
                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ Β’ + Γ’ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ 

ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 4/9/21 ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 

B΄ ΕΚΔΟΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 



                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 



                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 

 

 

 

Α΄ ΤΟΜΟΣ 

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ Β’ + Γ’ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ 

ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 4/9/21 ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

 

 

 

Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 
 

 

 

 

 

ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

 
Διόρθωση έκδοσης : Ειρήνη Απέργη 

 

Κριτική Ανάγνωση : Νίκος Γεωργαντζόγλου



                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 



                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στην μνήμη του πνευματικού μου πατέρα, Γεωργίου Καρατσώλη, ο οποίος 

μέ εξόπλισε και μέ διαμόρφωσε με όλα τα πνευματικά εφόδια για να 

υπηρετήσω με αρχές και κοινή λογική  

 την ελληνική γλώσσα και παράδοση. 



                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 



                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 

          Τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ὡς μάθημα δυσκολεύει τοὺς μαθητές, τοὺς 

φοιτητὲς τῶν φιλοσοφικῶν σχολῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς φιλολόγους καθηγητές, οἱ 

ὁποῖοι προβαίνουν στὸ ἐγχείρημα τῆς συντακτικῆς, γραμματικῆς, 

ἑρμηνευτικῆς ἀνάλυσης ἑνὸς ἀποσπάσματος ἀρχαίου κειμένου. Ἡ δυσκολία 

αὐτή, κατ' ἐμὲ, ὀφείλεται σὲ πλῆθος παραγόντων :  Πρωτίστως στὴν ἐξέλιξη 

τῆς γλώσσας μας μέσα στοὺς αιώνες, ἡ ὁποία διαφοροποιεῖται στὴν μορφή 

της εἴτε πρὸς τὸ σημαῖνον εἴτε πρὸς τὸ σημαινόμενον. Δευτερευόντως στὶς 

προτεραιότητες ποὺ δίνει ἡ σύγχρονη κοινωνία μας καὶ οἱ ὁποῖες σχετίζονται 

μὲ τὴν βιομέριμνα, τὴν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν 

ἐπιστημονικὴ-τεχνολογικὴ κατάρτιση τῶν ἀνθρώπων. Τέλος, σίγουρα 

ὀφείλεται στὴν ἀδιαφορία, στὴν ἄγνοια καὶ ἀπαιδευσία τῶν πολιτικῶν 

ἡγεσιῶν τῆς χώρας μας, ἐδῶ καὶ πάρα πολλὲς δεκαετίες, οἱ ὁποῖες ἀφενός 

θεώρησαν τὴν γλῶσσά μας ὑποβαθμισμένο προϊόν, ἀφετέρου διέκριναν, 

πρᾶγμα ποὺ ὀμολογήθηκε προσφάτως ἀπὸ Ὑπουργὸ Παιδείας (2016), τὴν 

ἑλληνικὴ γλῶσσα σὲ ἀρχαία καὶ νέα· ἡ γλῶσσά μας, ὅμως, εἶναι μία καὶ 

ἑνιαία, ἡ ὁποία διατηρεῖται διαρκῶς ὅμοια, εἶναι φορέας τῆς παράδοσής μας, 

ἀλλὰ καὶ φορέας πολλῶν ἐπιτευγμάτων ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίζεται μέχρι 

τώρα ὁ δυτικὸς πολιτισμός.  

       Ἂν λάβουμε ὑπ' ὄψιν ὅτι ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς καὶ οἱ χῶρες ποὺ τὸν 

πρεσβεύουν διατηροῦν ἀκέραια τὴν γλῶσσά μας, χωρὶς π.χ. νά καταργοῦν 

τὴν δασεῖα, πραγματικὰ μᾶς φαίνεται ἀξιοπερίεργος καὶ διαβλητικὸς τοῦ 

ἑλληνισμοῦ ὁ δῆθεν νεωτερισμὸς τοῦ 1982 γιὰ κατάργηση τοῦ πολυτονικοῦ, ὁ 

ὁποῖος ἐπὶ τῆς οὐσίας εἶναι ἕνας μηδενισμός, διότι, ἂν τὸ σκεφτοῦμε λίγο 

βαθύτερα, τότε μὲ τὴν ἴδια λογικὴ πρέπει νὰ κατακρεμνίσουμε καὶ τὴν 

Ἀκρόπολη ὡς κάτι ἀπαρχαιωμένο ποὺ δὲν ἔχει θέση στὴν σύγχρονη 

κοινωνία. 

      Στὸ βιβλίο αὐτὸ ὁ ἀναγνώστης-μελετητὴς θὰ βρεῖ προτεινόμενα θέματα 

στὸ ἀδίδακτο κείμενο γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς Β’ καὶ Γ’ Λυκείου ἢ φοιτητὲς 

φιλοσοφικῶν σχολῶν, τὰ ὁποῖα διαμορφώθηκαν καὶ συντάχθηκαν βάσει 

τοῦ νέου τυπικοῦ τῶν πανελληνίων, κατὰ τὸ ὁποῖο δίνεται ἕνα 

εἰσαγωγικὸ σημείωμα γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἀρχαίου κειμένου καὶ μία 

νοηματικὴ ἐρώτηση [40 κείμενα στὸ σύνολο]. 

      Ἐπίσης, θὰ βρεῖ στὰ κείμενα μία πλήρη μετάφραση καὶ ἀνάλυση 

φαινομένων συντακτικῶν, λεξιλογικῶν καὶ γραμματικῶν, μὲ 

παραδείγματα ἄλλων κειμένων τοῦ ἀρχαίου λόγου πρὸς ἐπίρρωση τῆς 

θέσης μου.  

   Θὰ βρεῖ, ἐπίσης, ἀδίδακτα κείμενα τῆς τράπεζας θεμάτων τοῦ 2021-22 

προσαρμοσμένα σὲ κριτήρια ἀξιολόγησης πανελλαδικῶν ἐξετάσεων.       

   Παράλληλα, ἔγινε προσπάθεια νὰ ἀπαντηθοῦν ὅλα τὰ θέματα τῶν 

πανελληνίων στὰ ἀρχαῖα, ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἀδίδακτο κείμενο, ἀπὸ τὸ 1999 

ὡς καὶ σήμερα, ποὺ ἀφοροῦν τὴν Β' Λυκείου (ὅταν καὶ αὐτὴ ἐξεταζόταν) 

[10 κείμενα στὸ σύνολο] καὶ τὴν Γ’ Λυκείου [43 κείμενα στὸ σύνολο], ἀλλὰ 
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καὶ τῶν ἑσπερινῶν Λυκείων [16 κείμενα στὸ σύνολο]. Στὰ θέματα αὐτὰ 

συμπεριέλαβα καὶ τῶν ἐγκαίρων πανελληνίων, ἀλλὰ καὶ τῶν 

ἐπαναληπτικῶν πανελληνίων, τὰ ὁποῖα δυσκολεύουν ἀρκετὰ τοὺς 

μαθητὲς καὶ καθηγητὲς-φροντιστές.  

          Ὅλα τὰ θέματα τῶν πανελληνίων, ἔγκαιρα ἢ ἐπαναληπτικά πρὶν τὸ 

2018 τὰ προσάρμοσα στὸ νέο σύστημα ἐξετάσεων, κατὰ τὸ ὁποῖο ὑπάρχει 

εἰσαγωγικὸ σημείωμα καὶ νοηματικὴ ἐρώτηση καὶ πλήρης μετάφραση.  

  Παράλληλα ἀναδιαμόρφωσα στὴν Β΄ ἔκδοση τὶς μονάδες ὅσον ἀφορᾶ 

τὴν μετάφραση στὰ κείμενα τῆς Β΄ Λυκείου.  

