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Θέματα Τράπεζας 15944 & 18361 

Αἰσχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας §§145-146.5 (έκδ. των Martin, V. & de Budé, G. 

Παρίσι: Les Belles Lettres, 1927, ανατ. 1962)  

 

Γ1. Γνωρίζετε όμως πολύ καλά, Αθηναίοι, ότι διαφέρει πάρα πολύ η φήμη από 

την συκοφαντία. Διότι η φήμη δεν έχει καμμία σχέση με την διαβολή, η οποία είναι 

αδελφή της συκοφαντίας. Θα σας δώσω δε ένα σαφή ορισμό της φήμης και της 

συκοφαντίας. Φήμη μεν υπάρχει, όταν όλος ο λαός, μόνος του και χωρίς κανείς να 

τον υποκινεί, αναγνωρίζει ότι έχει εκτελεστεί μία πράξη, συκοφαντία δε, όταν ένας 

μόνο άνθρωπος, αφού κατηγορήσει κάποιον ενώπιον όλων, κατόπιν τον διαβάλλει 

και στις συνελεύσεις του λαού και εμπρός στη βουλή. Και στη φήμη προσφέρουμε 

δημόσια θυσίες, διότι την θεωρούμε θεά, τους συκοφάντες όμως τους καταγγέλλουμε 

δημόσια, όπως όλους τους κακοποιούς. Να μην συγχέεις λοιπόν τα πλέον ευγενή με τα 

πλέον πρόστυχα. Για πολλές, λοιπόν, από τις κατηγορίες του Δημοσθένη αγανάκτησα, 

προπάντων όμως, όταν με κατηγόρησε ως προδότη. Διότι εξ αιτίας αυτών των 

καταγγελιών εναντίον μου έπρεπε εγώ να εμφανίζομαι συγχρόνως έξαλλος, αλλά και 

χωρίς συναισθήματα στην ψυχή μου, και επίσης υπεύθυνος για πολλά άλλα αδικήματα 

στο παρελθόν 

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1963. Διασκευή από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 

 

Αλλά να είστε βέβαιοι, συμπολίτες, υπάρχει η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ 

φήμης και συκοφαντίας. Διότι η φήμη δεν έχει συγγένεια με την διαβολή, ενώ η 

διαβολή είναι η ίδια η αδερφή της συκοφαντίας. Θα ορίσω το καθένα από αυτά 

συγκεκριμένα: είναι μια η περίπτωση της φήμης, όταν η μάζα του λαού, με δική 

της παρόρμηση και χωρίς λόγο που μπορεί να εξηγήσει, λέει ότι έχει συμβεί ένα 

συγκεκριμένο γεγονός· ωστόσο, συκοφαντία υπάρχει όταν ένα άτομο, αφού 

επινοήσει μια κατηγορία και τη βάλει στο μυαλό του λαού, συκοφαντεί έναν άνδρα 

σε όλες τις συνεδριάσεις και της συνέλευσης του λαού και ενώπιον της Βουλής. 

Στην Φήμη προσφέρουμε δημόσια θυσία, όπως σε θεό, αλλά τον συκοφάντη τον 

διώκουμε, εν ονόματι του λαού, ως απατεώνα. Μην συνδυάζεις, λοιπόν, τα πιο τιμητικά 

και τα πιο επαίσχυντα πράγματα. Με πολλές από τις κατηγορίες του ήμουν πράγματι 

θυμωμένος, αλλά κυρίως όταν με κατηγορούσε ότι υπήρξα προδότης. Διότι συγχρόνως 

με αυτές τις κατηγορίες ήταν σαν με εμφανίζει στην κοινή γνώμη αγριεμένο και χωρίς 

φυσική στοργή κι επιβαρυνόμενο στο παρελθόν με πολλά άλλα σφάλματα.  

Μτφρ. C.D. Adams. 1929. Διασκευή από τα αγγλικά στα νέα ελληνικά. 

Γ2.  Προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του για τις κατηγορίες που του προσήψε 

ο Δημοσθένης, ο ρήτορας Αισχίνης προβαίνει στον ορισμό της φήμης και της 

συκοφαντίας προκειμένου να γίνει κατανοητή η μεταξύ τους διάκριση. Σύμφωνα με όσα 
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λέει η βασική διαφορά της φήμης και της συκοφαντίας έγκειται στη σχέση τους με τη 

διαβολή: η μεν φήμη δεν έχει καμία σχέση με τη διαβολή (Φήμη μὲν γὰρ οὐ κοινωνεῖ 

διαβολῇ) ενώ η συκοφαντία σχετίζεται στενά με αυτήν (διαβολὴ δὲ ἀδελφόν ἐστι 

συκοφαντίᾳ). Επιπλέον, η φήμη προέρχεται από τον λαό χωρίς να μπορεί να εξηγηθεί 

(Φήμη μέν ἐστιν, ὅταν τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν αὐτόματον ἐκ μηδεμιᾶς προφάσεως 

λέγῃ τινὰ ὡς γεγενημένην πρᾶξιν) ενώ η συκοφαντία ξεκινά από ένα συγκεκριμένο 

άτομο και υποβάλλεται τεχνηέντως στο πλήθος για να διαδοθεί (συκοφαντία δ’ ἐστίν, 

ὅταν πρὸς τοὺς πολλοὺς εἷς ἀνὴρ αἰτίαν ἐμβαλὼν ἔν τε ταῖς ἐκκλησίαις ἁπάσαις 

πρός τε τὴν βουλὴν διαβάλλῃ τινά). Τέλος, η φήμη έχει και θεϊκή υπόσταση (Καὶ τῇ 

μὲν φήμῃ δημοσίᾳ θύομεν ὡς θεῷ) ενώ η συκοφαντία κατακρίνεται και ο συκοφάντης 

διώκεται ως απατεώνας (τῶν δὲ συκοφαντῶν ὡς κακούργων δημοσίᾳ προβολὰς 

ποιούμεθα). 

Γ3.  

1.  Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται. 

εὖ: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → ἄμεινον, κρεῖττον, βέλτιον 

φήμη: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → φήμαις 

ἀδελφόν: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού. → ἀδελφά 

αὐτῶν: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → αὐτῆς 

ἑκάτερον: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. → ἑκατέροις 

ἴστε: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → εἰδέναι 
διαφέρει: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → 

διένεγκε 

ἐστι: το β’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → ᾖς 

λέγῃ: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → λέξοιτε 

- ἐροῖτε 
γεγενημένην: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → 

γίγνει (ῃ) 
 

2.  Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται. 

πλῆθος: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → πλήθεσι(ν) 

πολιτῶν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → πολῖται 

μηδεμιᾶς: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. → μηδένων 

προφάσεως: τη δοτική του ενικού αριθμού. → προφάσει 

βουλὴν: την κλητική του πληθυντικού αριθμού. → βουλαὶ 
ἐμβαλὼν: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. → 

ἐνέβαλλες 
θύομεν: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου στην ίδια φωνή. → 

θύσαιεν 

συκοφαντῶν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → συκοφαντεῖν 

ποιούμεθα: την αιτιατική του ενικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο ουδέτερο 
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γένος στην ίδια φωνή. → ποιούμενον 

σύναγε: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντέλικου στην ίδια φωνή. → 

συνηγηόχεις 

 

3.  Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται. 

πολλοὺς: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος στον συγκριτικό 

βαθμό. → πλείονας - πλείους 

ἀνὴρ: την κλητική του ενικού αριθμού. → ἄνερ 

πρᾶξιν: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → πράξεων 

θεῷ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → θεοῖς 

ἑτέροις: τη γενική του ενικού αριθμού. → ἑτέρου 

διαβάλλῃ: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → διαβαλεῖν 

ἠγανάκτησα: το β’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή. 

→ ἠγανακτηκώς ἦς 

κατηγορημένων: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → κατηγορεῖσθαι 

εἶναι: το απαρέμφατο του μέλλοντα. → ἔσεσθαι 
φανῆναι: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → 

φανήσεται 
 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15944) 

α. διαβολῇ: είναι αντικείμενο στο ρήμα κοινωνεῖ.   

ἀδελφόν: είναι κατηγορούμενο στο διαβολή (από το ρήμα ἐστί).   

αὐτῶν: είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο ἑκάτερον.   

τινά: είναι αντικείμενο στο ρήμα διαβάλλῃ.  

τοῖς αἰσχίστοις: είναι (έμμεσο) αντικείμενο στο ρήμα μὴ σύναγε.  

 

β. «ὅτι πλεῖστον διαφέρει φήμη καὶ συκοφαντία»: Δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική 

πρόταση που εκφέρεται με οριστική (διαφέρει) για να δηλωθεί το πραγματικό. Η ειδική 

πρόταση λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος (εὖ ἴστε). 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18361) 

α. ὦ Ἀθηναῖοι: είναι κλητική προσφώνηση.  

ἑκάτερον: είναι αντικείμενο στο ρήμα Διοριῶ.   

σαφῶς: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα Διοριῶ.   

ἁπάσαις: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός (κατηγορηματικός) στο (ἔν 

τε)ταῖς ἐκκλησίαις.  
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τῶν κατηγορημένων: είναι ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) 

στο (Ἐπὶ) πολλοῖς.   

προδότην: είναι κατηγορούμενο στο με (από το απαρέμφατο εἶναι).  

με: είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο φανῆναί.  

β. Καὶ τῇ μὲν φήμῃ δημοσίᾳ θύομεν ὡς θεῷ: κύρια πρόταση με ρήμα το θύομεν. 

 

τῶν δὲ συκοφαντῶν ὡς κακούργων δημοσίᾳ προβολὰς ποιούμεθα: κύρια πρόταση με 

ρήμα το ποιούμεθα - παρατακτική σύνδεση (με τους συνδέσμους μὲν…δὲ). 
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Θέματα Τράπεζας 17220 & 18362 

Πλούταρχος, Περὶ παίδων ἀγωγῆς 9b.1-9c.7 (έκδ. του Babbitt, F.C. Κέμπριτζ, Μασ.: 

Harvard University Press, 1927, ανατ. 1969) 

Γ1. Εγώ ήδη είδα μερικούς γονείς στους οποίους η μεγάλη αγάπη για τα παιδιά τους 

έγινε αιτία να μην τα αγαπούν. Τι είναι αυτό που θέλω να πω, για να το κάνω πιο 

ξεκάθαρο με ένα παράδειγμα; Επειδή, λοιπόν, βιάζονται να αριστεύσουν τα παιδιά τους 

όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε όλα, τα υποβάλλουν σε υπέρμετρους κόπους, τους 

οποίους (εκείνα) αφήνουν στη μέση, επειδή κουράζονται, και μάλιστα δεν 

προσλαμβάνουν τη μάθηση με ευχαρίστηση, επειδή πιέζονται από όσα κακά 

παθαίνουν. Γιατί, όπως ακριβώς τα φυτά με το λίγο νερό τρέφονται αλλά με το πολύ 

πνίγονται, με τον ίδιο τρόπο η ψυχή αναπτύσσεται, όταν υποβάλλεται σε 

μετρημένους κόπους, ενώ με τους υπερβολικούς βυθίζεται. Πρέπει, λοιπόν, να 

δίνουμε στα παιδιά ανάσες από τους συνεχείς κόπους, με το να έχουμε υπόψη μας 

ότι ολόκληρη η ζωή μας διαιρείται σε ανάπαυση και σε προσπάθεια. Γι’ αυτόν το 

λόγο, έχει βρεθεί όχι μόνον η εγρήγορση αλλά και ο ύπνος, όχι μόνον ο πόλεμος 

αλλά και η ειρήνη, όχι μόνον η κακοκαιρία αλλά και η καλοκαιρία, όχι μόνον οι 

εργασίες αλλά και οι γιορτές.  

Μτφρ. F.C. Babbitt. 1939. Διασκευή από τα αγγλικά στα νέα ελληνικά. 

