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Θέμα Τράπεζας 15904 

Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος §§15-17.4, Οξφόρδη: Clarendon Press, 1907, ανατ. 

1966) 

 
Στον λόγο αυτό ο Αριστογείτονας κατηγορείται ότι, αν και οφειλέτης προς το κράτος, ασκεί 

κανονικά τα πολιτικά του δικαιώματα ενώπιον της Εκκλησίας. Αφού επισημάνθηκε η ευθύνη 

των δικαστών να διατηρήσουν με την απόφασή τους την αξιοπιστία και το κύρος τους, καθώς η 

ενοχή του κατηγορουμένου είχε ήδη αποδειχτεί, ο ομιλητής εκθέτει τη στάση του Αριστογείτονα 

απέναντι στους νόμους της πόλεως.  

 

Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἂν μεγάλην πόλιν οἰκῶσι κἂν 

μικράν, φύσει καὶ νόμοις διοικεῖται. Τούτων δ’ ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον καὶ κατ’ ἄνδρ’ 

ἴδιον τοῦ ἔχοντος, οἱ δὲ νόμοι κοινὸν καὶ τεταγμένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν. Ἡ μὲν οὖν φύσις, 

ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται· διόπερ τοὺς τοιούτους ἐξαμαρτάνοντας 

εὑρήσετε. Οἱ δὲ νόμοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον βούλονται, καὶ τοῦτο 

ζητοῦσιν, καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ, κοινὸν τοῦτο πρόσταγμ’ ἀπεδείχθη, πᾶσιν ἴσον καὶ 

ὅμοιον, καὶ τοῦτ’ ἔστι νόμος. ᾯ πάντας πείθεσθαι προσήκει διὰ πολλά, καὶ μάλισθ’ ὅτι 

πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν, δόγμα δ’ ἀνθρώπων φρονίμων, 

ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινή, 

καθ’ ἣν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει. Ἀλλὰ μὴν ὅτι νῦν Ἀριστογείτων τοῖς μὲν τῆς 

ἐνδείξεως δικαίοις ἅπασιν ἑάλωκεν, ἕτερος δ’ οὐδὲ εἷς ἔστιν ἀνεκτὸς αὐτῷ λόγος, περὶ 

τούτων ῥᾴδιον διδάξαι.  

Λεξιλόγιο 

τὸ δόγμα: η γνώμη, η απόφαση  

ἡ ἔνδειξις: η υποβολή καταγγελίας εναντίον κάποιου 

ἄτακτος: ο μη καθορισμένος 

φαῦλος: κατώτερης ποιότητας, ανήθικος 

ἐξαμαρτάνω: απομακρύνομαι από τον στόχο, σφάλλω, αμαρτάνω 

ἁλίσκομαι (ως δικανικός όρος): κηρύττομαι ένοχος, καταδικάζομαι 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων … 

καὶ τοῦτ’ ἔστι νόμος».  

Μονάδες 20  

 

Γ2.  Για ποιους λόγους,  σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι νόμοι αποτελούν τον 

ορθότερο ρυθμιστικό παράγοντα στη ζωή των ανθρώπων; 

Μονάδες 10  

 

Γ3.  

1. Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ἅπας: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος.  

ἀνθρώπων: τη δοτική του ενικού αριθμού. 

βίος: την κλητική του ενικού αριθμού. 

μεγάλην: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

πόλιν: τη δοτική του ενικού αριθμού. 

οἰκῶσι: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής αορίστου στην ίδια φωνή. 

διοικεῖται: το γ’ πρόσωπο ενικού αριθμού της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

ἐστὶν: τη γενική του ενικού αριθμού της μετοχής ενεστώτα στο θηλυκό γένος. 

τοῦ ἔχοντος: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄. 

τεταγμένον: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στη φωνή που βρίσκεται.  

Μονάδες 10  

ή 
2. Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

φύσις: τη δοτική του ενικού αριθμού. 

πονηρά: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. 

φαῦλα:  τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

τοιούτους: την ίδια πτώση στο θηλυκό γένος. 

συμφέρον: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος. 

βούλεται: το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου. 

ἐξαμαρτάνοντας: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής του αορίστου β΄ 

στην ίδια φωνή. 

εὑρήσετε: το ίδιο πρόσωπο και έγκλιση στον ενεστώτα. 

ζητοῦσιν: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική αορίστου στη φωνή που βρίσκεται 

ἔστι: το γ΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της υποτακτικής του αορίστου β΄. 

Μονάδες 10  

ή 
3. Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

πολλά: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

εὕρημα: τη δοτική του ενικού αριθμού. 

δῶρον: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

ἑκουσίων: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

δικαίοις: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. 
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πείθεσθαι: το α΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής του αορίστου β’. 

ζῆν: το απαρέμφατο του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. 

ἑάλωκεν: την ονομαστική του ενικού αριθμού της μετοχής ενεστώτα στο αρσενικό 

γένος. 

ἔστιν: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής του ενεστώτα. 

διδάξαι: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής του παθητικού μέλλοντα. 

Μονάδες 10  

 

Γ4.  

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου:  

ἄτακτον: είναι ………………………………………………… στο ………………  

ἐξαμαρτάνοντας: είναι ………………………………………………… στο ……  

πᾶσιν: είναι ………………………………………………… στο …………………  

ζῆν: είναι ………………………………………………… στο …………………….  

Ἀριστογείτων: είναι ………………………………………………… στο ………  

(μονάδες 5) 

 

 β. «Ἡ μὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται·»: Ο ομιλητής διατυπώνει 

έναν υποθετικό συλλογισμό θέλοντας να εκφράσει μία διαχρονική άποψη. Να 

διακρίνετε την υπόθεση από την απόδοση (μονάδες 2) και να αναγνωρίσετε το είδος του 

υποθετικού λόγου τεκμηριώνοντας την απάντησή σας (μονάδες 3).  

Μονάδες 10 
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Θέμα Τράπεζας 15943 

Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας §§1-3 (έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 

1955) 

Στον λόγο αυτόν, που εκφωνείται κατά τη διαδικασία της δοκιμασίας του Φίλωνα, ο κατήγορος 

- βουλευτής προσπαθεί να αποδείξει ότι ο δοκιμαζόμενος είναι ανάξιος να αναλάβει το 

βουλευτικό αξίωμα.  

 

Ὤιμην μέν, ὦ βουλή, οὐκ ἄν ποτ’ εἰς τοῦτο τόλμης Φίλωνα ἀφικέσθαι, ὥστε 

ἐθελῆσαι ὡς ὑμᾶς ἐλθεῖν δοκιμασθησόμενον· ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἕν τι μόνον ἀλλὰ πολλὰ 

τολμηρός ἐστιν, ἐγὼ δὲ ὀμόσας εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον τὰ βέλτιστα βουλεύσειν τῇ 

πόλει, ἔνεστί τε ἐν τῷ ὅρκῳ ἀποφανεῖν εἴ τίς τινα οἶδε τῶν λαχόντων ἀνεπιτήδειον ὄντα 

βουλεύειν, ἐγὼ τὴν κατὰ τουτουὶ Φίλωνος ποιήσομαι κατηγορίαν, οὐ μέντοι γε ἰδίαν 

ἔχθραν οὐδεμίαν μεταπορευόμενος, οὐδὲ τῷ δύνασθαι καὶ εἰωθέναι λέγειν ἐν ὑμῖν 

ἐπαρθείς, ἀλλὰ τῷ πλήθει τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ πιστεύων, καὶ τοῖς ὅρκοις οἷς ὤμοσα 

ἐμμένειν ἀξιῶν. Γνώσεσθε μὲν οὖν ὅτι οὐκ ἀπὸ ἴσης παρασκευῆς ἐγώ τε τοῦτον ἐλέγξω 

οἷός ἐστι καὶ οὗτος ἐπεχείρησε πονηρὸς εἶναι· ὅμως δ’ εἴ τι ἐγὼ ἐλλείποιμι τῷ λόγῳ τῆς 

κατηγορίας, οὐκ ἂν δίκαιος εἴη οὗτος διὰ τοῦτο ὠφεληθῆναι, ἀλλὰ μᾶλλον, ὅ,τι ἱκανῶς 

διδάξαιμι, ἐκ τούτων ἀποδοκιμασθῆναι.   

