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Σημείωση 
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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) 

Ο ρήτορας Αισχίνης (389-314 π.Χ.) υπερασπίζεται εδώ τον εαυτό του απέναντι στις δημόσιες 

κατηγορίες του Δημοσθένη ότι πρόδωσε τα συμφέροντα της πόλης του κατά τη διάρκεια της 

δεύτερης πρεσβείας (το 346 π.Χ.) των Αθηναίων προς τον Φίλιππο.  

Εὖ δ’ ἴστε, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτι πλεῖστον διαφέρει φήμη καὶ συκοφαντία. Φήμη μὲν γὰρ 

οὐ κοινωνεῖ διαβολῇ, διαβολὴ δὲ ἀδελφόν ἐστι συκοφαντίᾳ. Διοριῶ δ’ αὐτῶν ἑκάτερον 

σαφῶς. Φήμη μέν ἐστιν, ὅταν τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν αὐτόματον ἐκ μηδεμιᾶς 

προφάσεως λέγῃ τινὰ ὡς γεγενημένην πρᾶξιν· συκοφαντία δ’ ἐστίν, ὅταν πρὸς τοὺς 

πολλοὺς εἷς ἀνὴρ αἰτίαν ἐμβαλὼν ἔν τε ταῖς ἐκκλησίαις ἁπάσαις πρός τε τὴν βουλὴν 

διαβάλλῃ τινά. Καὶ τῇ μὲν φήμῃ δημοσίᾳ θύομεν ὡς θεῷ, τῶν δὲ συκοφαντῶν ὡς 

κακούργων δημοσίᾳ προβολὰς ποιούμεθα. Μὴ οὖν σύναγε εἰς ταὐτὸν τὰ κάλλιστα τοῖς 

αἰσχίστοις. Ἐπὶ πολλοῖς μὲν οὖν ἔγωγε τῶν κατηγορημένων ἠγανάκτησα, μάλιστα δὲ 

ἡνίκα ᾐτιᾶτό με εἶναι προδότην. Ἅμα γὰρ ταῖς αἰτίαις ταύταις φανῆναί με ἔδει θηριώδη 

καὶ τὴν ψυχὴν ἄστοργον καὶ πολλοῖς ἑτέροις ἁμαρτήμασι πρότερον ἔνοχον.  

Λεξιλόγιο 

κοινωνῶ: είμαι μέτοχος σε κάτι, συμμετέχω 

διοριῶ: θα καθορίσω  

αὐτόματον: από μόνο του  

αἰτία: αιτία, αφορμή, κατηγορία 

θύω: προσφέρω, θυσιάζω 

προβολὰς ποιούμεθα: καταγγέλλουμε  

συνάγω: συναθροίζω, συγκαλώ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Εὖ δ’ ἴστε, …διαβάλλῃ 

τινά».  

Μονάδες 20 

Γ2.  Ποιες είναι οι διαφορές, σύμφωνα με τον ρήτορα, ανάμεσα στη φήμη και τη 

συκοφαντία; 

Μονάδες 10 

Γ3.  

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

εὖ: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

φήμη: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

ἀδελφόν: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού. 

αὐτῶν: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

ἑκάτερον: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. 

ἴστε: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

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

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

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

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

Μονάδες 10 

ή 

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

πλῆθος: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

πολιτῶν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

μηδεμιᾶς: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. 

προφάσεως: τη δοτική του ενικού αριθμού. 

βουλὴν: την κλητική του πληθυντικού αριθμού. 

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

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

συκοφαντῶν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
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ποιούμεθα: την αιτιατική του ενικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο ουδέτερο 

γένος στην ίδια φωνή. 

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

Μονάδες 10 

ή 

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

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

βαθμό. 

ἀνὴρ: την κλητική του ενικού αριθμού. 

πρᾶξιν: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

θεῷ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

ἑτέροις: τη γενική του ενικού αριθμού. 

διαβάλλῃ: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

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

κατηγορημένων: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

εἶναι: το απαρέμφατο του μέλλοντα.  

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

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15944) 

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου: 

διαβολῇ: είναι ……………………………………………… στο ………………… 

ἀδελφόν: είναι ……………………………………………… στο ………………… 

αὐτῶν: είναι ……………………………………………… στο …………………… 

τινά: είναι ……………………………………………… στο ……………………… 

τοῖς αἰσχίστοις: είναι ……………………………………………… στο ………… 

(μονάδες 5) 

β. «Εὖ δ’ ἴστε, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτι πλεῖστον διαφέρει φήμη καὶ συκοφαντία»: Ο ομιλητής 

διατυπώνει μια εκτίμηση για το τι γνωρίζει το ακροατήριό του. Να αναγνωρίσετε το 

είδος της δευτερεύουσας πρότασης (μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε τον τρόπο 

εκφοράς και τη συντακτική της λειτουργία (μονάδες 3). 

Μονάδες 10 
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Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18361) 

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου:  

ὦ Ἀθηναῖοι: είναι ………………………………………………  

ἑκάτερον: είναι ………………………………………… στο ……………………………………….  

σαφῶς: είναι …………………………………………… στο ……………………………………….  

ἁπάσαις: είναι ………………………………………… στο ………………………………………. 

τῶν κατηγορημένων: είναι …………………………….. στο …………………………………….  

προδότην: είναι ……………………………………… στο ……………………………………….  

με (το δεύτερο): είναι ……………………………………… στο …………………………………  

(μονάδες 7)  

 

β. «Καὶ τῇ μὲν φήμῃ δημοσίᾳ θύομεν ὡς θεῷ, τῶν δὲ συκοφαντῶν ὡς κακούργων 

δημοσίᾳ προβολὰς ποιούμεθα»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου, να χωρίσετε τις 

προτάσεις, να αναγνωρίσετε το είδος τους και το είδος της σύνδεσης (παρατακτική ή 

υποτακτική) (μονάδες 3).  

Μονάδες 10
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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) 
 

Στο συγκεκριμένο έργο, που αποδιδόταν στον Πλούταρχο (περ. 45-125 μ.Χ.), προτείνεται ένα  

πρόγραμμα σπουδών για τη μόρφωση του νέου ανθρώπου και την επίτευξη της αρετής και της 

ευδαιμονίας. 

 

Ἤδη δέ τινας ἐγὼ εἶδον πατέρας, οἷς τὸ λίαν φιλεῖν τοῦ μὴ φιλεῖν αἴτιον κατέστη. 

Tί οὖν ἐστιν ὃ βούλομαι λέγειν, ἵνα τῷ παραδείγματι φωτεινότερον ποιήσω τὸν λόγον; 

Σπεύδοντες γὰρ τοὺς παῖδας ἐν πᾶσι τάχιον πρωτεῦσαι πόνους αὐτοῖς ὑπερμέτρους 

ἐπιβάλλουσιν, οἷς ἀπαυδῶντες ἐκπίπτουσι, καὶ ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαθείαις 

οὐ δέχονται τὴν μάθησιν εὐηνίως. Ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ τοῖς μὲν μετρίοις ὕδασι τρέφεται, 

τοῖς δὲ πολλοῖς πνίγεται, τὸν αὐτὸν τρόπον ψυχὴ τοῖς μὲν συμμέτροις αὔξεται πόνοις, 

τοῖς δ' ὑπερβάλλουσι βαπτίζεται. Δοτέον οὖν τοῖς παισὶν ἀναπνοὴν τῶν συνεχῶν πόνων, 

ἐνθυμουμένους ὅτι πᾶς ὁ βίος ἡμῶν εἰς ἄνεσιν καὶ σπουδὴν διῄρηται. Καὶ διὰ τοῦτ' οὐ 

μόνον ἐγρήγορσις ἀλλὰ καὶ ὕπνος εὑρέθη, οὐδὲ πόλεμος ἀλλὰ καὶ εἰρήνη, οὐδὲ χειμὼν 

ἀλλὰ καὶ εὐδία, οὐδ' ἐνεργοὶ πράξεις ἀλλὰ καὶ ἑορταί. 

