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6ο ΘΕΜΑ : Ἀνδοκίδου, περὶ τῶν μυστηρίων 8-9 

Στον λόγο αυτόν ο Ανδοκίδης υπερασπίζεται τον εαυτό του για την 

κατηγορία ότι είχε εισέλθει στα Ελευσίνια μυστήρια ενώ εκκρεμούσε ήδη μία 

κατηγορία για ασέβεια, πράγμα που απαγορευόταν βάσει διατάγματος του 

Ισοτιμίδη. Στο απόσπασμα αυτό ο Ανδοκίδης δηλώνει ότι θα μιλήσει για 

όλα τα γεγονότα και για το ότι παρέμεινε στην πόλη να περάσει αυτήν την 

δοκιμασία, διότι βλέπει ότι οι Αθηναίοι στηρίζονται στο δίκαιο και στους 

όρκους. 

 

Ὅ δέ με ποιεῖ μάλιστ’ ἀπορεῖν, ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ, ὅτι οὐ πάντες ἴσως ἐπὶ πᾶσι 

τοῖς κατηγορουμένοις ὁμοίως ὀργίζεσθε, ἀλλ’ ἕκαστός τι ὑμῶν ἔχει πρὸς ὃ 

βούλοιτο ἄν με πρῶτον ἀπολογεῖσθαι· ἅμα δὲ περὶ πάντων εἰπεῖν 

ἀδύνατον. Κράτιστον οὖν μοι εἶναι δοκεῖ ἐξ ἀρχῆς ὑμᾶς διδάσκειν πάντα τὰ 

γενόμενα καὶ παραλείπειν μηδέν. Ἂν γὰρ ὀρθῶς μάθητε τὰ πραχθέντα, 

ῥᾳδίως γνώσεσθ’ ἅ μου κατεψεύσαντο οἱ κατήγοροι. Σὰ μὲν οὖν δίκαια 

γιγνώσκειν ὑμᾶς ἡγοῦμαι καὶ αὐτοὺς παρεσκευάσθαι, οἷσπερ ἐγὼ 

πιστεύσας ὑπέμεινα, ὁρῶν ὑμᾶς καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις καὶ ἐν τοῖς δημοσίοις περὶ 

πλείστου τοῦτο ποιουμένους, ψηφίζεσθαι κατὰ τοὺς ὅρκους· ὅπερ καὶ 

συνέχει μόνον τὴν πόλιν, ἀκόντων τῶν οὐ βουλομένων ταῦτα οὕτως ἔχειν. 

Σάδε δὲ ὑμῶν δέομαι, μετ’ εὐνοίας μου τὴν ἀκρόασιν τῆς ἀπολογίας 

ποιήσασθαι, καὶ μήτ’ ἐμοὶ ἀντιδίκους καταστῆναι μήτε ὑπονοεῖν τὰ 

λεγόμενα μήτε ῥήματα θηρεύειν, ἀκροασαμένους δὲ διὰ τέλους τῆς 

ἀπολογίας τότε ἤδη ψηφίζεσθαι τοῦτο. 

 

παρασκευάζομαι : προετοιμάζομαι. // περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι : εκτιμώ 

πολύ. // ὑπομένω : υπομένω την ακροαματική διαδικασία. 

   



ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γ1. Από το κείμενο να μεταφραστεί το απόσπασμα : «Κράτιστον οὖν μοι 

εἶναι δοκεῖ ἐξ ἀρχῆς ὑμᾶς διδάσκειν πάντα τὰ γενόμενα καὶ 

παραλείπειν μηδέν.  ……… ὅπερ καὶ συνέχει μόνον τὴν πόλιν, ἀκόντων 

τῶν οὐ βουλομένων ταῦτα οὕτως ἔχειν.» 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Σι θεωρεί ο κατηγορούμενος ότι κρατάει σε συνοχή την πόλη και πόσοι 

πολίτες κατά την γνώμη του ασπάζονται την άποψή του αυτήν; 

Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να δοθούν οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως των παρακάτω τύπων 

του κειμένου, στον γραμματικό τύπο που βρίσκονται : μάλιστ’, Κράτιστον, 

ὀρθῶς, ῥᾳδίως, πλείστου.    