 

Λεξιλόγιο 

τόλμη : θράσος, τόλμη, θάρρος, αφοβία 

ἀποφαίνω: φανερώνω, παρουσιάζω, αποδεικνύω 

ἀνεπιτήδειος: ακατάλληλος, άχρηστος 

ὁμόσας < ὅμνυμι: αφού ορκίστηκα  

τουτουὶ: αυτού εδώ  

μεταπορευόμενος: εκδικούμενος  

ἔθω: συνηθίζω, είμαι συνηθισμένος 

ἐμμένω: μένω πιστός στον λόγο ή στον όρκο μου 

ἐπαίρομαι: υπερηφανεύομαι, παρακινούμαι, παρασύρομαι 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «ἐπειδὴ δὲ … ἐμμένειν 

ἀξιῶν».  

Μονάδες 20 

 

Γ2.  Έργο του προοιμίου είναι η εύνοια, η πρόσεξις και η ευμάθεια. Υπάρχουν τα 

στοιχεία αυτά στο προοίμιο του συγκεκριμένου λόγου; 

Μονάδες 10 

 

 

Γ3.  

1.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

βουλή: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

τόλμης: την κλητική του ενικού αριθμού. 

Φίλωνα: τη δοτική του ενικού αριθμού. 

πολλὰ: την ίδια πτώση, στο ίδιο γένος και αριθμό στον συγκριτικό βαθμό. 

ἐγὼ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο γ’ πρόσωπο. 

Ὤιμην (= ᾤμην): το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παθητικού αορίστου. 

ἀφικέσθαι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἐθελῆσαι: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

εἰσῆλθον: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. 

βουλεύσειν: το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

ή 

2.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

βουλευτήριον: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

βέλτιστα: την κλητική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος στον συγκριτικό βαθμό.  

τῇ πόλει: την αιτιατική  του ενικού αριθμού. 

ὅρκῳ: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

τινα: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

ἔνεστι:  το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἀποφανεῖν: το β’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ποιήσομαι: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

δύνασθαι: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

λέγειν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή 

Μονάδες 10 

ή 

3.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

πλήθει: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

ἁμαρτημάτων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

παρασκευῆς: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

κατηγορίας: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 
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λόγῳ: την κλητική του ενικού αριθμού.  

ἐμμένειν: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

πιστεύων: το α’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου στην ίδια φωνή. 

ἐπεχείρησε: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

ὠφεληθῆναι: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

διδάξαιμι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

 

Γ4.  α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου: 

Φίλωνα: είναι ……………………… στο ……………………… 

τῇ πόλει: είναι ……………………… στο ……………………… 

ἀποφανεῖν: είναι ……………………… στο ……………………… 

τῷ πλήθει: είναι ……………………… στο ……………………… 

τοῖς ὅρκοις: είναι ……………………… στο ……………………… 

πονηρὸς: είναι ……………………… στο ……………………… 

 (μονάδες 6) 

 

β. «εἴ τι ἐγὼ ἐλλείποιμι τῷ λόγῳ τῆς κατηγορίας, οὐκ ἂν δίκαιος εἴη οὗτος διὰ τοῦτο 

ὠφεληθῆναι»: Ο βουλευτής - κατήγορος του Φίλωνα διατυπώνει τη σκέψη του σχετικά 

με την κατηγορία που θα απευθύνει στον Φίλωνα με έναν υποθετικό λόγο. Να 

διακρίνετε την υπόθεση από την απόδοση και να χαρακτηρίσετε τον υποθετικό λόγο ως 

προς το είδος του αιτιολογώντας την απάντησή σας. (μονάδες 4)  

Μονάδες 10 
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Θέμα Τράπεζας 17219 

Πλάτων, Νόμοι 631b.3-d.2 (έκδ. του Burnet, J. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1907, ανατ. 

1967) 

Αντικείμενο του συγκεκριμένου πλατωνικού διαλόγου – όπως και στην Πολιτεία – είναι η 

οικοδόμηση ενός φανταστικού πολιτεύματος, η εύρυθμη λειτουργία του οποίου εξαρτάται από 

μία ιδεατή νομοθεσία. Στη συζήτηση παίρνουν μέρος ένας ανώνυμος Αθηναίος, ο Κρητικός 

Κλεινίας και ο Σπαρτιάτης Μέγγιλος. 

 

«Ὦ ξένε,» ἐχρῆν εἰπεῖν, «οἱ Κρητῶν νόμοι οὐκ εἰσὶν μάτην διαφερόντως ἐν πᾶσιν 

εὐδόκιμοι τοῖς Ἕλλησιν· ἔχουσιν γὰρ ὀρθῶς, τοὺς αὐτοῖς χρωμένους εὐδαίμονας 

ἀποτελοῦντες. Πάντα γὰρ τἀγαθὰ πορίζουσιν. Διπλᾶ δὲ ἀγαθά ἐστιν, τὰ μὲν 

ἀνθρώπινα, τὰ δὲ θεῖα· ἤρτηται δ' ἐκ τῶν θείων θάτερα, καὶ ἐὰν μὲν δέχηταί τις τὰ 

μείζονα πόλις, κτᾶται καὶ τὰ ἐλάττονα, εἰ δὲ μή, στέρεται ἀμφοῖν. Ἔστι δὲ τὰ μὲν 

ἐλάττονα ὧν ἡγεῖται μὲν ὑγίεια, κάλλος δὲ δεύτερον, τὸ δὲ τρίτον ἰσχὺς εἴς τε δρόμον καὶ 

εἰς τὰς ἄλλας πάσας κινήσεις τῷ σώματι, τέταρτον δὲ δὴ πλοῦτος οὐ τυφλὸς ἀλλ' ὀξὺ 

βλέπων, ἄνπερ ἅμ' ἕπηται φρονήσει· ὃ δὴ πρῶτον αὖ τῶν θείων ἡγεμονοῦν ἐστιν 

ἀγαθῶν, ἡ φρόνησις, δεύτερον δὲ μετὰ νοῦ σώφρων ψυχῆς ἕξις, ἐκ δὲ τούτων μετ' 

ἀνδρείας κραθέντων τρίτον ἂν εἴη δικαιοσύνη, τέταρτον δὲ ἀνδρεία. Ταῦτα δὲ πάντα 

ἐκείνων ἔμπροσθεν τέτακται φύσει, καὶ δὴ καὶ τῷ νομοθέτῃ τακτέον οὕτως». 

