
ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ Β΄-

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΕΚ 5136 

(3-10-22)  
ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2022-

23  
 

 
 

 Κριτήρια στο αδίδακτο Γ΄ Λυκείου βάσει του νέου τρόπου εξέτασης ΦΕΚ 5136 

(3-10-22) 

 Κριτήρια στο αδίδακτο Β΄ Λυκείου προσαρμοσμένα σε θέματα της τράπεζας 

θεμάτων 2022-23 (με απαντήσεις) 

 Θέματα Aττικής διαλέκτου διαβαθμισμένης δυσκολίας για Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

(με απαντήσεις). 

 Εισαγωγικό σημείωμα και νοηματική ερώτηση επί του κειμένου. 

 Θέματα απαιτούμενης έκτασης βάσει νέου τρόπου διδασκαλίας (12-20 

γραμμές) και με βάση τον νέο τρόπο κατανομής μονάδων. 

 Ερωτήσεις Γραμματικής βάσει νέου τρόπου διδασκαλίας. 

 Ερωτήσεις Συντακτικού βάσει νέου τρόπου διδασκαλίας. 

 Απαντήσεις και επεξηγήσεις σε κάθε ερώτηση και ζητούμενο. 

 Βιβλιογραφία για παραπομπές. 



 

 
ΑΓΝΩΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΕΚ 5136 (3-10-22)  
ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ 3/10/22, ΦΕΚ 5136 

 

ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Φιλόλογος-Υποψήφιος Διδάκτωρ Κλασικής – 

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-

Εισηγητής Σεμιναρίων για τα Αρχαία Ελληνικά στο 

Λύκειο-Συγγραφέας βοηθημάτων



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΛΗΡΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 

 

6 

1. Θέμα 14591 - πλήρες κριτήριο Αδιδάκτου :  Δημοσθένους,  

Κατ’ Ἀριστογείτονος §15-17.4 

 

6 

2. Θέμα 14594 - πλήρες κριτήριο Αδιδάκτου : Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου  

ἐνδείξεως §8-10 

 

10 

3. Θέμα 14609 - πλήρες κριτήριο Αδιδάκτου : Θουκυδίδου, § 2.10.3-2.11.2 15 

4.  Θέμα14613 - πλήρες κριτήριο Αδιδάκτου :  Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 

§§1.2.6-1.2.6-7 

19 

 

5. Θέμα 14621  - πλήρες κριτήριο Αδιδάκτου : Αἰσχίνου, Κατὰ Κτησιφῶντος 

§5-6 

23 

 

6. Θέμα 14622 - πλήρες κριτήριο Αδιδάκτου : Ξενοφῶντος, 

Ἀπομνημονεύματα Α §6.2-6.4.4 

 

27 

7. Θέμα 14623 - πλήρες κριτήριο Αδιδάκτου : Πλάτωνος, Μενέξενος 238c.1-

238d.8 

 

31 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 35 

1. Λυσίου, κατὰ Φιλοκράτους 12-13 35 

2.  Ἰσοκράτους, περὶ τοῦ ζεύγους 2-4 40 

           3.  Δημοσθένους, κατὰ Φιλίππου Β΄ 23-25 45 

4.  Αἰσχίνου, ἐπιστολαὶ τῷ Δήμῳ τῷ Ἀθηναίων 2 50 

           5. Αἰσχίνου, περὶ τῆς παραπρεσβείας 181-182 55 

            6. Ἀνδοκίδου, περὶ τῶν μυστηρίων 8-9 60 

7. Ξενοφῶντος Οἰκονομικὸς Β, II, 1-3 65 

           8. Ἀρριανοῦ, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, 5,14,3-5 70 

9. Ἀνδοκίδου, περὶ τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους εἰρήνης 12-14   75 

             10. Ἀχιλλεὺς Τάτιος, Τὰ περὶ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα Β, ΧΧΙΙ 80 

11. Λυσίου, ὑπὲρ του τραύματος  7-9 84 

12. Ἀναγνωστικὸν Ζούκη, ὁ χειμὼν 89 

13. Λυσίου κατ' Ἀγοράτου 1-4 93 

14. Λυσίου, Ὀλυμπιακὸς 3-4 98 

 