 

ΘΕΣΙΚΟ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ 

   

   

   

   

   

Μονάδες 5 

 

Γ3β. Να δοθεί το γ΄ ενικό Ευκτικής Μέλλοντα και το β΄ ενικό Προστακτικής 

Αορίστου στην ίδια φωνή των παρακάτω τυπων του κειμένου : εἰπεῖν, 

παραλείπειν, ὑπέμεινα, ὁρῶν, ψηφίζεσθαι.  

 

      ΜΕΛΛΟΝΣΑ       ΑΟΡΙΣΟ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 



Γ4α. Να αναγνωριστούν (το είδος και ο συντακτικός ρόλος) των 

απαρεμφάτων του παρακάτω τμήματος του κειμένου : «ἅμα δὲ περὶ 

πάντων εἰπεῖν ……… ψηφίζεσθαι κατὰ τοὺς ὅρκους·»   

Μονάδες 7 

 

Γ4β. Να χωρίσετε την δομή (κύριες και δευτερεύουσες) της πρώτης περιόδου 

του κειμένου, αναγνωρίζοντας το είδος και τον συντακτικό ρόλο των 

δευτερευουσών προτάσεων : «Ὅ δέ με ποιεῖ μάλιστ’ ἀπορεῖν, ἐγὼ ὑμῖν 

ἐρῶ, ὅτι οὐ πάντες ἴσως ἐπὶ πᾶσι τοῖς κατηγορουμένοις ὁμοίως 

ὀργίζεσθε, ἀλλ’ ἕκαστός τι ὑμῶν ἔχει πρὸς ὃ βούλοιτο ἄν με πρῶτον 

ἀπολογεῖσθαι·» 

Μονάδες 3 



ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Γ1. 

       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

       Θεωρώ, λοιπόν, ότι και εσείς οι ίδιοι είστε προετοιμασμένοι να 

αποκαλύψετε τα δίκαια, εσάς τους οποίους επειδή εμπιστεύτηκα παρέμεινα  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

 

Γ2. 

        Βάσει του αποσπάσματος ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι αυτό που κρατά 

σε συνοχή την πόλη είναι η πίστη στους όρκους. Εξ άλλου, όπως δηλώνει, 

βλέποντας αυτό παρέμεινε στην πόλη να δικαστεί. Αλλά τονίζει με έμφαση 

πως κάποιοι δεν θέλουν την συνοχή και συνεκτικότητα της πολιτικής 

κοινότητας, και για αυτό δεν υποστηρίζουν την πίστη στους όρκους. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

 

Γ4α. 

-εἰπεῖν : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης 

ἀδύνατόν (ἐστι) 

-Κράτιστον εἶναι : ειδικό απαρέμφατο (απρόσωπο), υποκείμενο του 

απροσώπου ρήματος δοκεῖ.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Γ4β. 

-ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ  : Κύρια πρόταση κρίσεως. 

-Ὅ δέ με ποιεῖ μάλιστ’ ἀπορεῖν : αναφορική πρόταση (αυτόνομη), άμεσο 

αντικείμενο του ἐρῶ. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

  



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

  



12ο ΘΕΜΑ : Πλάτωνος, Γοργίας 457.  

Το έργο αυτό του Πλάτωνα, ίσως από τα κορυφαία του, 

πραγματεύεται την ρητορική τέχνη με τον έναν εκ των δύο 

μεγαλυτέρων σοφιστών, τον Γοργία. Ο πλατωνικός 

Σωκράτης άριστα μιλώντας σε όλο το έργο δεν αφήνει 

επιλογές στον Γοργία. Στο απόσπασμα αυτό θέλει να ελέγξει 

(και να επισημάνει) τις αντιφάσεις του Γοργία, αλλά φοβάται 

μήπως προσβληθεί ο σοφιστής...  