 

Λεξιλόγιο 

εὐδόκιμος: αυτός που έχει καλή φήμη, τιμημένος, ένδοξος 

εὐδαίμων: ευτυχισμένος, μακάριος 

πορίζω: εξασφαλίζω 

ἤρτηται: ἐξήρτηται: εξαρτώνται 

θάτερα: τὰ ἕτερα 

ἀμφοῖν: και τα δύο 

τῷ νομοθέτῃ τακτέον οὕτως: ο νομοθέτης πρέπει να τα παρατάξει μ' αυτή τη σειρά 

κραθέντων <  κεράννυμι: ανακατεύω, αναμειγνύω  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἐλάττονα … 

τῷ νομοθέτῃ τακτέον οὕτως». 

Μονάδες 20 

 

Γ2.  Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον Αθηναίο, οι νόμοι των Κρητών είναι πιο 

επιτυχημένοι από τους νόμους των άλλων Ελλήνων; 

Μονάδες 10 

 

Γ3.  

1.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ξένε: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

νόμοι: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

πᾶσιν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

τοῖς Ἕλλησιν: τη γενική του ενικού αριθμού. 

ὀρθῶς: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

ἐχρῆν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

εἰπεῖν: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

εἰσὶν: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού. 

ἔχουσιν: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. 

ἀποτελοῦντες: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια 

φωνή 

Μονάδες 10 

ή 
2.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

πάντα: τη γενική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. 

ἀνθρώπινα: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο γένος που βρίσκεται. 

μείζονα: τη γενική του ενικού αριθμού στον θετικό βαθμό στο ουδέτερο γένος. 

πόλις: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

κάλλος: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

πορίζουσιν: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

δέχηται: το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου στην ίδια φωνή. 

κτᾶται: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

στέρεται: τη δοτική πληθυντικού της μετοχής θηλυκού γένους ενεστώτα στην ίδια 

φωνή. 

ἡγεῖται: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

ή 
3.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ὃ: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

πρῶτον: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

φρόνησις: τη δοτική του ενικού αριθμού. 
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νοῦ: την ονομαστική του ενικού αριθμού. 

ἕξις: τη γενική του ενικού αριθμού. 

βλέπων: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἕπηται: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. 

κραθέντων: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου. 

εἴη: το απαρέμφατο του ενεστώτα. 

τέτακται: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

 

Γ4.  α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου: 

πᾶσιν: είναι ………………………………………………… στο ………………… 

εὐδόκιμοι: είναι ………………………………………………… στο ……………. 

αὐτοῖς: είναι ………………………………………………… στο ………………… 

τίς: είναι ………………………………………………… στο ……………………… 

ταῦτα: είναι ………………………………………………… στο …………………. 

(μονάδες 5) 

 

β. «ἤρτηται δ' ἐκ τῶν θείων θάτερα, καὶ ἐὰν μὲν δέχηταί τις τὰ μείζονα πόλις, κτᾶται καὶ 

τὰ ἐλάττονα (…)»: Στο παραπάνω απόσπασμα ο ομιλητής διατυπώνει έναν υποθετικό 

λόγο θέλοντας να εκφράσει μία διαχρονική άποψη. Να διακρίνετε την υπόθεση και την 

απόδοση (μονάδες 2) και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου, 

τεκμηριώνοντας την απάντησή σας (μονάδες 3). 

Μονάδες 10 
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Θέμα Τράπεζας 15905 

Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου §§1-3 (έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955) 

Ο ομιλητής, άνθρωπος με φυσική αναπηρία, μιλώντας στη Βουλή των Πεντακοσίων, προσπαθεί 

να διατηρήσει το δικαίωμα να λαμβάνει το ετήσιο χρηματικό επίδομα που χορηγούσε το δημόσιο 

ταμείο στους ανάπηρους και τους φτωχούς.  

 

Ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα 

τοῦτον, εἰ πρότερον οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ’ ἧς τοῦ βίου λόγον δοίην, νυνὶ διὰ τοῦτον 

εἴληφα. Kαὶ πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ 

βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ φθόνου· διὰ γὰρ οὐδὲν ἄλλο 

μοι δοκεῖ παρασκευάσαι τόνδε μοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ φθόνον. Kαίτοι ὅστις τούτοις 

φθονεῖ οὓς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι, τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος ἀποσχέσθαι δοκεῖ πονηρίας; Eἰ μὲν 

γὰρ ἕνεκα χρημάτων με συκοφαντεῖ – · εἰ δ’ ὡς ἐχθρὸν ἑαυτοῦ με τιμωρεῖται, ψεύδεται· 

διὰ γὰρ τὴν πονηρίαν αὐτοῦ οὔτε φίλῳ οὔτε ἐχθρῷ πώποτε ἐχρησάμην αὐτῷ. Ἤδη 

τοίνυν, ὦ βουλή, δῆλός ἐστι φθονῶν, ὅτι τοιαύτῃ κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων 

εἰμὶ πολίτης. Καὶ γὰρ οἶμαι δεῖν, ὦ βουλή, τὰ τοῦ σώματος δυστυχήματα τοῖς τῆς ψυχῆς 

ἐπιτηδεύμασιν ἰᾶσθαι, εἰκότως. Εἰ γὰρ ἐξ ἴσου τῇ συμφορᾷ καὶ τὴν διάνοιαν ἕξω καὶ τὸν 

ἄλλον βίον διάξω, τί τούτου διοίσω; 

 

 

Λεξιλόγιο 

ὀλίγου δέω: δεν απέχω πολύ από, δεν είμαι μακριά από 

πρόφασις: αφορμή, αιτιολογία 

πειρῶμαι: προσπαθώ 

ἐλεῶ: λυπάμαι 

ἀπέχομαι: απομακρύνω, αποκρούω 

ἐπιτήδευμα: εργασία, ασχολία, επάγγελμα, ενέργεια, συνήθεια 

ἰῶμαι: γιατρεύομαι, επανακάμπτω 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Kαὶ πειράσομαι … 

ἐχρησάμην αὐτῷ».  

Μονάδες 20  

 

Γ2.  Ποια είναι, σύμφωνα με τον ρήτορα, τα κίνητρα που οδήγησαν τον κατήγορό του 

να του απευθύνει τη συγκεκριμένη κατηγορία; 

Μονάδες 10  

 

Γ3.  

1. Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ὀλίγου: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

χάριν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

βουλή: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

ἀγῶνα: την κλητική του ενικού αριθμού. 

πρότερον: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό 

ἔχειν: το απαρέμφατο του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. 

παρεσκεύασε: το απαρέμφατο του μέλλοντα στη μέση φωνή. 

εἴληφα: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 

πειράσομαι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἐπιδεῖξαι: το α΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10  

ή 
 

2.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ἐμαυτὸν: τη γενική του ενικού αριθμού στο β΄ πρόσωπο στο αρσενικό γένος της ίδιας 

αντωνυμίας.  

τῆσδε: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. 

ἐπαίνου: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

μᾶλλον: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθμό. 

οὐδὲν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. 

βεβιωκότα: το απαρέμφατο του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. 

δοκεῖ: το γ΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της προστακτικής ενεστώτα. 

παρασκευάσαι: το β΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της οριστικής του ίδιου χρόνου στην 

ίδια φωνή. 

φθονεῖ: το γ΄ πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού της οριστικής παρατατικού στην ίδια 

φωνή. 

ἀποσχέσθαι: το β΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της προστακτικής του ίδιου χρόνου 

στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10  

ή 
3.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

χρημάτων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 
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ἑαυτοῦ: τον ίδιο τύπο στον πληθυντικό αριθμό. 

φίλῳ: την ίδια πτώση και αριθμό στο ίδιο γένος στον συγκριτικό βαθμό. 

βελτίων: τη γενική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος στον θετικό βαθμό. 

