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Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶντος Ἀπολογία Σωκράτους, 1 - 3
Σωκράτους δὲ ἄξιόν μοι δοκεῖ εἶναι μεμνῆσθαι καὶ ὡς ἐπειδὴ ἐκλήθη εἰς τὴν δίκην ἐβουλεύσατο
περί τε τῆς ἀπολογίας καὶ τῆς τελευτῆς τοῦ βίου. γεγράφασι μὲν οὖν περὶ τούτου καὶ ἄλλοι καὶ
πάντες ἔτυχον τῆς μεγαληγορίας αὐτοῦ· ᾧ καὶ δῆλον ὅτι τῷ ὄντι οὕτως ἐρρήθη ὑπὸ Σωκράτους.
ἀλλ’ ὅτι ἤδη ἑαυτῷ ἡγεῖτο αἱρετώτερον εἶναι τοῦ βίου θάνατον, τοῦτο οὐ διεσαφήνισαν· ὥστε
ἀφρονεστέρα αὐτοῦ φαίνεται εἶναι ἡ μεγαληγορία. Ἑρμογένης μέντοι ὁ Ἱππονίκου ἑταῖρός τε ἦν
αὐτῷ καὶ ἐξήγγειλε περὶ αὐτοῦ τοιαῦτα ὥστε πρέπουσαν φαίνεσθαι τὴν μεγαληγορίαν αὐτοῦ τῇ
διανοίᾳ. ἐκεῖνος γὰρ ἔφη ὁρῶν αὐτὸν περὶ πάντων μᾶλλον διαλεγόμενον ἢ περὶ τῆς δίκης εἰπεῖν·
Οὐκ ἐχρῆν μέντοι σκοπεῖν, ὦ Σώκρατες, καὶ ὅ τι ἀπολογήσῃ; τὸν δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἀποκρίνασθαι·
Οὐ γὰρ δοκῶ σοι ἀπολογεῖσθαι μελετῶν διαβεβιωκέναι;
Β΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.
(50 μονάδες)
2. α) Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω όρων του κειμένου: μεμνῆσθαι, τῆς
μεγαληγορίας, ὑπὸ Σωκράτους, αἱρετώτερον, τοῦ βίου, ἀφρονεστέρα, τοιαῦτα, διαλεγόμενον,
σκοπεῖν, διαβεβιωκέναι.
(20 μονάδες)
2. β) «ἐπειδὴ ἐκλήθη εἰς τὴν δίκην»: να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχή.
(3 μονάδες)
2. γ) «Ἑρμογένης ὁ Ἱππονίκου ἐξήγγειλε περὶ αὐτοῦ τοιαῦτα»: να μετατρέψετε σε παθητική τη
σύνταξη της πρότασης.
(2 μονάδες)
3. α) Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στους άλλους βαθμούς: ἄξιον, ἀφρονεστέρα,
μᾶλλον.
(6 μονάδες)
3. β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις
(οι ρηματικοί τύποι να παραμείνουν στη φωνή που βρίσκονται):
ἐκλήθη: το β΄ ενικό της προστακτικής στον ενεστώτα
ἔτυχον: το απαρέμφατο του μέλλοντα
ἐρρήθη: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής στον ίδιο χρόνο
ἀπολογήσῃ: τον ίδιο τύπο στην οριστική
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ὁρῶν: το β΄ ενικό της υποτακτικής στον ενεστώτα
διαβεβιωκέναι: το απαρέμφατο του ενεστώτα
(12 μονάδες)

3. γ) Να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους της παρακάτω πρότασης στον άλλο αριθμό:
«γεγράφασι μὲν οὖν περὶ τούτου καὶ ἄλλοι καὶ πάντες ἔτυχον τῆς μεγαληγορίας αὐτοῦ»
(7 μονάδες)
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