 

Λεξιλόγιο 

τὸ λίαν φιλεῖν: η υπερβολική αγάπη 

κατέστη: συνήθως γίνεται 

ἐκπίπτουσι: καταβάλλονται από κούραση, εξαντλούνται 

σπεύδω: βιάζομαι 

ἀπαυδῶ:  κουράζομαι 

σύμμετρος: μετρημένος  

δοτέον: πρέπει να δίνουμε, 

ἐνθυμούμαι: έχω στο νου μου  

συνελόντι εἰπεῖν: με λίγα λόγια  

τό ἄρτυμα: καρύκευμα,  ό,τι προξενεί ευχαρίστηση 

εὐηνίως: με ευχαρίστηση 

βαπτίζεται: καταβυθίζεται, καταποντίζεται 

ἡ εὐδία: η καλοκαιρία 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ … ἀλλὰ 

καὶ ἑορταί». 

Μονάδες 20 

 

Γ2.  Με ποιον τρόπο αντιδρούν τα παιδιά που οι γονείς τους τα πιέζουν υπέρμετρα  να 

αριστεύσουν; Ποια αναλογία χρησιμοποιεί ο Πλούταρχος, για να αναδείξει την άποψή 

του; 

Μονάδες 10 

 

Γ3.  

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

τινας: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

πατέρας: την κλητική του ενικού αριθμού 

αἴτιον: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού 

παραδείγματι: τη γενική του πληθυντικού αριθμού 

λόγον: τη δοτική του ενικού αριθμού 

εἶδον: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή 

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

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

βούλομαι: το γ’ ενικό πρόσωπο του παθητικού αορίστου  

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

Μονάδες 10 

ή 

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

παῖδας: τη γενική του ενικού αριθμού 

πᾶσι: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος 

πόνους: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού 

κακοπαθείαις: τη δοτική του ενικού αριθμού 

μάθησιν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

ἐπιβάλλουσιν: το β’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β’ στην ίδια φωνή 

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

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

τρέφεται: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή 

διῄρηται: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

Μονάδες 10 

ή 

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

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

ψυχὴ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

ἄνεσιν: τη γενική του ενικού αριθμού 

σπουδὴν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού 

χειμὼν: την κλητική του ενικού αριθμού 

αὔξεται: το απαρέμφατο  του παθητικού αορίστου  

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

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

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

Μονάδες 10 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 17220) 

α. Να γράψετε το ζητούμενο στην παρένθεση για καθέναν από τους υπογραμμισμένους 

όρους του κειμένου. 

• κατέστη (υποκείμενο)  

• πρωτεῦσαι (υποκείμενο) 

• ἐπιβάλλουσιν (αντικείμενο/ αντικείμενα) 

• τρέφεται (υποκείμενο) 

(μονάδες 4) 

β.  «Δοτέον οὖν τοῖς παισὶν ἀναπνοὴν τῶν συνεχῶν πόνων, ἐνθυμουμένους ὅτι πᾶς 

ὁ βίος ἡμῶν εἰς ἄνεσιν καὶ σπουδὴν διῄρηται». Στο παραπάνω απόσπασμα, αφού 

διακρίνετε τη δευτερεύουσα πρόταση και αναγνωρίσετε το είδος και τη συντακτική 

λειτουργία της, να σχολιάσετε τα στοιχεία της πρότασης που εκφράζουν την 

αντικειμενική κρίση του ομιλητή. 

(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18362) 

 

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου:  

τινας: είναι ………………………………………… στο ……………………………………….  

φωτεινότερον: είναι ……………………………………… στο ………………………………….  

πόνους: είναι ……………………………………………… στο ………………………………….  

τὰ φυτά: είναι …………………………………… στο ……………………………………….και 

στο .........................................  

ὕπνος: είναι …………………………………………… στο ………………………………………. 

(μονάδες 6)  

 

β. «Ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ τοῖς μὲν μετρίοις ὕδασι τρέφεται, τοῖς δὲ πολλοῖς πνίγεται, 

τὸν αὐτὸν τρόπον ψυχὴ τοῖς μὲν συμμέτροις αὔξεται πόνοις, τοῖς δ' ὑπερβάλλουσι 

βαπτίζεται»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια αναλογία, 

για να ενισχύσει το επιχείρημά του. Να διαχωρίσετε τις κύριες και τις δευτερεύουσες 

προτάσεις της περιόδου και να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών 

αιτιολογώντας την απάντησή σας (μονάδες 4).  

Μονάδες 10
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Θέματα Τράπεζας 15907 & 18906 

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

1955)  

Ο κατήγορος υποστηρίζει σε λόγο που εκφωνεί στην Ηλιαία ότι ο Αγόρατος, εξυπηρετώντας τα 

σχέδια των Τριάκοντα, προκάλεσε τη θανάτωση του εξαδέλφου του, του Διονυσίδωρου, και 

άλλων δημοκρατικών στρατηγών. Εδώ αναφέρεται στα γεγονότα πριν την τελική παράδοση της 

Αθήνας και τις διαπραγματεύσεις με τους Σπαρτιάτες.  

 

Ὅτε γὰρ ἡ πρώτη ἐκκλησία περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο καὶ οἱ παρὰ Λακεδαιμονίων 

ἥκοντες ἔλεγον, ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι, εἰ 

κατασκαφείη τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν ἐπὶ δέκα στάδια ἑκατέρου, τότε ὑμεῖς τε, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναῖοι, οὐκ ἠνέσχεσθε ἀκούσαντες περὶ τῶν τειχῶν τῆς κατασκαφῆς, Κλεοφῶν τε 

ὑπὲρ ὑμῶν πάντων ἀναστὰς ἀντεῖπεν ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν τε εἴη ποιεῖν ταῦτα. Μετὰ 

δὲ ταῦτα Θηραμένης, ἐπιβουλεύων τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ, ἀναστὰς λέγει ὅτι, ἐὰν αὐτὸν 

ἕλησθε περὶ τῆς εἰρήνης πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ποιήσειν ὥστε μήτε τῶν τειχῶν 

διελεῖν μήτε ἄλλο τὴν πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν· οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαθὸν παρὰ 

Λακεδαιμονίων τῇ πόλει εὑρήσεσθαι. Πεισθέντες δὲ ὑμεῖς εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτὴν 

αὐτοκράτορα, ὃν τῷ προτέρῳ ἔτει στρατηγὸν χειροτονηθέντα ἀπεδοκιμάσατε, οὐ 

νομίζοντες εὔνουν εἶναι τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ. 

Λεξιλόγιο: 

ἥκω = έχω έρθει (ενεστώτας με σημασία παρακειμένου) 

κατασκάπτω = καταστρέφω, κατεδαφίζω από τα θεμέλια 

οἷόν τ’ ἐστι: είναι δυνατόν 

ἐπιβουλεύω τινὶ = σχεδιάζω κάτι εναντίον κάποιου, μηχανεύομαι, συνωμοτώ 

τὸ πλῆθος τὸ ὑμετέρον: το δημοκρατικό σας πολίτευμα 

αἱρέομαι -οῦμαι με δύο αιτιατικές, η μία κατηγορούμενο της άλλης = εκλέγω κάποιον 

ως… 

αὐτοκράτωρ (ὁ) = αυτός που έχει πλήρη εξουσία (όταν αφορά πρεσβευτή) ελεύθερος, 

ανεξάρτητος (όταν αφορά πρόσωπο ή πόλη) αυθαίρετος, απολυταρχικός (όταν αφορά 

ηγεμόνα) 

διαιρέω -ῶ τοῦ τείχους = κατεδαφίζω μέρος, τμήμα του τείχους 
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Παρατηρήσεις 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης 

… τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ».  