 

ΚΕΙΜΕΝΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 102 

 1. Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Δ, 1, 3-4 102 

 2. Θουκυδίδου, Α73 107 

 3. Δημοσθένους, κατὰ Φιλίππου Α΄12-14 113 

 4. Δημοσθένους, περὶ τοῦ στεφάνου 31-33 118 

 5. Ἰσοκράτους, ἐπιστολαὶ (Β΄ Φιλίππῳ 1-2) 123 

 6. Πλάτωνος, Γοργίας 526b-d 128 

 7. Ξενοφῶντος, Συμπόσιον 4.31-4.32 133 

 8. Λυκούργου, κατὰ Λεωκράτους 109-111 138 

 9. Ξενοφῶντος, Κυνηγετικός, 13.1-5 143 

 10. Δίων Χρυσόστομος, Λόγος VIII : Διογένης ἢ περὶ ἀρετῆς 26-28 147 

11. Δημοσθένους, κατὰ Φιλίππου Β΄ Φιλίππου 26-28 152 

12. Πλάτωνος, Γοργίας 457 158 

13. Πλάτωνος, Φαίδων 68c-68e 164 

14. Αἰσχίνου, περὶ τῆς παραπρεσβείας 60-61 169 

15. Πλάτωνος, ἀπολογία Σωκράτους 40e-41c 175 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 180 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  185 



 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2022-2023 

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ [14591]  

 

Δημοσθένους, Κατ’ Ἀριστογείτονος §§15-17.4 

(έκδ. του Butcher, S.H. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1907, ανατ. 1966) 

 

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

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

Αφού επισημάνθηκε η ευθύνη των δικαστών να διατηρήσουν με την απόφασή 

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

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

νόμους της πόλεως.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διδάξαι. 

----------  

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1 [Τ.Θ.]. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἅπας ὁ τῶν 

ἀνθρώπων … καὶ τοῦτ’ ἔστι νόμος».  

Μονάδες 20 

 

Γ2. Ποιά η διαφορά της φύσης από τους νόμους με βάση το κείμενο; 

Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να γράψετε την γενική και δοτική πληθυντικού των παρακάτω πτωτικών 

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

 

Γ3β. 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 

 

Γ4.α [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)  

 

Γ4β [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).                   

 

 Μονάδες 10 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. 

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.] 

 

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......... 

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........ 



 

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

 

Ο Αρριανός είναι ο ιστορικός που κατέγραψε την πορεία του Μεγάλου 

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

ονομάστηκε έτσι κατά μίμηση του έργου “Κύρου Ἀνάβασις” του 

Ξενοφώντος. Το έργο γράφτηκε 4 αιώνες μετά τα γεγονότα που αφηγείται, 

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

παρόν απόσπασμα περιγράφεται η επίθεση των Ινδών προς τον στρατό του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το άλογό του, ο 

Βουκεφάλας.  

 

ἀλλὰ παραλλάξαι γὰρ ξὺν τοῖς ἅρμασι καὶ ἀκίνδυνον ποιῆσαι Ἀλεξάνδρῳ 

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

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

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

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

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

τρωθῆναι πρὸς αὐτοῦ καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ ἀποθανεῖν τὸν Βουκεφάλαν, 

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

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

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

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

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

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

μόνοις ἐκπέμψαι τὸν αὑτοῦ παῖδα· 

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

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

ξυμφέρομαι + δοτική : συμφωνώ με κάποιον.  



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

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

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

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

Πώρου.» 

Μονάδες 20 

 

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

εναντίον των Ινδών συμφωνεί ο Αρριανός και για ποιόν λόγο; 

Μονάδες 10 

 

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

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

μέρος. 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

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

φωνή, των παρακάτω ρηματικών τύπων : λέγουσιν, ἀφικέσθαι, 

ἀποθανεῖν, ἀκούσαντα, διαβέβηκεν.  