    Στὸ τέλος θὰ βρεῖ κείμενα [10] μὲ πλήρη μετάφραση καὶ νοηματικὴ 

ἐρώτηση, χωρὶς σύνταξη καὶ ἀσκήσεις, ὥστε νὰ τὰ διαμορφώσει ὁ 

ἐκπαιδευτικὸς κατὰ τὸ δοκοῦν.  

         Οἱ ἀπαντήσεις ὅλων τῶν κειμένων, εἴτε στὴν μετάφραση εἴτε στὸ 

συντακτικὸ εἴτε στὴν γραμματική, στηρίχθηκαν σὲ δύο πυλῶνες : Ἀφενὸς 

στὴν εὐστοχία καὶ μονομερῆ ἀπάντηση, καθόσον σὲ ἕνα ἐρώτημα, π.χ. 

συντακτικὸ ἢ γραμματικό, μόνο μία θεωρεῖται ἡ ὀρθή, ἀκόμη καὶ ἂν μία λέξη 

συντακτικὰ μπορεῖ νὰ καλύπτει καὶ δύο θέσεις στὸ κείμενο (πρᾶγμα εὔλογο). 

Ἀφετέρου οἱ ἀπαντήσεις δίνονται, ὅπως ἁρμόζει σὲ ἕναν μελετητὴ, δηλαδή 

βάσει παράλληλων φαινομένων στὴν ἀρχαία γλῶσσα πρὸς ἐπίρρωση τῆς 

ὅποιας θέσης μου, τὰ ὁποῖα παρουσιάζω σὲ ἀντιστοιχία, πρᾶγμα ποὺ ἔκαναν 

οἱ φιλόλογοι τοῦ προηγούμενου αἰῶνα, ὅπως ὁ Ἀριστοτέλης Μίσιος, ὁ 

Γεώργιος Μιστριώτης, ὁ Κωνσταντῖνος Γεωργούλης, ὁ Γεώργιος 

Καρατσώλης, ὁ Λυσίας Κουμανταράκης, ὁ Χρίστος Θεοδωράτος, ὁ 

Νεόφυτος Βάμβας, καὶ ἄλλοι πολλοί.  

 

          Τέλος, θέλω θερμὰ νὰ εὐχαριστήσω τὴν ἀνεκτίμητη συμβολὴ τῆς 

συναδέλφου Εἰρήνης Ἀπέργη, για την διόρθωση, καὶ τοῦ κύριου Νίκου 

Γεωργαντζόγλου, ἐλλογιμοτάτου πρώην καθηγητή μου στὸ Ε.Κ.Π.Α. γιά 

τὴν κριτικὴ ἀνάγνωση ποὺ ἔκανε στὸ πόνημά μου αὐτό. 

    

 

 

 

Νάτσης Δημήτρης                                                              Χολαργός  29/12/2021 
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4. Ἰσοκράτους, Εὐαγόρας 72  35 
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7. Δημοσθένους,  κατὰ Φιλίππου  Β΄ 23-25 53 

8. Λυκούργου, κατὰ Λεωκράτους 1-2  61 

9. Πλάτωνος, Μενέξενος 238 b      68 

10. Αἰσχίνου ἐπιστολαὶ Τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων 2  74 

11. Θουκυδίδου, Α 23  80 

12. Ξενοφῶντος, Οἰκονομικός 20, 3-4  86 

13. Διόδωρου Σικελιώτη,  Γ 66, 1-3 92 

14. Λυσίου, περί τραύματος 5-6 98 

15. Ξενοφῶντος, Οἰκονομικὸς 20, 1-2 104 
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7.  Δημοσθένους, κατὰ Φιλίππου Β΄ 23-25 

 

Ο Δημοσθένης εκφωνεί στην εκκλησία του Δήμου έναν ακόμη λόγο 

εναντίον του Φιλίππου. Στο απόσπασμα αυτό ο ρήτορας αναδιηγείται 

στους Αθηναίους μέσα στην Ἐκκλησία τοῦ Δήμου τον λόγο που εκφώνησε 

ο ίδιος προς τους Μεσσήνιους ως πρέσβης, για να τούς επισημάνει 

κάποιους κινδύνους στις μεταξύ τους δοσοληψίες με τον Φίλιππο. 

 

Ἔστι τοίνυν νὴ Δί'», ἔφην ἐγὼ, «παντοδαπὰ εὑρημένα ταῖς πόλεσιν πρὸς 

φυλακὴν καὶ σωτηρίαν, οἷον χαρακώματα καὶ τείχη καὶ τάφροι καὶ τἄλλ’ 

ὅσα τοιαῦτα. Καὶ ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα χειροποίητα καὶ δαπάνης 

προσδεῖται·  ἕν δέ τι κοινὸν ἡ φύσις τῶν εὖ φρονούντων ἐν αὑτῇ κέκτηται 

φυλακτήριον, ὃ πᾶσι μὲν ἐστ’ ἀγαθὸν καὶ σωτήριον, μάλιστα δὲ τοῖς 

πλήθεσι πρὸς τοὺς τυράννους. Τὶ οὖν ἐστι τοῦτο; Ἀπιστία. Ταύτην 

φυλάττετε, ταύτης ἀντέχεσθε· ἂν ταύτην σῴζητε, οὐδὲν μὴ δεινὸν 

πάθητε. Τὶ ζητεῖτ’; ἔφην. Ἐλευθερίαν; Εἶτα οὐχ ὁρᾶτε Φίλιππον 

ἀλλοτριωτάτας ταύτῃ καὶ τὰς προσηγορίας ἔχοντα; Βασιλεὺς γὰρ καὶ 

τύραννος ἅπας ἐχθρὸς ἐλευθερίᾳ καὶ νόμοις ἐναντίος. Οὐ φυλάξεσθε 

ὅπως, ἔφην, μὴ πολέμου ζητοῦντες ἀπαλλαγῆναι δεσπότην εὕρητε;     

 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

παντοδαπὸς-ὴ-ὸν = ποικίλος, παντός είδους  

ἡ φυλακὴ  = η φύλαξη, η φρούρηση 

προσδέομαι + γενική = έχω πρόσθετη ανάγκη από κάτι 

χειροποίητος-ον = ο τεχνητός, ο αντίθετος του φυσικού, αυτός που 

υπόκειται στους νόμους της φθοράς 

τὸ φυλακτήριον = το οχυρό, το φρούριο 

τὸ πλῆθος  = ο λαός > η δημοκρατία, η δημοκρατική πολιτεία 

ἡ ἀπιστία  = η δυσπιστία, η έλλειψη εμπιστοσύνης 

ἀντέχομαι + γενική = κρατιέμαι από κάτι, προσκολλώμαι σε κάτι 

ἀλλότριος-α-ον = ξένος >  εχθρικός 

ἡ προσηγορία  = το όνομα, η ονομασία 

φυλάττομαι = προσέχω, φυλάττομαι 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Να μεταφραστεί το άνωθεν κείμενο. 

 

2. Να εξηγήσετε, βάσει της σκέψης του Δημοσθένη, ποιό είναι το αιώνιο 

και αδιαμφισβήτο οχυρό των δημοκρατικών πολιτών απέναντι στα 

ολοκληρωτικά καθεστώτα.  

 

3. Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι : εὑρημένα, ἀντέχεσθε, πάθητε 

(στην οριστική), φυλάξεσθε, ἀπαλλαγῆναι. 

 

4. Να αντικατασταθούν εγκλιτικά οι τύποι : προσδεῖται, σῴζητε, πάθητε.  

