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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Γ.  ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. 

ιατί να ξέρετε καλά ότι αν σκοτώσετε εμένα παρόλο που είμαι τέτοιος, 

όπως εγώ ισχυρίζομαι, δεν θα βλάψετε εμένα περισσότερο αλλά εσάς τους 

ίδιους· γιατί εμένα καθόλου δεν θα μπορούσαν να βλάψουν ούτε ο 

Μέλητος ούτε ο Άνυτος· γιατί δεν θα ήταν δυνατόν· γιατί πιστεύω ότι δεν είναι 

δυνατόν ένας καλύτερος/ηθικότερος άνδρας να υποστεί βλάβη από έναν χειρότερο. 

Ίσως βέβαια θα μπορούσε (ο χειρότερος) να τον σκοτώσει ή να τον εξορίσει ή να 

τον ατιμάσει. 

 

Γ2. 

ατά τον Σωκράτη, οι δικαστές θα διαπράξουν ύβρη προς τους θεούς αν 

τον καταδικάσουν σε θάνατο και,  επομένως, θα βλάψουν τον εαυτό τους 

περισσότερο παρά τον ίδιο. Επιπλέον, ο Σωκράτης υποστηρίζει πως δεν 

είναι δυνατόν ένας χειρότερος άνθρωπος να βλάψει έναν καλύτερο. Χειρότεροι 

είναι, τέλος, η άδικη θανάτωση από την εξορία και την ατίμωση.  

 

Γ3. 

α. 

▪ ἄττα:  τι 

▪ ἀμείνονι:  ἀμείνοσι 

Γ 

Κ 
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▪ μεγάλα:  μέγα 

▪ ἐμαυτοῦ:  ἡμῶν αὐτῶν 

▪ δόσιν: δόσεις 

 

β. 

▪ ἀποκτείνητε: ἀποκτεινάτω 

▪ βλάψετε: βεβλάφοι 

▪ ἐξελάσειεν: ἐξελαύνῃς 

▪ οἴομαι:  ᾤετο 

▪ καταψηφισάμενοι:  καταψηφιοῦμαι  

 

Γ4. 

α. 

▪ ὄντα: εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος 

ἀποκτείνητε, ἐμὲ  

▪ ἢ ὑμᾶς αὐτούς: δεύτερος όρος σύγκρισης που εκφέρεται με ἢ και ομοιόπτωτα 

με τον πρώτο όρο ἐμὲ 

▪ ὑπὸ χείρονος: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο βλάπτεσθαι  

▪ βλάπτεσθαι: υποκείμενο στο απρόσωπο απαρέμφατο θεμιτὸν εἶναι, τελικό 

απαρέμφατο 

 

β. 

Υπόθεση: ἐὰν ἐμὲ ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα 
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Απόδοση: οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε ἢ ὑμᾶς αὐτούς 

Πρόκειται για ευθύ ή ανεξάρτητο υποθετικό λόγο που δηλώνει το προσδοκώμενο  

Απλή σκεψη: Εἰ ἐμὲ ἀποκτείναιτε τοιοῦτον ὄντα, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψοιτε ἄν ἢ ὑμᾶς 

αὐτούς. 

Επιμέλεια: Κολοκυθά Δήμητρα 

Μαντουβάλου Ηλιόχαρη 
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