Μονάδες 20  

 

Γ2.  Ποιος ήταν ο βασικός όρος που έθεσαν οι Λακεδαιμόνιοι για την υπογραφή 

συνθήκης ειρήνης και πώς αντέδρασαν οι Αθηναίοι; 

Μονάδες 10  

 

 

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) 

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

πτώση και αριθμό. (Μονάδες 2) 

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

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

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

στον ίδιο χρόνο στη φωνή που βρίσκεται. (Μονάδες 2) 

Μονάδες 10  

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

αριθμού. (Μονάδες 4) 

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

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

Μονάδες 10  

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

ἐκκλησία: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

στάδια: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

Κλεοφῶν: την κλητική του ενικού αριθμού. 

πάντων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

τρόπῳ: τη γενική του ενικού αριθμού. 

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

ποιεῖσθαι: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

ἠνέσχεσθε: το α’ πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή. 

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

εὑρήσεσθαι: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10  



Δήμητρα Γαρδάνη  Δώρα Ασημακοπούλου 

 10 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15907) 

α. «τῶν τειχῶν, πάντων, τῷ πλήθει, τὴν πόλιν, πρεσβευτήν, εὔνουν»: Να προσδιορίσετε 

την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου.  

τῶν τειχῶν: είναι ………………………………………………… στο ……………  

πάντων: είναι ………………………………………………… στο ………………..  

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

τὴν πόλιν: είναι ………………………………………………… στο ……………..  

πρεσβευτήν: είναι ………………………………………………… στο …………..  

εὔνουν: είναι ………………………………………………… στο …………………  

(μονάδες 6)  

 

β. «ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι», «ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν τε 

εἴη ποιεῖν ταῦτα»: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των δύο προτάσεων και 

να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς τους. (μονάδες 4)  

Μονάδες 10 

 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18906) 

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων/φράσεων του κειμένου: περὶ τῆς εἰρήνης, ἕτοιμοι, τῶν μακρῶν, ὦ ἄνδρες, ταῦτα, 

εἶναι. (μονάδες 6)  

β. Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων που ακολουθούν: «Ὅτε γὰρ ἡ πρώτη 

ἐκκλησία περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο», «ὥστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν». (μονάδες 4)  

Μονάδες 10
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Θέματα Τράπεζας 15922 & 18904 

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

Ο ρήτορας Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη, έναν από τους Τριάκοντα Τυράννους, ότι 

προκάλεσε τον φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου. Ο λόγος εκφωνήθηκε το 403 π.Χ. από 

τον ίδιο τον ρήτορα.  

 

Ἑπειδὴ δ' οἱ τριάκοντα πονηροὶ [μὲν] καὶ συκοφάνται ὄντες εἰς τὴν ἀρχὴν 

κατέστησαν, φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν καὶ τοὺς 

λοιποὺς πολίτας ἐπ'ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τραπέσθαι, [καὶ] τοιαῦτα λέγοντες οὐ 

τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων, ὡς ἐγὼ περὶ τῶν ἐμαυτοῦ πρῶτον εἰπὼν καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων 

ἀναμνῆσαι πειράσομαι. Θέογνις γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν 

μετοίκων, ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι· καλλίστην οὖν εἶναι πρόφασιν 

τιμωρεῖσθαι μὲν δοκεῖν, τῷ δ' ἔργῳ χρηματίζεσθαι· πάντως δὲ τὴν μὲν πόλιν πένεσθαι 

τὴν ἀρχὴν <δὲ> δεῖσθαι χρημάτων. Καὶ τοὺς ἀκούοντας οὐ χαλεπῶς ἔπειθον· 

ἀποκτιννύναι μὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο, λαμβάνειν δὲ χρήματα περὶ 

πολλοῦ ἐποιοῦντο. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα συλλαβεῖν, τούτων δὲ δύο πένητας, ἵνα 

αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία, ὡς οὐ χρημάτων ἕνεκα ταῦτα πέπρακται, ἀλλὰ 

συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται, ὥσπερ τι τῶν ἄλλων εὐλόγως πεποιηκότες. 

 

Λεξιλόγιο 

εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν: κατέλαβαν την εξουσία 

ἄχθομαί τινι: στενοχωριέμαι, δυσανασχετώ με κάποιον/κάτι 

πειρῶμαι: προσπαθώ 

πρόφασις : αφορμή, αιτιολογία 

χρηματίζομαι: αποκτώ χρήματα, εξοικονομώ χρήματα  

πένομαι: είμαι φτωχός, βρίσκομαι σε οικονομικό αδιέξοδο 

πάντως: τελείως, εντελώς 

ἀποκτιννύναι <ἀποκτίννυμι: φονεύω 

ὥσπερ (πεποιηκότες): λες και είχαν κάνει 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἑπειδὴ δ' οἱ τριάκοντα … τῷ 

δ' ἔργῳ χρηματίζεσθαι·». 

Μονάδες 20 

 

Γ2.  Να χαρακτηρίσετε τους τριάκοντα τυράννους σύμφωνα με τις πράξεις και τα 

λόγια τους. 

Μονάδες 10 

 

 

Γ3.  

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

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

βρίσκεται 

συκοφάνται: τη γενική του ενικού αριθμού 

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

πόλιν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

πολίτας: τη δοτική του ενικού αριθμού 

ὄντες: το απαρέμφατο του μέλλοντα  

φάσκοντες: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα  

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

ποιῆσαι: την ονομαστική του ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους της μετοχής του 

ενεστώτα στην ίδια φωνή 

λέγοντες: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή 

Μονάδες 10 

ή 

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

ἀρετὴν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού 

τοιαῦτα: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

ἐμαυτοῦ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο β’ πρόσωπο  

πρῶτον: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 

ὑμετέρων: τη δοτική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος 

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

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

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

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

πειράσομαι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

Μονάδες 10 

ή 

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

ἀνθρώπους: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

χαλεπῶς: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό  

χρήματα: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 
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πένητας: την κλητική του ενικού αριθμού 

ταῦτα: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος 

ἀκούοντας: το απαρέμφατο του μέλλοντα  

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

ἡγοῦντο: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα  

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

ουδέτερο γένος στην ίδια φωνή 

πέπρακται: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή 

Μονάδες 10 

 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 15922) 

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

αντωνυμιών του κειμένου: τοιαῦτα, τινες, αὐτοῖς, ταῦτα, τῶν ἄλλων. (μονάδες 5) 

β. «ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι»: Να αναγνωρίσετε την παραπάνω 

δευτερεύουσα πρόταση ως προς το είδος της (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την 

εκφορά της, ερμηνεύοντας και το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο ρήτορας με την επιλογή 

της συγκεκριμένης έγκλισης (μονάδες 3). 

Μονάδες 10 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 18904) 

α. «χρῆναι, ποιεῖν, ἀναμνῆσαι»: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των 

παραπάνω υπογραμμισμένων απαρεμφάτων του κειμένου (μονάδες 3), επισημαίνοντας 

αντίστοιχα το φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας ή της ετεροπροσωπίας (μονάδες 3).  