 

5. να κλιθούν τα ουσιαστικά : τείχη, φύσις, πλήθεσι, βασιλεὺς, 

δεσπότην. 
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

   

- Ἔστι τοίνυν....ὅσα τοιαῦτα : Η πρώτη περίοδος αποτελείται από δύο 

προτάσεις, μία κύρια και μία δευτερεύουσα. Η κύρια είναι ἔστιν 

τοίνυν....καὶ τἄλλ’. Ρήμα στην κύρια είναι το εὑρημένα ἐστι 

(περιφραστικός Παρακείμενος), παντοδαπὰ υποκείμενο, ταῖς πόλεσιν  

δοτική ποιητικού αιτίου, πρὸς φυλακὴν καὶ σωτηρίαν  εμπρόθετος του 

σκοπού. Τα επόμενα ουσιαστικά, τὰ χαρακώματα, τείχη καί τάφροι καὶ  

τἄλλ’, είναι επεξηγήσεις στο παντοδαπὰ. Το οἷον με την σημασία του 

«παραδείγματος χάριν» (όχι εισαγωγικό αναφορικής πρότασης). Η 

δευτερεύουσα αναφορική ὅσα τοιαῦτα (εἰσιν)  προσδιοριστική στο τἄλλ’. 

- Καὶ ταῦτα μὲν....προσδεῖται : Δύο κύριες προτάσεις που συνδέονται με το 

καὶ (ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα χειροποίητα....καὶ...δαπάνης προσδεῖται). 

Στην πρώτη υποκείμενο το ταῦτα, κατηγορούμενο το χειροποίητα, και το 

ἅπαντα κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ταῦτα. Στην επόμενη 

πρόταση ταῦτα πάλι το υποκείμενο, δαπάνης το αντικείμενο. Η 

αντιθετική παράταξη μέν με το δὲ της επόμενης πρότασης ενέχει την 

εννοιολογική αντίθεση μεταξύ των υλικών μέσων άμυνας (χειροποίητα, 

δαπάνης) και των ηθικών μέσων άμυνας, που είναι η δυσπιστία προς 

τους τυράννους (ἀπιστία).  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

1.  

          «Έχουν επινοηθεί από τις πόλεις», είπα εγώ (στους Μεσσηνίους), 

«ποικίλα μέσα που αποσκοπούν στην φρούρηση και στην ασφάλειά τους, 

όπως παραδείγματος χάριν τα χαρακώματα, τα τείχη, οι τάφροι και οι 

υπόλοιπες τέτοιου είδους κατασκευές. Και όλα αυτά υπόκεινται στον νόμο 

της φθοράς και έχουν ανάγκη επιπρόσθετης δαπάνης (από τους 

ανθρώπους).   

            Ένα όμως χαρακτηριστικό έχει κοινό η φύση των συνετών μέσα της 

για την φύλαξή της, το οποίο είναι καλό και σωτήριο για όλους, 

περισσότερο δε για την σωτηρία των δημοκρατούμενων πολιτειών 

ενάντια στους τυράννους. Ποιό είναι αυτό; Η δυσπιστία.  

            Αυτήν να φυλάσσετε, απ’ αυτήν να κρατηθείτε. Αν αυτήν 

διατηρήσετε, κανένα κακό δεν θα πάθετε. Τί είναι αυτό που αναζητείτε;» 

είπα εγώ. «Την ελευθερία; Μα καλά, δεν παρατηρείτε ότι ο Φίλιππος έχει 

μέχρι και τίτλους που είναι εχθρικούς προς αυτήν; Γιατί, οποιοσδήποτε 

βασιλιάς και τύραννος είναι εχθρός της ελευθερίας και αντιτίθεται στους 

νόμους.  

             Δεν θα προσέξετε μήπως,» είπα εγώ, «αν και προσπαθείτε να μην 

εμπλακείτε στον πόλεμο, τελικά αποκτήσετε δεσπότη;»     

 

2.  

          Ο Δημοσθένης, προσπαθώντας να κινητοποιήσει τον ελλαδικό νότο 

ώστε να συσπειρωθεί με τους Αθηναίους εναντίον του Φιλίππου, ως 

πρέσβυς έκανε περιοδεία στις πόλεις της Πελοποννήσου.  

    Στο απόσπασμα αυτό, στο οποίο αναδιηγείται στους Αθηναίους τί είπε 

στους Μεσσήνιους, τονίζει πως το οχυρό, το οποίο δεν είναι υλικό και το 

οποίο έχουν όλοι οι συνετοί δημοκράτες μέσα τους, είναι η δυσπιστία και 

η καχυποψία προς όποιον τούς υπόσχεται, όπως έκανε ο Φίλιππος εκείνη 

την περίοδο.  

    Είναι οφθαλμοφανές και εναργές σε όλους τους λόγους του Δημοσθένη 

ότι δεν μπορούσε να συμβιβαστεί ως δημοκράτης Αθηναίος πολίτης με 

έναν βασιλιά, όπως ήταν ο Φίλιππος.       
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1. Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις Ε, IV, 4-7 (1999) 

 

Το έργο αυτό του Ξενοφώντα είναι ένα εξαίσιο σύγγραμμα που αφορά 

την συμμετοχή και βοήθεια 13.000 μισθοφόρων Ελλήνων προς τον Κύρο 

εναντίον του αδελφού του Αρταξέρξη. Στο απόσπασμα παρουσιάζεται η 

προσπάθεια του ελληνικού στρατού να περάσει μέσα από την περιοχή 

των Μοσσυνοίκων.  

 

Καί πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρχοντας. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, 

συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν 

"Ἑλλήνων καὶ ἔλεξε Ξενοφῶν, ἡρμήνευε δὲ Τιμησίθεος. Ὦ ἄνδρες 

Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς βουλόμεθα διασωθῆναι πρὸς τὴν Ἑλλάδα πεζῇ· πλοῖα 

γὰρ οὐκ ἔχομεν· κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὓς ἀκούομεν ὑμῖν πολεμίους 

εἶναι. Εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν ἡμᾶς λαβεῖν συμμάχους καὶ 

τιμωρήσασθαι εἴ τι ποτε ὑμᾶς οὗτοι ἠδίκησαν, καί τὸ λοιπὸν ὑμῶν 

ὑπηκόους εἶναι τούτους. Εἰ δέ ἡμᾶς ἀφήσετε, σκέψασθε πόθεν αὖθις ἂν 

τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε σύμμαχον. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ἧκεν = έφτασε 

ἡρμήνευε = εξηγούσε 

ἔξεστιν = είναι δυνατό. 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

A1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.                             Μονάδες 20 

 

Α2. Ποιό όφελος θα έχουν οι Μοσσύνοικοι κατά τον Ξενοφώντα, αν  αφήσουν 

τους Έλληνες να διέλθουν από την περιοχή τους;                                Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

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

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

τύπους στον ενικό αριθμό.                                                         Μονάδες 4                                        
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Β2. ἀκούομεν, λαβεῖν συνῆλθον : Να γράψετε το δεύτερο ενικό πρόσωπο της 

προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.                                   Μονάδες 6                 

 

 

Γ1. Να βρείτε τα υποκείμενα των ρημάτων και των απαρεμφάτων του παρακάτω 

κειμένου : 

Ὦ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς βουλόμεθα διασωθῆναι πρὸς τὴν Ἑλλάδα 

πεζῇ· πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομεν˙ κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὓς ἀκούομεν ὑμῖν 

πολεμίους εἶναι.                                                                                       Μονάδες 5 

 

 

 

Γ2α). Εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν ἡμᾶς λαβεῖν : Τί δηλώνει το είδος αυτό του 

υποθετικού λόγου;                                                                                    Μονάδες 3 

 

Γ2β). Να μετατρέψετε τον υποθετικό αυτόν λόγο έτσι, ώστε να δηλώνει την απλή 

σκέψη του λέγοντος.                                                                        Μονάδες 2 



                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

Α1.  