 

Γνωρίζω ήδη εγώ πατέρες, που η υπερβολική αγάπη για τα παιδιά τους 

εξελίχτηκε σε αδιαφορία απέναντί τους. Τι είναι αυτό που θέλω να τονίσω, για να 

καταστήσω το λόγο μου πιο φωτεινό με το παράδειγμα; Πιέζοντας τα παιδιά τους να 

είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα πρώτα σε όλα, τα φορτώνουν με δυσβάσταχτες 

υποχρεώσεις και κουρασμένοι από όλα αυτά γονατίζουν και κάτω κι από άλλες 

αφόρητες πιέσεις δεν δέχονται με ηρεμία τη μάθηση. Γιατί, όπως ακριβώς τα φυτά με 

λογικό νερό ποτίζονται ενώ με υπερβολικό πνίγονται, με τον ίδιο τρόπο η ψυχή 

ανατρέφεται με ελεγχόμενους κόπους ενώ καταποντίζεται με τις αβάσταχτες 

υποχρεώσεις μόρφωσης. Πρέπει, λοιπόν, να προσφέρουμε στα παιδιά διάλειμμα 

στις απανωτές προσπάθειές τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλη η ζωή μας είναι 

μοιρασμένη σε ξεκούραση και εργασία. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο επικράτησε η 

εγρήγορση και ο ύπνος, όχι μόνο ο πόλεμος αλλά και η ειρήνη, όχι μόνο ο χειμώνας 

αλλά και το καλοκαίρι, όχι μόνο μέρες κούρασης, αλλά και γιορτές αργίας.  

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2002. 

 

Γ2. Όταν οι γονείς πιέζουν υπέρμετρα τα παιδιά τους προκειμένου να αριστεύσουν 

πετυχαίνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά κουράζονται από την 

υπερβολική πίεση και τελικά σταματούν την προσπάθειά τους (οἷς ἀπαυδῶντες 

ἐκπίπτουσι, καὶ ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαθείαις οὐ δέχονται τὴν μάθησιν 

εὐηνίως). Αυτή η αντίδραση των παιδιών δικαιολογείται απόλυτα από τον Πλούταρχο 

που επιθυμεί να τονίσει ότι χρειάζεται μέτρο σε όλες τις δραστηριότητες των ανθρώπων. 
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Για να το αισθητοποιήσει αυτό εναργέστερα παρομοιάζει τα παιδιά με φυτά που όταν 

τα ποτίζουμε υπερβολικά καταστρέφονται ενώ για να ανθίσουν χρειάζονται μετρημένο 

πότισμα (Ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ τοῖς μὲν μετρίοις ὕδασι τρέφεται, τοῖς δὲ πολλοῖς 

πνίγεται). Με τον ίδιο τρόπο και τα παιδιά ανταποκρίνονται στους μετρημένους κόπους 

και καταστρέφονται με τους υπερβολικούς (τὸν αὐτὸν τρόπον ψυχὴ τοῖς μὲν 

συμμέτροις αὔξεται πόνοις, τοῖς δ' ὑπερβάλλουσι βαπτίζεται.) 
 

Γ3.   

1.   

τινας: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος → τισί(ν) 

πατέρας: την κλητική του ενικού αριθμού → πάτερ 

αἴτιον: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού → αἰτίους 

παραδείγματι: τη γενική του πληθυντικού αριθμού → παραδειγμάτων 

λόγον: τη δοτική του ενικού αριθμού → λόγῳ 

εἶδον: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή → ἰδεῖν 

φιλεῖν: το β’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή → φιλοῖς / 

φιλοίης 

κατέστη: το α’ ενικό της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή → καθίστην 

βούλομαι: το γ’ ενικό πρόσωπο του παθητικού αορίστου → ἐβουλήθη 

ποιήσω: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου στην ίδια φωνή → 

ποιήσαιτε 

 

2.  Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται. 

παῖδας: τη γενική του ενικού αριθμού → παιδός 

πᾶσι: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος → πάντων 

πόνους: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού → πόνοι 

κακοπαθείαις: τη δοτική του ενικού αριθμού → κακοπαθείᾳ 

μάθησιν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού → μαθήσεσι(ν) 
ἐπιβάλλουσιν: το β’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή → 

ἐπιβάλοις 

ἐκπίπτουσι: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή → 

ἐκπέπτωκε 

δέχονται: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή → δέξοιτο 

τρέφεται: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή → τεθράφθαι 
διῄρηται: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή → 

διαιροῦμαι 
 

3.  Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται. 

πολλοῖς: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον υπερθετικό βαθμό → πλείστοις 

ψυχὴ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού → ψυχαῖς 
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ἄνεσιν: τη γενική του ενικού αριθμού → ἀνέσεως 

σπουδὴν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού → σπουδαὶ 

χειμὼν: την κλητική του ενικού αριθμού → χειμὼν 

αὔξεται: το απαρέμφατο  του παθητικού αορίστου → αὐξηθῆναι 

ὑπερβάλλουσι: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή 

→ ὑπερέβαλον 

ἐνθυμουμένους: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα  στην ίδια φωνή 

→ ἐνθυμήσοισθε 

διῄρηται: το γ’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα  στην ίδια φωνή → 

διαιρείσθω 

εὑρέθη: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου → εὑρέθητι 
 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 17220) 

α. κατέστη (υποκείμενο): τὸ φιλεῖν  

πρωτεῦσαι (υποκείμενο): τοὺς παῖδας  

ἐπιβάλλουσιν (αντικείμενο/ αντικείμενα): πόνους (άμεσο αντικείμενο)/ αὐτοῖς (έμμεσο 

αντικείμενο)  

τρέφεται (υποκείμενο): τὰ φυτά, (αττική σύνταξη)  

β.  ὅτι πᾶς ὁ βίος ἡμῶν εἰς ἄνεσιν καὶ σπουδὴν διῄρηται: δευτερεύουσα (ονοματική) 

ειδική πρόταση, αντικείμενο στη μετοχή ἐνθυμουμένους. Ο ειδικός σύνδεσμος ὅτι και η 

οριστική διῄρηται εκφράζουν την αντικειμενική κρίση του ομιλητή. 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18362) 

α. τινας: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός (επιθετικός) στο πατέρας.   

φωτεινότερον: είναι κατηγορούμενο του αντικειμένου: τὸν λόγον.   

πόνους: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐπιβάλλουσιν.  

τὰ φυτά: είναι υποκείμενο στα ρήματα τρέφεται και πνίγεται (αττική σύνταξη).  

ὕπνος: είναι υποκείμενο στο ρήμα εὑρέθη.  

 

β. • Ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ τοῖς μὲν μετρίοις ὕδασι τρέφεται: δευτερεύουσα αναφορική 

(παραβολική) πρόταση – εισάγεται με το αναφορικό Ὥσπερ.  

• τοῖς δὲ πολλοῖς πνίγεται: δευτερεύουσα αναφορική (παραβολική) πρόταση -συνδέεται 

παρατακτικά με την προηγούμενη δευτερεύουσα με τους συνδέσμους μὲν…δὲ.  
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• τὸν αὐτὸν τρόπον ψυχὴ τοῖς μὲν συμμέτροις αὔξεται πόνοις: κύρια πρόταση  

• τοῖς δ' ὑπερβάλλουσι βαπτίζεται: κύρια πρόταση - συνδέεται παρατακτικά με την 

προηγούμενη κύρια με τους συνδέσμους μὲν... δὲ. 
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Θέματα Τράπεζας 15907 & 18906 

Λυσίας, Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως §§8-10 (έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 

1955)  

Γ1.  Όταν δηλαδή συγκλήθηκε η πρώτη συνέλευση της εκκλησίας του δήμου για να 

συζητήσετε για την (επικείμενη) ειρήνη και οι πρέσβεις των Λακεδαιμονίων έλεγαν με 

ποιους όρους οι Λακεδαιμόνιοι ήταν έτοιμοι να συνάψουν την ειρήνη, αν πρώτα από τα 

μακρά τείχη γκρεμίσετε δέκα στάδια απ’ το καθένα από τα δύο, τότε και εσείς δε 

συμφωνήσατε μόλις ακούσατε για το γκρέμισμα των τειχών και ο Κλεοφώνας, αφού 

σηκώθηκε στο βήμα για λογαριασμό όλων σας, αντέδρασε λέγοντας ότι με κανένα 

τρόπο δεν θα ήταν δυνατόν να κάνετε αυτά. Μετά από αυτά ο Θηραμένης, 

υπονομευτής του δημοκρατικού πολιτεύματος, πήρε το λόγο και είπε ότι, αν τον 

εκλέξετε πρεσβευτή με απεριόριστες αρμοδιότητες για την ειρήνη, θα συντελέσει 

ώστε να μη γκρεμίσετε κανένα τμήμα των τειχών και η πόλη να μην υποστεί καμιά 

άλλη ταπείνωση· πίστευε μάλιστα ότι θα πετύχαινε και κάποιο άλλο αγαθό για την 

πόλη από τους Λακεδαιμόνιους. Κι αφού εσείς πέσατε στην παγίδα, τον εκλέξατε 

στρατηγό με απεριόριστες αρμοδιότητες, αυτόν που μόλις την προηγούμενη 

χρονιά, καθώς είχε κληρωθεί στρατηγός, τον αποδοκιμάσατε (εμποδίσατε να 

αναλάβει τη στρατηγεία), γιατί ξέρατε ότι δεν είναι φίλος του δημοκρατικού 

πολιτεύματος.  

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2003. 

Όταν έγινε η πρώτη Συνέλευση για το ζήτημα της ειρήνης, και οι απεσταλμένοι 

των Λακεδαιμονίων δήλωσαν τους όρους με τους οποίους οι Λακεδαιμόνιοι ήταν 

προετοιμασμένοι να συνάψουν ειρήνη, - υπό τον όρο δηλαδή ότι τα Μακρά Τείχη θα 

κατεδαφίζονταν σε έκταση δέκα σταδίων το καθένα, αρνηθήκατε τότε, άνδρες Αθηναίοι, 

να δώσετε την συγκατάθεσή σας σε ό,τι ακούσατε σχετικά με την κατεδάφιση των 

τειχών, και τότε ο Κλεοφών σηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε εξ ονόματος όλων σας ότι 

σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Μετά από αυτά 

σηκώθηκε και ο Θηραμένης, ο οποίος συνωμοτούσε εναντίον της δημοκρατίας 

σας, και είπε ότι, αν τον διορίζατε πρεσβευτή για την ειρήνη με απόλυτη εξουσία, 

θα κανονίσει να μην γίνει ούτε κατεδάφιση των τειχών ούτε άλλη μείωση της 

πόλης· και ότι πίστευε πως θα επινοούσε κάτι για να πάρει από τους 

Λακεδαιμόνιους κάτι καλύτερο για την πόλη. Αφού σας έπεισε, τον διορίσατε 

πρεσβευτή με απόλυτη εξουσία, τον άνθρωπο που τον προηγούμενο χρόνο μετά την 

εκλογή του σε στρατηγό, τον είχατε απορρίψει μετά από εξονυχιστικό έλεγχο, 

επειδή τον κρίνατε ως άπιστο στη δημοκρατία σας.  

Μτφρ. στα αγγλικά W.R.M. Lamb. 1930. Απόδοση στα νέα ελληνικά – Διασκευή από την 

Επιστημονική Ομάδα. 

 

Γ2.  Ο βασικός όρος που έθεσαν οι Σπαρτιάτες για να επισφραγίσουν τη νίκη τους 

στον Πελοποννησιακό πόλεμο υπογράφοντας συνθήκη ειρήνης με τους Αθηναίους (ἐφ’ 
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οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι) ήταν η κατεδάφιση των 

μακρών τειχών σε μια μεγάλη έκταση (εἰ κατασκαφείη τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν ἐπὶ 

δέκα στάδια ἑκατέρου). Στην απαίτηση αυτή των Λακεδαιμονίων ήταν αντίθετοι οι 

Αθηναίοι (ὑμεῖς τε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἠνέσχεσθε ἀκούσαντες) όπως φαίνεται 

και από όσα είπε ο Κλεοφών μιλώντας εξ ονόματος όλων τους (Κλεοφῶν τε ὑπὲρ ὑμῶν 

πάντων ἀναστὰς ἀντεῖπεν ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν τε εἴη ποιεῖν ταῦτα). Στη συνέχεια 

του κειμένου, βέβαια, φαίνεται η στάση μιας πολύ μικρής μερίδας πολιτών που 

εκπροσωπούσε ο Θηραμένης, ο οποίος ήθελε τη σύναψη ειρήνης για να εξυπηρετήσει τα 

δικά του συμφέροντα, και συγκεκριμένα την άνοδό του στην εξουσία. 

Γ3   

1. Πεισθέντες δὲ ὑμεῖς εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ὃν τῷ προτέρῳ ἔτει 

στρατηγὸν χειροτονηθέντα ἀπεδοκιμάσατε, οὐ νομίζοντες εὔνουν εἶναι τῷ πλήθει τῷ 

ὑμετέρῳ. 