 

β. «Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς… συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται»: Ο ρήτορας αναφέρει 

μία συγκεκριμένη απόφαση του καθεστώτος των Τριάκοντα. Ποια δευτερεύουσα 

πρόταση στο παραπάνω απόσπασμα δηλώνει τον σκοπό αυτής της απόφασης; Να την 

καταγράψετε (μονάδες 2) και να την αναγνωρίσετε ως προς το είδος και την εισαγωγή 

της (μονάδες 2).  

Μονάδες 10 
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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) 

 

Ο νεότερος Αλκιβιάδης, υπερασπίζεται τον ομώνυμο πατέρα του απέναντι στις κατηγορίες του 

Τεισία από το Άργος ότι ο διάσημος πολιτικός είχε οικειοποιηθεί το άρμα του τελευταίου, με το 

οποίο νίκησε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Σώζεται το τελευταίο τμήμα του έργου, το οποίο 

αποτελεί έναν έπαινο για τον χαρακτήρα και τις επιλογές του πρεσβύτερου Αλκιβιάδη. 

 

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

μεγίστας εὐεργεσίας γεγενημένην παρὰ τῶν προγόνων παρέλαβεν. Αὐτὸς δὲ 

κατελείφθη μὲν ὀρφανός – ὁ γὰρ πατὴρ αὐτοῦ μαχόμενος ἐν Κορωνείᾳ τοῖς πολεμίοις 

ἀπέθανεν – ἐπετροπεύθη δ’ ὑπὸ Περικλέους, ὃν πάντες ἂν ὁμολογήσειαν καὶ 

σωφρονέστατον καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον γενέσθαι τῶν πολιτῶν. Ἡγοῦμαι γὰρ 

καὶ τοῦτ’ εἶναι τῶν καλῶν, ἐκ τοιούτων γενόμενον ὑπὸ τοιούτοις ἤθεσιν ἐπιτροπευθῆναι 

καὶ τραφῆναι καὶ παιδευθῆναι. Δοκιμασθεὶς δ’ οὐκ ἐνδεέστερος ἐγένετο τῶν 

προειρημένων, οὐδ’ ἠξίωσεν αὐτὸς μὲν ῥᾳθύμως ζῆν, σεμνύνεσθαι δ’ ἐπὶ ταῖς τῶν 

προγόνων ἀρεταῖς, ἀλλ’ εὐθὺς οὕτω μέγ’ ἐφρόνησεν ὥστ’ ᾠήθη δεῖν δι’ αὑτὸν καὶ 

τἀκείνων ἔργα μνημονεύεσθαι. 

 

Λεξιλόγιο 

καταλείπομαι ὀρφανός: μένω ορφανός 

ἐπιτροπεύω τινα: είμαι κηδεμόνας κάποιου 

σώφρων: συνετός, λογικός, διακριτικός, φρόνιμος 

ἐνδεής: υποδεέστερος, κατώτερος 

σεμνύνομαι ἐπί τινι: είμαι υπερήφανος για κάτι 

φρονῶ μέγα: υπερηφανεύομαι 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τὴν μὲν οὖν φιλίαν … 

παιδευθῆναι». 

Μονάδες 20 

 

Γ2.  Ποιο είναι το ήθος του πατέρα του νεαρού Αλκιβιάδη, όπως διαγράφεται από τον 

ίδιο στο απόσπασμα;  

Μονάδες 10 

 

 

Γ3.  

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

φιλίαν: τη γενική του ενικού αριθμού 

δῆμον: τη δοτική του ενικού αριθμού 

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

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

προγόνων: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού 

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

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

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

μαχόμενος: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντέλικου στην ίδια φωνή 

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

Μονάδες 10 

ή 

 

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

Περικλέους: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού 

πάντες: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

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

πολιτῶν: την κλητική του ενικού αριθμού 

ἤθεσιν: την ονομαστική του ενικού αριθμού 

ἐπετροπεύθη: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου 

ὁμολογήσειαν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια 

φωνή 

γενέσθαι: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού   

ἡγοῦμαι: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παθητικού μέλλοντα 

τραφῆναι: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή 

Μονάδες 10 

ή 

 

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

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

αὐτὸς: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος 

ῥᾳθύμως: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 

προγόνων: τη δοτική του ενικού αριθμού 



Δήμητρα Γαρδάνη  Δώρα Ασημακοπούλου 

 

16 

ἀρεταῖς: την κλητική  του πληθυντικού αριθμού  

παιδευθῆναι: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή 

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

ἠξίωσεν: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή 

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

ᾠήθη: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού  

Μονάδες 10 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 17187) 

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου: 

παρὰ τῶν προγόνων: είναι ………………………………… στο ………………. 

αὐτοῦ: είναι ………………………………… στο …………………………………. 

ὑπὸ Περικλέους: είναι …………………………………. στο ……………………. 

τῶν πολιτῶν: είναι …………………………………… στο ……………………… 

τῶν προειρημένων: είναι …………………………………… στο ……………… 

ῥᾳθύμως: είναι …………………………………… στο …………………………… 

(μονάδες 6) 

β. Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων που ακολουθούν: «ὃν πάντες ἂν 

ὁμολογήσειαν καὶ σωφρονέστατον καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον γενέσθαι τῶν 

πολιτῶν», «ὥστ’ ᾠήθη δεῖν δι’ αὑτὸν καὶ τἀκείνων ἔργα μνημονεύεσθαι». (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 18905) 

α. Να γράψετε το ζητούμενο στην παρένθεση για καθέναν από τους υπογραμμισμένους 

όρους του κειμένου.  

• παρέλαβεν (αντικείμενο)  

• Ἡγοῦμαι (αντικείμενο)  

• εἶναι (υποκείμενο)  

• ἠξίωσεν (υποκείμενο)  

• δεῖν (υποκείμενο)  

• μνημονεύεσθαι (υποκείμενο) (μονάδες 6)  

 

β. «(…) ἐπετροπεύθη δ’ ὑπὸ Περικλέους, ὃν πάντες ἂν ὁμολογήσειαν καὶ 

σωφρονέστατον καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον γενέσθαι τῶν πολιτῶν»: Στο 

παραπάνω απόσπασμα του αδίδακτου κειμένου να εντοπίσετε τη λέξη/ τις λέξεις που 

λειτουργούν συντακτικά ως κατηγορούμενα και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 4) 

Μονάδες 10
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Θέματα Τράπεζας 15908 & 19093 

Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους §§92-94.1 (έκδ. του Albini, U. Φλωρεντία: Sansoni, 1955)  

 
Ο Λυσίας κατηγορεί τον Ερατοσθένη ότι ως ένας από τους Τριάκοντα προκάλεσε τον φόνο του 

αδελφού του, του Πολέμαρχου. Πλησιάζοντας στο τέλος του λόγου του και πριν κατέβει από το 

βήμα, ο ρήτορας αιτιολογεί την πρότασή του για θανατική καταδίκη του κατηγορουμένου και 

προσπαθεί να μεταπείσει τους δικαστές που σκόπευαν να ψηφίσουν για την αθώωσή του.  