                  Και αφού απεστάλη ο Τιμησίθεος, έφτασε φέρνοντας μαζί του 

και τους άρχοντες. Αφού έφτασαν, συνεδρίασαν οι άρχοντες των 

Μοσσυνοίκων με τους στρατηγούς των Ελλήνων· και μίλησε ο 

Ξενοφώντας, ενώ μετέφραζε ο Τιμησίθεος :  

                “Άνδρες Μοσσύνοικοι, εμείς θέλουμε να φτάσουμε σώοι στην 

Ελλάδα δια ξηράς· γιατί, πλοία δεν έχουμε, ενώ εμποδίζουν την διέλευσή 

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

μπορείτε να συμμαχήσετε μαζί μας και να πάρετε εκδίκηση, αν κάποτε 

αυτοί σάς αδίκησαν, και στο εξής αυτοί να είναι υπήκοοί σας. Αν όμως 

μάς αφήσετε, αναλογιστείτε από πού πάλι θα μπορούσατε να βρείτε μία 

τόσο μεγάλη δύναμη για να συμμαχήσετε μαζί της. 

 

Α2. 

               Κατά τον Ξενοφώντα οι Μοσσύνοικοι θα ωφεληθούν, αν 

επιτρέψουν την διέλευση των Ελλήνων από τον τόπο τους, διότι και οι 

Έλληνες με την σειρά τους θα ανταποδώσουν την χάρη με μεταξύ τους 

συμμαχία εις βάρος του κοινού και για τους δύο εχθρού.  

 

 

Β1. 

Πλοῖον γὰρ οὐκ ἔχω· κωλύει δὲ οὗτος ἐμὲ ὃν ἀκούω πολέμιον εἶναι. 
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Α4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (με απαντήσεις) 

 

1. Δημοσθένους, Κατ’ Ἀριστογείτονος 15-17.4 [ΘΕΜΑ 14591] 152 

2. Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 8-10 [ΘΕΜΑ 14594] 156 

3. Θουκυδίδου, Ἱστορίαι 2.10.3-2.11.2 (ΘΕΜΑ 14609) 160 

4. Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 1.2.61.2.67 (ΘΕΜΑ 14613) 164 

5. Αἰσχίνου, Κατὰ Κτησιφῶντος 5-6 (ΘΕΜΑ 14621) 168 

6. Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα 1, 6.2-6.4.4 (ΘΕΜΑ 14622) 172 

7. Πλάτων, Μενέξενος 238c.1-238d.8 (ΘΕΜΑ 14623) 176 

 



                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 

 

1. Δημοσθένους, Κατ’ Ἀριστογείτονος 15-17.4 [ΘΕΜΑ 14591] 

 

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

κράτος, ασκεί κανονικά τα πολιτικά του δικαιώματα ενώπιον της Εκκλησίας. 

Αφού επισημάνθηκε η ευθύνη των δικαστών να διατηρήσουν με την απόφασή 

τους την αξιοπιστία και το κύρος τους, καθώς η ενοχή του κατηγορουμένου είχε 

ήδη αποδειχτεί, ο ομιλητής εκθέτει τη στάση του Αριστογείτονα απέναντι στους 

νόμους της πόλεως.  

 

  

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

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

ἄνδρ’ ἴδιον τοῦ ἔχοντος, οἱ δὲ νόμοι κοινὸν καὶ τεταγμένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν. Ἡ 

μὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται· διόπερ τοὺς τοιούτους 

ἐξαμαρτάνοντας εὑρήσετε. Οἱ δὲ νόμοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον 

βούλονται, καὶ τοῦτο ζητοῦσιν, καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ, κοινὸν τοῦτο πρόσταγμ’ 

ἀπεδείχθη, πᾶσιν ἴσον καὶ ὅμοιον, καὶ τοῦτ’ ἔστι νόμος. ᾯ πάντας πείθεσθαι 

προσήκει διὰ πολλά, καὶ μάλισθ’ ὅτι πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν, 

δόγμα δ’ ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων 

ἁμαρτημάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινή, καθ’ ἣν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ 

πόλει. Ἀλλὰ μὴν ὅτι νῦν Ἀριστογείτων τοῖς μὲν τῆς ἐνδείξεως δικαίοις ἅπασιν 

ἑάλωκεν, ἕτερος δ’ οὐδὲ εἷς ἔστιν ἀνεκτὸς αὐτῷ λόγος, περὶ τούτων ῥᾴδιον 

διδάξαι. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ἄτακτος-ον : ο χωρίς τάξη, ο ακανόνιστος.  

τὸ δόγμα: η γνώμη, η απόφαση.  

ἡ ἔνδειξις: η υποβολή καταγγελίας εναντίον κάποιου. 

ἁλίσκομαι (πρκ. ἑάλωκα) : είμαι ένοχος. 

 



                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1 [Τ.Θ.]. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἅπας ὁ τῶν 

ἀνθρώπων … καὶ τοῦτ’ ἔστι νόμος».  

Μονάδες 20 

 

Α2. Ποιά η διαφορά της φύσης από τους νόμους με βάση το κείμενο; 

Μονάδες 10 

 

Β1. Να γράψετε την γενική και δοτική πληθυντικού των παρακάτω πτωτικών του 

κειμένου : φύσει, ἄνδρ’, πᾶσιν, ἐπανόρθωμα, συνθήκη. (μονάδες 5) 

 

Β2. Να γράψετε το απαρέμφατο των παρακάτω ρηματικών τύπων του κειμένου 

στο ίδιο γένος και στον ίδιο αριθμό : οἰκῶσι, διοικεῖται, εὑρεθῇ, ἔστι, ἑάλωκεν. 

(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

 

Γ1 [Τ.Θ.]. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των 

υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου:   

ἄτακτον:         είναι                                                                           στο 

ἐξαμαρτάνοντας:   είναι                                                                 στο  

πᾶσιν:      είναι                                                                                  στο  

ζῆν:          είναι                                                                                   στο  

Ἀριστογείτων:  είναι                                                                       στο  

(μονάδες 5)  

 

Γ2 [Τ.Θ.]. «Ἡ μὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται·»: Ο 

ομιλητής διατυπώνει έναν υποθετικό συλλογισμό θέλοντας να εκφράσει μία 

διαχρονική άποψη. Να διακρίνετε την υπόθεση από την απόδοση (μονάδες 2) και 

να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου τεκμηριώνοντας την απάντησή 

σας (μονάδες 3).  



                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ    
 

Α1. 

        Όλος ο βίος των ανθρώπων, άνδρες Αθηναίοι, είτε μεγάλη πόλη, είτε μικρή 

κατοικούν, κανονίζεται από την φύση και τους νόμους. Από τα δύο δε αυτά 

στοιχεία, η μεν φύση είναι κάτι ακανόνιστο και για κάθε άτομο ανάλογο προς 

εκείνον που τό έχει, οι δε νόμοι είναι στοιχείο κοινό, έχει ήδη κανονιστεί και είναι 

το ίδιο για όλους. Η μεν λοιπόν φύση, αν είναι κακή, πολλές φορές επιδιώκει το 

κακό· γι’ αυτό θα δείτε, ότι οι άνθρωποι αυτού του είδους διαπράττουν 

σφάλματα. Οι δε νόμοι το δίκαιο και το καλό και το ωφέλιμο θέλουν και όταν 

αυτό βρεθεί, γίνεται κανόνας γενικός, ίσος και όμοιος για όλους και αυτός είναι ο 

νόμος.  

        [Σε αυτόν όλοι πρέπει να υπακούουν για πολλούς λόγους και προπάντων 

διότι κάθε νόμος είναι μεν εύρημα και δώρο των θεών, απόφαση δε σωφρόνων 

ανθρώπων, επανόρθωση των εκουσίων και ακουσίων σφαλμάτων, συμφωνία 

κοινή της πόλεως, σύμφωνα προς την οποία πρέπει να ζουν όλοι όσοι ζουν στην 

πόλη. Εξ άλλου για το ότι ο Αριστογείτονας είναι ένοχος σύμφωνα με όλα τα 

άρθρα του ποινικού δικαίου που αναφέρω στην καταγγελία μου και ότι ουδείς 

λόγος πρέπει να του επιτραπεί, αυτό είναι εύκολο να σάς το εξηγήσω.] 