εἰμὶ: το απαρέμφατο του μέλλοντα. 

ἐχρησάμην: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

οἶμαι: το β΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της οριστικής ενεστώτα. 

ἕξω: το γ΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

διάξω: το γ΄ πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού της οριστικής αορίστου β΄ στην ίδια 

φωνή. 

διοίσω: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10  

 

Γ4.  α. «ἐπιδεῖξαι, παρασκευάσαι, ἀποσχέσθαι»: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική 

λειτουργία των υπογραμμισμένων απαρεμφάτων του κειμένου (μονάδες 3) 

επισημαίνοντας αντίστοιχα το φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας ή ετεροπροσωπίας 

(μονάδες 3).  

β.  Να εντοπίσετε στο κείμενο μία αιτιολογική πρόταση με την οποία ο ομιλητής 

αιτιολογεί κάποιο συναίσθημα, και στη συνέχεια να την αναγνωρίσετε ως προς την 

εισαγωγή και την εκφορά της. (μονάδες 4)  

Μονάδες 10 
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Θέμα Τράπεζας 15920 

Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ Ἡρώδου φόνου §§74-76 (εκδ. του Gernet, L. Παρίσι: Les Belles 

Lettres, 1923, ανατ. 1965) 

Ο Έλος ή Ευθίξεος κατηγορείται για τον φόνο του Ηρώδη σε ένα κοινό τους ταξίδι. Στο 

απόσπασμα αναφέρεται στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, λέγοντας ότι θα αντικρούσει τις 

κατηγορίες όσων υποστήριζαν ότι ο πατέρας του, πλούσιος Μυτιληναίος, ήταν από τους 

πρωτεργάτες στην αποστασία του νησιού από την αθηναϊκή συμμαχία (428 π.Χ.). 

Δεῖ δέ με καὶ ὑπὲρ τοῦ πατρὸς ἀπολογήσασθαι. Καίτοι γε πολλῷ μᾶλλον εἰκὸς ἦν 

ἐκεῖνον ὑπὲρ ἐμοῦ ἀπολογήσασθαι πατέρα ὄντα· ὁ μὲν γὰρ πολλῷ πρεσβύτερός ἐστι 

τῶν ἐμῶν πραγμάτων, ἐγὼ δὲ πολλῷ νεώτερος τῶν ἐκείνῳ πεπραγμένων. Καὶ εἰ μὲν ἐγὼ 

τούτου ἀγωνιζομένου κατεμαρτύρουν ἃ μὴ σαφῶς ᾔδη, ἀκοῇ δὲ ἠπιστάμην, δεινὰ ἂν 

ἔφη πάσχειν ὑπ’ ἐμοῦ· νῦν δὲ ἀναγκάζων ἐμὲ ἀπολογεῖσθαι ὧν ἐγὼ πολλῷ νεώτερός 

εἰμι καὶ λόγῳ οἶδα, ταῦτα οὐ δεινὰ ἡγεῖται εἰργάσθαι. Ὅμως μέντοι καθ' ὅσον ἐγὼ οἶδα, 

οὐ προδώσω τὸν πατέρα κακῶς ἀκούοντα ἐν ὑμῖν ἀδίκως. Καίτοι τάχ’ ἂν σφαλείην, ἃ 

ἐκεῖνος ὀρθῶς ἔργῳ ἔπραξε, ταῦτ’ ἐγὼ λόγῳ μὴ ὀρθῶς εἰπών· ὅμως δ’ οὖν 

κεκινδυνεύσεται. Πρὶν μὲν γὰρ τὴν ἀπόστασιν τὴν Μυτιληναίων γενέσθαι, ἔργῳ τὴν 

εὔνοιαν ἐδείκνυε τὴν εἰς ὑμᾶς· ἐπειδὴ δὲ ἡ πόλις ὅλη κακῶς ἐβουλεύσατο ἀποστᾶσα καὶ 

ἥμαρτε [τῆς ὑμετέρας γνώμης], μετὰ τῆς πόλεως ὅλης ἠναγκάσθη συνεξαμαρτεῖν. 

Λεξιλόγιο 

πρέσβυς, -εως: μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος. 

ἀγωνίζομαι: διεξάγω δικαστικό αγώνα. 

καταμαρτυρῶ: καταθέτω μαρτυρία. 

λόγῳ ὀρθῶς λέγω: διατυπώνω με ορθά, κατάλληλα λόγια. 

κακῶς ἀκούω: κακολογούμαι 

ἡ ἀπόστασις: η αποστασία 

συνεξαμαρτάνω: συμμερίζομαι το λάθος 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δεῖ δέ με καὶ… δεινὰ ἡγεῖται 

εἰργάσθαι». 

Μονάδες 20 

Γ2.  Ποια είναι η δυσκολία που δηλώνει πως θα αντιμετωπίσει ο ρήτορας στην 

προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον πατέρα του; 

Μονάδες 10 

Γ3.  

1. Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

πατρὸς: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

μᾶλλον: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθμό. 

ἐμοῦ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο πρόσωπο. 

νεώτερος: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος στον θετικό βαθμό. 

πραγμάτων: τη γενική του ενικού αριθμού. 

ἀπολογήσασθαι: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἦν: τη γενική του ενικού αριθμού της μετοχής του μέλλοντα στο θηλυκό γένος. 

πεπραγμένων: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 

ἀγωνιζομένου: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια 

φωνή. 

κατεμαρτύρουν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

ή 

2.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

τούτου: τη δοτική του πληθυντικού στο θηλυκό γένος. 

ἃ: τη γενική του ενικού στο ουδέτερο γένος. 

σαφῶς: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό.  

ἀκοῇ: την ονομαστική του ενικού αριθμού. 

δεινὰ: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος στον υπερθετικό βαθμό. 

λόγῳ: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 
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ᾔδη: το απαρέμφατο του ενεστώτα. 

ἠπιστάμην: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἔφη: την ονομαστική του ενικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο αρσενικό γένος. 

πάσχειν: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

ἀναγκάζων: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

ή 

3.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ἐκεῖνος: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

ὀρθῶς: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

ἔργῳ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

ἀπόστασιν: τη γενική του ενικού αριθμού. 

εὔνοιαν: τη δοτική του ενικού αριθμού. 

ἔπραξε: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή. 

εἰπών: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. 

κεκινδυνεύσεται: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

γενέσθαι: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα. 

συνεξαμαρτεῖν: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

Γ4.  α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων/φράσεων του κειμένου: 

ἀπολογήσασθαι: είναι …………………………………… στο …………………. 

πατέρα: είναι …………………………………… στο …………………………….. 

τῶν πεπραγμένων: είναι …………………………………… στο ………………. 

δεινά: είναι …………………………………… στο ……………………………….. 

ὅλη: είναι …………………………………… στο ………………………………… 

(μονάδες 5) 
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β. «ἐπειδὴ δὲ ἡ πόλις ὅλη κακῶς ἐβουλεύσατο ἀποστᾶσα καὶ ἥμαρτε [τῆς ὑμετέρας 

γνώμης], μετὰ τῆς πόλεως ὅλης ἠναγκάσθη συνεξαμαρτεῖν»: Να διακρίνετε τις 

προτάσεις στο παραπάνω απόσπασμα και να προσδιορίσετε το είδος της/των 

δευτερεύουσας/ουσών πρότασης/προτάσεων. 