 

Βούλομαι δὲ ὀλίγα ἑκατέρους ἀναμνήσας καταβαίνειν, τούς τε ἐξ ἄστεως καὶ τοὺς 

ἐκ Πειραιῶς, ἵνα τὰς ὑμῖν διὰ τούτων γεγενημένας συμφορὰς παραδείγματα ἔχοντες 

τὴν ψῆφον φέρητε. Καὶ πρῶτον μὲν ὅσοι ἐξ ἄστεώς ἐστε, σκέψασθε ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω 

σφόδρα ἤρχεσθε, ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον 

πόλεμον, ἐν ᾧ ἡττηθέντες μὲν τοῖς νικήσασι τὸ ἴσον ἔχετε, νικήσαντες δ' ἂν τούτοις 

ἐδουλεύετε. Καὶ τοὺς ἰδίους οἴκους οὗτοι μὲν ἂν ἐκ τῶν πραγμάτων μεγάλους 

ἐκτήσαντο, ὑμεῖς δὲ διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐλάττους ἔχετε· συνωφελεῖσθαι μὲν 

γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἠξίουν, συνδιαβάλλεσθαι δ’ ἠνάγκαζον, εἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας ἐλθόντες 

ὥστε οὐ τῶν ἀγαθῶν κοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς ἐκτῶντο, ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν 

μεταδιδόντες εὔνους ᾤοντο εἶναι. 

 

Λεξιλόγιο 

ἀναμιμνήσκω τινά τι= υπενθυμίζω κάτι σε κάποιον. 

ἐξ ἄστεως: οι ολιγαρχικοί που παρέμεναν στην πόλη με τους τριάκοντα τυράννους. 

ἐκ  Πειραιῶς: οι δημοκρατικοί που ως εξόριστοι ξεκίνησαν από τον Πειραιά τη 

σύγκρουση με τους τριάκοντα τυράννους.  

τὴν ψῆφον φέρω: ψηφίζω, αποφασίζω με την ψήφο μου 

σκοποῦμαι: εξετάζω, σκέπτομαι. 

οὕτω σφόδρα: τόσο σκληρά. 

δουλεύω: υποδουλώνομαι, είμαι / γίνομαι δούλος. 

συνωφελέομαι-οῦμαι: ωφελούμαι μαζί. 

συνδιαβάλλομαι: συκοφαντούμαι μαζί με κάποιον άλλο. 

ὑπεροψία: αλαζονεία. 

κοινοῦμαι τινός τι: μοιράζομαι κάτι με κάποιον.  

ὄνειδος: αίσχος, ντροπή. 
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Παρατηρήσεις 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Βούλομαι δὲ ὀλίγα … ἂν 

τούτοις ἐδουλεύετε».  

Μονάδες 20 

 

Γ2. Σε ποια ιστορική περίοδο αναφέρεται το απόσπασμα; Ποια είναι η βασική 

επιχειρηματολογία του ρήτορα προς τους ολιγαρχικούς υποστηρικτές του καθεστώτος 

στο οποίο αναφέρεται; 

Μονάδες 10 

 

Γ3. 

1. α. Βούλομαι δὲ ὀλίγα ἑκατέρους ἀναμνήσας καταβαίνειν, τούς τε ἐξ ἄστεως καὶ τοὺς 

ἐκ Πειραιῶς, ἵνα τὰς ὑμῖν διὰ τούτων γεγενημένας συμφορὰς παραδείγματα ἔχοντες 

τὴν ψῆφον φέρητε: να εντοπίσετε στο απόσπασμα τα τριτόκλιτα ουσιαστικά και να 

τα μεταφέρετε στη δοτική ενικού αριθμού (Μονάδες 3) 

β. Να εντοπίσετε μια προσωπική και μια δεικτική αντωνυμία στο παραπάνω 

απόσπασμα και να τις μεταφέρετε στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό στο ίδιο πρόσωπο 

/ γένος (Μονάδες 2) 

γ. μεγάλους, ἐλάττους: να αντικατασταθούν παραθετικά στους άλλους βαθμούς 

(Μονάδες 2) 

δ. ἐλθόντες: να γραφεί το β΄ ενικό προστακτικής και το απαρέμφατο του  αορίστου β’ 

(Μονάδες 2) 

ε. καταβαίνειν: να γραφεί το απαρέμφατο μέλλοντα. (Μονάδα 1) 

Μονάδες 10 

ή 

 

2. α. ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον, ἐν ᾧ 

ἡττηθέντες μὲν τοῖς νικήσασι τὸ ἴσον ἔχετε, νικήσαντες δ' ἂν τούτοις ἐδουλεύετε: να 

εντοπίσετε τα πρωτόκλιτα και δευτερόκλιτα ουσιαστικά του αποσπάσματος και να τα 

μεταφέρετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (Μονάδες 3). 

β. πολεμεῖν: να γραφεί το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής και της προστακτικής του 

ενεστώτα. (Μονάδες 2) 

γ. ἡττηθέντες: να γραφεί το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου (Μονάδα 1) 

δ. ἐκτήσαντο: να αντικατασταθεί εγκλιτικά στο ίδιο πρόσωπο και χρόνο 

(Μονάδες 4)  

Μονάδες 10 

ή 

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

οἴκους: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

πραγμάτων: τη γενική του ενικού αριθμού 

πιστοὺς: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 

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

ὑπεροψίας: τη γενική του πληθυντικού αριθμού 

βούλομαι: απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

ἔχετε: το ίδιο πρόσωπο και έγκλιση στον αόριστο β’ 
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συνδιαβάλλεσθαι: το απαρέμφατο αορίστου β’ στην ενεργητική φωνή 

ἠνάγκαζον: το β’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα 

εἶναι: το γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής μέλλοντα 

Μονάδες 10 

 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 15908) 

α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του 

κειμένου:  

παραδείγματα: είναι ……………………… στο ……………………………….  

πόλεμον: είναι …………………………στο ……………………………………..  

τούτοις: είναι ………………………………………………… στο …………………  

τῶν ἀγαθῶν: είναι ………………………………………………… στο …………  

ὑμᾶς: είναι ………………………………………………… στο ………………….  

(μονάδες 5)  

 

β. «ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφόδρα ἤρχεσθε»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης και 

να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της στο πλαίσιο της 

επιχειρηματολογίας του ομιλητή. (μονάδες 5)  

Μονάδες 10 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 19093) 

α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του 

κειμένου:  

ἑκατέρους: είναι …………………………………………… στο ………………………………….  

καταβαίνειν: είναι ………………………………………… στο ……………………………… 

τὰς … συμφοράς: είναι……………………………………… στο ……………………………….  

συνωφελεῖσθαι: είναι ……………………………………… στο ……………………………….  

ὑπεροψίας: είναι …………………………………………… στο ……………………………….  

εἶναι: είναι ………………………………………………… στο ………………………………….  

(μονάδες 6) 

 

β. Ο ομιλητής στο παραπάνω απόσπασμα διατυπώνει κάποια συμπεράσματα. Να τα 

εντοπίσετε και να καταγράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες τα διατυπώνει. 

(μονάδες 4)  

Μονάδες 10 
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Θέματα Τράπεζας 15909 & 19087 

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

ανατ. 1969) 

 

Ἐγώ δέ πεπειραμένος σαφῶς οἶδα, ὦ Σιμωνίδη, καί λέγω σοι ὅτι οἱ τύραννοι τῶν 

μεγίστων ἀγαθῶν ἐλάχιστα μετέχουσι, τῶν δέ μεγίστων κακῶν πλεῖστα κέκτηνται. 