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

στη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού. (Μονάδες 4) 

πρεσβευτήν → πρεσβευταῖς / πρέσβεσι(ν) 

αὐτοκράτορα → αὐτοκράτορσι(ν) 

τῷ ἔτει → τοῖς ἔτεσι(ν) 

τῷ πλήθει → τοῖς πλήθεσι(ν) 

 
β. Να μεταφέρετε το επίθετο του αποσπάσματος στους άλλους βαθμούς στην ίδια 

πτώση και αριθμό. (Μονάδες 2) 

εὔνουν → εὐνούστερον – εὐνούστατον 

 
γ. πεισθέντες: να γράψετε το β’ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής και το 

απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στη φωνή που βρίσκεται. (Μονάδες 2) 

πείσθητι, πεισθῆναι 

 
δ. εἵλεσθε: να γράψετε το β’ πρόσωπο ενικού αριθμού της ευκτικής και προστακτικής 

στον ίδιο χρόνο. (Μονάδες 2) 

ἕλοιο, ἑλοῦ 
 

2. α. πόλιν, τειχῶν: να γράψετε τη δοτική πτώση του ενικού και του πληθυντικού 

αριθμού. (Μονάδες 4) 

πόλει, πόλεσιν 

τείχει, τείχεσιν 

 

β. ὑμετέρῳ: να γραφεί ο ίδιος τύπος της αντωνυμίας στα άλλα πρόσωπα. (Μονάδες 2) 

α’ πρόσωπο: ἡμετέρῳ, γ’ πρόσωπο: σφετέρῳ 
 

γ. ἐπιβουλεύων: να γράψετε τον ίδιο τύπο σε όλους τους χρόνους. (Μονάδες 4) 

Ενεστώτας: ἐπιβουλεύων 
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Μέλλοντας: ἐπιβουλεύσων 

Αόριστος: ἐπιβουλεύσας 

Παρακείμενος: ἐπιβεβουλευκώς 

 

3.   

ἐκκλησία: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → ἐκκλησίαι 

στάδια: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → σταδίοις 

Κλεοφῶν: την κλητική του ενικού αριθμού. → Κλεοφῶν 

πάντων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → πᾶσιν 

τρόπῳ: τη γενική του ενικού αριθμού. → τρόπου 

ἐγίγνετο: το γ’ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή. → 

γενήσεται 

ποιεῖσθαι: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα στην ίδια φωνή. → ποιήσεσθαι 
ἠνέσχεσθε: το α’ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή. 

→ ἠνείχεσθε 

οἴοιτο: το β’ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής παθητικού αορίστου. → ᾠήθης 

εὑρήσεσθαι: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο στην ίδια φωνή. → εὑρῆσθαι 
 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15907) 

α. τῶν τειχῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο 

κατασκαφῆς.  

πάντων: είναι κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ὑμῶν.  

τῷ πλήθει: είναι αντικείμενο στη μετοχή ἐπιβουλεύων.  

τὴν πόλιν: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ἐλαττῶσαι.  

πρεσβευτήν: είναι κατηγορούμενο στο αντικείμενο ἐκεῖνον (από το εἵλεσθε).  

εὔνουν: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο του εἶναι (ενν. ἐκεῖνον).  

β. ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι: Η δευτερεύουσα (ονοματική) 

πρόταση είναι αντικείμενο στο ἔλεγον (πλάγια ερώτηση) και εκφέρεται με ευκτική 

πλαγίου λόγου, επειδή το ρήμα εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου (παρατατικός). 

ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν τε εἴη ποιεῖν ταῦτα: Η δευτερεύουσα (ονοματική) πρόταση είναι 

αντικείμενο στο ἀντεῖπεν (ειδική πρόταση) και εκφέρεται με ευκτική πλαγίου λόγου, 

επειδή το ρήμα εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου (αόριστος). 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18906) 

α. περὶ τῆς εἰρήνης: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς 

στο ρήμα (ἐκκλησία) ἐγίγνετο.  

ἕτοιμοι: είναι κατηγορούμενο στο Λακεδαιμόνιοι (από το συνδετικό ρήμα εἶεν).  
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τῶν μακρῶν: είναι (ομοιόπτωτος προσδιορισμός) επιθετικός προσδιορισμός στο τῶν 

τειχῶν.  

ὦ ἄνδρες: είναι κλητική προσφώνηση.  

ταῦτα: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο απαρέμφατο ποιεῖν.  

εἶναι: είναι αντικείμενο στη μετοχή νομίζοντες (ειδικό απαρέμφατο).  

 

β. Ὅτε γὰρ ἡ πρώτη ἐκκλησία περὶτῆς εἰρήνης ἐγίγνετο: Δευτερεύουσα (επιρρηματική) 

χρονική πρόταση.  

«ὥστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν»: Δευτερεύουσα (επιρρηματική) συμπερασματική 

πρόταση (το απαρέμφατο διελεῖν είναι σε θέση ρήματος). 
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Θέματα Τράπεζας 15922 & 18904 

Λυσίας, Κατὰ Ἑρατοσθένους §§5-7 (έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)  

Γ1. Όταν πήραν την εξουσία οι Τριάντα, αυτοί οι πανούργοι και συκοφάντες, 

διακήρυξαν ότι ήταν απαραίτητο να εκκαθαρίσουν την πόλη από τα επικίνδυνα 

στοιχεία, και έτσι να οδηγηθούν οι πολίτες σε μια φρόνιμη και ενάρετη ζωή. 

Μολονότι όμως υπόσχονταν κάτι τέτοια, τίποτε απ' αυτά δεν επιχειρούσαν να 

πραγματοποιήσουν, όπως θα προσπαθήσω να σας θυμίσω και σχετικά μ' εσάς, 

αφού μιλήσω πρώτα για το προσωπικό μου θέμα.  

Ο Θέογνης και ο Πείσωνας σε μια σύσκεψη των Τριάντα υποστήριξαν 

σχετικά με τους μετοίκους ότι ήταν ανάμεσά τους μερικοί δυσαρεστημένοι με την 

πολιτική κατάσταση· είχαν λοιπόν οι Τριάντα μια θαυμάσια πρόφαση να 

δημιουργήσουν την εντύπωση ότι επιβάλλουν κυρώσεις, στην πράξη όμως να 

εξοικονομήσουν χρήματα· άλλωστε η πόλη βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο, και η 

κυβέρνηση χρειαζόταν πόρους. Δε δυσκολεύτηκαν να πείσουν το ακροατήριό τους· γι' 

αυτούς η εκτέλεση ανθρώπων είχε ελάχιστη σημασία, ενώ η εξασφάλιση χρημάτων 

μεγάλη. Αποφάσισαν λοιπόν να συλλάβουν δέκα μετοίκους, ανάμεσά τους και δύο 

φτωχούς, για να έχουν και για την περίπτωση των υπολοίπων κάποιο πρόσχημα, ότι 

τάχα οι ενέργειές τους δεν είχαν οικονομικά κίνητρα, αλλά αποσκοπούσαν στο 

συμφέρον της πολιτείας ― λες και οποιαδήποτε άλλη από τις πράξεις τους ήταν 

δικαιολογημένη.  

Μτφρ. Ν.Χ. Χουρμουζιάδης [χ.χ.] 

 

Όταν όμως κατέλαβαν την εξουσία οι τριάντα τύραννοι, μοχθηροί και 

συκοφάντες, που διακήρυτταν ότι πρέπει να καθαρίσουν την πόλη από τους 

άδικους και να στρέψουν τους υπόλοιπους πολίτες προς την αρετή και τη 

δικαιοσύνη, αν και υπόσχονταν τέτοια, όμως δεν τολμούσαν να κάνουν και τέτοια, 

όπως θα επιχειρήσω να υπενθυμίσω και για δικές σας περιπτώσεις, αφού πρώτα 

καλύψω όσα αφορούν εμένα. 

Ο Θέογνης, λοιπόν, και ο Πείσωνας υποστήριζαν για τους μέτοικους στις 

συνεδριάσεις των Τριάκοντα ότι υπήρχαν μερικοί που υπόσκαπταν το καθεστώς· 

ήταν, επομένως ωραιότατη πρόφαση να φαίνονται ότι τιμωρούν (υπονομευτές του 

καθεστώτος), στην ουσία όμως να χρηματίζονται· πάντως η πόλη μαστιζόταν από 

οικονομική κρίση και η εξουσία είχε ανάγκη από χρήματα· και όσους τα άκουγαν τους 

έπειθαν με ευκολία· γιατί δεν το είχαν για τίποτα να σκοτώνουν ανθρώπους, 

εκτιμούσαν όμως περισσότερο να εισπράττουν χρήματα. Αποφάσισαν, λοιπόν, να 

συλλάβουν δέκα (μέτοικους), ανάμεσά τους και δυο φτωχούς, για να υπάρχει 

δικαιολογία προς τους άλλους ότι αυτά δεν έγιναν με σκοπό τα χρήματα, αλλά έχουν 

γίνει προς το συμφέρον της πολιτείας, λες και είχαν κάνει κάτι από τα άλλα, 

φυσικότατα.  
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Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2003. 

Γ2. Ο χαρακτηρισμός που αποδίδεται εξ αρχής στους τριάκοντα τυράννους από τον 

ρήτορα είναι πως επρόκειτο για ανθρώπους μοχθηρούς και συκοφάντες (οἱ τριάκοντα 

πονηροὶ [μὲν] καὶ συκοφάνται ὄντες). Όπως φαίνεται από τις πρώτες πράξεις τους 

προσπάθησαν να παραπλανήσουν τον λαό υποστηρίζοντας πως θα «καθαρίσουν» την 

πόλη από τα κακοποιά στοιχεία, χωρίς όμως και να το κάνουν (φάσκοντες χρῆναι τῶν 

ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν … [καὶ] τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν 

ἐτόλμων). Αυτό που πραγματικά έκαναν ήταν να σκοτώνουν με ευκολία ανθρώπους 

(ἀποκτιννύναι μὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο) θέλοντας να πλουτίσουν 

από τις περιουσίες των άλλων. Και όντας τόσο φιλοχρήματοι δε δίστασαν να σχεδιάσουν 

και μια επιχείρηση εκκαθάρισης της πόλης κατά την οποία συνέλαβαν δέκα πολίτες -εκ 

των οποίων οι δύο ήταν φτωχοί για να παραπλανήσουν τον λαό σχετικά με τις αληθινές 

τους προθέσεις (Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα συλλαβεῖν, τούτων δὲ δύο πένητας). 

Φαίνεται, συνεπώς, πως πρόκειται για ιδιοτελείς και άκαρδους ανθρώπους που δε 

δίσταζαν μπροστά σε τίποτα όταν επρόκειτο να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. 

Γ3.   

1.  

πονηροὶ: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στον συγκριτικό βαθμό στο γένος που 

βρίσκεται → πονηροτέρων 

συκοφάνται: τη γενική του ενικού αριθμού → συκοφάντου 

καθαρὰν: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον συγκριτικό βαθμό → καθαρωτέραν 

πόλιν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού → πόλεσι(ν) 

πολίτας: τη δοτική του ενικού αριθμού → πολίτῃ 

ὄντες: το απαρέμφατο του μέλλοντα → ἔσεσθαι 

φάσκοντες: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα → φής / φῄς 

χρῆναι: το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή → χρεών 

ᾖ / χρῇ 
ποιῆσαι: την ονομαστική του ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους της μετοχής του 

ενεστώτα στην ίδια φωνή → ποιοῦν 

λέγοντες: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή → λέξειν / ἐρεῖν 

 

2. 

ἀρετὴν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού → ἀρεταὶ 

τοιαῦτα: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος → τοιούτων 

ἐμαυτοῦ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο β’ πρόσωπο → ὑμῖν αὐτοῖς 

πρῶτον: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό → πρότερον 

ὑμετέρων: τη δοτική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος → ὑμετέρᾳ 

τραπέσθαι: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή → 

ἐτράπου 
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ποιεῖν: το  γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου στην ίδια φωνή → 

ποιήσαιεν / ποιήσειαν 
ἐτόλμων: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή → 

τόλμα 

ἀναμνῆσαι: το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή → 

ἀναμιμνήσκῃ / ἀναμιμνῄσκῃ 

πειράσομαι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή → πειρᾶσθαι 

 

3.  