(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
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Θέμα Τράπεζας 17176 

Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ χορευτοῦ §§24-25 (έκδ. του Gernet, L. Παρίσι: Les Belles Lettres, 

1923, ανατ. 1965) 

Το 419 π.Χ. κατά τη διάρκεια των δοκιμών διθυραμβικού χορού παίδων με αφορμή μία 

θρησκευτική εορτή στην Αθήνα, ένα από τα αγόρια του χορού πέθανε, όταν του έδωσαν να πιει 

κάτι. Ο αδερφός του νεκρού αγοριού μήνυσε τον χορηγό, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον 

θάνατο. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο κατήγορος υποκινείται από αντιπάλους του, που 

ήθελαν με αυτό τον τρόπο να τον εξουδετερώσουν πολιτικά και κοινωνικά, επειδή ήταν ισχυρό 

πρόσωπο. 

Καὶ ταῦτα ἐμοῦ προκαλουμένου καὶ λέγοντος ἐν τῷ δικαστηρίῳ, οὗ καὶ αὐτοὶ οἱ 

δικασταὶ καὶ ἕτεροι ἰδιῶται πολλοὶ μάρτυρες παρῆσαν, οὔτε τότε παραχρῆμα οὔτε 

ὕστερον ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ οὐδεπώποτε ἠθέλησαν ἐλθεῖν ἐπὶ τοῦτο τὸ δίκαιον, εὖ 

εἰδότες ὅτι οὐκ ἂν τούτοις κατ' ἐμοῦ ἔλεγχος ἐγίγνετο οὗτος, ἀλλ' ἐμοὶ κατὰ τούτων, ὅτι 

οὐδὲν δίκαιον οὐδ' ἀληθὲς ᾐτιῶντο. Ἐπίστασθε δὲ, ὦ ἄνδρες, ὅτι αἱ ἀνάγκαι αὗται 

ἰσχυρόταται καὶ μέγισταί εἰσι τῶν ἐν ἀνθρώποις, καὶ ἔλεγχοι ἐκ τούτων σαφέστατοι καὶ 

πιστότατοι περὶ τοῦ δικαίου, ὅπου εἶεν μὲν ἐλεύθεροι πολλοὶ οἱ συνειδότες, εἶεν δὲ 

δοῦλοι, καὶ ἐξείη μὲν τοὺς ἐλευθέρους ὅρκοις καὶ πίστεσιν ἀναγκάζειν, ἃ τοῖς ἐλευθέροις 

μέγιστα καὶ περὶ πλείστου ἐστίν, ἐξείη δὲ τοὺς δούλους ἑτέραις ἀνάγκαις, ὑφ' ὧν καὶ ἢν 

μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι κατειπόντες, ὅμως ἀναγκάζονται τἀληθῆ λέγειν· ἡ γὰρ 

παροῦσα ἀνάγκη ἑκάστῳ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς μελλούσης ἔσεσθαι. 

Λεξιλόγιο 

παραχρῆμα: αμέσως 

αἰτιῶμαι: μέμφομαι, κατηγορώ, κατακρίνω 

πίστις: η ένορκη διαβεβαίωση, ο λόγος της τιμής (εδώ) 

οἱ συνειδότες: αυτοί που γνωρίζουν 

περὶ πλείστου: τα πιο σημαντικά 

ἀνάγκαις: με άλλα μέσα εξαναγκασμού 

καταλέγω: λέω την αλήθεια 

ἔξεστι: είναι δυνατόν
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπίστασθε δὲ, ὦ ἄνδρες, … 

ἀναγκάζονται τἀληθῆ λέγειν·». 

Μονάδες 20 

Γ2.  Ποιες είναι οι συνθήκες, σύμφωνα με τον ρήτορα, που μπορούν να οδηγήσουν  σε 

ακριβή και αξιόπιστο έλεγχο των μαρτύρων; 

Μονάδες 10 

Γ3.  

1.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ταῦτα: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

δικαστηρίῳ: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού. 

ἕτεροι: τη δοτική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. 

ἰδιῶται: την κλητική του ενικού αριθμού. 

πολλοὶ: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον συγκριτικό βαθμό. 

προκαλουμένου: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή. 

λέγοντος: το β’ ενικό πρόσωπο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

παρῆσαν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἠθέλησαν: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

ἐλθεῖν: τη γενική του ενικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο ουδέτερο γένος.  

Μονάδες 10 

ή 

2.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

μάρτυρες: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

εὖ: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. 

ἔλεγχος: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

οὐδὲν: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

μέγισται: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον θετικό βαθμό. 

εἰδότες: το απαρέμφατο του αορίστου β’.   
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ἐγίγνετο: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β’. 

ᾐτιῶντο: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα. 

ἐπίστασθε: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

εἰσί: το απαρέμφατο του μέλλοντα.  

Μονάδες 10 

ή 

3.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ὅρκοις: τη γενική του ενικού αριθμού. 

πίστεσιν: τη δοτική του ενικού αριθμού. 

πλείστου: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος στον συγκριτικό βαθμό. 

ἀνάγκαις: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

δούλους: την κλητική του ενικού αριθμού. 

ἐξείη: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού. 

ἀναγκάζειν: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου στην ίδια φωνή. 

μέλλωσιν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἀποθανεῖσθαι: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

κατειπόντες: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή.  

 Μονάδες 10 

Γ4.  α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου: 

παντί: είναι ………………………………………………… στο ………………….. 

εἰδότες: είναι ………………………………………………… στο ……………….. 

ἰσχυρόταται: είναι ………………………………………………… στο …………. 

ἀναγκάζειν: είναι ………………………………………………… στο ………….. 

τἀληθῆ: είναι ………………………………………………… στο ……………….. 

τῆς μελλούσης: είναι ………………………………………………… στο ……… 

(μονάδες 6) 
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β. «ὅτι αἱ ἀνάγκαι αὗται ἰσχυρόταται καὶ μέγισταί εἰσι τῶν ἐν ἀνθρώποις»: Να 

αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, την εισαγωγή και την εκφορά της, και να 

δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία. (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 
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Θέμα Τράπεζας 15873 

Λυσίας, Δήμου Καταλύσεως Ἀπολογία §§15-17.3 (έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: 

Sansoni, 1955) 

Ο ομιλητής στην πίστιν – ἀπόδειξιν του λόγου του υποστήριξε ότι κανείς δεν έρχεται στον κόσμο 

με διαμορφωμένες πολιτικές απόψεις, αλλά ότι οι πολιτικές επιλογές του καθενός 

διαμορφώνονται με βάση τα συμφέροντά του. Τόνισε, μάλιστα, ότι όσοι δεν υπέστησαν δεινά 

κατά την περίοδο του δημοκρατικού πολιτεύματος δεν είχαν λόγους να επιζητούν την ανατροπή 

του.  

Ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων ἄξιον 

σκέψασθαι. Ἐγὼ γὰρ τοιοῦτον ἐμαυτὸν ἐν ταῖς τῆς πόλεως συμφοραῖς παρέσχον ὥστε, 

εἰ πάντες τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχον ἐμοί, μηδένα ἂν ὑμῶν μηδεμιᾷ χρήσασθαι συμφορᾷ. 

Ὑπ’ ἐμοῦ γὰρ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ οὔτε ἀπαχθεὶς οὐδεὶς φανήσεται, οὔτε τῶν ἐχθρῶν οὐδεὶς 

τετιμωρημένος, οὔτε τῶν φίλων εὖ πεπονθώς. (Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἄξιον θαυμάζειν· εὖ 

μὲν γὰρ ποιεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ χαλεπὸν ἦν, ἐξαμαρτάνειν δὲ τῷ βουλομένῳ ῥᾴδιον). 