Αὐτίκα γάρ εἰ μέν εἰρήνη δοκεῖ μέγα ἀγαθόν τοῖς ἀνθρώποις εἶναι, ταύτης ἐλάχιστον 

τοῖς τυράννοις μέτεστιν · εἰ δέ πόλεμος μέγα κακόν, τούτου πλεῖστον μέρος οἱ τύραννοι 

μετέχουσιν. Εὐθύς γάρ τοῖς μέν ἰδιώταις, ἄν μή ἡ πόλις αὐτῶν κοινόν πόλεμον πολεμῇ, 

ἔξεστιν ὅποι ἄν βούλωνται πορεύεσθαι μηδέν φοβουμένους μή τις αὐτούς ἀποκτείνῃ, οἱ 

δέ τύραννοι πάντες πανταχῇ ὡς διά πολεμίας πορεύονται. Αὐτοί τε γοῦν ὡπλισμένοι 

οἴονται ἀνάγκην εἶναι διάγειν καὶ ἄλλους ὁπλοφόρους ἀεί συμπεριάγεσθαι. [9] ἔπειτα 

δὲ οἱ μὲν ἰδιῶται, ἐὰν καὶ στρατεύωνταί που εἰς πολεμίαν, ἀλλ᾽ οὖν ἐπειδάν γε ἔλθωσιν 

οἴκαδε, ἀσφάλειαν σφίσιν ἡγοῦνται εἶναι, οἱ δὲ τύραννοι ἐπειδὰν εἰς τὴν ἑαυτῶν πόλιν 

ἀφίκωνται, τότε ἐν πλείστοις πολεμίοις ἴσασιν ὄντες. 

 

Λεξιλόγιο 

πειρῶμαι: προσπαθώ 

Αὐτίκα γάρ: παραδείγματος χάριν/ χάρη 

ἔξεστιν: είναι δυνατόν 

πανταχῇ: παντού 

διὰ πολεμίας: μέσα από εχθρική χώρα 

οἴκαδε: στην πατρίδα  

συμπεριάγεσθαι < συμπεριάγομαι: περιφέρομαι μαζί με… 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1. Να μεταφράσετε στα Νέα Ελληνικά το απόσπασμα: «Αὐτίκα γὰρ… ἀεὶ 

συμπεριάγεσθαι».  

Μονάδες 20  

 

Γ2. Ποια είναι οι διαφορά, σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Ιέρωνα στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα, για τον ρόλο και τη συμπεριφορά των τυράννων και των ιδιωτών σε 

περίπτωση πολέμου. 

Μονάδες 10 

 

Γ3.  

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

σαφῶς: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό 

τύραννοι: τη δοτική του ενικού αριθμού 

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

εἰρήνη: τη γενική του ενικού αριθμού 

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

πεπειραμένος: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

οἶδα: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα 

λέγω: το απαρέμφατο του αορίστου β’ στην ίδια φωνή 

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

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

 Μονάδες 10 

ή 

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

πόλεμος: τη γενική του πληθυντικού αριθμού  

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

τούτου: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος  

μέρος: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

ἰδιώταις: την κλητική του ενικού αριθμού  

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

ἔξεστιν: το ίδιο πρόσωπο στον μέλλοντα 

βούλωνται: το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου στην ίδια φωνή 

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

φωνή 

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

Μονάδες 10 

ή 

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

αὐτοί: τη δοτική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος 

ὁπλοφόρους: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

ἀνάγκην: τη γενική του ενικού αριθμού  

σφίσιν: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο α’ πρόσωπο 

πόλιν: τη δοτική του ενικού αριθμού 

οἴονται: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παθητικού αορίστου στην ίδια φωνή 
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εἶναι: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα  

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

ἀφίκωνται: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

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

Μονάδες 10 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 15909) 

α. «εἶναι, πορεύεσθαι»: Να αναγνωρίσετε τη  συντακτική λειτουργία των 

υπογραμμισμένων απαρεμφάτων του κειμένου (μονάδες2) επισημαίνοντας  αντίστοιχα 

το φαινόμενο της  ταυτοπροσωπίας ή ετεροπροσωπίας  (μονάδες 2).  

 

β. «Ἔπειτα δὲ οἱ μὲν ἰδιῶται, ἐὰν καὶ στρατεύωνταί που εἰσ πολεμίαν, ἀλλ' οὖν ἐπειδάν 

γε ἔλθωσιν οἴκαδε, ἀσφάλειαν σφίςιν ἡγοῦνται εἶναι, οἱ δὲ τύραννοι ἐπειδὰν εἰς τὴν 

ἑαυτῶν πόλιν ἀφίκωνται, τότε ἐν πλείστοις πολεμίοις  ἴσασιν ὄντες». Στο παραπάνω 

απόσπασμα να διακρίνετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να γράψετε το είδος τους 

(μονάδες 6).  

Μονάδες 10 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 19087) 

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου:  

τῶν … κακῶν: είναι ………………………………………… στο ………………………………… 

ἀγαθὸν: είναι ………………………………………… στο ……………………………………….  

τούτου: είναι ……………………………………………… στο ………………………………….  

πόλεμον: είναι ………………………………………… στο ……………………………………….  

διάγειν: είναι ……………………………………………… στο ………………………………….  

ὄντες: είναι …………………………………………… στο ……………………………………….  

(μονάδες 6)  

 

β. «Ἐγὼ δὲ πεπειραμένος σαφῶς οἶδα, ὦ Σιμωνίδη, καὶ λέγω σοι ὅτι οἱ τύραννοι τῶν 

μεγίστων ἀγαθῶν ἐλάχιστα μετέχουσι, τῶν δὲ μεγίστων κακῶν πλεῖστα κέκτηνται»: 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου, να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών 

προτάσεων και τον συντακτικό τους ρόλο (μονάδες 4).  

Μονάδες 10 
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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) 

Στο παρακάτω απόσπασμα ο Θουκυδίδης αναφέρεται στην εκστρατεία των Ελλήνων 

κατά των Περσών με επικεφαλής τον Παυσανία μετά τους Περσικούς πολέμους. Ο ιστορικός 

παρουσιάζει τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανάληψη της αρχηγίας από τους Αθηναίους. 

 

Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου ἐκ Λακεδαίμονος στρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων 

ἐξεπέμφθη μετὰ εἴκοσι νεῶν ἀπὸ Πελοποννήσου· ξυνέπλεον δὲ καὶ Ἀθηναῖοι τριάκοντα 

ναυσὶ καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων πλῆθος. Καὶ ἐστράτευσαν ἐς Κύπρον καὶ αὐτῆς τὰ 

πολλὰ κατεστρέψαντο, καὶ ὕστερον ἐς Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν 

ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ. Ἤδη δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵ τε ἄλλοι Ἕλληνες ἤχθοντο καὶ οὐχ 

ἥκιστα οἱ Ἴωνες καὶ ὅσοι ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο· φοιτῶντές τε πρὸς τοὺς 

Ἀθηναίους ἠξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γίγνεσθαι κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ Παυσανίᾳ 

μὴ ἐπιτρέπειν, ἤν που βιάζηται. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἐδέξαντό τε τοὺς λόγους καὶ προσεῖχον 

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

τούτῳ δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο Παυσανίαν ἀνακρινοῦντες ὧν πέρι 

ἐπυνθάνοντο· καὶ γὰρ ἀδικία πολλὴ κατηγορεῖτο αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν 

ἀφικνουμένων, καὶ τυραννίδος μᾶλλον ἐφαίνετο μίμησις ἢ στρατηγία. 

Λεξιλόγιο 

ἐκπέμπομαι:  απομακρύνομαι 

κατεστρέψαντο: υπέταξαν 

βιαίου ὄντος αὐτοῦ ἤχθοντο: δυσανασχετούσαν με τη βίαιη συμπεριφορά του 

νεωστί: προσφάτως, προ ολίγου 

φοιτῶ: επισκέπτομαι, συχνάζω 

προσέχω την γνώμην: στρέφω την προσοχή, αποφαίνομαι 

περιόψομαι: αδιαφορώ 

ᾗ φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς: με τον τρόπο που θα τους φαινόταν καλύτερος γι’ αυτούς 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου 

… νεωστὶ  ἠλευθέρωντο·». 