ἀνθρώπους: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού → ἀνθρώποις 

χαλεπῶς: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό → χαλεπώτατα 

χρήματα: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού → χρήμασι(ν) 

πένητας: την κλητική του ενικού αριθμού → πένης 

ταῦτα: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος → ταύτης 

ἀκούοντας: το απαρέμφατο του μέλλοντα → ἀκούσεσθαι 

ἔπειθον: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή → πίθε 

ἡγοῦντο: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα → ἡγοῖτο 

λαμβάνειν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο 

ουδέτερο γένος στην ίδια φωνή → λαμβάνοντα 

πέπρακται: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή → πεπρᾶχθαι 
 

 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15922) 

α. τοιαῦτα: σύστοιχο αντικείμενο στη μετοχή λέγοντες  

τινες: υποκείμενο στο ρήμα εἶέν  

αὐτοῖς: δοτική προσωπική στο απρόσωπο ρήμα Ἔδοξεν  

ταῦτα: υποκείμενο στο ρήμα πέπρακται (αττική σύνταξη)  

τῶν ἄλλων: ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο τι  

β.  «ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι»: Δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική πρόταση, 

που εξαρτάται από το ρήμα ἔλεγον (μονάδες 2). Εκφέρεται με ευκτική πλαγίου λόγου 

λόγω εξάρτησης από ρήμα ιστορικού χρόνου (ἔλεγον) και δηλώνει την υποκειμενική – 

προσωπική γνώμη των ομιλητών Θέογνη και Πείσωνα (μονάδες 3). 
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Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18904) 

α. χρῆναι: είναι αντικείμενο στη μετοχή φάσκοντες (ειδικό απαρέμφατο): 

ετεροπροσωπία.  

ποιεῖν: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐτόλμων (τελικό απαρέμφατο): ταυτοπροσωπία 

(υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο εννοείται: οἱ τριάκοντα).  

ἀναμνῆσαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα πειράσομαι (τελικό απαρέμφατο): 

ταυτοπροσωπία (υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο είναι η αντωνυμία ἐγώ).  

β. Ο σκοπός της απόφασης των Τριάκοντα δηλώνεται με τη δευτερεύουσα 

(επιρρηματική) τελική πρόταση «ἵνα αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία». Η 

πρόταση εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ἵνα. 
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Θέματα Τράπεζας 17187 και 18905 

Ἰσοκράτης, Περὶ τοῦ ζεύγους §§28-29.5 (έκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίσι: 

Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963) 

Γ1. Κληρονόμησε, λοιπόν, από τους προγόνους του τη συμπάθεια προς τη 

δημοκρατία που είχε γίνει τόσο παλιά και γνήσια και λόγω πολύ μεγάλων 

ευεργεσιών· αυτός όμως έμεινε ορφανός (καθώς ο πατέρας του πέθανε πολεμώντας 

τους εχθρούς στην Κορώνεια) και κηδεμόνας του έγινε ο Περικλής, για τον οποίο 

όλοι μπορούν να παραδεχθούν ότι υπήρξε ο πιο μετριοπαθής και ο πιο δίκαιος και 

ο πιο σοφός από τους πολίτες. Γιατί θεωρώ ότι και αυτό ανήκει στα θετικά στοιχεία 

του, ότι δηλαδή έχοντας καταγωγή από τέτοιου είδους ανθρώπους σε τέτοιο 

περιβάλλον μεγάλωσε και ανατράφηκε και εκπαιδεύτηκε. Όταν πέρασε με επιτυχία 

τη δοκιμασία, δεν έδειξε ότι ήταν κατώτερος από αυτούς που ανέφερα, ούτε θεώρησε 

σωστό να ζήσει μια ζωή άνετη, και να κομπάζει για τις γενναίες πράξεις των προγόνων 

του. Αντίθετα, από την αρχή ήταν τόσο φιλόδοξος που νόμιζε ότι ακόμη και οι μεγάλες 

τους πράξεις έπρεπε να μνημονεύονται μέσω των δικών του.  

Μτφρ. G. Norlin. 1980. Διασκευή από τα αγγλικά στα νέα ελληνικά 

 

 Αυτή την τόσο παλιά και γνήσια φιλία του απέναντι στον λαό, που 

εκδηλώθηκε με σπουδαίες ευεργεσίες προς αυτόν, την κληρονόμησε από τους 

προγόνους του. Ο ίδιος είχε μείνει ορφανός – γιατί ο πατέρας του σκοτώθηκε στη 

μάχη της Κορώνειας – και είχε κηδεμόνα του τον Περικλή, τον οποίο όλοι 

αναγνωρίζουν ως τον πιο σώφρονα, τον πιο δίκαιο και τον πιο σοφό από τους 

πολίτες. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, αφού καταγόταν από 

τέτοιους προγόνους, να κηδεμονευτεί, να ανατραφεί και να εκπαιδευτεί από 

άνθρωπο τέτοιου χαρακτήρα. Αφού γράφτηκε στον κατάλογο των πολιτών μετά από 

τη σχετική δοκιμασία, δεν υπήρξε κατώτερος των προαναφερθέντων ούτε θεώρησε 

σωστό να ζει οκνηρή ζωή και να καμαρώνει για τις αρετές των προγόνων του, αλλά 

αισθάνθηκε τόση φιλοδοξία ώστε πίστεψε ότι έπρεπε να κάνει μεγάλα πράγματα που 

ν΄ αποτελέσουν αφορμή, ώστε να μνημονεύονται και στο μέλλον τα έργα των προγόνων 

του.  

Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου». 1993. 

 

Γ2.  Ο πατέρας του νεαρού Αλκιβιάδη παρουσιάζεται από τον γιο του ως ένας 

άνθρωπος που είχε συναίσθηση της ευγενικής καταγωγής του και είχε βάλει σκοπό της 

ζωής του να φανεί αντάξιος αυτής. Έτσι, λοιπόν, δεν θέλησε να φανεί κατώτερος από 

τους προγόνους του (Δοκιμασθεὶς δ’ οὐκ ἐνδεέστερος ἐγένετο τῶν προειρημένων) 

ούτε θεώρησε σωστό να ζήσει μέσα στην οκνηρία και να καμαρώνει μόνο για τα έργα 

αυτών (οὐδ’ ἠξίωσεν αὐτὸς μὲν ῥᾳθύμως ζῆν, σεμνύνεσθαι δ’ ἐπὶ ταῖς τῶν προγόνων 

ἀρεταῖς). Αντιθέτως, μόλις έφτασε στην κατάλληλη ηλικία και μετά τη σπουδαία 
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κηδεμονία που του έτυχε έδειξε φιλοδοξία και θέλησε να προβεί σε σπουδαίες πράξεις, 

ώστε να διατηρήσει αναλλοίωτη τη φήμη των προγόνων του (ἀλλ’ εὐθὺς οὕτω μέγ’ 

ἐφρόνησεν ὥστ’ ᾠήθη δεῖν δι’ αὑτὸν καὶ τἀκείνων ἔργα μνημονεύεσθαι). 

Ακολουθώντας το παράδειγμά τους προέβη σε σπουδαίες ευεργεσίες προς τον λαό κι 

επιβεβαίωσε τη γνήσια και παλιά φιλία που έδειχνε η οικογένειά του στον λαό (Τὴν μὲν 

οὖν φιλίαν τὴν πρὸς τὸν δῆμον οὕτω παλαιὰν καὶ γνησίαν καὶ διὰ τὰς μεγίστας 

εὐεργεσίας γεγενημένην παρὰ τῶν προγόνων παρέλαβεν).  

 

Γ3.  

φιλίαν: τη γενική του ενικού αριθμού → φιλίας 

δῆμον: τη δοτική του ενικού αριθμού → δήμῳ 

παλαιὰν: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον συγκριτικό βαθμό → παλαιοτέραν 

/ παλαιτέραν 

μεγίστας: τη γενική του ενικού αριθμού στον θετικό βαθμό στο ίδιο γένος → μεγάλης 

προγόνων: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού → πρόγονοι 

γεγενημένην: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β’ → ἐγένου 

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

→ παρελάμβανον 

κατελείφθη: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή → 

καταλειφθήσει (ῃ) 
μαχόμενος: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντέλικου στην ίδια φωνή → 

ἐμεμαχήμην 
ἀπέθανεν: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή → 

ἀποθνήσκει 
 

2.  

Περικλέους: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού → Περικλεῖς 

πάντες: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος → πᾶσι(ν) 
σωφρονέστατον: τη γενική του ενικού αριθμού στον θετικό βαθμό στο ίδιο γένος → 

σώφρονος 

πολιτῶν: την κλητική του ενικού αριθμού → πολῖτα 

ἤθεσιν: την ονομαστική του ενικού αριθμού → ἦθος 

ἐπετροπεύθη: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου → ἐπιτροπευθῆναι 
ὁμολογήσειαν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια 

φωνή → ὁμολογεῖτε 

γενέσθαι: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού  → ἐγίγνου 

ἡγοῦμαι: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παθητικού μέλλοντα → ἡγήσει (ῃ) 
τραφῆναι: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή → 

τέθραπται 
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3.   

ἐνδεέστερος: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον θετικό βαθμό → ἐνδεής 

αὐτὸς: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος → αὐταῖς 

ῥᾳθύμως: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό → ῥᾳθυμότερον 

προγόνων: τη δοτική του ενικού αριθμού → προγόνῳ 

ἀρεταῖς: την κλητική  του πληθυντικού αριθμού → ἀρεταὶ 
παιδευθῆναι: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή → 

πεπαίδευμαι 

ζῆν: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή → ζῴη  

ἠξίωσεν: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή → ἀξιώσειν 

ἐφρόνησεν: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή → 

φρόνει 

ᾠήθη: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού → ᾤου 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 17187) 

α.  παρὰ τῶν προγόνων: είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός που 

δηλώνει προέλευση στο ρήμα παρέλαβεν.  

αὐτοῦ: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο πατὴρ.  

ὑπὸ Περικλέους: είναι επιρρηματικός (εμπρόθετος) προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 

στο ρήμα ἐπετροπεύθη.  

τῶν πολιτῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στα σωφρονέστατον 

καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον.  

τῶν προειρημένων: είναι επιθετική μετοχή ως ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική 

συγκριτική-δεύτερος όρος σύγκρισης) στο ἐνδεέστερος.  

ῥᾳθύμως: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ζῆν.  

 

β. ὃν πάντες ἂν ὁμολογήσειαν καὶ σωφρονέστατον καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον 

γενέσθαι τῶν πολιτῶν: είναι δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση. 

ὥστ’ ᾠήθη δεῖν δι’ αὑτὸν καὶ τἀκείνων ἔργα μνημονεύεσθαι: είναι δευτερεύουσα 

επιρρηματική συμπερασματική/αποτελεσματική πρόταση. 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18905) 

α. Τὴν φιλίαν: αντικείμενο στο ρήμα παρέλαβεν  

εἶναι: αντικείμενο στο ρήμα Ἡγοῦμαι (ειδικό απαρέμφατο)  

τοῦτ’/ τοῦτ(ο): υποκείμενο στο απαρέμφατο εἶναι (ετεροπροσωπία)  

αὐτός: υποκείμενο στο ρήμα ἠξίωσεν  

μνημονεύεσθαι: υποκείμενο στο απρόσωπο απαρέμφατο δεῖν (τελικό απαρέμφατο)  

τὰ ἔργα: υποκείμενο στο απαρέμφατο μνημονεύεσθαι  
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β. Τα κατηγορούμενα είναι σωφρονέστατον, δικαιότατον, σοφώτατον (συνδέονται 

παρατακτικά με το καὶ) εξαιτίας του συνδετικού απαρεμφάτου γενέσθαι. (Αναφέρονται 

στο ὃν: υποκείμενο του γενέσθαι). 
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Θέματα Τράπεζας 15908 & 19093 

Γ1. Θέλω να κατεβώ από το βήμα, αφού πρώτα θυμίσω μερικά στις δύο μερίδες 

των πολιτών, και στη μερίδα της πόλης και στη μερίδα του Πειραιά, έτσι ώστε να 

ψηφίσετε όλοι έχοντας για κριτήρια αυτά που υποφέρατε εξαιτίας τους. Πρώτα 

πρώτα, όσοι μείνατε στην πόλη, συλλογιστείτε ότι αυτοί ασκούσαν πάνω σας μια 

τόσο σκληρή εξουσία, ώστε ήσασταν αναγκασμένοι να διεξάγετε με τους αδελφούς 

και τους γιους και τους συμπολίτες σας ένα τέτοιον πόλεμο, όπου, μολονότι έχετε 

ηττηθεί, βρίσκεστε στην ίδια μοίρα με τους νικητές, ενώ, αν νικούσατε, θα 

γινόσασταν δούλοι των Τριάντα. Αυτοί, με τις πολιτικές τους αυθαιρεσίες, μεγάλωσαν 

τις ιδιωτικές τους περιουσίες, ενώ εσείς, με τον εμφύλιο πόλεμο, τις έχετε ελαττώσει. 

