότι από τα σκυλιά που είναι ικανά εκ φύσεως, 

φιλόπονα και ορμητικά προς τα θηρία, όσα εκπαιδεύονται ορθά γίνονται 

χρήσιμα…………………………………………………………………………… 

 

Γ2. 

  Ο Ξενοφώντας στο παρόν απόσπασμα μάς περιγράφει πώς ο Σωκράτης 

αποδείκνυε στους ακροατές-μαθητές του ότι η ανθρώπινη φύση, όσο πιο 

υψηλές δυνάμεις εκ φύσεως έχει, ………………………………………….. 

 

 

Γ3α. 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

μάλα μ μᾶλλον μάλιστα 

καλῶς κάλλιον κάλλιστα 

μανιώδεις μανιωδέστεροι μανιωδέστατοι 

ἀγαθοὺς ἀμείνονας/ἀμείνους ἀρίστους 

κακούς κακίονας/κακίους κακίστους 

 

 

Γ4α. 

- ἀγαθοὺς : κατηγορούμενο στο υποκείμενο-επιθετική μετοχή τοὺς μὲν 

οἰομένους του απαρεμφάτου εἶναι 

-ἄρισται : κατηγορούμενο στο υποκείμενο φύσεις του απαρεμφάτου 

εἶναι.  

……………………………………………………………………………………….. 
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8ο ΘΕΜΑ : Λυκούργου, κατὰ Λεωκράτους 109-111 

 

Στο απόσπασμα αυτό από την δίκη κατά του Λεωκράτη για λιποταξία 

(δημόσιο αδίκημα) ο Λυκούργος υπενθυμίζει στους Αθηναίους την στάση 

που κρατούσαν οι πρόγονοί τους στις μάχες και απέναντι στους 

προδότες, τονίζοντας πως οποιαδήποτε άλλη απόφαση από την 

θανατική καταδίκη θα προσβάλλει και εκείνους, αλλά θα δημιουργήσει 

και δεδικασμένο αρνησιπατρίας για την πόλη τους.  

 

Τοιγαροῦν ἐπὶ τοῖς ὁρίοις βίου μαρτύρια ἔστιν ἰδεῖν τῆς ἀρετῆς αὐτῶν 

ἀναγεγραμμένα ἀληθῆ πρὸς ἅπαντας τοὺς Ἕλληνας,  

ἐκείνοις μέν∙ 

“ὦ ξεῖν᾽, ἄγγειλον Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων 

πειθόμενοι νομίμοις”  

τοῖς δ᾽ ὑμετέροις προγόνοις∙ 

“Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι χρυσοφόρων Μήδων 

ἐστόρεσαν δύναμιν". 

Ταῦτα, ὦ Ἀθηναῖοι, καὶ μνημονεύεσθαι καλὰ καὶ τοῖς πράξασιν ἔπαινος 

καὶ τῇ πόλει δόξα ἀείμνηστος. Ἀλλ᾽ οὐχ ὃ Λεωκράτης πεποίηκεν, ἀλλ᾽ 

ἑκὼν τὴν ἐξ ἅπαντος τοῦ αἰῶνος συνηθροισμένην τῇ πόλει δόξαν 

κατῄσχυνεν. Ἐὰν μὲν οὖν αὐτὸν ἀποκτείνητε, δόξετε πᾶσι τοῖς Ἕλλησι 

καὶ ὑμεῖς τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων μισεῖν∙ εἰ δὲ μή, καὶ τοὺς προγόνους τῆς 

παλαιᾶς δόξης ἀποστερήσετε καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας μεγάλα βλάψετε. 

Οἱ γὰρ ἐκείνους μὴ θαυμάζοντες τοῦτον πειράσονται μιμεῖσθαι, 

νομίζοντες ἐκεῖνα μὲν παρὰ τοῖς πολεμίοις εὐδοκιμεῖν, παρ᾽ ὑμῖν δ᾽ 

ἀναίδειαν καὶ προδοσίαν καὶ δειλίαν κεκρίσθαι κάλλιστον. Εἰ δὲ μὴ 

δύνασθε ὑπ᾽ ἐμοῦ διδαχθῆναι ὃν τρόπον δεῖ πρὸς τοὺς τοιούτους ἔχειν, 

σκέψασθε ἐκείνους τίνα τρόπον ἐλάμβανον παρ᾽ αὐτῶν τὴν τιμωρίαν∙ 
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ὥσπερ γὰρ τὰ καλὰ τῶν ἔργων ἠπίσταντο ἐπιτηδεύειν, οὕτω καὶ τὰ 

πονηρὰ προῃροῦντο κολάζειν. Ἐκεῖνοι γάρ, ὦ ἄνδρες, θεωρήσατε ὡς 

ὠργίζοντο τοῖς προδόταις καὶ κοινοὺς ἐχθροὺς ἐνόμιζον εἶναι τῆς 

πόλεως. 

 

ὅριον βίου : ο τάφος // στορέννυμι ή στορῶ : καταβάλλω, συντρίβω // 

λαμβάνω τιμωρίαν (δίκην) : τιμωρώ. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να μεταφραστεί από το κείμενο το απόσπασμα : «Ἐὰν μὲν οὖν 

αὐτὸν ἀποκτείνητε, ……………… σκέψασθε ἐκείνους τίνα τρόπον 

ἐλάμβανον παρ᾽ αὐτῶν τὴν τιμωρίαν∙» 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Γιατί η περίπτωση αθωωτικής απόφασης για τον Λεωκράτη 

απαγορεύεται βάσει της αθηναϊκής παράδοσης; 

Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό τα πτωτικά, διατηρώντας την 

πτώση : ἀείμνηστος (στο θηλυκό γένος), ἑκὼν, πᾶσι, ὃν, ὦ ἄνδρες. 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 
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Γ3β. Να δοθεί στα παρακάτω ρήματα ο ίδιος τύπος στον Μέλλοντα και 

στον Παρακείμενο : πειθόμενοι, κατῄσχυνεν, ἀποκτείνητε (στην 

οριστική), ἔχειν,  προῃροῦντο. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

 

Γ4α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις (και να 

δηλωθεί ο όρος εξάρτησης ή προσδιορισμού τους) : μνημονεύεσθαι, 

ἑκὼν, τοῖς Ἕλλησι, μεγάλα, εὐδοκιμεῖν, κάλλιστον, ἐκείνους. 

Μονάδες 7 

 

 

Γ4β. Να αναγνωριστούν οι υποθετικοί λόγοι των παρακάτω 

αποσπασμάτων :  

«Ἐὰν μὲν οὖν αὐτὸν ἀποκτείνητε, δόξετε πᾶσι τοῖς Ἕλλησι καὶ ὑμεῖς 

τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων μισεῖν∙».  

 

«Εἰ δὲ μὴ δύνασθε ὑπ᾽ ἐμοῦ διδαχθῆναι ὃν τρόπον δεῖ πρὸς τοὺς 

τοιούτους ἔχειν, σκέψασθε ἐκείνους τίνα τρόπον ἐλάμβανον παρ᾽ 

αὐτῶν τὴν τιμωρίαν∙». Να τραπεί στο είδος της απλής σκέψης.                                                       

Μονάδες 3 
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προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις του μαθήματος στις διαφορετικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αλλαγές.  
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