Μονάδες 20 

 

Γ2. Τι ζήτησαν οι Έλληνες από τους Αθηναίους και ποια ήταν η αντίδρασή των 

τελευταίων; 

Μονάδες 10 

 

Γ3.  

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

στρατηγὸς: τη γενική του ενικού αριθμού 

Ἑλλήνων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

νεῶν: την κλητική του ενικού αριθμού 

ξυμμάχων: τη δοτική του ενικού αριθμού 

πλῆθος: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού 

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

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

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

κατεστρέψαντο: το απαρέμφατο του παρακειμένου  στην ίδια φωνή 

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

Μονάδες 10 

ή 

 

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

τῇδε: την ονομαστική ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους  

ἡγεμονίᾳ: τη γενική του πληθυντικού αριθμού 

ἥκιστα: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθμό 

βασιλέως: την κλητική του ενικού αριθμού 

ἡγεμόνας: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

ἐξεπολιόρκησαν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή  

ὄντος: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα  

ἤχθοντο: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα  στην ίδια φωνή 

ἠλευθέρωντο: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου στη φωνή που 

βρίσκεται 

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

Μονάδες 10 

ή 

 

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

λόγους: τη γενική του πληθυντικού αριθμού 

ἄριστα: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθμό 

γνώμην: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

αὐτοῖς: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος 

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

προσεῖχον: το απαρέμφατο του αορίστου β’ στην ίδια φωνή 

περιοψόμενοι: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού  

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

ίδια φωνή 

ἐπυνθάνοντο: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή 

Μονάδες 10 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 17275) 

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

επιρρηματικών προσδιορισμών του κειμένου: 

ἀπὸ Πελοποννήσου: είναι …………………………………………… στο ……… 

ἐς Κύπρον: είναι …………………………………………… στο ………………… 

ὕστερον: είναι …………………………………………… στο ……………………. 

οὐχ ἥκιστα: είναι …………………………………………… στο ………………… 

πρὸς τοὺς Ἀθηναίους: είναι …………………………………………… στο …… 

Έν τούτῳ: είναι …………………………………………… στο …………………… 

(μονάδες 6)  

 

β. «Ἤδη δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵτε ἄλλοι Ἕλληνες ἤχθοντο καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Ἴωνες καὶ 

ὅσοι ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο·» Να εντοπίσετε το ρήμα της κύριας πρότασης 

και να καταγράψετε τα υποκείμενα του συγκεκριμένου ρήματος. (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 19090) 

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων/φράσεων του κειμένου:  

Μήδων: είναι…………………………………… στο………………………………....................  

ἡγεμόνας: είναι…………………………………… στο…………………………………………….  

γίγνεσθαι: είναι…………………………………… στο…………………………………………….  

Παυσανίᾳ: είναι………………………… στο……………………………………………………….  

τοὺς λόγους: είναι……………………………… στο……………………………………………….  

(μονάδες 5)  

 

β. «καὶ τυραννίδος μᾶλλον ἐφαίνετο μίμησις ἢ στρατηγία»: Διατυπώνεται εδώ μια 

σύγκριση σε σχέση με τον τρόπο που ασκούσε την αρχηγία ο Παυσανίας. Να εντοπίσετε 

τους δύο όρους της σύγκρισης (μονάδες 4), καθώς και τη λέξη που δηλώνει την υπεροχή 

του ενός όρου σε σχέση με τον άλλον (μονάδα 1).  

Μονάδες 10 
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Θέματα Τράπεζας 15912 & 19213 

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

Teubner, 1928, ανατ. 1968)  

Στο δεύτερο μέρος της πραγματείας του ο Αριστοτέλης περιγράφει τους διοικητικούς θεσμούς 

και τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονού του αθηναϊκού πολιτεύματος. Στο κείμενο που 

ακολουθεί αναφέρεται στον τρόπο ανάδειξης και τη δοκιμασία των Εννέα αρχόντων.  

 

Ἐπειδὰν δὲ παράσχηται τοὺς μάρτυρας, ἐπερωτᾷ «τούτου βούλεταί τις 

κατηγορεῖν;» κἂν μὲν ᾖ τις κατήγορος, δοὺς κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν, οὕτω  δίδωσιν 

ἐν μὲν τῇ βουλῇ τὴν ἐπιχειροτονίαν, ἐν δὲ τῷ δικαστηρίῳ τὴν ψῆφον· ἐὰν δὲ μηδεὶς 

βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς δίδωσι τὴν ψῆφον· καὶ πρότερον μὲν εἷς ἐνέβαλλε τὴν 

ψῆφον, νῦν δ' ἀνάγκη πάντας ἐστὶ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτῶν, ἵνα ἄν τις πονηρὸς ὢν 

ἀπαλλάξῃ τοὺς κατηγόρους, ἐπὶ τοῖς δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι. 

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

οὗ καὶ οἱ διαιτηταὶ ὀμόσαντες ἀποφαίνονται τὰς διαίτας, καὶ οἱ μάρτυρες ἐξόμνυνται τὰς 

μαρτυρίας· ἀναβάντες δ' ἐπὶ τοῦτον ὀμνύουσιν δικαίως ἄρξειν καὶ κατὰ τοὺς νόμους, καὶ 

δῶρα μὴ λήψεσθαι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα, κἄν τι λάβωσι ἀνδριάντα ἀναθήσειν χρυσοῦν. 

 

Λεξιλόγιο 

ἐπιχειροτονία: επικύρωση μέσω ψήφου 

διαψηφίζομαι: αποφασίζω με ψηφοφορία 

λίθος: ο όρκιος λίθος πάνω στον οποίο ανέβαιναν και  ορκίζονταν όσοι αναλάμβαναν 

αξιώματα 

τόμιον, τό (τομή), θύμα κατακομμένο για να προσφερθεί σε θυσία· τὰτόμια, τα μέρη του 

θύματος που χρησιμοποιούνται σε τέτοια τελετή 

δῐαιτητής, -οῦ, ὁ (διαιτάω II), κριτής, διαιτητής, αυτός που επιλύει διαφορές 

ἀνατίθημι: αφιερώνω 
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Παρατηρήσεις 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπειδὰν δὲ παράσχηται … 

τοῦτον ἀποδοκιμάσαι».  

Μονάδες 20  

 

Γ2.  Ποιος ήταν ο τρόπος επιλογής των εννέα αρχόντων και ποια η διαδικασία που 

ακολουθούνταν μετά την εκλογή τους; 

Μονάδες 10  

 

Γ3.  

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

μάρτυρας: τη γενική του ενικού αριθμού. 

τούτου: τη δοτική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. 

τις: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος. 

ἀπολογίαν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

βουλῇ: την ίδια πτώση στον πληθυντικό αριθμό. 

παράσχηται: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 

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

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

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

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

Μονάδες 10  

ή 
 

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

δικαστηρίῳ: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

ψῆφον: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

πρότερον: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. 

εἷς: τη δοτική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

ἀνάγκη: τη γενική του πληθυντικού αριθμού.  

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

ἐστὶ: το απαρέμφατο του ενεστώτα. 

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

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

φωνή. 

γένηται: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου. 

Μονάδες 10  

ή 
 

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

πάντας: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

αὐτῶν: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. 

πονηρὸς: την ίδια πτώση στον υπερθετικό βαθμό. 

κατηγόρους: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

δικασταῖς: την κλητική του ενικού αριθμού. 
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ἀποδοκιμάσαι: το γ’ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού της υποτακτικής ενεστώτα στην 

ίδια φωνή. 