Οὐ τοίνυν οὐδ’ εἰς τὸν κατάλογον Ἀθηναίων καταλέξας οὐδένα φανήσομαι, οὐδὲ 

δίαιταν καταδιαιτησάμενος οὐδενός, οὐδὲ πλουσιώτερος ἐκ τῶν ὑμετέρων γεγονὼς 

συμφορῶν. Καίτοι εἰ τοῖς τῶν γεγενημένων κακῶν αἰτίοις ὀργίζεσθε, εἰκὸς καὶ τοὺς 

μηδὲν ἡμαρτηκότας βελτίους ὑφ’ ὑμῶν νομίζεσθαι. Καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

μεγίστην ἡγοῦμαι περὶ ἐμαυτοῦ τῇ δημοκρατίᾳ πίστιν δεδωκέναι. 

Λεξιλόγιο 

ἐμαυτὸν παρέσχον: αποδείχτηκα 

χρῶμαι συμφορᾷ: παθαίνω συμφορά 

ἀπάγω: οδηγώ στη φυλακή, μεταφέρω μακριά 

εἰς τὸν κατάλογον Ἀθηναίων καταλέγω: συμπεριλαμβάνω στον κατάλογο των μη 

Αθηναίων 

καταδιαιτῶμαι δίαιταν: ζητώ την εύνοια κάποιου 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἔτι τοίνυν… ῥάδιον)». 

Μονάδες 20 

Γ2.  Με ποια επιχειρήματα αποδεικνύει ο κατηγορούμενος, συνεργάτης των 

τριάκοντα,  ότι  κατά τη συγκεκριμένη  περίοδο η συμπεριφορά του ήταν άψογη; 

Μονάδες 10 

Γ3.  

1.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ἄνδρες: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

δικασταί: την κλητική του ενικού αριθμού. 

ἐμοὶ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο γ’ πρόσωπο. 

ἐμαυτὸν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος του γ’ προσώπου. 

πόλεως: τη δοτική του ενικού αριθμού. 

πεπραγμένων: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παρακειμένου στην ίδια 

φωνή. 

παρέσχον: το απαρέμφατο του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. 

χρήσασθαι: το β’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

φανήσεται: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή. 

τετιμωρημένος: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντέλικου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

ή 

2.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

συμφορᾷ: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

οὐδεὶς: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. 

ἐχθρῶν: το ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στο συγκριτικό βαθμό. 

εὖ: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. 

χαλεπὸν: τη γενική του ενικού αριθμού του υπερθετικού βαθμού στο θηλυκό γένος. 

πεπονθώς: το β’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
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θαυμάζειν: το απαρέμφατο του αορίστου στην ίδια φωνή. 

ποιεῖν: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἦν: το β’ ενικό πρόσωπο της  ευκτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἐξαμαρτάνειν: το απαρέμφατο του παρακειμένου ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

ή 

3.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ῥᾴδιον: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. 

κατάλογον: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

βελτίους: το ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στον υπερθετικό βαθμό. 

αἰτίοις: τη γενική του ενικού αριθμού. 

πίστιν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

καταλέξας: το απαρέμφατο του αόριστου β’ στην ίδια φωνή. 

νομίζεσθαι: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

γεγονὼς: το β’ ενικό  πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού. 

ἡγοῦμαι: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα.  

δεδωκέναι: το α’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή.  

 

Γ4.  α. «Ὑπ’ ἐμοῦ… συμφορῶν»: Να εντοπίσετε στο συγκεκριμένο απόσπασμα του 

κειμένου τις μετοχές με τις οποίες καταδεικνύεται το ήθος του ομιλητή κατά την περίοδο 

της διακυβέρνησης των Τριάκοντα. Να τις αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους. (μονάδες 

6) 

β.  «Καίτοι … νομίζεσθαι»: Ο ομιλητής, απευθυνόμενος στους δικαστές, διατυπώνει 

έναν υποθετικό λόγο. Να τον αναγνωρίσετε ως προς το είδος του και να δικαιολογήσετε 

την επιλογή σας. (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 
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Θέμα Τράπεζας 16004 

Ἀνδοκίδης, Περὶ τῶν μυστηρίων §§1-2 (έκδ. του Dalmeyda, G. Παρίσι: Les Belles 

Lettres, 1930, ανατ. 1966) 

Σε αυτήν τη δίκη ο Ανδοκίδης επιχειρεί να αντικρούσει την κατηγορία ότι παραβίασε το 

διάταγμα του Ισοτιμίδη, που απαγόρευε στους ασεβείς να εισέρχονται στα ιερά και να 

παρευρίσκονται στα Ελευσίνια Μυστήρια.  

 

Τὴν μὲν παρασκευήν, ὦ ἄνδρες, καὶ τὴν προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν, ὥστ’ 

ἐμὲ κακῶς ποιεῖν ἐκ παντὸς τρόπου καὶ δικαίως καὶ ἀδίκως, ἐξ ἀρχῆς ἐπειδὴ τάχιστα 

ἀφικόμην εἰς τὴν πόλιν ταυτηνί, σχεδόν τι πάντες ἐπίστασθε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων 

πολλοὺς λόγους ποιεῖσθαι· ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, δεήσομαι ὑμῶν δίκαια καὶ ὑμῖν τε ῥᾴδια 

χαρίζεσθαι καὶ ἐμοὶ ἄξια πολλοῦ τυχεῖν παρ’ ὑμῶν. Πρῶτον μὲν ἐνθυμηθῆναι ὅτι νῦν 

ἐγὼ ἥκω οὐδεμιᾶς μοι ἀνάγκης οὔσης παραμεῖναι, οὔτ’ ἐγγυητὰς καταστήσας οὔθ’ ὑπὸ 

δεσμῶν ἀναγκασθείς, πιστεύσας δὲ μάλιστα μὲν τῷ δικαίῳ, ἔπειτα δὲ καὶ ὑμῖν, 

γνώσεσθαι τὰ δίκαια καὶ μὴ περιόψεσθαί με ἀδίκως ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν 

διαφθαρέντα, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον σώσειν δικαίως κατά τε τοὺς νόμους τοὺς ὑμετέρους 

καὶ τοὺς ὅρκους οὓς ὑμεῖς ὀμόσαντες μέλλετε τὴν ψῆφον οἴσειν.  

 

Λεξιλόγιο 

περιοράω-ῶ: παραβλέπω, επιτρέπω, ανέχομαι  

ὄμνυμι: ορκίζομαι 

παρασκευή: προετοιμασία, προμήθεια, τέχνασμα 

κακῶς ποιῶ: βλάπτω 

δέομαι + γενική + τελικό απαρέμφατο = παρακαλώ κάποιον να… 

χαρίζομαι τινί: κάνω χάρη σε κάποιον, ευνοώ, υποχωρώ 

τυγχάνω τινός: πετυχαίνω 

ἐνθυμοῦμαι: σκέπτομαι, συλλογίζομαι, εξετάζω 

μέλλω: σκοπεύω, αναβάλλω, πρόκειται να 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τὴν μὲν παρασκευήν, … 

τυχεῖν παρ’ ὑμῶν».  

Μονάδες 20  

 

Γ2.  Πώς παρουσιάζει τον εαυτό του ο ρήτορας και ποιες οι παραινέσεις του στο 

ακροατήριο; 

Μονάδες 10  

 

Γ3. 

