
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, II, 2, 13 - 14 
 

«Καὶ νὴ Δία ἐὰν τις τῶν γονέων τελευτησάντων τοὺς τάφους μὴ κοσμῇ, 

καὶ τοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμασίαις. Σύ οὖν, ὦ 

παῖ, ἐὰν σωφρονῇς,τοὺς μὲν θεοὺς παραιτήσει συγγνώμονάς σοι εἶναι, εἴ 

τὶ παρημέληκας τῆς μητρός, μὴ σε καὶ οὗτοι νομίσαντες ἀχάριστον εἶναι 

οὐκ ἐθελήσωσιν εὖ ποιεῖν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους φυλάξει, μὴ σε αἰσθόμενοι 

τῶν γονέων ἀμελοῦντα πάντες ἀτιμάσωσι, εἶτα ἐν ἐρημίᾳ φίλων 

ἀναφανῇς. Εἰ γὰρ σε ὑπολάβοιεν πρὸς τοὺς γονέας ἀχάριστον εἶναι, 

οὐδεὶς ἂν νομίσειεν εὖ σε ποιήσας χάριν ἀπολήψεσθαι.» 

 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφράσετε το κείμενο 
         Μονάδες 20 
 
2.α. Στις παρακάτω λέξεις να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 
→ γονέων: κλητική ενικού + δοτική πληθυντικού 
→ παῖ: αιτιατική ενικού + δοτική πληθυντικού 
→ μητρός: κλητική ενικού + δοτική πληθυντικού 
→ συγγνώμονας: δοτική πληθυντικού ίδιου γένους + αιτιατική ενικού ουδετέρου 
→ ἀχάριστον: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους στο συγκριτικό  
→ οὐδεὶς: γενική πληθυντικού ίδιου γένους 
         Μονάδες 5 
 
β. Στα ρήματα και τους ρηματικούς τύπους που δίνονται, να γράψετε τους 
ζητούμενους τύπους: 
→ φυλάξει: αντίστοιχος τύπος ΠΡΚ. ίδιας φωνής 
→ παραιτήσει: β’ ενικό ΟΡΣ. ΠΡΤ. ίδιας φωνής 
→ αἰσθόμενοι: β’ ενικό ΟΡΣ. + ΠΡΣ. ίδιου χρόνου 
→ ἀναφανῇς: β’ ενικό και πληθυντικό ΠΡΣ. ίδιου χρόνου 
→ ὑπολάβοιεν: ΑΠΡ. + ΜΤΧ. (στο αρσενικό γένος) ίδιου χρόνου, 
  β’ ενικό ΟΡΣ. + β’ εν. ΠΡΣ. Μ. ΠΡΚ. 
         Μονάδες 5 
 
3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις: 
→ σοι: 
→ τῆς μητρός: 
→ ἀχάριστον (το α’ του κειμένου): 
→ ἀμελοῦντα: 
→ φίλων: 
→ χάριν: 
         Μονάδες 3 
 



β. «ἐὰν τις… δοκιμασίαις»: Να τεθεί η πρόταση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: 
«Οὗτος φησί». 
         Μονάδες 2 
 
γ. «ἐὰν τις τῶν γονέων … μὴ κοσμῇ»: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε 
παθητική. 
         Μονάδες 2 
 
δ. «οὐδεὶς ἂν … ἀπολήψεσθαι»: Να αναλύσετε τη ΜΤΧ. σε αντίστοιχη πρόταση. 
         Μονάδες 3 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Μετάφραση:  
 
«Και μα το Δία, εάν κάποιος δεν τιμά τους τάφους των γονέων, όταν πεθάνουν, και 
αυτό εξετάζει η πόλη στις δοκιμασίες των αρχόντων. Εσύ λοιπόν, παιδί (μου), αν 
σκέφτεσαι σωστά, θα παρακαλέσεις τους θεούς να σε συγχωρήσουν, εάν κατά κάποιο 
τρόπο ( = κάπως / σε κάτι) έχεις παραμελήσει τη μητέρα (σου), μήπως και αυτοί, 
αφού νομίσουν ότι είσαι αχάριστος, δε θελήσουν να σε ευεργετούν, από τους 
ανθρώπους όμως θα προφυλαχθείς, μήπως, όταν αντιληφθούν ότι παραμελείς τους 
γονείς (σου), όλοι θα σε περιφρονήσουν και έπειτα θα βρεθείς ξαφνικά χωρίς φίλους 
(= έρημος φίλων). Διότι, αν θεωρήσουν (= σχηματίσουν τη γνώμη) ότι είσαι 
αχάριστος προς (= απέναντι) (σ)τους γονείς, κανείς δε θα μπορούσε να νομίσει 
(=πιστέψει) ότι, αν σε ευεργετήσει, θα λάβει ως ανταπόδοση ευγνωμοσύνη.» 
 
2.α.  → γονεῦ + γονεῦσι (ν) 
 → παῖδα + παισί(ν) 
 → μῆτερ + μητράσι 
 → συγγνώμοσι(ν) + σύγγνωμον 
 → ἀχαριστέραν 
 → οὐδένων  
 
 
β. → πεφύλαξαι 
 → παρῃτοῦ  
 → ᾔσθου + αἰσθοῦ 
  → ἀναφάνηθι + ἀναφάνητε  
 → ὑπολαβεῖν + ὑπολαβὼν  
 → ὑπείληψαι + ὑπείληψο  
 
 
3. α.  → σοι: δοτική αντικειμενική στο συγγνώμονας (ή ΑΝΤ στην περίφραση 
 συγγνώμονας εἶναι) 
 → τῆς μητρός: ΑΝΤ. Ρ. παρημέληκας 
 → ἀχάριστον (το α’ του κειμένου): ΚΤΓ. στο σε μέσω του συνδ. εἶναι 
 →ἀμελοῦντα: ΚΤΓ. ΜΤΧ. συνημμένη στο σε από το αἰσθόμενοι  
 → φίλων: γενική αντικειμενική στο ἐρημίᾳ  
 → χάριν: ΑΝΤ. του ΑΠΡ. ἀπολήψεσθαι  
 
 
β. Οὗτος φησί ἐὰν τὶς τῶν γονέων τελευτησάντων τοὺς τάφους μὴ κοσμῇ, καὶ τοῦτο 
ἐξετάζειν τὴν πόλιν ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμασίαις. 
 
 
γ. «ἐὰν οἱ τάφοι τῶν γονέων τελευτησάντων ὑπὸ τίνος μὴ κοσμῶνται» 
 
 
δ. Η ΜΤΧ. «εὖ (σε) ποιήσας» είναι υποθετική → θα αναλυθεί σε δευτ. υποθ. πρ. που 
θα λειτουργεί ως Υπόθεση στον (πλαγιασμένο) Υποθ. Λόγο με Απόδοση το ειδ. ΑΠΡ. 
απολήψεσθαι (που εξαρτάται από το ἄν νομίσειεν). Ο Υπ. Λόγος δηλώνει το 



προσδοκώμενο, άρα η Υπόθεση πρέπει να έχει τη μορφή: ἐὰν (ἂν / ἢν) + ΥΠΤ. 
Συνεπώς η ΜΤΧ. αναλύεται σε : ἐὰν σε εὖ ποιήσῃ. 
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