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

βαδίζουσι: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

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

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

 

Μονάδες 10  

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 15912) 

α.  Να γράψετε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων του 

κειμένου: βούλεται, ᾖ, κατηγορεῖν (το δεύτερο), ὤν, ὀμόσαντες. (μονάδες 5)  

 

β.  «ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς δίδωσι τὴν ψῆφον·»: Ποιο είδος 

υποθετικού λόγου διατυπώνει ο Αριστοτέλης σε αυτό το χωρίο; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας διακρίνοντας την υπόθεση από την απόδοση. (μονάδες 5) 

 Μονάδες 10 

 

Γ4. (Θέμα Τράπεζας 19213) 

α.  Να γράψετε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων του 

κειμένου: βούλεται, βούληται, ἐνέβαλλε, ἀπαλλάξῃ, ἀποφαίνονται, ἐξόμνυνται. (μονάδες 

6)  

 

β.  «καὶ πρότερον μὲν εἷς ἐνέβαλλε τὴν ψῆφον, νῦν δ' ἀνάγκη πάντας ἐστὶ 

διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτῶν, ἵνα ἄν τις πονηρὸς ὢν ἀπαλλάξῃ τοὺς κατηγόρους, ἐπὶ τοῖς 

δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι»: Στην παραπάνω ημιπερίοδο να διακρίνετε τις 

επιμέρους προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους. (μονάδες 4)  

Μονάδες 10 
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Θέματα Τράπεζας 15946 & 19214 

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

1942, ανατ. 1966) 

Ο Ισοκράτης αναφέρεται στην αξιοκρατική επιλογή των αρχόντων της αθηναϊκής πολιτείας, την 

οποία ο Σόλωνας και ο Κλεισθένης θέσπισαν κατά το παρελθόν. 

 

Μέγιστον δ’ αὐτοῖς συνεβάλετο πρὸς τὸ καλῶς οἰκεῖν τὴν πόλιν, ὅτι δυοῖν 

ἰσοτήτοιν νομιζομέναιν εἶναι, καὶ τῆς μὲν ταὐτὸν ἅπασιν ἀπονεμούσης, τῆς δὲ τὸ 

προσῆκον ἑκάστοις, οὐκ ἠγνόουν τὴν χρησιμωτέραν, ἀλλὰ τὴν μὲν τῶν αὐτῶν ἀξιοῦσαν 

τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς πονηροὺς ἀπεδοκίμαζον ὡς οὐ δικαίαν οὖσαν, τὴν δὲ κατὰ τὴν 

ἀξίαν ἕκαστον τιμῶσαν καὶ κολάζουσαν προῃροῦντο καὶ διὰ ταύτης ᾤκουν τὴν πόλιν, 

οὐκ ἐξ ἁπάντων τὰς ἀρχὰς κληροῦντες, ἀλλὰ 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. Ἔπειτα καὶ δημοτικωτέραν ἐνόμιζον 

εἶναι ταύτην τὴν κατάστασιν ἢ τὴν διὰ τοῦ λαγχάνειν γιγνομένην· ἐν μὲν γὰρ τῇ 

κληρώσει τὴν τύχην βραβεύσειν καὶ πολλάκις λήψεσθαι τὰς ἀρχὰς τοὺς ὀλιγαρχίας 

ἐπιθυμοῦντας, ἐν δὲ τῷ προκρίνειν τοὺς ἐπιεικεστάτους τὸν δῆμον ἔσεσθαι κύριον 

ἑλέσθαι τοὺς ἀγαπῶντας μάλιστα τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν. 

Λεξιλόγιο 

συμβάλλομαι: βοηθώ 

δυοῖν ἰσοτήτοιν νομιζομέναιν: επειδή αναγνωρίζονταν ότι υπάρχουν δυο είδη ισότητας 

χρηστός: ηθικός 

προαιροῦμαι: προτιμώ 

ᾤκουν τὴν πόλιν: διοικούσαν την πόλη 

κληροῦμαι: εκλέγω με κλήρο 

δημοτικωτέραν: περισσότερο συμφέρουσα/αρεστή στον λαό 

κατάστασις: η εγκατάσταση ( επιλογή) των αρχόντων 

ἡ ἀρχή: η θέση εξουσίας, το πολιτικό αξίωμα 

λαγχάνω: εκλέγω με κλήρο 

τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν: το υφιστάμενο πολίτευμα 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τοιούτους γὰρ ἤλπιζον … 

τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν». 

Μονάδες 20 

 

Γ2.  Ποια είναι τα δύο είδη ισότητας που θεωρούσαν πως υπάρχουν ο Σόλωνας και ο 

Κλεισθένης και ποιο από τα δύο επέλεξαν να εφαρμόσουν στη διακυβέρνηση της 

αθηναϊκής πολιτείας; 

Μονάδες 10 

 

Γ3.  

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

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

βαθμό. 

αὐτοῖς: τη δοτική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

πόλιν: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

ἅπασιν: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. 

ἑκάστοις: τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

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

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

ἀπονεμούσης: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

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

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

Μονάδες 10 

ή 

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

πονηροὺς: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

ἀξίαν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

οὖσαν: τη γενική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος. 

ταύτης: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. 

ἀρχὰς: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

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

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

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

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

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

Μονάδες 10 

ή 

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

πραγμάτων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

κατάστασιν: τη γενική του ενικού αριθμού. 

κληρώσει: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

τύχην: τη γενική του ενικού αριθμού. 

μάλιστα: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 

ἐνόμιζον: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 
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λαγχάνειν: το α’ ενικό της οριστικής του αορίστου β’  στην ίδια φωνή. 

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

λήψεσθαι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

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

Μονάδες 10 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 15946) 

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων/φράσεων του κειμένου:  

οὖσαν: είναι…………………………………… στο………………………………. 

διὰ ταύτης: είναι…………………………………… στο…………………………. 

τῶν ἔργων: είναι…………………………………… στο…………………………. 

ἔσεσθαι: είναι…………………………………… στο…………………………….. 

κύριον: είναι…………………………………… στο……………………………… 

(μονάδες 5) 

 

β. «Ἔπειτα καὶ δημοτικωτέραν ἐνόμιζον εἶναι ταύτην τὴν κατάστασιν ἢ τὴν διὰ τοῦ 

λαγχάνειν γιγνομένην·»: Ο ρήτορας κάνει μία σύγκριση μεταξύ δύο τρόπων επιλογής 

αρχόντων. Να εντοπίσετε τους δύο όρους της σύγκρισης (μονάδες 4), καθώς και τη λέξη 

που  δηλώνει την ανωτερότητα του ενός σε σχέση με τον άλλον (μονάδα 1). 

Μονάδες 10 

 

Γ4.  (Θέμα Τράπεζας 19214) 

α.  Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων/φράσεων του κειμένου:  

τὴν πόλιν: είναι………………………… στο…………………………………….....................  

τὴν χρησιμωτέραν: είναι………………………… στο…………………………………………  

τοὺς βελτίστους: είναι……………………… στο………………………………………………..  

τοιούτους: είναι………………………… στο…………………………………………………..  

τῶν πραγμάτων: είναι………………………… στο……………………………………………..  

τοὺς ἀγαπῶντας: είναι………………………… στο…………………………………………….. 

(μονάδες 6)  

 

β.  «Τοιούτους γὰρ ἤλπιζον ἔσεσθαι καὶτοὺς ἄλλους», «Ἔπειτα καὶ δημοτικωτέραν 

ἐνόμιζον εἶναι ταύτην τὴν κατάστασιν»: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία 

των παραπάνω υπογραμμισμένων απαρεμφάτων του κειμένου (μονάδες 2), 

επισημαίνοντας αντίστοιχα το φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας ή ετεροπροσωπίας 

(μονάδες 2).  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 
 


