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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Κείµενο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 37a-b  
Ἴσως οὖν ὑµῖν καὶ ταυτὶ λέγων παραπλησίως δοκῶ λέγειν ὥσπερ περὶ τοῦ 
οἴκτου καὶ τῆς ἀντιβολήσεως, ἀπαυθαδιζόµενος· τὸ δὲ οὐκ ἔστιν, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, τοιοῦτον ἀλλὰ τοιόνδε µᾶλλον. πέπεισµαι ἐγὼ ἑκὼν εἶναι 
µηδένα ἀδικεῖν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὑµᾶς τοῦτο οὐ πείθω· ὀλίγον γὰρ χρόνον 
ἀλλήλοις διειλέγµεθα. ἐπεί, ὡς ἐγᾦµαι, εἰ ἦν ὑµῖν νόµος, ὥσπερ καὶ ἄλλοις 
ἀνθρώποις, περὶ θανάτου µὴ µίαν ἡµέραν µόνον κρίνειν ἀλλὰ πολλάς, 
ἐπείσθητε ἄν· νῦν δ' οὐ ῥᾴδιον ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ µεγάλας διαβολὰς 
ἀπολύεσθαι. πεπεισµένος δὴ ἐγὼ µηδένα ἀδικεῖν πολλοῦ δέω ἐµαυτόν γε 
ἀδικήσειν καὶ κατ' ἐµαυτοῦ ἐρεῖν αὐτὸς ὡς ἄξιός εἰµί του κακοῦ καὶ 
τιµήσεσθαι τοιούτου τινὸς ἐµαυτῷ. τί δείσας; ἦ µὴ πάθω τοῦτο οὗ Μέλητός 
µοι τιµᾶται, ὅ φηµι οὐκ εἰδέναι οὔτ' εἰ ἀγαθὸν οὔτ' εἰ κακόν ἐστιν; 
Πηγή: TLG 
 
Παρατηρήσεις 
1. Να µεταφράσετε το παραπάνω απόσπασµα. 

Μονάδες 20 
2. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους: 

ὑµῖν: αιτιατική ενικού στο γ´ πρόσωπο 
ταυτὶ: ονοµαστική ενικού στο αρσενικό γένος 
τῆς ἀντιβολήσεως: κλητική ενικού 
ἑκὼν: δοτική ενικού 
ὀλίγον: υπερθετικός βαθµός 
πέπεισµαι: απαρέµφατο στον ίδιο χρόνο 
δείσας: ο ίδιος τύπος στον µέλλοντα 
πάθω: απαρέµφατο µέλλοντα 
φηµι: β´ ενικό προστακτικής  
εἰδέναι: γ´ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

Μονάδες 10 
3. α) Να αναγνωρίσετε τις υπογραµµισµένες λέξεις του κειµένου: ὑµῖν, 

ταυτὶ, ἀνθρώπων, ὑµῖν.  
 
β) εἰ ἦν ὑµῖν νόµος περὶ θανάτου µὴ µίαν ἡµέραν µόνον κρίνειν 
ἀλλὰ πολλάς, ἐπείσθητε ἄν·  Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο 
και να τον τρέψετε ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος.  
γ) πεπεισµένος. Να αναγνωρίσετε τη µετοχή και να την αναλύσετε 
στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1. Ίσως λοιπόν να νοµίσετε ότι αυτά, όπως και τα άλλα περί οίκτου και 

ικεσιών, τα λέω από αλαζονεία. Όµως δεν είναι αυτό, άνδρες Αθηναίοι, 
αλλά περισσότερο το εξής: είµαι βέβαιος ότι κανέναν άνθρωπο δεν έχω 
αδικήσει µε τη θέληση µου, ωστόσο δεν µπορώ να σας πείσω γι' αυτό. 
Γιατί για λίγο χρόνο συζητήσαµε µεταξύ µας. Επειδή, όπως εγώ νοµίζω, 
αν δεν υπήρχε σε εσάς νόµος, όπως ακριβώς και στους άλλους 
ανθρώπους σε περίπτωση θανάτου, να µην κρατάει η κρίση µόνο µία 
µέρα αλλά πολλές, θα είχατε πειστεί. Τώρα όµως δεν είναι εύκολο σε 
λίγο χρόνο να διαλύσει κανείς µεγάλες συκοφαντίες. Επειδή είµαι 
βέβαιος ότι δεν έχω αδικήσει κανέναν καθόλου δεν πρόκειται να 
αδικήσω τον εαυτό µου και να πω εναντίον του ότι αξίζει να πάθω κάτι 
κακό και ότι θα προτείνω µάλιστα κάποια ποινή για τον εαυτό µου. Να 
το κάνω επειδή έχω να φοβηθώ τι; Αλήθεια µην πάθω εκείνο που 
προτείνει ο Μέλητος που δεν ξέρω καλά ούτε αν είναι καλό ή κακό;  
 

2. ὑµῖν: ἕ 
ταυτὶ: οὑτοσί 
τῆς ἀντιβολήσεως: τὴν ἀντιβόλησιν 
ἑκὼν: ἑκόντι 
ὀλίγον: ὀλίγιστον 
πέπεισµαι: πεπεῖσθαι 
δείσας: δεισόµενος 
πάθω: πείσεσθαι 
φηµι: φάθι 
εἰδέναι: ἴσασι 
 

4. α)ὑµῖν: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το δοκῶ 
ταυτὶ: σύστοιχο αντικείµενο στη µετοχή λέγων 
ἀνθρώπων: ονοµατικός ετερόπτωτος προσδιορισµός, γενική διαιρετική 
από το µηδένα 
ἄξιός: κατηγορούµενο στο υποκείµενο ἐγώ µέσω του συνδετικού 
ρήµατος εἰµί 
 
 
β) Υπόθεση: εἰ ἦν νόµος περὶ θανάτου µὴ µίαν ἡµέραν µόνον κρίνειν 
ἀλλὰ πολλάς, (εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου) 
Απόδοση: ἐπείσθητε ἄν (δυνητική οριστική) 
Είδος : Μη πραγµατικό 
Εἰ εἴη νόµος περὶ θανάτου µὴ µίαν ἡµέραν µόνον κρίνειν, πεισθεῖτε 
ἄν 
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γ) Επιρρηµατική αιτιολογική µετοχή συνηµµένη στο υποκείµενο (ἐγώ) 
του ρήµατος δέω. Ἐπεί πέπεισµαι. 