 

 

Οἶμαι, ὦ Γοργία, καί σὲ ἔμπειρον εἶναι πολλῶν λόγων καὶ 

καθεωρακέναι ἐν αὐτοῖς τὸ τοιόνδε, ὅτι οὐ ῥᾳδίως δύνανται 

περὶ ὧν ἂν ἐπιχειρήσωσιν διαλέγεσθαι διορισάμενοι πρὸς 

ἀλλήλους καὶ μαθόντες καὶ διδάξαντες ἑαυτούς  οὕτω 

διαλύεσθαι τὰς συνουσίας, ἀλλ' ἐὰν περί του ἀμφισβητήσωσιν 

καὶ μὴ φῇ ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον ὀρθῶς λέγειν ἢ μὴ σαφῶς, 

χαλεπαίνουσί τε καὶ κατὰ φθόνον οἴονται τὸν ἑαυτῶν λέγειν, 

φιλονικοῦντες ἀλλ' οὐ ζητοῦντες τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ· 

καὶ ἔνιοί γε τελευτῶντες αἴσχιστα ἀπαλλάττονται, 

λοιδορηθέντες τε καὶ εἰπόντες καὶ ἀκούσαντες περὶ σφῶν 

αὐτῶν τοιαῦτα οἷα καὶ τοὺς παρόντας ἄχθεσθαι ὑπὲρ σφῶν 

αὐτῶν, ὅτι τοιούτων ἀνθρώπων ἠξίωσαν ἀκροαταὶ γενέσθαι. 

Σοῦ δὴ ἕνεκα λέγω ταῦτα; Ὃτι νῦν ἐμοὶ δοκεῖς σὺ οὐ πάνυ 

ἀκόλουθα λέγειν οὐδὲ σύμφωνα οἷς τὸ πρῶτον ἔλεγες περὶ 

τῆς ῥητορικῆς· φοβοῦμαι οὖν διελέγχειν σε, μή με ὑπολάβῃς 

οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονικοῦντα λέγειν τοῦ καταφανὲς 

γενέσθαι, ἀλλὰ πρός σέ.   

 

καθορῶ : παρατηρώ. /διορίζομαι περί τινος :  καθορίζω. 

/φθόνος : φθόνος, ζήλια εις βάρος κάποιου. /τελευτῶντες  



(ως τροπικό επίρρημα) :  στο τέλος. /ἀπαλλάσσομαι : 

απομακρύνομαι, αποχωρώ. /ἄχθομαι :  λυπούμαι, 

δυσαρεστούμαι. /διελέγχω : ελέγχω, ανασκευάζω.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Α1. Από το άνωθεν κείμενο να μεταφραστεί το απόσπασμα :  

«Οἶμαι, ὦ Γοργία, καί σὲ ἔμπειρον εἶναι πολλῶν λόγων …. 

ἀλλ' οὐ ζητοῦντας τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ·».  

Μονάδες 10 

 

Α2. Σί παρατηρεί ο ωκράτης πως γίνεται στους διαλόγους 

μεταξύ των ανθρώπων;  

Μονάδες 10 

 

 

Β1α. Να μεταφερθούν οι κάτωθι αντωνυμίες του κειμένου 

στον άλλον αριθμό, διατηρώντας πτώση και γένος : σὲ, ὧν, 

ἑαυτῶν, ἔνιοί, ταῦτα .  

 

ΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 



Β1β. Να μεταφερθούν οι κάτωθι ρηματικοί τύποι του κειμένου 

στην άλλην φωνή, διατηρώντας τον γραμματικό τύπο στον 

οποίο βρίσκονται : καθεωρακέναι, διορισάμενοι, 

διδάξαντες, εἰπόντες, ἠξίωσαν.    

 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ  ΜΕΗ ΥΩΝΗ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

 

 

Β2α. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες ονοματικές 

προτάσεις του κειμένου ως προς την φύση και την θέση.   

Μονάδες 8 

 

 

Β2β. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι κάτωθι τύποι του 

κειμένου :  

ἑαυτούς, ἀνθρώπων, οἷς, τοῦ γενέσθαι .  