1. Τὴν μὲν παρασκευήν, ὦ ἄνδρες, καὶ τὴν προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν, ὥστ’ ἐμὲ 

κακῶς ποιεῖν ἐκ παντὸς τρόπου καὶ δικαίως καὶ ἀδίκως, ἐξ ἀρχῆς ἐπειδὴ τάχιστα ἀφικόμην 

εἰς τὴν πόλιν ταυτηνί, σχεδόν τι πάντες ἐπίστασθε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων πολλοὺς 

λόγους ποιεῖσθαι.  

α.  Να εντοπίσετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του αποσπάσματος και να τα 

μεταφέρετε στη δοτική ενικού και πληθυντικού. (Μονάδες 4) 

β.  Να μεταφέρετε τα επιρρήματα του αποσπάσματος στους άλλους βαθμούς 

παραθετικών. (Μονάδες 4) 

γ.  ποιεῖσθαι: να γράψετε το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής 

ενεστώτα και το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού της ευκτικής ενεστώτα. (Μονάδες 2) 

Μονάδες 10  

ή 
2. Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

παρασκευήν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

ἄνδρες: την κλητική του ενικού αριθμού. 

πάντες: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος. 

ὑμῶν: τον ίδιο τύπο στο  γ΄ πρόσωπο της αντωνυμίας. 

δίκαια: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. 

ποιεῖν: το γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής ενεστώτα. 

γνώσεσθαι: το απαρέμφατο του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. 

ἀφικόμην: το β΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

χαρίζεσθαι: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

παραμεῖναι: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10  

ή 
3. Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται:  

προθυμίαν: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

ἐχθρῶν: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

πολλοὺς: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. 

λόγους: την κλητική του ενικού αριθμού. 

ἐγγυητὰς: την κλητική του ενικού αριθμού. 

ἐπίστασθε: το ίδιο πρόσωπο στην ευκτική του ίδιου χρόνου. 

δεήσομαι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
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τυχεῖν: το α΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής ενεστώτα. 

ἐνθυμηθῆναι: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής στον ίδιο χρόνο. 

οἴσειν: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄. 

Μονάδες 10  

 

Γ4.  

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου:  

τῶν ἐχθρῶν: είναι ………………………………………………… στο …..  

παντός: είναι ………………………………………………… στο …………  

ὑμῶν: είναι ………………………………………………… στο …………...  

ἀνάγκης: είναι ………………………………………………… στο ………  

ὑπὸ δεσμῶν: είναι ………………………………………………… στο …  

τῶν ἐμῶν: είναι ………………………………………………… στο ……  

(μονάδες 6)  

 

β. «ἐπειδὴ τάχιστα ἀφικόμην εἰς τὴν πόλιν ταυτηνί»: Να αναγνωρίσετε το είδος της 

πρότασης και τη συντακτική της λειτουργία στο πλαίσιο των αναφορών του ομιλητή. 

(μονάδες 4)  

Μονάδες 10 
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Θέμα Τράπεζας 17213 

∆ημοσθένης, Κατὰ Ἀνδροτίωνος §§51.4-52 (έκδ. του Butcher, S.H. Οξφόρδη: 

Clarendon Press 1907, ανατ. 1966) 

Ο λόγος Κατἀ Ανδροτίωνος γράφτηκε το 355 π.Χ. και σ’ αυτόν κατηγορείται ο Ανδροτίων για 

«γραφή παρανόμων», ότι δηλαδή εισήγαγε πρόταση να στεφανωθεί (να επιβραβευθεί) η Βουλή 

των Πεντακοσίων, ενώ αυτή δεν είχε επιτελέσει το έργο της. Ο πραγματικός σκοπός του 

Δημοσθένη ήταν να παραμερίσει πολιτικά τον Ανδροτίωνα, που είχε γίνει αντιπαθητικός από 

τις εισπράξεις των φόρων. 

 

Καὶ μηδεὶς ὑπολαμβανέτω με λέγειν ὡς οὐ χρῆν εἰσπράττειν τοὺς ὀφείλοντας. 

Χρῆν γάρ. Ἀλλὰ πῶς; Ὡς ὁ νόμος κελεύει· τῶν ἄλλων ἕνεκα· τοῦτο γάρ ἐστι δημοτικόν. 

Οὐ γὰρ τοσοῦτον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοσούτων χρημάτων τοῦτον τὸν τρόπον 

εἰσπραχθέντων ὠφέλησθε, ὅσον ἐζημίωσθε τοιούτων ἐθῶν εἰς τὴν πολιτείαν 

εἰσαγομένων. Εἰ γὰρ θέλετ' ἐξετάσαι τίνος εἵνεκα μᾶλλον ἄν τις ἕλοιτ' ἐν δημοκρατίᾳ 

ζῆν ἢ ἐν ὀλιγαρχίᾳ, τοῦτ' ἂν εὕροιτε προχειρότατον, ὅτι πάντα πραότερ' ἐστὶν ἐν 

δημοκρατίᾳ. Ὅτι μὲν τοίνυν τῆς ὅπου βούλεσθ' ὀλιγαρχίας οὗτος ἀσελγέστερος 

γέγονεν, παραλείψω. Ἀλλὰ παρ' ἡμῖν πότε πώποτε δεινότατ' ἐν τῇ πόλει γέγονεν; Ἐπὶ 

τῶν τριάκοντα, πάντες ἂν εἴποιτε. Τότε τοίνυν, ὡς ἔστιν ἀκούειν, οὐδεὶς ἔστιν ὅστις 

ἀπεστερεῖτο τοῦ σωθῆναι, ὅστις ἑαυτὸν οἴκοι κρύψειεν, ἀλλὰ τοῦτο κατηγοροῦμεν τῶν 

τριάκοντα, ὅτι τοὺς ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀδίκως ἀπῆγον. 

Λεξιλόγιο 

δημοτικόν: δημοκρατικό 

τίνος εἵνεκα (=ἕνεκα): για ποιο λόγο 

πώποτε: έως τώρα 

οἴκοι: στο σπίτι του 

ἀπάγω: συλλαμβάνω με τη χρήση βίας 

ὑπολαμβάνω: θεωρώ, νομίζω, καταλαβαίνω 

πρόχειρος: προφανής 

πρᾶος: φιλήσυχος 

ἀσελγής: αναιδής, βίαιος, σκληρός 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ μηδεὶς ὑπολαμβανέτω 

… πάντα πραότερ' ἐστὶν ἐν δημοκρατίᾳ». 

Μονάδες 20 

 

Γ2.  Σε ποια σύγκριση δημοκρατικού και τυραννικού καθεστώτος προβαίνει ο ρήτορας 

με αφορμή την είσπραξη των φόρων; 

Μονάδες 10 

 

Γ3.  

1.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

μηδεὶς: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. 

με: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο β’ πρόσωπο. 

νόμος: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

ἄλλων: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

δημοτικόν: την ίδια πτώση, γένος και αριθμό στον υπερθετικό βαθμό. 

ὑπολαμβανέτω: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

λέγειν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. 

χρῆν: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα  στην ίδια φωνή. 

εἰσπράττειν: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

κελεύει: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

ή 

2.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ἄνδρες: την κλητική του ενικού αριθμού. 

χρημάτων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

τρόπον: τη γενική του ενικού αριθμού. 

ἐθῶν: τη δοτική του ενικού αριθμού. 

πολιτείαν: την κλητική του ενικού αριθμού. 

εἰσπραχθέντων: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.  

ὠφέλησθε: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἐζημίωσθε: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παθητικού αορίστου.  