 

Α2. 

Ο Δημοσθένης στο παρόν κείμενο κάνει την αυτονόητη και έλλογη διάκριση 

μεταξύ νόμου και φύσης. Η φύση είναι άναρχη και έμφυτη προς το ζωώδες μέρος 

του ανθρώπου, γι’ αυτό και διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο.  

Οι νόμοι, όμως, είναι αποτέλεσμα της σύμφυτης ορμής του ανθρώπου για 

πολιτισμένη κοινωνία και έλλογη διαδικασία σύμφωνα με την οποία 

προστατεύονται τα αγαθά, οι αρχές, οι αξίες και η προοπτική βελτίωσης των 

ανθρώπων ατομικά και συλλογικά. Γι’ αυτό και οι νόμοι είναι κοινοί για όλους 

και αδιαπραγμάτευτοι.  
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Β1. ΚΕΙΜΕΝΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (με πλήρη σύνταξη, πλήρη μετάφραση, 

νοηματική ερώτηση και ασκήσεις) 

 

1. Δημοσθένους, περὶ τῆς εἰρήνης  2-3  181 

2. Δημοσθένους, περὶ τῆς εἰρήνης  11-12  189 

3. Δημοσθένους, κατὰ Φιλίππου  Β΄ 10-11 196 

4. Δημοσθένους, κατὰ Φιλίππου  Β΄ 6    203 

5. Λυκούργου, κατὰ Λεωκράτους 14-15  209 

6. Λυκούργου, κατὰ Λεωκράτους 37-38  218 

7. Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ III, 1, 1-2      225 

8. Θουκυδίδου, Α 75  231 

9. Θουκυδίδου, Α 140  238 

10. Θουκυδίδου, Β 47   246 

11. Θουκυδίδου, Β 60  254 

12. Θουκυδίδου, Β 65  261 

13. Πλάτωνος, Μενέξενος 246 d  268 

14. Πλάτωνος, Συμπόσιον 183 d-e           275 

15. Πλάτωνος, Συμπόσιον 207e – 208ab    283 
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1.  Δημοσθένους, περὶ τῆς εἰρήνης 2-3 

 

Ο λόγος αυτός του Δημοσθένη έρχεται σε αντίθεση με τους 

προηγούμενους λόγους του, κατά τους οποίους συμβούλευε την οξεία 

επίθεση εναντίον του Φιλίππου. Στο προοίμιο ο Δημοσθένης επικρίνει 

τους συμπολίτες του για την αδράνειά τους στην λήψη των ορθών 

αποφάσεων. 

 

Δυσκόλου δ' ὄντος φύσει καὶ χαλεποῦ τοῦ βουλεύεσθαι, ἔτι πολλῷ 

χαλεπώτερον ὑμεῖς αὐτὸ πεποιήκατ', ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι· οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι 

πάντες ἄνθρωποι πρὸ τῶν πραγμάτων εἰώθασι χρῆσθαι τῷ βουλεύεσθαι, 

ὑμεῖς δὲ μετὰ τὰ πράγματα. Ἐκ δὲ τούτου συμβαίνει παρὰ πάντα τὸν 

χρόνον ὃν οἶδ’ ἐγώ, τὸν μὲν οἷς ἂν ἁμάρτητ’ ἐπιτιμῶντα εὐδοκιμεῖν καὶ 

δοκεῖν εὖ λέγειν, τὰ δὲ πράγματα καὶ περὶ ὧν βουλεύεσθ' ἐκφεύγειν ὑμᾶς. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ τούτων οὕτως ἐχόντων οἴομαι καὶ πεπεικὼς ἐμαυτὸν 

ἀνέστηκα, ἂν ἐθελήσητε τοῦ θορυβεῖν καὶ φιλονικεῖν ἀποστάντες 

ἀκούειν, ὡς ὑπὲρ πόλεως βουλευομένοις καὶ τηλικούτων πραγμάτων 

προσήκει, ἕξειν καὶ λέγειν καὶ συμβουλεύειν δι' ὧν καὶ τὰ παρόντ' ἔσται 

βελτίω καὶ τὰ προειμένα σωθήσεται.   

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

  

τὸ βουλεύεσθαι  = η απόφαση, η συζήτηση   

εἴωθα (πρκ. με σημασία ενεστώτα του ἔθω) + απαρέμφατο = συνηθίζω 

να... 

χρῶμαι τῷ βουλεύεσθαι > βουλεύομαι  = αποφασίζω 

εὐδοκιμῶ = αποκτώ καλή φήμη 

ἀνίσταμαι = σηκώνομαι, ανεβαίνω στο βήμα 

θορυβῶ = κάνω θόρυβο στην εκκλησία του Δήμου, επιδοκιμάζω ή 

αποδοκιμάζω 

ἔχω + απαρέμφατο = μπορώ να... 

προΐεμαι (παθητικό) = περιφρονούμαι, παραμελούμαι  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Να μεταφραστεί το άνωθεν κείμενο. 

 

2. Ποιό είναι το πολιτικό λάθος των Αθηναίων κατά τον Δημοσθένη; 

 

3. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων : βουλεύεσθαι, ἁμάρτητε 

(στην οριστική), ἐκφεύγειν, πεπεικὼς, ἐχόντων, λέγειν, ἀποστάντες, 

προειμένα. 

 

4. Να γίνει εγκλιτική στο β΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό ενεστώτα και 

παρατατικού : χρῆσθαι, ἐπιτιμῶντα, οἶδα. 

 

 



                                                             Δημήτρης Νάτσης  
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

- Δυσκόλου δ' ὄντος....ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι  : Μία περίοδος, μία κύρια 

πρόταση. Η  γενική απόλυτη ὄντος είναι μία εναντιωματική μετοχή, που 

έχει υποκείμενο το έναρθρο απαρέμφατο τοῦ βουλεύεσθαι, 

κατηγορούμενα δυσκόλου καὶ χαλεποῦ, ενώ φύσει δοτική του τρόπου. 

Ρήμα της πρότασης το πεποιήκατε, υποκείμενο ὑμεῖς, αντικείμενο αὐτὸ 

(=τό βουλεύεσθαι), κατηγορούμενο του αντικειμένου χαλεπώτερον, ενώ 

η δοτική πολλῷ ως δοτική του μέτρου στο χαλεπώτερον.  

 

- οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι...μετὰ τὰ πράγματα : Μία περίοδος, δύο κύριες 

πρότασεις, που συνδέονται με τους αντιθετικούς συνδέσμους μὲν-δὲ. 

Ρήμα στην πρώτη κύρια το εἰώθασιν, υποκείμενο το ἄνθρωποι, το οποίο 

συνοδεύεται από τους προσδιορισμούς οἱ ἄλλοι (επιθετικός) και πάντες 

(κατηγορηματικός), αντικείμενο ρήματος το απαρέμφατο χρῆσθαι. Στο 

απαρέμφατο χρῆσθαι υποκείμενο οἱ ἄνθρωποι (ταυτοπροσωπία), 

αντικείμενο το έναρθρο απαρέμφατο τῷ βουλεύεσθαι.  Ο εμπρόθετος 

πρὸ τῶν πραγμάτων του χρόνου  (προτερόχρονο) στο χρῆσθαι τῷ 

βουλεύεσθαι. Στην επόμενη πρόταση ρήμα νοείται το εἰώθατε, 

υποκείμενο ὑμεῖς, αντικείμενο χρῆσθαι (= τῷ βουλεύεσθαι), και ο 

εμπρόθετος του χρόνου μετὰ τὰ πράγματα  στο χρῆσθαι.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
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2.  

