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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Γιατί νομίζω ότι για εκείνους που έχουν συκοφαντηθεί άδικα είναι αίτιοι των πιο μεγάλων 

ωφελειών αυτοί οι οποίοι τους αναγκάζουν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις της ζωής τους. 

Γιατί εγώ τόσο πολύ πιστεύω στον εαυτό μου, ώστε ελπίζω ότι, και αν ακόμα κάποιος 

συμβαίνει να μου φέρεται άσχημα ή εχθρικά, όταν με ακούσει να μιλώ για τις πράξεις της 

ζωής μου, θα μετανιώσει και θα με θεωρεί στο μέλλον πολύ καλύτερο. Και έχω την αξίωση, 

κύριοι βουλευτές, να μην έχω ακόμη τίποτα περισσότερο, αν σας αποδείξω μόνο αυτό, ότι 

δηλαδή διάκειμαι φιλικά προς το παρόν πολίτευμα και ότι είμαι υποχρεωμένος να παίρνω 

μέρος στους ίδιους με εσάς κινδύνους. 

Β 1. Στοιχεία για την πρόσεξιν : 

 «Ηγοῦμαι …. καταστῆναι»:Εντυπωσιάζει τους ακροατές, γιατί μιλά για ευγνωμοσύνη 

προς τους κατηγόρους του, ενώ όλοι θα περίμεναν να μιλήσει για αποστροφή, θυμό, 

αγνάκτηση ή ακόμα και μίσος. 

 «ἐγώ …. ἡγήσεσθαι»: Κινεί την προσοχή τους με την εμπιστοσύνη που δείχνει στον 

εαυτό του, όταν λέει πως θα μπορούσε να μεταπείσει και τους αρνητικά 

προκατειλημμένους προς αυτόν, αν τον άκουγαν να αναφέρεται στη ζωή του, και έτσι 

κάνει το ακροατήριό του να διερωτάται με ποια πειστική επιχειρηματολογία θα 

πετύχαινε κάτι τέτοιο. 

 «ἀξιῶ …. πλέον εἶναι»: Εξάπτει την περιέργειά τους, αφού τους ζητά να εξετάσουν και 

να αξιολογήσουν και τις πλευρές της ιδιωτικής του ζωής. 

 «πρῶτον …. τῆς τότε πολιτείας»: Επιτυγχάνει την πρόσεξη με το να απαριθμεί τα 

στοιχεία του κατηγορητηρίου και να δηλώνει ότι θα τα ανατρέψει. 
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Β 2.  

 Αναφορά στο σχόλιο του βιβλίου της παρ. 3 σελ.84. 

Δεν προσπαθεί, λοιπόν, να πείσει τους βουλευτές μόνο για τα δημοκρατικά του 

φρονήματα και τη συμμετοχή του σε στρατιωτικές δραστηριότητες, αλλά ζητάει να 

τον κρίνουν αυστηρά. Ασφαλώς είναι ένα ρητορικό τέχνασμα, αφού έτσι κι αλλιώς 

οι βουλευτές θα ζητούσαν και άλλα στοιχεία πριν εγκρίνουν την εκλογή του. Τους 

προϊδεάζει, όμως, θετικά απέναντί του, αφού δείχνει ότι δεν έχει τίποτα να 

φοβηθεί και έτσι κερδίζει την εύνοιά τους. 

Β 3. Βλ.εισαγωγή σχολικού βιβλίου: κεφ.Ε παρ. 1,2 (σελ.15), παρ.3 (σελ. 17), παρ. 2 

(σελ. 18). 

 

Β 4. α)ἡγοῦμαι=Ομόρριζα: ηγέτης, διήγημα, εξήγηση. 

Συνώνυμα:δοκῶ, νομίζω, οἴομαι, ἄρχω. 

 

β) βιολογία βεβιωμένων, λέγοντος. 

            ρήμα        λέγοντος 

            φάσμα    φαίνωμαι 

απραξία   πεπραγμένων 

            ανοχή      μετέχειν, μετέσχον 

 

Γ 1. Και ποτέ κανείς δε θα πει ότι τάχα εγώ, αφού οδήγησα  Έλληνες εναντίον των 

βαρβάρων, αφού πρόδωσα τους Έλληνες, προτίμησα την φιλία των βαρβάρων, αλλά, 

επειδή εσείς δε θέλετε να πείθεστε σε μένα, εγώ θα σας ακολουθήσω και οτιδήποτε 

χρειαστεί θα πάθω. Γιατί νομίζω ότι εσείς είστε για μένα και πατρίδα και φίλοι και 

σύμμαχοι. 

 

Γ 2. ἤγαγες, σέ – σε, πεπεικέναι, ἔπαθε, αἱρῶνται, πατρίσι, βαρβάρῳ, ἐστί - ἔσται, 

Ἕλληνος. 
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Γ 3.  

οὐδείς: υποκείμενο στο ρήμα ἐρεῖ 

τήνφιλίαν : αντικείμενο στο ρήμα εἱλόμην 

ἀγαγών: χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο ἐγώτου ρ. εἱλόμην 

ὑμᾶς : υποκείμενο του απαρεμφάτου εἶναι, ετεροπροσωπία 

πείθεσθαι: αντικείμενο του ρήματος οὐ θέλετε, τελικό απαρέμφατο, ταυτοπροσωπία. 

 

 

 




