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Ξενοφών, Απομνημονεύματα, Β, ΙΙ, 6-7 

 

Καὶ οὐκ ἀρκεῖ θρέψαι μόνον, ἀλλὰ καί, ἐπειδὰν δόξωσιν ἱκανοὶ εἶναι οἱ παῖδες 

μανθάνειν τι, ἃ μὲν ἂν αὐτοὶ ἔχωσιν οἱ γονεῖς ἀγαθὰ πρὸς τὸν βίον, 

διδάσκουσιν, ἃ δ’ ἂν οἴωνται ἄλλον ἱκανώτερον εἶναι διδάξαι, πέμπουσι πρὸς 

τοῦτον δαπανῶντες, καὶ ἐπιμελοῦνται πάντα ποιοῦντες ὅπως οἱ παῖδες αὐτοῖς 

γένωνται ὡς δυνατὸν βέλτιστοι. πρὸς ταῦτα ὁ νεανίσκος εἶπεν· Ἀλλά τοι εἰ καὶ 

πάντα ταῦτα πεποίηκε καὶ ἄλλα τούτων πολλαπλάσια, οὐδεὶς ἂν δύναιτο αὐτῆς  

ἀνασχέσθαι τὴν χαλεπότητα. καὶ ὁ Σωκράτης, Πότερα δέ, ἔφη, οἴει θηρίου 

ἀγριότητα δυσφορωτέραν εἶναι ἢ μητρός;  

 

 

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο  

Μονάδες 20  

 

Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου:  

θρέψαι: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής  

μανθάνειν: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄ της ίδιας 

φωνής 

δαπανῶντες: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα της ίδιας 

φωνής  

δύναιτο: το τρίτο ενικό πρόσωπο υποτακτικής στον ίδιο χρόνο  

ἀνασχέσθαι: το δεύτερο ενικό πρόσωπο παρατατικού της ίδιας φωνής  

Μονάδες 5  

 

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου:  

παῖδες: την κλητική ενικού αριθμού 
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γονεῖς: τη δοτική πληθυντικού αριθμού  

βέλτιστοι: τη γενική ενικού στο συγκριτικό βαθμό  

οὐδείς: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού  

μητρός: τη γενική πληθυντικού αριθμού 

Μονάδες 5  

 

Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων:  

θρέψαι, διδάξαι, δαπανῶντες, βέλτιστοι, τούτων, θηρίου  

Μονάδες 6  

 

Γ3.β. ἐπειδάν … διδάσκουσιν: να γράψετε την υπόθεση και την απόδοση των 

υποθετικών λόγων που λανθάνουν στο απόσπασμα και να τους χαρακτηρίσετε 

ως προς το είδος τους.  

Μονάδες 4 

 

Επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις (πανελλαδικό επίπεδο) Γ΄ τάξη, 2006 

 

Σημείωση: Στο 2
ο
 κεφάλαιο του Β΄ βιβλίου των Απομνημονευμάτων ο 

Σωκράτης συμβουλεύει τον γιο του Λαμπροκλή να μην είναι οργισμένος κατά 

της μητέρας του εξ αιτίας της σκληρότητάς της. Πρέπει να πείθεται σ’ αυτήν, 

διότι η αχαριστία έναντι των γονέων είναι η μεγίστη των αδικιών. Τους 

αχάριστους προς τους γονείς και η πολιτεία κολάζει και οι άλλοι άνθρωποι τους 

αποφεύγουν και τους περιφρονούν.  

 

 