                   Κατά τον Δημοσθένη οι Αθηναίοι διαρκώς επαναλαμβάνουν το 

ίδιο λάθος, δηλαδή να μη συσκέπτονται για να προλάβουν τις εξελίξεις 

αλλά να συσκέπτονται μετά τις εξελίξεις.  

        Το έλασσον αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να ευημερούν οι 

δημαγωγοί, αλλά το μέγιστον είναι να μην είναι η αθηναϊκή πολιτική 

επίκαιρη και προληπτική των γεγονότων.   

 

3. 

Εν.         :        βουλεύεσθαι ἁμαρτάνετε ἐκφεύγειν                            

Πρτ.      :         ----    ἡμαρτάνετε ---- 

Μέλλ. :        βουλεύσεσθαι   ἁμαρτήσεσθε        

ἐκφεύξεσθαι/ἐκφευξεῖσθαι 

Παθ. Μ. : βουλευθήσεσθαι  ---- 

Αόρ.     :        βουλεύσασθαι -----  

Αορ. Β΄ :       ------ ἡμάρτετε         ἐκφυγεῖν 

Παθ. Αορ. : βουλευθῆναι   

Πρκ.     :      βεβουλεῦσθαι  ἡμαρτήκατε ἐκπεφευγέναι 

Υπερσ.:         ----    ἡμαρτήκετε                     ---- 

 

Εν.         :           ἐχόντων λέγειν ἀφιστάμενοι                                                       

Πρτ.      :              ---- ----- ---- 

Μέλλ.:    ἑξόντων/σχησόντων λέξειν/ἐρεῖν          ἀποστησόμενοι 

Παθ. Μ. Α΄:      ---- ἀποσταθησόμενοι 

Αόρ.     :               ----- λέξαι ἀποστησάμενοι 

Αορ. Β΄ :       σχόντων εἰπεῖν ἀποστάντες 

Παθ. Αορ. Α΄:   ---- ἀποσταθέντες 

Πρκ.     :      ἐσχηκότων εἰρηκέναι ἀφεστηκότες/ἀφεστῶτες 

Υπερσ.:             ---- ----- ---- 
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Εν.         :      προϊέμενα                                                       

Πρτ.      :         ----                                         

Μέλλ.   :           προησόμενα 

Παθ. Μ. Α΄:     προεθησόμενα      

Αόρ.     :                 -----                                 

Αορ. Β΄ :            προέμενα   

Παθ. Αορ. Α΄:  προεθέντα 

Πρκ.     :             προειμένα 

Υπερσ.:                  ----      
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νοηματική ερώτηση) 

 

1.'Ισοκράτους, Νικοκλῆς 27-28 (2000)  296 

2. Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά Α´ (γ´) 8 – 10 (2001)  299 

3. Δημοσθένης κατὰ Μειδίου (169 - 170)  [2002]  302 

4. Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα Δ. ΙV.16.  (2003)  306 

5. Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα Α,6,14 (2004)  310 

6. Λυκούργου, κατά Λεωκράτους 83-84 (2005)  314 

7. Ξενοφῶντος, Συμπόσιον 2.10 (2006)  318 

8. Πλάτωνος, Ἀλκιβιάδης Α΄ 133 Β−C (2007)  322 

9. Λυσίου, κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 144, 46-47 (2008)  326 

10. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν Ε 115 (2009)  330 

11. Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα Βιβλίο Δ, κεφ. VIII, § 8-9  334 

12. Ξενοφῶντος, Συμπόσιον Ι, 11-12 (2011)  338 

13. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν Η, 61 (2012)  342 

14. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν ΣΤ 28 (2013)  346 

15. Ἰσοκράτους, Ἀρχίδαμος, 103-105 (2014)  350 

16. Θουκυδίδου, Ἱστορίαι Α 15, 1-2 (2015)  354 

17. Πλάτωνος, Εὐθύδημος 289d8-290a4 (2016)  358 

18. Ἰσοκράτους, Φίλιππος, 26-27 (2017)  362 

19. Ἀριστοτέλους, Ῥητορικὴ Α’ 1-2 (2018)  366 

20. Ξενοφῶντος, Κυνηγετικός, 13.1-5 (2019)  370 

21. Ξενοφῶντος, Πόροι V, 11-13 (2020) 374 

22. Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους, 31-34 (2021) 378 
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1. 'Ισοκράτους, Νικοκλῆς, 27-28 (2000) 

 

Ο Ισοκράτης διατηρούσε φιλικές σχέσεις με κάποιους ηγεμόνες της εποχής του. 

Ένας από αυτούς ήταν και ο Ευαγόρας, βασιλιάς της Σαλαμίνας στην Κύπρο. Ο 

Ισοκράτης έγραψε τον λόγο αυτόν στον γιο του Ευαγόρα Νικοκλή. Στο 

απόσπασμα ο Νικοκλής κάνει μία ιστορική αναδρομή στην απόκτηση της 

εξουσίας στο νησί από τους προγόνους του. 

 

Ὡς δὲ προσηκόντως τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς ἔχομεν, πολὺ τούτου συντομώτερος καὶ 

μᾶλλον ὁμολογούμενος ὁ λόγος ἐστίν. Τὶς γὰρ οὐκ οἶδεν, ὅτι Τεῦκρος μὲν ὁ τοῦ 

γένους ἡμῶν ἀρχηγός, παραλαβὼν τοὺς τῶν ἄλλων πολιτῶν προγόνους, 

πλεύσας δεῦρο καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς ἔκτισεν καὶ τὴν χώραν κατένειμεν, ὁ δὲ 

πατὴρ Εὐαγόρας ἀπολεσάντων ἑτέρων τὴν ἀρχὴν πάλιν ἀνέλαβεν, ὑποστὰς 

τοὺς μεγίστους κινδύνους, καὶ τοσοῦτον μετέστησεν ὥστε μηκέτι Φοίνικας 

Σαλαμινίων τυραννεῖν, ἀλλ' ὧνπερ ἦν τὴν ἀρχήν, τούτους καὶ νῦν ἔχειν τὴν 

βασιλείαν;                                                                       

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.                                Μονάδες 10 

 

Α2. Πού αποδίδει ο Νικοκλής την ορθότητα της εξουσίας από την οικογένειά του;                                                                                                              

Μονάδες 10 

 

Β1. Να γράψετε το θηλυκό γένος των παρακάτω μετοχών στον αριθμό και την 

πτώση που βρίσκονται : ὁμολογούμενος, πλεύσας, ἀπολεσάντων, ὑποστάς.  

                                                                                                                      Μονάδες 4 

Β2. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στον αντίστοιχο τύπο της οριστικής 

ενεστώτα και μέλλοντα : κατένειμεν, ἀνέλαβεν, μετέστησεν.          Μονάδες 6 

 

Γ. Να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι υπογραμμισμένες λέξεις στο απόσπασμα 

που ακολουθεί :  “...ὁ δὲ πατὴρ Εὐαγόρας ἀπολεσάντων ἑτέρων τὴν ἀρχὴν πάλιν 

ἀνέλαβεν, ὑποστὰς τοὺς μεγίστους κινδύνους, καὶ τοσοῦτον μετέστησεν ὥστε 

μηκέτι Φοίνικας Σαλαμινίων τυραννεῖν, ἀλλ' ὧνπερ ἦν τὴν ἀρχήν, τούτους καὶ 

νῦν ἔχειν τὴν βασιλείαν”.                                                                        Μονάδες 10 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. 

                 Για το γεγονός ότι αρμόζει να έχουμε εμείς την εξουσία, η συζήτηση 

περί αυτού του θέματος είναι περισσότερο σύντομη και αποδεκτή.  