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 



Γ4α. Να διακριθούν οι ομοιόπτωτοι και οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί του 

παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου :  

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

τε Ἀλέξανδρον τρωθῆναι πρὸς αὐτοῦ καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ ἀποθανεῖν τὸν 

Βουκεφάλαν, φίλτατον Ἀλεξάνδρῳ ὄντα τὸν ἵππον, καὶ τοῦτον τρωθέντα 

ὑπὸ τοῦ παιδὸς τοῦ Πώρου.» 

Μονάδες 8 

 

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

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

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

Μονάδες 2 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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Γ2. 

         Ο Αρριανός, όπως αναφέρω στο εισαγωγικό, έγραψε την ιστορία για 

την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου αιώνες μετά. Παρόλ’ αυτά θεωρείται 

αξιόπιστη, διότι είχε πολλές αρχαίες έγκυρες πηγές που μελέτησε.  

         Στο συγκεκριμένο γεγονός που περιγράφεται στο απόσπασμα ο 

Αρριανός συμφωνεί με τον Πτολεμαίο τον γιο του Λαγού, διότι προφανώς 

αυτό υπαγορεύει η κοινή λογική. Δηλαδή, ο Αρριανός θεωρεί αδύνατον ο 

γιος του Πώρου να απεστάλη σε μάχη με τον στρατό του Αλεξάνδρου μόνο 

με 60 άρματα, ενώ ήξεραν πως ο Αλέξανδρος είχε διαβεί το θαλάσσιο 

πέρασμα.  

 

............................................................................................................................. ................
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............................................................................................................................. ................ 

Γ4α. 

ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

-μείζονι στο δυνάμει [επιθετικός προσδιορισμός]. 

-αὐτόν στο Ἀλέξανδρον [κατηγορηματικός προσδιορισμός]. 

-τὸν Βουκεφάλαν στο τὸν ἵππον (το πρώτο) [επεξήγηση]. 

-τὸν ἵππον (το δεύτερο) στο τὸν Βουκεφάλαν [παράθεση]. 

-φίλτατον στο τὸν ἵππον [επιθετικός προσδιορισμός]. 

-τοῦτον > όρος κατ’ επανάληψη στο τὸν ἵππον (όχι ομοιόπτωτος 

προσδιορισμός). 

 



 

ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Πώρου > παῖδα [γενική κτητική]. 

αὐτοῦ (το δεύτερο) > τὸν ἵππον [γενική κτητική]. 

Ἀλεξάνδρῳ > φίλτατον [δοτική αντικειμενική]. 

τοῦ Πώρου > παιδὸς [γενική κτητική]. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

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

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

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

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

σκιαγραφήσει την ιδιοσυγκρασία και αρετή του Σωκράτη, περιγράφει την 

διδασκαλία του δασκάλου του για την αξία της παιδείας. 

 

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

ἀγαθοὺς εἶναι, μαθήσεως δὲ καταφρονοῦντας, ἐδίδασκεν ὅτι αἱ ἄρισται 

δοκοῦσαι εἶναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται, ἐπιδεικνύων τῶν τε ἵππων 

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

δαμασθεῖεν, εὐχρηστοτάτους καὶ ἀρίστους γιγνομένους, εἰ δὲ ἀδάμαστοι 

γένοιντο, δυσκαθεκτοτάτους καὶ φαυλοτάτους· καὶ τῶν κυνῶν τῶν 

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

καλῶς ἀχθείσας ἀρίστας γίγνεσθαι πρὸς τὰς θήρας καὶ χρησιμωτάτας, 

ἀναγώγους δὲ γιγνομένας ματαίους τε καὶ μανιώδεις καὶ 

δυσπειθεστάτας. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς εὐφυεστάτους, 

ἐρρωμενεστάτους τε ταῖς ψυχαῖς ὄντας καὶ ἐξεργαστικωτάτους ὧν ἂν 

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

ὠφελιμωτάτους γίγνεσθαι· πλεῖστα γὰρ καὶ μέγιστα ἀγαθὰ ἐργάζεσθαι· 

ἀπαιδεύτους δὲ καὶ ἀμαθεῖς γενομένους κακίστους τε καὶ βλαβερωτάτους 

γίγνεσθαι. 