Γιατί, φυσικά, δε θεωρούσαν απαραίτητο να συμμετέχετε στα διάφορα κέρδη, ενώ σας 

ανάγκαζαν να συμμερίζεστε τις ευθύνες που τους καταλόγιζαν. Και έφτασαν σε τέτοιο 

βαθμό κυνισμού, ώστε δεν κέρδιζαν την αφοσίωσή σας μοιράζοντάς σας από τα αγαθά 

τους, αλλά πίστευαν ότι αποχτούσαν την εύνοιά σας μεταδίδοντάς σας τα αίσχη τους.  
Μτφρ. Ν.Χ. Χουρμουζιάδης. χ.χ. 

 

 Θα κατεβώ από το βήμα, αφού υπενθυμίσω μερικά ακόμη και στους δυο, και 

στους ολιγαρχικούς δηλαδή και στους δημοκρατικούς, για να πάρετε την ορθή 

απόφαση έχοντας ως παράδειγμα τις συμφορές που έγιναν εξαιτίας αυτών εδώ σε 

σας. Και πρώτα λοιπόν, όσοι είσθε ολιγαρχικοί σκεφθείτε ότι τόσο δεινοπαθήσατε 

από αυτούς εδώ, ώστε εξαναγκασθήκατε να κάνετε τέτοιο πόλεμο εναντίον των 

αδελφών σας και των παιδιών και των συμπολιτών σας, στον οποίο, αν και 

ηττηθήκαμε, έχετε τα ίδια δικαιώματα με τους νικητές, αν όμως επικρατούσατε, θα 

εξακολουθούσατε να είσθε σ' αυτούς (τους τυράννους) δούλοι. Κι αυτοί τις ιδιωτικές 

περιουσίες τους θα μπορούσαν να τις μεγαλώσουν, εκμεταλλευόμενοι εσάς, ενώ εσείς 

εξαιτίας του μεταξύ σας αλληλοσπαραγμού τις μειώσατε. Γιατί, δεν αξίωναν να 

ωφελείσθε και σεις μαζί τους αλλά σας υποχρέωναν να συκοφαντείσθε μαζί τους, αφού 

έφτασαν σε τέτοιο βαθμό αλαζονείας, ώστε σας θεωρούσαν πιστούς όχι με το να σας 

δίνουν μέρος από τα αγαθά τους, αλλά σας λογάριαζαν για δικούς τους με το να σας 

μεταδίδουν μέρος από τα αίσχη τους.  

Μτφρ. Γ. Α. Ράπτης. 2003. 

 

 

Γ2. Η περίοδος της διακυβέρνησης της Αθήνας από τους τριάκοντα τυράννους (404 

π.Χ. – 403 π.Χ.), στην οποία αναφέρεται και το απόσπασμα, ήταν η πιο μαύρη σελίδα 

στην πολιτική ζωή της Αθήνας, γεγονός που αποδεικνύεται και από το πλήθος των 

γραπτών μνημείων που διαθέτουμε για αυτό. Απευθυνόμενος στους ολιγαρχικούς 

ακροατές (ὅσοι ἐξ ἄστεώς ἐστε), ο ρήτορας υπενθυμίζει τις συμφορές που υπέστησαν 

στη διάρκεια του καθεστώτος: αναγκάστηκαν να εμπλακούν σε εμφύλιο πόλεμο (ὥστε 

ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον) από τον 

οποίο δεν είχαν να κερδίσουν κανένα όφελος. Επιπλέον, έχασαν μέρος της περιουσίας 

τους (ὑμεῖς δὲ διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐλάττους ἔχετε) και, μολονότι οπαδοί 

των τριάκοντα, δεν αποκόμισαν οφέλη αλλά πήραν μερίδιο ευθύνης στις ντροπιαστικές 
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πράξεις (ὑπεροψίας ἐλθόντες ὥστε οὐ τῶν ἀγαθῶν κοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς 

ἐκτῶντο, ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν μεταδιδόντες εὔνους ᾤοντο εἶναι).  

 

Γ3. 

1. α. ἄστεως → ἄστει,  Πειραιῶς → Πειραιεῖ, παραδείγματα → παραδείγματι 
 

β. ὑμῖν → σοι, τούτων → τούτου 

 

γ. μεγάλους – μείζονας / μείζους - μεγίστους,  

μικροὺς - ἐλάττους – ἐλαχίστους  

 

δ. ἐλθὲ, ἐλθεῖν  
 

ε. καταβήσεσθαι  

 

 

2. α. ἀδελφοῖς → ἀδελφῷ, πολίταις → πολίτῃ, πόλεμον → πολέμους 

 

β. πολεμοῖς, πολέμει 

 

γ. ἡττηθῆναι  

 

δ. Οριστική: ἐκτήσαντο, Υποτακτική: κτήσωνται, Ευκτική: κτήσαιντο, 

Προστακτική: κτησάσθων / κτησάσθωσαν 
 

3.  

οἴκους: τη δοτική πληθυντικού αριθμού → οἴκοις 

πραγμάτων: τη γενική ενικού αριθμού → πράγματος 

πιστοὺς: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό → πιστοτέρους 

ὑμᾶς: την ίδια πτώση και αριθμό για το α’ πρόσωπο της αντωνυμίας → ἡμᾶς 

ὑπεροψίας: τη γενική πληθυντικού αριθμού → ὑπεροψιῶν 

βούλομαι: το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή → βουλήσεσθαι 

ἔχετε: το ίδιο πρόσωπο και έγκλιση στον αόριστο β’ → ἔσχετε 

συνδιαβάλλεσθαι: το απαρέμφατο αορίστου β’ στην ενεργητική φωνή → 

συνδιαβαλεῖν 

ἠνάγκαζον: το β’ ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα → ἀναγκάζῃς 

εἶναι: το γ’ ενικό πρόσωπο ευκτικής μέλλοντα → ἔσοιτο 

 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15908) 

α. παραδείγματα: είναι κατηγορούμενο στο αντικείμενο συμφοράς (από το ἔχοντες).  

πόλεμον: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο απαρέμφατο πολεμεῖν.  
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τούτοις: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐδουλεύετε.  

τῶν ἀγαθῶν: είναι αντικείμενο στη μετοχή κοινούμενοι.  

ὑμᾶς: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἐκτῶντο.  

 

β. ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφόδρα ἤρχεσθε: Η δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική πρόταση 

εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι (αντικειμενική κρίση) κι εκφέρεται με οριστική 

παρατατικού (ἤρχεσθε), η οποία δηλώνει κάτι πραγματικό. 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 19093) 

α. ἑκατέρους: είναι (άμεσο) αντικείμενο στη μετοχή ἀναμνήσας  

καταβαίνειν: είναι αντικείμενο στο ρήμα Βούλομαι (τελικό απαρέμφατο).  

τὰς… συμφοράς: είναι αντικείμενο στη μετοχή ἔχοντες.  

συνωφελεῖσθαι: είναι αντικείμενο (τελικό απαρέμφατο) στο ρήμα (οὐκ) ἠξίουν.  

ὑπεροψίας: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο τοσοῦτον.  

εἶναι: είναι αντικείμενο στο ρήμα ᾤοντο (ειδικό απαρέμφατο). 

β. Ο ομιλητής διατυπώνει τα εξής συμπεράσματα (δευτερεύουσες επιρρηματικές 

συμπερασματικές προτάσεις):  

ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον [μονάδες 

2]  

ὥστε οὐ τῶν ἀγαθῶν κοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς ἐκτῶντο,  

ἀλλὰ (ὥστε) τῶν ὀνειδῶν μεταδιδόντες εὔνους ᾤοντο εἶναι 
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Θέματα Τράπεζας 15909 & 19087 

Ξενοφῶν, Ἱέρων §§ 2.6-9 (εκδ. του Marchant, E.C. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1920, 

ανατ. 1969) 

 

Γ1. Όμως εγώ, Σιμωνίδη, ξέρω καλά από πείρα και σε διαβεβαιώνω ότι οι τύραννοι 

συμμετέχουν σε ελάχιστο βαθμό στα σημαντικότερα αγαθά, ενώ στα μεγαλύτερα κακά 

κατά τεράστιο ποσοστό. Για παράδειγμα, αν η ειρήνη θεωρείται ως μέγα αγαθό για 

τους ανθρώπους, οι τύραννοι συμμετέχουν ελάχιστα σ’ αυτό, ενώ, αν ο πόλεμος 

θεωρείται ως μέγα κακό, οι τύραννοι συμμετέχουν κατά το μεγαλύτερο μέρος. Οι 

απλοί πολίτες, όταν η πολιτεία τους βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, μπορούν 

να πηγαίνουν αμέσως όπου θέλουν, χωρίς να φοβούνται μήπως κάποιος τους 

σκοτώσει, ενώ όλοι οι τύραννοι, όπου γης, κινούνται πάντα σα να βρίσκονται μέσα 

σε εχθρικό έδαφος και πιστεύουν πως είναι ανάγκη και οι ίδιοι να οπλοφορούν και 

να έχουν, επίσης, πάντοτε μαζί τους άλλους οπλοφόρους για φρουρά. «Έπειτα» 

συνεχίζει ο Ιέρων απαντώντας στο Σιμωνίδη «οι απλοί πολίτες, και αν εκστρατεύουν 

κάποτε σε εχθρική χώρα, όταν ξαναγυρίσουν στην πατρίδα τους, πιστεύουν πως είναι 

ασφαλισμένοι, ενώ οι τύραννοι, επιστρέφοντας στην πόλη τους, ξέρουν καλά πως θα 

βρίσκονται ανάμεσα στους περισσότερους εχθρούς. 
Μτφρ. Τ. Βουρνάς. 1984 

 

 Εγώ από την εμπειρία μου γνωρίζω καλά, Σιμωνίδη, και σου λέω πως οι τύραννοι 

ελάχιστα μετέχουν στα μέγιστα αγαθά, ενώ από τα μέγιστα δεινά έχουν τα 

περισσότερα. Αν, λόγου χάρη, η ειρήνη θεωρείται μεγάλο αγαθό για τους 

ανθρώπους, πολύ μικρό μερίδιο από αυτήν ανήκει στους τυράννους. Και, αν ο 

πόλεμος είναι μεγάλο δεινό, πάλι στους τυράννους ανήκει μεγάλο μέρος του. Γιατί 

αμέσως οι απλοί πολίτες, αν η πολιτεία τους δεν λαμβάνει μέρος σε πόλεμο μαζί με 

άλλες, έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν όπου θέλουν χωρίς να φοβούνται μήπως 

τους σκοτώσει κάποιος, ενώ οι τύραννοι παντού και πάντα πορεύονται σαν να 

βρίσκονται σε εχθρική χώρα. Αυτοί νομίζουν πως είναι ανάγκη και οι ίδιοι να ζουν 

συνέχεια οπλισμένοι και να περιφέρονται πάντοτε συνοδευόμενοι από άλλους 

οπλοφόρους. Έπειτα, ενώ οι ιδιώτες, ακόμα και να εκστρατεύουν σε κάποια εχθρική 

χώρα, αισθάνονται, όταν μετά γυρίσουν στην πατρίδα τους, ότι βρίσκονται σε ασφαλές 

έδαφος, οι τύραννοι, έστω και αν φτάσουν στη δική τους πολιτεία, τότε γνωρίζουν ότι 

βρίσκονται ανάμεσα σε περισσότερους εχθρούς παρά ποτέ.  

Μτφρ. Α. Παπαγεωργίου. 1993. 

