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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 

ΘΕΜΑΤΑ

ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ ΑΑ

ΣΩ.  Ἀλλ΄ὅμως σὺ μὲ φής, ὦ Μέλητε, τοιαῦτα 
ἐπιτηδεύοντα τοὺς νέους διαφθείρειν; Καίτοι 
ἐπιστάμεθα μὲν τίνες εἰσὶ νέων διαφθοραί σὺ δὲ 
εἰπὲ εἴ τινα οἶσθᾳ ὑπ΄ἐμοῦ γεγενημένον η ἐξ 
εὐσεβοῦς ἀνόσιον η ἐκ σώφρονος ὑβριστήν.
ΜΕΛ Ἀλλὰ ναί, μὰ Δί΄, ἐκείνους οἶδα οὓς σὺ 
πέπεικας σοὶ πείθεσθαι μᾶλλον η τοῖς γονεῦσι.
ΣΩ Ὁμολογῶ, περί γε παιδείας τοῦτο γὰρ ἴσασιν 
ἐμοὶ μεμεληκός. Περὶ δὲ ὑγείας τοῖς ἰατροῖς 
μᾶλλον οἱ ἄνθρωποι πείθονται η τοῖς γονεῦσιν   
καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις γε πάντες δηπου οἱ 
Ἀθηναῖοι τοῖς φρονιμώτατα λέγουσι πείθονται 
μᾶλλον ή τοῖς προσήκουσιν. Οὐ γὰρ δὴ στρατηγοὺς 
αἱρεῖσθαι, οὓς ἂν ἡγῆσθε περὶ τῶν πολεμικῶν 
φρονιμωτάτους εἶναι; Οὐκοῦν θαυμαστὸν καὶ τοῦτό 
σοι δοκεῖ εἶναι, ἐμὲ τούτου ἕνεκα θανάτου ὑπὸ σοῦ 
διώκεσθαι, ὅτι περὶ μεγίστου ἀγαθοῦ ἀνθρώποις, 
περὶ παιδείας, βέλτιστος εἶναι ὑπὸ τίνων 
προκρίνομαι;

Ξενοφῶν, Ἀπολογία Σωκράτους 19-
21(Διασκευή )

1.α)Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α 
με της στήλης Β. Δύο της Β δε θα 
χρησιμοποιηθούν.



Α
1. ρητό
A)καλοήθης
B)απραξία
C)φορτικός

Β
D)αδράνεια
E)εμπόρευμα
F)ενοχλητικός
G)απόφθεγμα
H)αγαθός
I)διευθετώ

β) Να σχηματίσετε προτάσεις χρησιμοποιώντας 
τις λέξεις:   καλοπροαίρετος, αγέλη, 
εχθροπραξίες, φυγάς

2.α) Να συμπληρώσετε στις φράσεις τον τύπο 
ρημάτων που ζητείται στην παρένθεση

1.Νῦν δὲ φοβοῦμαι μὴ οἱ ἐχθροὶ 
ἐφ΄ἡμᾶς………………………………..(βαδίζω, υποτακτική 
αορίστου).  

2.Δούλῳ δὲ ἀκρατεῖ …………………………..(ἐπιτρέπω, 
α΄πληθυντικό ευκτικής αορίστου ενεργητικής 
φωνής)  ἂν η βοσκήματα η ταμιεια η ἔργων 
ἐπιστασία.

3.Ὁ  δε ὅρκος………………………. (εἰμὶ, προστακτική 
ενεστώτα) ὅδε.

4.Οἱ Ἁθηναῖοι αὐτὸν……………………… ἂν (κομίζω, 
ευκτική αορίστου μέσης φωνής. 

5.Μή τοὺς κύκλους………………………. (ταράττω, β΄ενικό 
προστακτικής ενεστώτα)

 β) Να γραφούν οι ζητούμενες πτώσεις των 
παρακάτω συνεκφορών:

1.ἐπιφανὴς ἀνὴρ                    
(δοτική πληθυντικού) 

…………………………………………………

2.ἀληθὴς λόγος                    
(αιτιατική ενικού)

…………………………………………………

3.σοφός πατήρ                          
(γενική πληθυντικού) 

…………………………………………………

4.αἰσχρὸν ἄκουσμα 
(δοτική ενικού ) 

…………………………………………………

5.καλός ποιμήν                         
(ονομαστική 
πληθυντικού )

…………………………………………………



3)α) Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι 
υπογραμμισμένοι όροι του κειμένου.

β) Να αναγνωρίσετε τους ομοιόπτωτους 
ονοματικούς προσδιορισμούς στις παρακάτω 
προτάσεις 

I. Κατέλαβον τὴν Ἀλεξάνδρειαν, πόλιν μεγάλην 
καὶ πολυάνθρωπον.

II. Κῦρος ἐπὶ τὸν ἀδελφόν, Ἀρταξερξην, 
ἐπορεύετο.

4)1. Ποια είναι η κατηγορία που διατυπώνει ο 
Μέλητος εις βάρος του Σωκράτη;

2.  Με ποια επιχειρήματα στηρίζει ο Σωκράτης 
την άποψή του;

3.Ποιος είναι ,κατά τη γνώμη σας,ο κοινός 
θεματικός άξονας ανάμεσα στο κείμενο Α και το 
κείμενο που ακολουθεί;(κείμενο Β)

ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ ΒΒ

ΛΑΧΗΣ    Σοφὸς γὰρ τοι σὺ εἰ, ὦ Νικία.  Ἀλλ΄ὅμως 
ἐγὼ Λυσιμάχῳ τῷδε καὶ Μελησια συμβουλεύω σὲ μὲν 
καὶ ἐμὲ περὶ τῆς παιδείας τῶν νεανίσκων χαίρειν 
ἐᾶν , Σωκράτη δὲ τουτονί , ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, 
μὴ ἀφιέναι εἰ δὲ καὶ ἐμοὶ ἐν ἡλικίᾳ ἦσαν οἱ 
παῖδες,  ταυτά ἂν ταῦτ’  ἐποίουν.
ΝΙΚΙΑΣ Ταῦτα μὲν καγώ συγχωρῶ  ἐάνπερ ἐθέλῃ
Σωκράτης τῶν μειρακίων ἐπιμελεῖσθαι, μηδένα ἄλλον 
ζητεῖν.

Πλάτων, Λάχης 200c