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

ικανός να εκτέλεσει κάτι. 

 

 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

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

κυνῶν τῶν εὐφυεστάτων …….. κακίστους τε καὶ βλαβερωτάτους 

γίγνεσθαι». 

Μονάδες 20 

 

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

του αρχαίου κειμένου; 

Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να γίνει παραθετική αντικατάσταση στους παρακάτω τύπους :  

μάλιστα, καλῶς, μανιώδεις, ἀρίστους, κακίστους.  

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

   

   

   

   

   

Μονάδες 5 

 

Γ3β. Να μεταφερθούν οι παρακάτω τύποι του κειμένου στην Υποτακτική 

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

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

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

Γ4α. Να δηλωθούν τα κατηγορούμενα στα υποκείμενα ή αντικείμενα 

των ρηματικών τύπων στο παρακάτω απόσπασμα :  

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

φύσει ἀγαθοὺς εἶναι, μαθήσεως δὲ καταφρονοῦντας, ἐδίδασκεν ὅτι 



αἱ ἄρισται δοκοῦσαι εἶναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται, 

ἐπιδεικνύων τῶν τε ἵππων τοὺς εὐφυεστάτους, θυμοειδεῖς τε καὶ 

σφοδροὺς ὄντας, εἰ μὲν ἐκ νέων δαμασθεῖεν, εὐχρηστοτάτους καὶ 

ἀρίστους γιγνομένους, εἰ δὲ ἀδάμαστοι γένοιντο, δυσκαθεκτοτάτους 

καὶ φαυλοτάτους∙»  

Μονάδες 6 

 

Γ4β. Να αναλυθούν οι μετοχές : παιδευθέντας καὶ μαθόντας. 

Μονάδες 2 

 

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

δευτερεύουσας και να δικαιολογηθεί η πτώση του αναφορικού.  

Μονάδες 2 

 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Γ1. 

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

φιλόπονα και ορμητικά προς τα θηρία, όσα εκπαιδεύονται ορθά γίνονται 

χρήσιμα και άριστα στο κυνήγι, ενώ όσα δεν εκπαιδεύονται γίνονται 

άχρηστα, απερίσκεπτα, λυσσαλέα και ανυπάκουα. Όμοίως δίδασκε και 

ότι όσοι από τους ανθρώπους είναι άριστες φύσεις, με θαρραλέο 

φρόνημα και ικανοί να ολοκληρώσουν ό,τι επιχειρούν, αν εκπαιδευτούν 

και μάθουν όσα χρειάζεται, γίνονται άριστοι και χρήσιμοι· γιατί μπορούν 

πλέον να εκτελέσουν τα έργα· αν, όμως, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μείνουν 

απαίδευτοι και αμαθείς, (δίδασκε) γίνονται οι χειρότεροι και οι πιο 

επικίνδυνοι.  
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Γ3α. 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

μάλα μ μᾶλλον μάλιστα 

καλῶς κάλλιον κάλλιστα 

μανιώδεις μανιωδέστεροι μανιωδέστατοι 

ἀγαθοὺς ἀμείνονας/ἀμείνους ἀρίστους 

κακούς κακίονας/κακίους κακίστους 
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Γ4γ.  

Η αναφορική (-υποθετική) πρόταση ὧν ἂν ἐγχειρῶσι είναι σε θέση 

γενικής αντικειμενικής στο επίθετο ἐξεργαστικωτάτους. Εδώ 

ολοφάνερο πως η πτώση της αναφορικής αντωνυμίας εξυπηρετεί την 

κύρια και όχι την αναφορική, καθώς το ρήμα ἐγχειρῶ συντάσσεται με 

δοτική, πράγμα που δεν βλέπουμε.  

Έτσι έχουμε μία νόθη αναφορική έλξη : … ἐξεργαστικωτάτους 

(τούτων) οἷς ἂν ἐγχειρῶσι > ἐξεργαστικωτάτους ὧν ἂν ἐγχειρῶσι. 
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