 

Γ2. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Σιμωνίδη που βασίζονται στην εμπειρία του οι 

τύραννοι έχουν ελάχιστη συμμετοχή στα αγαθά και μέγιστη στα άσχημα. Έτσι, λοιπόν, 

οι τύραννοι βρίσκονται διαρκώς σε πολεμική εγρήγορση και όπου και αν πηγαίνουν 

θεωρούν ότι βρίσκονται σε εχθρική χώρα (οἱ δέ τύραννοι πάντες πανταχῇ ὡς διά 

πολεμίας πορεύονται), ακόμα κι αν είναι στην πατρίδα τους (οἱ δὲ τύραννοι ἐπειδὰν 

εἰς τὴν ἑαυτῶν πόλιν ἀφίκωνται, τότε ἐν πλείστοις πολεμίοις ἴσασιν ὄντες). Επίσης, 

οι τύραννοι είναι διαρκώς οπλισμένοι και περιβάλλονται από ένοπλους φρουρούς 

καθώς φοβούνται για την ασφάλειά τους (Αὐτοί τε γοῦν ὡπλισμένοι οἴονται ἀνάγκην 

εἶναι διάγειν καὶ ἄλλους ὁπλοφόρους ἀεί συμπεριάγεσθαι). Οι απλοί πολίτες, 

αντίθετα, μόνο αν η πόλη τους διεξάγει πόλεμο συμμετέχουν, αλλιώς είναι ελεύθεροι 
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να πάνε όπου θέλουν χωρίς κανέναν φόβο (Εὐθύς γάρ τοῖς μέν ἰδιώταις, ἄν μή ἡ πόλις 

αὐτῶν κοινόν πόλεμον πολεμῇ, ἔξεστιν ὅποι ἄν βούλωνται πορεύεσθαι μηδέν 

φοβουμένους μή τις αὐτούς ἀποκτείνῃ). Και σε περίπτωση που έχουν εκστρατεύσει με 

την πόλη τους κάπου, όταν γυρνάνε στην πατρίδα θεωρούν πως αυτή είναι ένα ασφαλές 

και σίγουρο καταφύγιο που τους προφυλάσσει (οἱ μὲν ἰδιῶται, ἐὰν καὶ στρατεύωνταί 

που εἰς πολεμίαν, ἀλλ᾽ οὖν ἐπειδάν γε ἔλθωσιν οἴκαδε, ἀσφάλειαν σφίσιν ἡγοῦνται 

εἶναι). 

 

Γ3.  

1.  

σαφῶς: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό → σαφέστατα 

τύραννοι: τη δοτική του ενικού αριθμού → τυράννῳ 

μεγίστων: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον συγκριτικό βαθμό → μειζόνων 

εἰρήνη: τη γενική του ενικού αριθμού → εἰρήνης 

ἀγαθῶν: τη δοτική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος στον συγκριτικό βαθμό → 

βελτίονι 

πεπειραμένος: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή → πειρᾶσθαι 

οἶδα: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα → ἴσθι 

λέγω: το απαρέμφατο του αορίστου β’ στην ίδια φωνή → εἰπεῖν 

μετέχουσι: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή → 

μετεῖχον 

κέκτηνται: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου στην ίδια φωνή → 

ἐκτήσαντο 

  

2.  

πόλεμος: τη γενική του πληθυντικού αριθμού → πολέμων 

κακόν: την ίδια πτώση, αριθμό και γένος στον υπερθετικό βαθμό → κάκιστον / 

χείριστον 

τούτου: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος → ταύταις 

μέρος: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού → μέρεσι(ν) 

ἰδιώταις: την κλητική του ενικού αριθμού → ἰδιῶτα 

πολεμῇ: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου  στην ίδια φωνή → 

ἐπολέμησας 

ἔξεστιν: το ίδιο πρόσωπο στον μέλλοντα → ἐξέσται 

βούλωνται: το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου στην ίδια φωνή → βουληθῆναι 

πορεύεσθαι: τη γενική ενικού στο αρσενικό γένος της μετοχής του ενεστώτα  στην ίδια 

φωνή → πορευομένου 

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

→ ἐπεφόβητο 

 

3.  

αὐτοί: τη δοτική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος → αὐτῇ 
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ὁπλοφόρους: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού → ὁπλοφόροις 

ἀνάγκην: τη γενική του ενικού αριθμού → ἀνάγκης 

σφίσιν: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο α’ πρόσωπο → ἐμέ, με 

πόλιν: τη δοτική του ενικού αριθμού → πόλει 

οἴονται: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παθητικού αορίστου στην ίδια φωνή → 

ᾠήθην 

εἶναι: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα → ἴσθι 
διάγειν: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή → 

διάγαγε 

ἀφίκωνται: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή → ἀφικνεῖσθαι 

ἴσασιν: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β’  → ἔγνως 

Μονάδες 10 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 15909) 

α. εἶναι: είναι ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο προσωπικό ρήμα δοκεῖ: 

ταυτοπροσωπία (υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο είναι η λέξη εἰρήνη). 

πορεύεσθαι: είναι τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἔξεστιν: 

ετεροπροσωπία.  

β. ἐὰν καὶ (οἱ ἰδιῶται) στρατεύωνταί που εἰς πολεμίαν: δευτερεύουσα (επιρρηματική) 

εναντιωματική πρόταση  

ἐπειδάν (οἱ ἰδιῶται) γε ἔλθωσιν οἴκαδε: δευτερεύουσα (επιρρηματική) χρονικο-υποθετική 

πρόταση  

ἐπειδὰν (οἱ τύραννοι) εἰς τὴν ἑαυτῶν πόλιν ἀφίκωνται: δευτερεύουσα (επιρρηματική) 

χρονικο-υποθετική πρόταση. 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 19087) 

α. τῶν … κακῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο πλεῖστα.  

ἀγαθὸν: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο (ρήματος και απαρεμφάτου) εἰρήνη (από 

το εἶναι).  

τούτου: είναι αντικείμενο στο ρήμα μετέχουσιν.  

πόλεμον: είναι σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα πολεμῇ.  

διάγειν: είναι υποκείμενο στο απρόσωπο ἀνάγκην εἶναι.  

ὄντες: είναι κατηγορηματική μετοχή, συνημμένη, στο υποκείμενο του ρήματος οἱ (δὲ) 

τύραννοι από το ρήμα ἴσασι.  

β. ὅτι οἱ τύραννοι τῶν μεγίστων ἀγαθῶν ἐλάχιστα μετέχουσι: δευτερεύουσα (ονοματική) 

ειδική πρόταση, αντικείμενο στα ρήματα οἶδα και λέγω.  
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τῶν δὲ μεγίστων κακῶν πλεῖστα κέκτηνται: δευτερεύουσα (ονοματική) ειδική πρόταση, 

αντικείμενο στα ρήματα οἶδα και λέγω (η πρόταση συνδέεται παρατακτικά με την 

προηγούμενη μέσω του συνδέσμου δὲ). 
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Θέματα Τράπεζας 17275 & 19090 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1 §§ 94-95 (έκδ. των Jones, H.S., Powell, J.E. Οξφόρδη: Clarendon 

Press, 1942, ανατ. 1970) 

Γ1. Η Σπάρτη είχε διορίσει τον Παυσανία του Κλεομβρότου αρχηγό των 

ελληνικών δυνάμεων. Είχε στις διαταγές του είκοσι πελοποννησιακά καράβια. Τον 

ακολουθούσαν τριάντα αθηναϊκά καράβια και στρατός από τους άλλους 

συμμάχους. Έκαναν εκστρατεία στην Κύπρο όπου υπόταξαν το μεγαλύτερο μέρος 

του νησιού. Μετά πήγαν στο Βυζάντιο που το κρατούσαν πάντα οι Πέρσες και το 

κυρίεψαν ύστερα από πολιορκία, πάντα υπό την ηγεσία του Παυσανία. Ο βίαιος 

τρόπος του είχε αρχίσει να δυσαρεστεί τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους Ίωνες και 

όσους άλλους είχαν πρόσφατα ελευθερωθεί από τον ζυγό του Βασιλέως. Πήγαιναν 

στους Αθηναίους και τους ζητούσαν να γίνουν εκείνοι αρχηγοί τους, αφού η καταγωγή 

τους ήταν κοινή, και να εμποδίζουν τον Παυσανία να ενεργεί αυθαίρετα. Οι Αθηναίοι 

δέχτηκαν τις προτάσεις αυτές και πρόσεχαν να μην αφήσουν τον Παυσανία να κάνει 

ό,τι θέλει και να εκμεταλλεύονται κάθε περίσταση για να κανονίζουν τα ζητήματα προς 

το δικό τους συμφέρον. Στο μεταξύ οι Λακεδαιμόνιοι ανακάλεσαν τον Παυσανία για να 

τον ανακρίνουν για όσα είχαν μάθει. Πολλά του καταμαρτυρούσαν οι Έλληνες που 

έφταναν στην Σπάρτη, γιατί συμπεριφερόταν περισσότερο σαν τύραννος παρά σαν 

στρατηγός.  

Μτφρ. Άγγ. Βλάχος. 2008. 

Στο μεταξύ έστειλαν από τη Λακεδαίμονα τον Παυσανία του Κλεομβρότου 

ως αρχηγό των Ελληνικών δυνάμεων με είκοσι Πελοποννησιακά πλοία· μαζί τους 

έπλεαν και Αθηναίοι με τριάντα πλοία και πολλοί από τους άλλους συμμάχους. 

Εκστρατεύσανε πρώτα στην Κύπρο και υπέταξαν το μεγαλύτερο μέρος της, πήγανε 

ύστερα στο Βυζάντιο, που το κατείχαν οι Μήδοι, και το κυρίευσαν μετά από 

πολιορκία. Επειδή όμως ο Παυσανίας είχε αρχίσει να φέρεται βίαια, οι άλλοι 

Έλληνες δυσανασχετούσαν και περισσότερο οι Ίωνες κι όσοι είχαν πρόσφατα 

ελευθερωθεί από το ζυγό του Πέρση βασιλέως. Πήγαιναν έτσι συχνά στους 

Αθηναίους και τους ζητούσαν να γίνουν εκείνοι αρχηγοί τους, λόγω της φυλετικής 

συγγένειας, και να μην επιτρέπουν στον Παυσανία τις όποιες αυθαιρεσίες του. Οι 

Αθηναίοι δέχτηκαν αυτές τις προτάσεις και παρακολουθούσαν με προσοχή το ζήτημα 

αποφασισμένοι να μην αδιαφορήσουν και γενικά να τακτοποιήσουν τα πράγματα με 

τον τρόπο που θα τους φαινόταν καλύτερος γι’ αυτούς. Στο μεταξύ οι Λακεδαιμόνιοι 

ανακάλεσαν τον Παυσανία, για να τον ανακρίνουν σχετικά με όσα πληροφορούνταν. 

Διότι από τους Έλληνες που έφθασαν στη Σπάρτη διατυπώνονταν κατηγορίες εναντίον 

του για μεγάλες αδικίες, και ο τρόπος που ασκούσε την αρχηγία φαινόταν μάλλον 

απομίμηση τυραννίας παρά στρατηγία.  

Μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος. 2011. 
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Γ2.  Σύμφωνα με την ιστορική αφήγηση, οι Έλληνες της Ασίας και ιδιαίτερα οι Ίωνες 

αλλά και όσοι είχαν απελευθερωθεί πρόσφατα από τον Πέρση βασιλιά είχαν 

δυσανασχετήσει από τη στάση του Λακεδαιμόνιου στρατηγού Παυσανία (οἵ τε ἄλλοι 

Ἕλληνες ἤχθοντο καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Ἴωνες καὶ ὅσοι ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ 

ἠλευθέρωντο) που είχε εκστρατεύσει και καταλάβει πρώτα το μεγαλύτερο μέρος της 

Κύπρου και στη συνέχεια το Βυζάντιο. Η δυσαρέσκειά τους απέρρεε από το γεγονός ότι 

φερόταν με βίαιο τρόπο (Ἤδη δὲ βιαίου ὄντος). Για τον λόγο αυτό ζήτησαν από τους 

Αθηναίους να αναλάβουν εκείνοι την αρχηγία τους, λόγω και της φυλετικής 

συγγένειας, και να παραμερίσουν τον Παυσανία (φοιτῶντές τε πρὸς τοὺς Ἀθηναίους 

ἠξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γίγνεσθαι κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ Παυσανίᾳ μὴ 

ἐπιτρέπειν). Δεν ήθελαν να υφίστανται τη βιαιότητα και τις αυθαιρεσίες τους. Οι 

Αθηναίοι είχαν θετική στάση απέναντι στην πρόταση αυτή και παρακολουθούσαν την 

κατάσταση για να λάβουν την καλύτερη – για τους ίδιους- απόφαση (προσεῖχον τὴν 

γνώμην ὡς οὐ περιοψόμενοι τἆλλά τε καταστησόμενοι ᾗ φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς). 

 

Γ3.  

1.  

στρατηγὸς: τη γενική του ενικού αριθμού → στρατηγοῦ 

Ἑλλήνων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού → Ἕλλησι(ν) 

νεῶν: την κλητική του ενικού αριθμού → ναῦ 

ξυμμάχων: τη δοτική του ενικού αριθμού → ξυμμάχῳ 

πλῆθος: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού → πλήθη 

ἐξεπέμφθη: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή → 

ἐκπεμφθήσει / ῃ 
ξυνέπλεον: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα  στην ίδια φωνή → 

ξυμπλεῖτε 

ἐστράτευσαν: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή → 

ἐστράτευκας 

κατεστρέψαντο: το απαρέμφατο του παρακειμένου  στην ίδια φωνή → 

κατεστράφθαι 

ἐχόντων: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή → 

σχὲς 

 

2.  