                  Γιατί, ποιός δεν γνωρίζει αφενός ότι ο Τεύκρος, ο αρχηγός του γένους 

μας, αφού πήρε τους προγόνους των άλλων πολιτών και έπλευσε εδώ και ίδρυσε 

για χάρη τους αυτήν εδώ την πόλη και μοίρασε την γη, αφετέρου ότι ο πατέρας 

Ευαγόρας, αν και οι άλλοι έχασαν την εξουσία, αυτός τήν ανέκτησε έχοντας 

υποστεί τους μέγιστους κινδύνους και μετέβαλε τόσο πολύ τα πράγματα, ώστε 

ποτέ πια οι Φοίνικες να μην ηγεμονεύουν των Σαλαμίνιων, αλλά σε όποιους 

άνηκε αρχικά η εξουσία, αυτοί ακόμη και τώρα να τήν έχουν; 

 

Α2.  

           Ο Νικοκλής, μιλώντας προς τους υπηκόους του, αποδίδει το δίκαιο και 

ορθόν της εξουσίας στην Σαλαμίνα της Κύπρου στην αυταπάρνηση και ευφυία 

των προγόνων του.  

              Πρώτα στον Τεύκρο, ο οποίος αποίκισε την περιοχή και με δικαιοσύνη 

τήν κατένειμε, αλλά και στον πατέρα του τον Ευαγόρα, ο οποίος αντίστρεψε τις 

ισορροπίες στο νησί και πλέον οι Σαλαμίνιοι ηγεμονεύουν και όχι οι Φοίνικες. 
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Β3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (με απαντήσεις 

και νοηματική ερώτηση) 

 

1. Ἀνδοκίδου, περὶ τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους εἰρήνης, 13-14 (2000)  383 

 2.Δίων Χρυσόστομος, Λόγος VIII: Διογένης ἢ περὶ ἀρετῆς, 28 (2003)  387 

3. Λουκιανοῦ, «περὶ τοῦ ἐνυπνίου» (10)   [2004]  391 

4. Ἀντιφῶντος, περὶ τοῦ χορευτοῦ 25 (2005)  395 

5. Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα Β, ΙΙ, 6-7  (2006)  399 

6. Δημοσθένους, προς Σπουδίαν 23-24 (2007)  403 

7. Δημοσθένους, κατ’ Ἀριστοκράτους 209-210 (2008)  407 

8. Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα IV, ii 25-27  (2009)  411 

9. Αἰσχίνου, περὶ παραπρεσβείας 80  (2010)  415 

10. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν Β 54 (2011)  419 

11. Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ Στ, ΙV, 6-7 (2012)  423 

12. Δημοσθένους, [Φιλίππου] Ἐπιστολὴ 18-19   (2013)  427 

13. ∆ημοσθένους, πρὸς Ναυσίμαχον και Ξενοπείθην 19-20 (2014)  431 

14. Θουκυδίδου, Ἱστορίαι II.89.8 (2015)  435 

15. Θουκυδίδου, Ἱστορίαι II 63, 1–3  (2016)  439 

16. Θουκυδίδου, Ἱστορίαι  I.72 (2017)  443 

17. Γοργίας, Ἑλένης ἐγκώμιον, 2-3 (2018)  447 

18. Θουκυδίδου,  1.75 (2019) 451 

19. Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους XVIII, C-Ε (2020 ΠΑΛΑΙΟ  

ΣΥΣΤΗΜΑ) 
455 

20. Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου λιποταξίου, 1-3  (2020 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 459 

21. Πλουτάρχου, Λακωνικά αποφθέγματα, 222Β-D 463 
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19. Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους XVIII, C-Ε (2020 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤ.) 

 

Στο κείμενο που ακολουθεί ο Πλάτων εμφανίζει τον Σωκράτη να αντικρούει το 

κατηγορητήριο εναντίον του, ζητώντας μια δίκαιη δίκη. 

  

Μὴ θορυβεῖτε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλ’ ἐμμείνατέ μοι οἷς ἐδεήθην ὑμῶν, μὴ θορυβεῖν ἐφ’ οἷς 

ἂν λέγω, ἀλλ’ ἀκούειν· καὶ γὰρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ὀνήσεσθε ἀκούοντες. μέλλω γὰρ οὖν ἄττα 

ὑμῖν ἐρεῖν καὶ ἄλλα, ἐφ’ οἷς ἴσως βοήσεσθε· ἀλλὰ μηδαμῶς ποιεῖτε τοῦτο. εὖ γὰρ ἴστε, ἐὰν 

ἐμὲ ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα, οἷον ἐγὼ λέγω, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε ἢ ὑμᾶς αὐτούς· ἐμὲ 

μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψοιεν οὔτε Μέλητος οὔτε Ἄνυτος· οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο· οὐ γὰρ οἴομαι 

θεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσθαι. ἀποκτείνειε μέντ’ ἂν ἴσως ἢ 

ἐξελάσειεν ἢ ἀτιμώσειεν· ἀλλὰ ταῦτα οὗτος μὲν ἴσως οἴεται καὶ ἄλλος τίς που μεγάλα 

κακά, ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ποιεῖν ἅ οὗτος νυνὶ ποιεῖ, ἄνδρα ἀδίκως 

ἐπιχειρεῖν ἀποκτιννύναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ 

ἀπολογεῖσθαι, ὥς τις ἂν οἴοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑμῶν, μὴ τι ἐξαμάρτητε περὶ τὴν τοῦ θεοῦ δόσιν 

ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος: «εὖ γὰρ 

ἴστε. . . ἢ ἀτιμώσειεν·». 

Μονάδες 10 

 

A2. Με βάση το αδίδακτο κείμενο, να παρουσιάσετε δύο βασικά επιχειρήματα με τα οποία ο 

Σωκράτης υπερασπίζεται τον εαυτό του στο δικαστήριο. 

Μονάδες 10 

 

B1. Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις στον άλλον αριθμό: ἄττα, ἀμείνονι, μεγάλα, 

ἐμαυτοῦ, δόσιν. (μονάδες 5) 

 

B2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις : 

ἀποκτείνητε : γ   ενικό πρόσωπο προστακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή 

βλάψετε : γ   ενικό πρόσωπο ευκτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 

ἐξελάσειεν : β   ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

οἴομαι : γ   ενικό πρόσωπο παρατατικού 

καταψηφισάμενοι : α   ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
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Γ1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις/φράσεις: ὄντα, ἢ ὑμᾶς αὐτούς, 

ὑπὸ χείρονος, βλάπτεσθαι (μονάδες 5) 

 

Γ2. «εὖ γὰρ ἴστε, ἐὰν ἐμὲ ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα, οἷον ἐγὼ λέγω, οὐκ ἐμὲ μείζω 

βλάψετε ἢ ὑμᾶς αὐτούς.» : Να γράψετε (μονάδα 1) και να χαρακτηρίσετε τον υποθετικό 

λόγο του αποσπάσματος (μονάδες 2). Να τον μετατρέψετε σε υποθετικό λόγο που να 

δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. 

     [Μη θορυβείτε, Αθηναίοι, αλλά κρατήστε την προσοχή σας σ’ εμένα σχετικά με όσα σάς 

παρακάλεσα, δηλαδή να μη κάνετε θόρυβο για όσα τυχόν λέω, αλλά να μέ ακούτε· γιατί, 

πιστεύω, θα ωφεληθείτε, αν μέ ακούτε προσεκτικά. Γιατί πρόκειται να σάς πω και κάποια 

άλλα, εξ αιτίας των οποίων ίσως αρχίσετε να φωνάζετε· αλλά μη τό κάνετε αυτό.] 