ἐξετάσαι: το β’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

εὕροιτε: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

ή 

3.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

ὀλιγαρχίας: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

δεινότατα: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον θετικό βαθμό. 

ἡμῖν: τη δοτική του ενικού αριθμού στο α’ πρόσωπο. 

πάντες: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

ἀγορᾶς: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 
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βούλεσθε: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

γέγονεν: το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου β’. 

ἀκούειν: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

κατηγοροῦμεν: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἀπῆγον: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’.  

 Μονάδες 10 

 

Γ4.  α. «Εἰ γὰρ θέλετ' ἐξετάσαι τίνος εἵνεκα μᾶλλον ἄν τις ἕλοιτ' ἐν δημοκρατίᾳ ζῆν ἢ 

ἐν ὀλιγαρχίᾳ, τοῦτ' ἂν εὕροιτε προχειρότατον (…)». Να διακρίνετε την υπόθεση από την 

απόδοση (μονάδες 3) και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου 

τεκμηριώνοντας την απάντησή σας (μονάδες 3). 

β. Να αναγνωρίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

απαρεμφάτων του κειμένου. (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 
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Θέμα Τράπεζας 15910 

Ξενοφών Ελληνικά, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 4, &1-3.5 (έκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: 

Clarendon Press, 1900, ανατ. 1968) 

Ο Ξενοφών αναφέρεται στα γεγονότα που ακολούθησαν μετά την παρωδία δίκης και τη 

θανάτωση του Θηραμένη και για τα οποία κάνει έμμεση αναφορά ο Μαντίθεος στον λόγο του.  

 

Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν· οἱ δὲ τριάκοντα, ὡς ἐξὸν ἤδη αὐτοῖς 

τυραννεῖν ἀδεῶς, προεῖπον μὲν τοῖς ἔξω τοῦ καταλόγου μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ, ἦγον δὲ 

ἐκ τῶν χωρίων, ἵν’ αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι τοὺς τούτων ἀγροὺς ἔχοιεν. Φευγόντων δὲ εἰς τὸν 

Πειραιᾶ καὶ ἐντεῦθεν πολλοὺς ἄγοντες ἐνέπλησαν καὶ τὰ Μέγαρα καὶ τὰς Θήβας τῶν 

ὑποχωρούντων. Ἐκ δὲ τούτου Θρασύβουλος ὁρμηθεὶς ἐκ Θηβῶν ὡς σὺν ἑβδομήκοντα 

Φυλὴν χωρίον καταλαμβάνει ἰσχυρόν. Οἱ δὲ τριάκοντα ἐβοήθουν ἐκ τοῦ ἄστεως σύν τε 

τοῖς τρισχιλίοις καὶ σὺν τοῖς ἱππεῦσι καὶ μάλ’ εὐημερίας οὔσης. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, εὐθὺς 

μὲν θρασυνόμενοί τινες τῶν νέων προσέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον, καὶ ἐποίησαν μὲν 

οὐδέν, τραύματα δὲ λαβόντες ἀπῆλθον. Βουλομένων δὲ τῶν τριάκοντα ἀποτειχίζειν, 

ὅπως ἐκπολιορκήσειαν αὐτοὺς ἀποκλείσαντες τὰς ἐφόδους τῶν ἐπιτηδείων, ἐπιγίγνεται 

τῆς νυκτὸς χιὼν παμπλήθης καὶ τῇ ὑστεραίᾳ. 

 

Λεξιλόγιο 

ἔξεστι: είναι δυνατόν 

ἀδεῶς: χωρίς φόβο 

ἐμπίπλημι: γεμίζω 

εὐημερία: καλή μέρα, ωραίος καιρός 

θρᾰσύνω: είμαι γενναίος ή παίρνω θάρρος,. με αρνητική σημασία, είμαι παράτολμος, 

ριψοκίνδυνος 

ἀποτειχίζω: περικλείω ή διαχωρίζω με τείχος  προκειμένου να οχυρώσω ή προκειμένου 

να αποκλείσω 

ἐκπολιορκέω:  αναγκάζω μία πολιορκούμενη πόλη να παραδοθεί, αναγκάζομαι να 

παραδοθώ 

τὰ ἐπιτήδεια: τα αναγκαία, οι προμήθειες, τα αποθέματα 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐκ δὲ τούτου … καὶ τῇ 

ὑστεραίᾳ».  

Μονάδες 20  

 

Γ2.       Ποια ήταν τα σχέδια των τριάκοντα και τι τα ανέτρεψε;  

Μονάδες 10  

 

Γ3.  

1. Βουλομένων δὲ τῶν τριάκοντα ἀποτειχίζειν, ὅπως ἐκπολιορκήσειαν αὐτοὺς 

ἀποκλείσαντες τὰς ἐφόδους τῶν ἐπιτηδείων, ἐπιγίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν παμπλήθης καὶ 

τῇ ὑστεραίᾳ. 

α.  Να εντοπίστε τα ουσιαστικά του αποσπάσματος και να μεταφέρετε στη δοτική 

πληθυντικού. (Μονάδες 4) 

β.  Να αναγνωρίσετε την αντωνυμία του αποσπάσματος και να την μεταφέρετε στην 

ίδια πτώση και αριθμό στο θηλυκό γένος. (Μονάδα 1) 

γ.  Να γράψετε τη μετοχή θηλυκού γένους στη γενική ενικού όλων των ρηματικών 

τύπων του αποσπάσματος στον χρόνο που βρίσκονται. (Μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

ή 
2.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται: 

χωρίων: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

αὐτοῖς: τη δοτική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. 

φίλοι: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

ἀγροὺς: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

πολλοὺς: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. 

ἀπέθανεν: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

ἐξὸν: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα. 

εἰσιέναι: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β’. 

ἦγον: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. 

φευγόντων: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα στην ίδια φωνή.  

Μονάδες 10 

ή 
3.  Να γράψετε τους ονοματικούς και ρηματικούς τύπους που ζητούνται. 

Θήβας: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

ἰσχυρόν: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. 

ἱππεῦσι: την ίδια πτώση στον ενικό αριθμό. 

εὐημερίας: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

τραύματα: τη γενική του ενικού αριθμού. 

ἄγοντες: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής στον αόριστο παθητικής φωνής. 

ὁρμηθεὶς: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής στον ίδιο χρόνο. 

καταλαμβάνει: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β’ στην ίδια φωνή. 
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ἐβοήθουν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

ἀφίκοντο: τη μετοχή αρσενικού γένους στην ονομαστική πληθυντικού αριθμού στον 

ίδιο χρόνο. 

Μονάδες 10 

 

Γ4. α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου:  

τοῖς ἔξω: είναι ………………………………………………… στο ……………………………  

τούτων: είναι ………………………………………………… στο ………………...................... 

τῶν νέων: είναι ………………………………………………… στο …………………………..  

τραύματα: είναι ………………………………………………… στο ………………………….  

τῶν τριάκοντα: είναι ………………………………………………… στο …………………… 

(μονάδες 5)  

 

β. «Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν· … εὐημερίας οὔσης». Ο Ξενοφών στο παραπάνω 

απόσπασμα χρησιμοποιεί αρκετούς επιρρηματικούς προσδιορισμούς προκειμένου ο 

αναγνώστης να έχει εποπτεία του χώρου όπου εξελίσσονται τα γεγονότα. Να γράψετε 

πέντε (5) τέτοιους προσδιορισμούς δηλώνοντας και τον αντίστοιχο ρηματικό τύπο που 

προσδιορίζουν. (μονάδες 5)  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