τῇδε: την ονομαστική ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους → τόδε 

ἡγεμονίᾳ: τη γενική του πληθυντικού αριθμού → ἡγεμονιῶν 

ἥκιστα: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθμό → ὀλίγον 

βασιλέως: την κλητική του ενικού αριθμού → βασιλεῦ 

ἡγεμόνας: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού → ἡγεμόσι(ν) 

ἐξεπολιόρκησαν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή → ἐκπολιορκεῖν 

ὄντος: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα → ἔσει / ῃ 
ἤχθοντο: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα  στην ίδια φωνή → 
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ἄχθωνται 
ἠλευθέρωντο: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου στη φωνή που 

βρίσκεται → ἐλευθερώσαιντο 

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

→ φοιτώσης 

 

3.  

λόγους: τη γενική του πληθυντικού αριθμού → λόγων 

ἄριστα: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθμό → εὖ 

γνώμην: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού → γνώμαις 

αὐτοῖς: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος → αὐτῆς 

μίμησις: τη δοτική του ενικού αριθμού → μιμήσει 
ἐδέξαντο: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή → 

ἐδέχετο 

προσεῖχον: το απαρέμφατο του αορίστου β’ στην ίδια φωνή → προσσχεῖν 

περιοψόμενοι: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού → περιεώρα 

μετεπέμποντο: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παθητικού αορίστου στην 

ίδια φωνή → μεταπέμφθητι 

ἐπυνθάνοντο: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή → πεύσεσθαι 
Μονάδες 10 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 17275) 

α. ἀπὸ Πελοποννήσου: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου 

(της προέλευσης ή της τοπικής αφετηρίας) στο ρήμα ἐξεπέμφθη.  

ἐς Κύπρον: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός της εχθρικής κατεύθυνσης 

στο ρήμα ἐστράτευσαν.  

ὕστερον: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ἐστράτευσαν.  

οὐχ ἥκιστα: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ρήμα ἤχθοντο.  

πρὸς τοὺς Ἀθηναίους: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου (της 

κατεύθυνσης) στη μετοχή φοιτῶντες.  

Έν τούτῳ: είναι (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα 

μετεπέμποντο.  

β.  Το ρήμα της κύριας πρότασης είναι το ἤχθοντο. Τα υποκείμενα του ρήματος 

ἤχθοντο είναι οἱ Ἔλληνες, οἱ Ἴωνες και η δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση 

ὅσοι ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο. (Βλ. παρατακτική σύνδεση τὲ ... καὶ … καὶ) 
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Γ4. (Θέμα Τράπεζας 19090) 

α. Μήδων: είναι υποκείμενο στη μετοχή (γενικής απόλυτη) ἐχόντων.  

ἡγεμόνας: είναι κατηγορούμενο στο αὐτοὺς (: αντικείμενο στο ρήμα ἠξίουν και 

υποκείμενο στο απαρέμφατο γίγνεσθαι).  

γίγνεσθαι: είναι αντικείμενο στο ρήμα ἠξίουν (τελικό απαρέμφατο).  

Παυσανίᾳ: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο μὴ ἐπιτρέπειν  

τοὺς λόγους: αντικείμενο στο ρήμα ἐδέξαντό.  

 

β. Οι δύο όροι σύγκρισης είναι: μίμησις (α΄ όρος σύγκρισης), ἢ στρατηγία (β΄ όρος 

σύγκρισης). Η συγκριτική λέξη (που δηλώνει την υπεροχή του ενός όρου σε σχέση με τον 

άλλον) είναι το επίρρημα συγκριτικού βαθμού μᾶλλον. 
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Θέματα Τράπεζας 15912 & 19213 

Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία §§55.4-55.5 (έκδ. του Oppermann, H. Λειψία: 

Teubner, 1928, ανατ. 1968)  

 

Γ1.  Και όταν παρουσιάσει τους μάρτυρές του, ρωτούν: «Έχει κανείς κάποια 

κατηγορία εναντίον του;» Κι αν υπάρχει κάποιος κατήγορος, το δικαστήριο του 

δίνει το λόγο και μετά ο κατηγορούμενος απολογείται. Ύστερα αποφασίζει η βουλή 

με ανάταση χεριών και στο δικαστήριο με ψήφο. Αν δεν παρουσιαστεί κατήγορος, 

γίνεται αμέσως η ψηφοφορία. Και παλαιότερα μόνον ένας δικαστής έριχνε την 

ψήφο του στην ψηφοδόχο, άλλα τώρα όλοι οι δικαστές πρέπει να ψηφίσουν για 

τους εννέα άρχοντες, ώστε αν κάποιος πονηρός υποψήφιος καταφέρει να ξεφύγει 

από τους κατηγόρους του, να μπορούν οι δικαστές να τον απορρίψουν. Αφού 

περάσουν τη δοκιμασία αυτή, πηγαίνουν στο βράχο, όπου είναι τοποθετημένα τα 

κομμάτια (από τα θυσιασμένα ζώα), στον ίδιο βράχο όπου παίρνουν όρκο οι δικαστές 

όταν εκδίδουν την απόφασή τους, καθώς και όσοι παίρνουν όρκο αν είναι να κάνουν 

κάποια μαρτυρία. Ανεβαίνουν, λοιπόν, επάνω στο βράχο και ορκίζονται να ασκήσουν 

τα καθήκοντά τους με δικαιοσύνη και σύμφωνα με τους νόμους και να μη λάβουν δώρα 

που θα είναι σχετικά με την άσκηση της εξουσίας τους, αν όμως λάβουν, υποχρεώνονται 

να δώσουν ως αφιέρωμα έναν ανδριάντα χρυσό.  

Μτφρ. Α. Παναγόπουλος. 1999. 

Και αφού παρουσιάσει τους μάρτυρές του, ρωτούν: «Έχει κανείς κάποια 

κατηγορία εναντίον του;» Και αν υπάρχει κάποιος κατήγορος το δικαστήριο του 

δίνει τον λόγο και μετά ο κατηγορούμενος απολογείται. Ύστερα βγαίνει απόφαση, 

στην βουλή με ανάταση χεριών και στο δικαστήριο με ψήφο. Αν δεν παρουσιαστεί 

κατήγορος γίνεται αμέσως η ψηφοφορία. Άλλοτε μόνο ένας δικαστής έριχνε την 

ψήφο του (στην ψηφοδόχη) αλλά τώρα όλοι οι δικαστές πρέπει να ψηφίσουν για 

τους εννέα άρχοντες ώστε, αν κανένας πονηρός υποψήφιος δωροδοκήσει τους 

κατηγόρους του, να μπορούν οι δικαστές να τον απορρίψουν. Αφού περάσουν την 

δοκιμασία αυτήν πηγαίνουν στον βράχο όπου είναι τοποθετημένα τα κομμάτια από τα 

θυσιασμένα ζώα, τον ίδιο βράχο όπου παίρνουν όρκο οι δικαστές όταν εκδίδουν την 

απόφαση τους καθώς και όσοι παίρνουν όρκο ότι δεν έχουν να καταθέσουν τίποτε. 

Ανεβαίνουν, λοιπόν, επάνω στον βράχο και δίνουν όρκο να ασκήσουν τα καθήκοντά 

τους με δικαιοσύνη και σύμφωνα με τους νόμους και να μη δεχθούν δώρα που θα είναι 

σχετικά με την άσκηση της εξουσίας τους, και αν το κάνουν να δώσουν ανάθημα έναν 

ανδριάντα από χρυσό.  

Μτφρ. Α.Σ. Βλάχος. 1980. 

Γ2.  Προκειμένου να εκλεγεί κάποιος Αθηναίος ως ένας από τους εννέα άρχοντες δεν 

έπρεπε να κατηγορηθεί από κανέναν από τους παριστάμενους με οποιαδήποτε 

κατηγορία. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, όπως μαρτυρεί ο Αριστοτέλης, κάθε 

υποψήφιος παρουσίαζε τους μάρτυρες και αυτοί ερωτώνταν από το δικαστήριο αν είχαν 
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να προσάψουν κάποια κατηγορία (Ἐπειδὰν δὲ παράσχηται τοὺς μάρτυρας, ἐπερωτᾷ 

«τούτου βούλεταί τις κατηγορεῖν;»). Σε περίπτωση που κάποιος απηύθυνε κατηγορία, 

ο υποψήφιος έπαιρνε τον λόγο να απολογηθεί (κἂν μὲν ᾖ τις κατήγορος, δοὺς 

κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν) και στη συνέχεια αποφάσιζαν για την κατηγορία και την 

απολογία οι βουλευτές με ανάταση χεριών και οι δικαστές με ψηφοφορία (οὕτω  

δίδωσιν ἐν μὲν τῇ βουλῇ τὴν ἐπιχειροτονίαν, ἐν δὲ τῷ δικαστηρίῳ τὴν ψῆφον). Σε 

περίπτωση που δεν υπήρχε κατηγορία εναντίον του υποψηφίου, γινόταν αμέσως η 

διαδικασία της ψηφοφορίας (ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς δίδωσι τὴν 

ψῆφον). Στη συνέχεια οι εκλεγμένοι άρχοντες πήγαιναν στον χώρο ορκωμοσίας 

(Δοκιμασθέντες δὲ τοῦτον τὸν τρόπον, βαδίζουσι πρὸς τὸν λίθον ἐφ’ οὗ τὰ τόμι’ 

ἐστίν) και ορκίζονταν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με δίκαιο και νόμιμο τρόπο 

(ὀμνύουσιν δικαίως ἄρξειν καὶ κατὰ τοὺς νόμους) και να μη χρηματιστούν (δῶρα μὴ 

λήψεσθαι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα), ειδάλλως θα όφειλαν να προσφέρουν αφιέρωμα στην 

πόλη (κἄν τι λάβωσι ἀνδριάντα ἀναθήσειν χρυσοῦν).  

Γ3.   

1.  

μάρτυρας: τη γενική του ενικού αριθμού. → μάρτυρος 

τούτου: τη δοτική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. → τούτῳ 

τις: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος. → τινῶν 

ἀπολογίαν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → ἀπολογίαι 

βουλῇ: την ίδια πτώση στον πληθυντικό αριθμό. → βουλαῖς 

παράσχηται: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. → παρασχέσθαι 

ἐπερωτᾷ: το β’ πρόσωπο πληθυντικού της ευκτικής του ενεστώτα. → ἐπερωτῷτε 

βούλεται: το γ’ πρόσωπο ενικού της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → 

βουλήσοιτο 

κατηγορεῖν: το β’ πρόσωπο ενικού της προστακτικής του αορίστου στην ίδια φωνή. → 

κατηγόρησον 

δίδωσιν: το γ’ πρόσωπο ενικού της οριστικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → ἔδωκε 

2.  

δικαστηρίῳ: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → δικαστήρια 

ψῆφον: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → ψήφοις 

πρότερον: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. → πρῶτον 

εἷς: τη δοτική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → μιᾷ 

ἀνάγκη: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → ἀναγκῶν 

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

ἐμβάλλεις 

ἐστὶ: το απαρέμφατο του ενεστώτα. → εἶναι 

διαψηφίζεσθαι: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται. → 

διαψηφιεῖσθαι 
ἀπαλλάξῃ: το β’ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής του παρατατικού στην ίδια 

φωνή. → ἀπήλλαττες 
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γένηται: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου. → γενέσθαι 
 

 

3.  

πάντας: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → πάσαις 

αὐτῶν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. → αὐτά 

πονηρὸς: την ίδια πτώση στον υπερθετικό βαθμό. → πονηρότατος 

κατηγόρους: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → κατηγόρων 

δικασταῖς: την κλητική του ενικού αριθμού. → δικαστά 

ἀποδοκιμάσαι: το γ’ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού της υποτακτικής ενεστώτα στην 

ίδια φωνή. → ἀποδοκιμάζωσιν 

δοκιμασθέντες: το β’ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής του ίδιου χρόνου. → 

δοκιμάσθητι 

βαδίζουσι: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → βαδιεῖν 

ἀναβάντες: το γ’ πρόσωπο του ενικού αριθμού της ευκτικής στον ίδιο χρόνο. → 

ἀναβαίη 

λήψεσθαι: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της προστακτικής του αορίστου β’. → λαβέ 

 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15912) 

α. τις υποκείμενο στο ρήμα βούλεται  

κατήγορος υποκείμενο στο ρήμα ᾖ  

μηδεὶς υποκείμενο στο απαρέμφατο κατηγορεῖν (ταυτοπροσωπία)  

τις υποκείμενο στη μετοχή ὢν  

οἱ διαιτηταὶ υποκείμενο στη μετοχή ὀμόσαντες  

 

β. Υπόθεση: ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν = εάν + υποτακτική (ενεστώτα)  

Απόδοση: εὐθὺς δίδωσι τὴν ψῆφον = οριστική ενεστώτα  

Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και μέλλον. 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 19213) 

α.  τίς: υποκείμενο στο ρήμα βούλεται.  