      Γιατί να τό ξέρετε, εάν μέ σκοτώσετε αν και είμαι τέτοιας ποιότητας άνθρωπος, όπως 

σάς περιγράφω, τότε δεν θα βλάψετε περισσότερο εμένα παρά τους ίδιους τους εαυτούς 

σας· γιατί εμένα δεν θα μέ βλάψει καθόλου ούτε ο Μέλητος ούτε ο Άνυτος· δεν θα 

μπορούσαν εξ άλλου· δηλαδή πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν ένας καλύτερος άνθρωπος να 

βλάπτεται από έναν χειρότερο. Βέβαια θα μπορούσε να μέ θανατώσει ή να μέ εξορίσει ή να 

μού στερήσει τα πολιτικά δικαιώματα·  

   [αυτά τα ζητήματα, όμως, ίσως αυτός, πιθανόν και κάποιος άλλος, τά θεωρεί ως τα 

μέγιστα κακά· εγώ, ωστόσο, δεν τά θεωρώ κακά, αλλά μεγαλύτερο κακό θεωρώ να κάνει 

κανείς αυτά που τώρα αυτός κάνει, δηλαδή να προσπαθεί να καταδικάσει σε θάνατο άδικα 

έναν άλλον άνθρωπο. Ακόμη και τώρα, Αθηναίοι, πολύ απέχω από το να απολογηθώ για 

τον εαυτό μου, όπως κάποιος μπορεί να νομίζει, αλλά απολογούμαι για εσάς, μη τυχόν και 

διαπράξετε κάποιο αδίκημα σχετικά με το δώρο που ο θεός έδωσε σ’ εσάς, αν μέ 

καταδικάσετε.]   

 

Α2. 

    Ο Σωκράτης καταρχάς σε όλη την απολογία του, όπως και σε αυτό το απόσπασμα, μιλάει 

σαν δάσκαλος και όχι σαν κατηγορούμενος. Προσπαθώντας να αντικρούσει την κακοήθεια 

και φθόνο των κατηγόρων του, Μέλητο και Άνυτο, υποστηρίζει πως η ποιότητα του ως 

άνθρωπος δεν μπορεί να προσβληθεί από ανθρώπους τέτοιους, όπως οι κατήγοροί του. 

Επίσης, θεωρώντας πως η παρουσία του στην πόλη ήταν και είναι ένα θεϊκό δώρο στους 

Αθηναίους, αν τόν καταδικάσουν, θα αδικήσουν ως προς τα θεία αλλά και θα βλάψουν τον 

εαυτό τους.  
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1.  Αἰσχίνου, κατὰ Κτησιφῶντος 8  

 

Ο Αισχίνης είναι ένας από τον κανόνα των δέκα κορυφαίων αττικών ρητόρων. Ο 

Αισχίνης μηνύει τον Κτησιφώντα, διότι ο δεύτερος πρότεινε να τιμηθεί ο Δημοσθένης με 

τον τιμητικό στέφανο της πόλεως. Ο Αισχίνης στο απόσπασμα προβάλει την πρόταση 

του Κτησιφώντα παράνομη.    

 

Κἀκεῖνο δὲ χρὴ διαμνημονεύειν, ὅτι νυνὶ πάντες οἱ πολῖται παρακαταθέμενοι τὴν 

πόλιν ὑμῖν καὶ τὴν πολιτείαν διαπιστεύσαντες, οἱ μὲν πάρεισι καὶ ἐπακούουσι τῆσδε 

τῆς κρίσεως, οἱ δὲ ἄπεισιν ἐπὶ τῶν ἰδίων ἔργων· οὕς αἰσχυνόμενοι καὶ τῶν ὅρκων οὕς 

ὠμόσατε μεμνημένοι καὶ τῶν νόμων, ἐὰν ἐξελέγξω Κτησιφῶντα καὶ παράνομα 

γεγραφότα καὶ ψευδῆ καὶ ἀσύμφορα τῇ πόλει, λύετε, ὦ Ἀθηναῖοι, τὰς παρανόμους 

γνώμας, βεβαιοῦτε τῇ πόλει τὴν δημοκρατίαν, κολάζετε τοὺς ὑπεναντίως τοῖς νόμοις 

καὶ τῷ συμφέροντι τῷ ὑμετέρῳ πολιτευομένους. Κἂν ταύτην ἔχοντες τὴν διάνοιαν 

ἀκούητε τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι λόγων, εὖ οἶδ’ ὅτι καὶ δίκαια καὶ εὔορκα καὶ 

συμφέροντα ὑμῖν αὐτοῖς ψηφιεῖσθε καὶ πάσῃ τῇ πόλει.     

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

           

διαμνημονεύω + αιτιατική ( ή γενική) = ανακαλώ στην μνήμη μου, θυμάμαι 

παρακατατίθεμαι + αιτιατική + δοτική = καταθέτω, παραδίδω κάτι δικό μου στα 

χέρια κάποιου, εμπιστεύομαι κάτι στην φροντίδα κάποιου  

διαπιστεύω + αιτιατική + δοτική = εμπιστεύομαι σε κάποιον κάτι 

αἰσχύνομαι + αιτιατική προσώπου (εδώ) = σέβομαι κάποιον (επειδή προφανώς τόν 

ντρέπομαι και γι’ αυτό ενεργώ με σέβας απέναντί του)   

ἐξελέγχω + αιτιατική + Κ.Μ. = αποδεικνύω για κάποιον ότι.... 

γράφω παράνομα = προτείνω  εγγράφως πράγματα ασύμφωνα προς τους κείμενους 

νόμους, προτείνω παράνομα ψηφίσματα [ενώ : γραφὴ παρανόμων = καταγγελία, 

μήνυση για παράνομες προτάσεις ψηφισμάτων.] 

βεβαιῶ + αιτιατική +δοτική =  σταθεροποιώ, επιβεβαιώνω, εξασφαλίζω την κτήση 

κάποιου πράγματος για κάποιον 

εὖ οἶδ’ ὅτι (επιρρηματικώς) = σίγουρα, βέβαια 

ψηφίζομαι τὰ εὔορκα = παίρνω απόφαση σύμφωνη προς τους όρκους μου (εὔορκος-

ον = αυτός που τηρεί τον όρκο του, ο πιστός στον όρκο του)      
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Να μεταφράσετε το άνωθεν κείμενο. 

 

2. Τί επικαλείται ο Αισχίνης ενώπιον των Αθηναίων για να τούς οδηγήσει σε μία δίκαιη 

απόφαση κατά του Κτησιφώντος; 

                  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. 

 

           Πρέπει να θυμάστε και τούτο, ότι άλλοι από τους πολίτες είναι τώρα εδώ 

παρόντες, ενώ άλλοι απουσιάζουν απασχολημένοι με τις δουλειές τους, επειδή όλοι 

στο σύνολό τους έχουν παραδώσει σε εσάς την φύλαξη της πόλης και σάς έχουν 

εμπιστευτεί το πολίτευμά της· εσείς, σεβόμενοι αυτούς τους ανθρώπους και 

επαναφέροντας στην μνήμη σας τους όρκους που δώσατε και τους νόμους της πόλης, 

στην περίπτωση που αποδείξω ότι ο Κτησιφώντας έκανε παράνομες και ψευδείς και 

ασύμφορες για την πόλη προτάσεις, τότε, Αθηναίοι, να ακυρώσετε αυτά τα παράνομα 

ψηφίσματα, να ισχυροποίησετε στην πόλη την δημοκρατία, να τιμωρήσετε αυτούς που 

αντιτάσσονται με την πολιτική τους στους νόμους της πόλης και στο δικό σας 

συμφέρον.  

          Και, αν ακούσετε τους λόγους που πρόκειται να εκτεθούν, έχοντας τον νου σας σε 

όσα επεσήμανα, είμαι τότε σίγουρος ότι θα πάρετε απόφαση που θα είναι σύμφωνη με 

το δίκαιο και τους όρκους που δώσατε, και που θα είναι συμφέρουσα για εσάς τους 

ίδιους και για την πόλη.   
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