Μονάδες 2 



ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Α1. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

αφετέρου ότι, αν διαφωνήσουν σ’ ένα θέμα και πει ο ένας για 

τον άλλον ότι δεν μιλά ορθώς ή με σαφήνεια, θυμώνουν και 

θεωρούν πως μιλά ο συνομιλητής με φθόνο εις βάρος του, 

φιλονικώντας και εν τέλει χωρίς να αναζητήσουν το προς 

συζήτηση θέμα  που είχαν θέσει·  

   

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

 

Α2. 

Ο ωκράτης στο απόσπασμα αυτό παρατηρεί, και σ’ αυτό 

προκαλεί και τον Γοργία, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να 

συνδιαλλαγούν και να συζητήσουν, καταλήγοντας στο 

προκείμενο που αναζητούν, καθώς, μολονότι στην αρχή και 

στο θέμα συμφωνούν και εξηγούν ο καθένας στον άλλον την 

στάση του, παρεισφρέει η ανασφάλεια και ο εγωισμός τους,  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 



Β1α. 

ΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ 

σὲ ὑμᾶς 

οὗ ὧν 

ἑαυτοῦ/αὑτοῦ  ἑαυτῶν 

--- ἔνιοί 

τοῦτο  ταῦτα 

 

 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Β2α. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

-μή με ὑπολάβῃς οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονικοῦντα λέγειν 

τοῦ καταφανὲς γενέσθαι, ἀλλὰ πρός σε :  ενδοιαστική 

πρόταση, αντικείμενο της όλης ρηματικής φράσης φοβοῦμαι 

οὖν διελέγχειν . 

 

Β2β. 

-ἑαυτούς : αντικείμενο των μετοχών μαθόντες καὶ 

διδάξαντες. Η αυτοπαθής αντωνυμία εδώ τίθεται αντί της 

αλληλοπαθητικής ἀλλήλους, όπως συμβαίνει αρκετές φορές 

*πρβλ. Ἰσοκράτους, Αἰγινητικὸς 10 «περὶ πλείονος ἡμᾶς αὐτοὺς 

ἡγούμεθα ἢ τοὺς ἀδελφοὺς  (ἡμᾶς αὐτοὺς ἀντὶ ἀλλήλους)].   
-ἀνθρώπων : ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική 

αντικειμενική) στο  ἀκροαταὶ . 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

  



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 
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          ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

   

 

          O Δημήτρης Νάτσης γεννήθηκε στην Aθήνα τό 1979. Έχει 

σπουδάσει κλασική φιλολογία στό Ε.Κ.Π.Α. και υπαρξιακή φιλοσοφία - 

ορθόδοξη θεολογία.              

            Γαλουχήθηκε παιδευτικά καί πνευματικά απο τόν 

αρχαιοελληνιστὴ - συγγραφέα Γεώργιο Καρατσώλη. 

Διετέλεσε επί μία δεκαετία (2006-2016) ακαδημαϊκός υπεύθυνος στά 

αρχαία ελληνικά του φροντιστηριακού ομίλου «Διακρότημα». 

Αποχώρησε, για καθαρά εκπαιδευτικούς καί ερευνητικούς λόγους. 

υνεχίζει και είναι συνεργάτης της διαδικτυακής πλατφόρμας 

“Lexigram” που ασχολείται με τις εκφάνσεις τις ελληνικής γλώσσας. 

Παραδίδει σεμιναριακά μαθήματα σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς ως 

προς την διδακτική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

υνέγραψε και εξέδωσε αρκετά βιβλία που αφορούν την γλώσσα 

και την παράδοσή μας. την προσέγγιση των αρχαίων κειμένων, είτε 

ως προς την μετάφραση είτε ως προς την ερμηνεία τους, ακολουθεί τον 

κλασικό αρχαϊκό τρόπο, συνεχίζοντας την γραμμή που χάραξαν 

μεγάλοι Έλληνες φιλόλογοι των δύο προηγούμενων αιώνων, 

προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις του μαθήματος στις διαφορετικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αλλαγές.  
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