μηδείς: υποκείμενο στο ρήμα βούληται  

εἷς: υποκείμενο στο ρήμα ἐνέβαλλε  
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τίς: υποκείμενο στο ρήμα ἀπαλλάξῃ  

οἱ διαιτηταί: υποκείμενο στο ρήμα ἀποφαίνονται  

οἱ μάρτυρες: υποκείμενο στο ρήμα ἐξόμνυνται 

β.  καὶ πρότερον μὲν εἷς ἐνέβαλλε τὴν ψῆφον: κύρια πρόταση  

νῦν δ' ἀνάγκη πάντας ἐστὶ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτῶν: κύρια πρόταση  

ἵνα … ἐπὶ τοῖς δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι: δευτερεύουσα επιρρηματική 

τελική πρόταση  

ἄν τις πονηρὸς ὢν ἀπαλλάξῃ τοὺς κατηγόρους: δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική 

πρόταση. 

 



Δώρα Ασημακοπούλου  Δήμητρα Γαρδάνη 

 

34 

Θέματα Τράπεζας 15946 & 19214 

Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγιτικὸς §§21-23 (έκδ. του Mathieu,G. Παρίσι: Les Belles Lettres, 

1942, ανατ. 1966) 

Γ1.  Πάρα πολύ βοήθησε αυτούς στην καλή διοίκηση της πόλεως, διότι ενώ 

θεωρούνταν ότι υπάρχουν δύο ισότητες και η μία αποδίδει το ίσο σε όλους, ενώ η άλλη 

το πρέπον σε καθένα, δεν αγνοούσαν την χρησιμότερη ισότητα, αλλ' αποδοκίμαζαν την 

ισότητα εκείνη η οποία έκρινε άξιους για τις ίδιες τιμές και αμοιβές τους φαύλους, και 

προτιμούσαν εκείνη (την ισότητα) η οποία τιμά και τιμωρεί καθένα σύμφωνα με την 

αξία του και μέσω αυτής διοικούσαν την πόλη μην εκλέγοντας με κλήρο τους άρχοντες 

από όλους τους πολίτες, αλλά προτιμώντας σε κάθε έργο τους άριστους και 

ικανότατους. Διότι έλπιζαν ότι τέτοιοι θα είναι και οι άλλοι πολίτες, όποιοι ακριβώς 

θα είναι και οι κυβερνήτες της πόλης. Έπειτα θεωρούσαν πως η επιλογή των 

αρχόντων με τέτοιο τρόπο είναι περισσότερο συμφέρουσα στον λαό, παρά αυτή που 

γίνεται με κλήρωση· διότι νόμιζαν ότι στην κλήρωση θα βραβεύσει (θα κρίνει) η 

τύχη και πολλές φορές θα καταλάβουν τις θέσεις εξουσίας όσοι επιθυμούν την 

ολιγαρχία, με το να προτιμώνται όμως οι πιο ικανοί, (νόμιζαν) ότι ο λαός είναι 

κύριος να εκλέξει τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του υπάρχοντος πολιτεύματος.  
Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. 1949. Διασκευή από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 

Εξαιρετική μάλιστα συμβολή για την καλή διοίκηση της πολιτείας παρείχε το 

γεγονός ότι, επειδή υπάρχει η δοξασία ότι υπάρχουν δύο είδη ισότητας και ότι η μία 

απονέμει σ' όλους τα ίδια δικαιώματα και η άλλη ό, τι πρέπει στον καθένα, δεν 

αγνοούσαν τη χρησιμότερη, αλλ' εκείνην που έδινε τα ίδια δικαιώματα και στους 

ηθικούς ανθρώπους και στους πονηρούς, την αποδοκίμαζαν, γιατί τη θεωρούσαν άδικη, 

ενώ εκείνη που παρείχε δικαιώματα ανάλογα με την αξία του καθενός και τιμωρούσε 

πάλι αναλόγως των περιστάσεων, την προτιμούσαν και σύμφωνα μ' αυτήν ρύθμιζαν τη 

διοίκηση της πολιτείας και δεν εξέλεγαν τους άρχοντες απ' όλους τους πολίτες 

ανεξαιρέτως, αλλά για κάθε αξίωμα προέκριναν τον καλύτερο και τον ικανότερο, γιατί 

νόμιζαν ότι και οι άλλοι πολίτες θα είναι όμοιοι μ' εκείνους που αναλαμβάνουν 

υπεύθυνα τη διοίκηση των πολιτικών πραγμάτων. Εκτός αυτού νόμιζαν ότι η 

εκλογή αυτή των αρχόντων είναι περισσότερο αρεστή στον λαό από την εκλογή 

που γίνεται με κλήρωση. Γιατί κατά την κλήρωση είναι πολύ ενδεχόμενο να 

ευνοηθεί από την τύχη και να καταλάβει αξίωμα πολιτικό άνθρωπος με τάσεις 

ολιγαρχικές, ενώ κατά την πρόκριση των ικανότερων πολιτών ο λαός θα είναι ο 

κυρίαρχος να εκλέξει εκείνους που αγαπούν ξεχωριστά το υφιστάμενο καθεστώς.  

Μτφρ. Α.Μ. Γεωργαντόπουλος, Μ. Πρωτοψάλτης & Ι. Ιωαννίδη - Φαληριώτη. 1939. Διασκευή από 

την καθαρεύουσα στη δημοτική. 

Γ2. (Ενδεικτική νοηματική ερώτηση) 

 Σύμφωνα με τον Σόλωνα και τον Κλεισθένη υπάρχουν δύο είδη ισότητας: η 

ισότητα που απονέμει σε όλους τα ίδια δικαιώματα (τῆς μὲν ταὐτὸν ἅπασιν 

ἀπονεμούσης) και η ισότητα που απονέμει στον καθένα αυτό που του αρμόζει (τῆς δὲ 

τὸ προσῆκον ἑκάστοις). Θεωρούσαν ότι το πρώτο είδος ισότητας μπορεί να προκαλέσει 



Δώρα Ασημακοπούλου  Δήμητρα Γαρδάνη 

 

35 

αδικίες γιατί δεν ξεχωρίζει τους ηθικούς ανθρώπους από τους πονηρούς (τὴν μὲν τῶν 

αὐτῶν ἀξιοῦσαν τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς πονηροὺς ἀπεδοκίμαζον ὡς οὐ δικαίαν 

οὖσαν) και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την πόλη εφόσον η ανάληψη αξιωμάτων 

με κλήρωση είναι δυνατόν να ευνοήσει ανθρώπους με ολιγαρχικές τάσεις (ἐν μὲν γὰρ 

τῇ κληρώσει τὴν τύχην βραβεύσειν καὶ πολλάκις λήψεσθαι τὰς ἀρχὰς τοὺς 

ὀλιγαρχίας ἐπιθυμοῦντας). Προέκριναν, λοιπόν, ως προτιμότερη  για τη διακυβέρνηση 

την ισότητα που στηρίζεται στην αξία του καθενός και τιμωρεί ανάλογα με τις 

περιστάσεις (τὴν δὲ κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον τιμῶσαν καὶ κολάζουσαν 

προῃροῦντο). Για την ανάδειξη, συνεπώς, στα αξιώματα θεωρούσαν ότι πρέπει να 

προκρίνονται οι πιο άξιοι για να γίνονται υπόδειγμα για τον λαό (τοὺς βελτίστους καὶ 

τοὺς ἱκανωτάτους ἐφ’ ἕκαστον τῶν ἔργων προκρίνοντες. Τοιούτους γὰρ ἤλπιζον 

ἔσεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους, οἷοί περ ἂν ὦσιν οἱ τῶν πραγμάτων ἐπιστατοῦντες) και 

για να έχουν τη δυνατότητα να εκλέγονται από τον λαό αυτοί που αγαπούν ιδιαίτερα 

τη δημοκρατία (ἐν δὲ τῷ προκρίνειν τοὺς ἐπιεικεστάτους τὸν δῆμον ἔσεσθαι κύριον 

ἑλέσθαι τοὺς ἀγαπῶντας μάλιστα τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν) 
 

Γ3.  

1.  Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται. 

μέγιστον: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος στον συγκριτικό 

βαθμό. → μειζόνων 

αὐτοῖς: τη δοτική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → αὐτῇ 

πόλιν: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. → πόλεων 

ἅπασιν: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. → ἅπαν 

ἑκάστοις: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. → ἑκάστης 

οἰκεῖν: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. → ᾤκουν 

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

ἐσομένης 

ἀπονεμούσης: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → ἀπονεμεῖν 

ἀξιοῦσαν: το β’ ενικό της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → ἀξιοῖς 

ἀπεδοκίμαζον: το β’ πληθυντικό της οριστικής του αορίστου στην ίδια φωνή. → 

ἀπεδοκιμάσατε 

 

2.  Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται. 

πονηροὺς: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → πονηροτέρους 

ἀξίαν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → ἀξίαις 

οὖσαν: τη γενική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος. → οὔσης 

ταύτης: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. → τούτους 

ἀρχὰς: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → ἀρχαὶ 
τιμῶσαν: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. → 

ἐτίμων 

κολάζουσαν: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παθητικού αορίστου. → 

ἐκολάσθης 
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προῃροῦντο: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → 

προαιρήσει (ῃ) 

ἤλπιζον: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → ἐλπιοῖ 

ἔσεσθαι: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα. → ἦτε 

 

3. Να γραφούν οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι που ζητούνται. 

πραγμάτων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. → πράγμασι(ν) 

κατάστασιν: τη γενική του ενικού αριθμού. → καταστάσεως 

κληρώσει: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. → κληρώσεις 

τύχην: τη γενική του ενικού αριθμού. → τύχης 

μάλιστα: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. → μᾶλλον 

ἐνόμιζον: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. → 

νομιοῦσι(ν) 

λαγχάνειν: το α’ ενικό της οριστικής του αορίστου β’  στην ίδια φωνή. → ἔλαχον 

γιγνομένην: το β’ ενικό της προστακτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → γενοῦ 

λήψεσθαι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. → λαμβάνειν 

ἑλέσθαι: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή. → εἵλοντο 

 

 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15946) 

α. οὖσαν: επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας (αιτιολογική μετοχή, υποκειμενικής 

αιτιολογίας, συνοδευόμενη από το μόριο ὡς) στο ρήμα ἀπεδοκίμαζον.  

διὰ ταύτης: (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του μέσου στο ρήμα ᾤκουν.  

τῶν ἔργων: ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο ἕκαστον.  

ἔσεσθαι: αντικείμενο στο ρήμα ἤλπιζον (ειδικό απαρέμφατο).  

κύριον: κατηγορούμενο στο τὸν δῆμον από το απαρέμφατο ἔσεσθαι.  

β. Οι δύο όροι σύγκρισης είναι: ταύτην τὴν κατάστασιν (α΄ όρος σύγκρισης), ἢ τὴν διὰ τοῦ 

λαγχάνειν γιγνομένην (β΄ όρος σύγκρισης). Η συγκριτική λέξη είναι: δημοτικωτέραν. 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 19214) 

α. τὴν πόλιν: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο οἰκεῖν.  

τὴν χρησιμωτέραν: είναι αντικείμενο στο ρήμα οὐκ ἠγνόουν. 

τοὺς βελτίστους: είναι αντικείμενο στη μετοχή προκρίνοντες.  
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τοιούτους: είναι κατηγορούμενο στο τοὺς ἄλλους (μέσω του ἔσεσθαι).  

τῶν πραγμάτων: είναι αντικείμενο στη μετοχή ἐπιστατοῦντες.  

τοὺς ἀγαπῶντας: είναι (επιθετική μετοχή) αντικείμενο στο απαρέμφατο ἑλέσθαι.  

 

β. ἔσεσθαι: Είναι αντικείμενο του ρήματος ἤλπιζον (ειδικό απαρέμφατο). Υποκείμενο 

του απαρεμφάτου: τοὺς ἄλλους (ετεροπροσωπία)  

εἶναι: Είναι αντικείμενο του ρήματος ἐνόμιζον (ειδικό απαρέμφατο). Υποκείμενο του 

απαρεμφάτου: τὴν κατάστασιν (ετεροπροσωπία) 

 

 

 


