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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε  εἴτε ἀποδιδράσκειν,  εἴθ’ ὅπως  δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, 

ἐλθόντες οἱ νόμοι  καὶ τὸ κοινὸν τῆς  πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο; Εἰπέ  μοι  , ὦ 

Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; Ἄλλο τι ἢ τούτῳ τῷ ἔργῳ ᾧ ἐπιχειρεῖς διανοῇ τούς 

τε νόμους ἡμᾶς ἀπολέσαι καὶ σύμπασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν μέρος; Ἢ δοκεῖ σοι οἷόν 

τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μἢ ἀνατετράφθαι, ἐν ᾗ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι 

μηδὲν ἰσχύωσιν, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν ἄκυροί τε καὶ γίγνωνται καὶ φθείρωνται; 

Τί ἐροῦμεν, ὦ Κρίτων, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα; Πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, 

ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου ἀπολλυμένου, ὃς τὰς δίκας τὰς 

δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι. Ἢ ἐροῦμεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι «Ἠδίκει γὰρ 

ἡμᾶς ἡ πόλις καὶ οὐκ ὀρθῶς τὴν δίκην ἔκρινεν;» Ταῦτα ἢ τί ἐροῦμεν; 

                                                                                                            Πλάτων, Κρίτων 50  a-c 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1.Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Εἰπέ  μοι  …… ἄλλα τοιαῦτα». 

(μονάδες  4) 

Α2. Πώς θα χαρακτηρίζατε την στάση του Σωκράτη απέναντι στους νόμους; Γιατί 

αρνείται την παρότρυνση των φίλων του να αποδράσει από την φυλακή; 

 (μονάδες  4) 

Β1. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι 

παρακάτω: καταδίκη,  ανατροφή, νους, διαφθορά. 

 (μονάδες  2) 

           Β2. Να γράψετε δύο ομόρριζα στα ν.ε.  (απλά ή σύνθετα) για καθέναν από τους   

          τύπους:  γίγνωνται, προστάττει. 

(μονάδες  2) 

           Γ1. Να μεταφέρετε τους ρηματικούς  τύπους εκεί  που ζητούνται: 

           • ἐλθόντες ( γ΄ ενικό οριστικής αορίστου β΄ ) = ……………………………….. 
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        • προστάττει (β΄ πληθ. οριστικής μέλλοντα ε.φ) = ……………………………. 

        • εἰπεῖν (β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄ ε.φ) = ………………………….. 

        • γίγνωνται ( γ΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα ) = ……………………………  

(μονάδα  1) 

Γ2. Να σχηματίσετε τους αντίστοιχους τύπους( στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό) οριστικής  

του παθητικού μέλλοντα και αορίστου στον ακόλουθο  πίνακα: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

πράττονται   

λυόμεθα   

(μονάδα  2) 

Γ3. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό:  

τῆς  πόλεως ………………………………...  

τῶν ἰδιωτῶν …………………………………  

(μονάδες  1) 

  Δ1. Να αναγνωριστεί το είδος  των   ονοματικών  προτάσεων και να προσδιοριστεί  ο 

συντακτικός τους ρόλος. 

           Ἡ μήτηρ διηρώτα τόν Κῦρον εἰ βούλοιτο μένειν. 

           Φοβοῦμαι μή οὐ δυνηθῶ διά τήν ἀπειρίαν δηλῶσαι. 

           Ἐλέγετο δέ καί τοῦτο, ὅτι αἱ νῆες τριακόσιοι ἤσαν. 

           Δηλόν ἐστί ὅτι ἐν ἰσχυρῷ χειμῶνι τό κινεῖσθαι παρέχει θερμοκρασίαν τινά.  

(μονάδες  2) 

 

   Δ2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 

           ὀνομάσαι→ 

           τούτῳ→ 

           αἱ δίκαι→ 

          πρὸς ταῦτα→ 

(μονάδες  2) 


