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Φαίδων :  τύχη τις αὐτῷ, ὦ Ἐχέκρατες, συνέβη· ἔτυχεν γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα 

ἐστεμμένη τοῦ πλοίου ὃ εἰς Δῆλον Ἀθηναῖοι πέμπουσιν. 

Ἐχεκράτης :  τοῦτο δὲ δὴ τί ἐστιν; 

Φαίδων :  τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πλοῖον, ὥς φασιν Ἀθηναῖοι, ἐν ᾧ Θησεύς ποτε εἰς Κρήτην τοὺς “δὶς 

ἑπτὰ” ἐκείνους ᾤχετο ἄγων καὶ ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώθη. τῷ οὖν Ἀπόλλωνι ηὔξαντο, ὡς 

λέγεται, τότε, εἰ σωθεῖεν, ἑκάστου ἔτους θεωρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον· ἣν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐξ 

ἐκείνου κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ πέμπουσιν. ἐπειδὰν οὖν ἄρξωνται τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν 

αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτεινύναι, πρὶν ἂν 

εἰς Δῆλόν τε ἀφίκηται τὸ πλοῖον καὶ πάλιν δεῦρο· τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρόνῳ γίγνεται, 

ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούς. ἀρχὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς θεωρίας ἐπειδὰν ὁ ἱερεὺς τοῦ 

Ἀπόλλωνος στέψῃ τὴν πρύμναν τοῦ πλοίου· τοῦτο δ᾽ ἔτυχεν, ὥσπερ λέγω, τῇ προτεραίᾳ τῆς 

δίκης γεγονός. διὰ ταῦτα καὶ πολὺς χρόνος ἐγένετο τῷ Σωκράτει ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὁ μεταξὺ 

τῆς δίκης τε καὶ τοῦ θανάτου. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 οἴχομαι=αναχωρώ, φεύγω, πηγαίνω ἀπάγω=οδηγώ (μακριά) ἐνιαυτὸς =έτος, χρόνος θεωρία =επίσημη αποστολή, ταξίδι  καθαρεύω=είμαι 

καθαρός ἀποκτείνυμι=ἀποκτείνω, σκοτώνω δεῦρο =προς τα εδώ, εδώ ἐνίοτε=κάποτε, μερικές φορές ἀπολαμβάνω τι τινός=παίρνω κάτι από 

κάποιον, παίρνω κάποιον παράμερα, κρατώ μακριά, εμποδίζω 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γραφούν οι ζητούμενοι 

01. συνέβη : β΄ενικό όλων των χρόνων της προστακτικής 

της ίδιας φωνής  

02. ἐστεμμένη : ΧΑ  

03. πέμπουσιν : β΄ενικό του παρακειμένου της οριστικής 

της μέσης φωνής  

04. φασιν : ΧΑ 

05. ἄγων : αντίστοιχος τύπος του αορίστου όλων των 

φωνών  

06. σωθεῖεν : ΕΑ 

07. ἄρξωνται : απαρέμφατα και των δυο φωνών  

08. ἀποκτεινύναι : ΧΑ 

09. ἀφίκηται : γ΄πληθυντικό του υπερσυντελίκου στην ίδια 

έγκλιση  

10. γίγνεται : β΄ενικό όλων των χρόνων της προστακτικής  

11. τύχωσιν : ΕΑ 

12. ἀπολαβόντες : ΧΑ 

13. γεγονός: ΧΑ 

2. τύχη, τοῦ πλοίου, τοῦτο, Θησεύς, ἄγων, Ἀπόλλωνι, ἔτους, 

τὴν πόλιν, μηδένα, ἄνεμοι, ὁ ἱερεὺς, τὴν πρύμναν, γεγονός 

: να κλιθούν 

3. ὃ εἰς Δῆλον Ἀθηναῖοι πέμπουσιν. : να μετατραπεί η 

ενεργητική σύνταξη σε παθητική 

4. τῷ οὖν Ἀπόλλωνι ηὔξαντο, ὡς λέγεται, τότε, εἰ σωθεῖεν, 

ἑκάστου ἔτους θεωρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον· : α) να 

μετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ  β) να αναγνωρισθεί ο 

υποθετικός λόγος και να μετατραπεί σε αντίθετο του 

πραγματικού (στον ευθύ λόγο)  

5. ἐπειδὰν οὖν ἄρξωνται τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν 

τῷ χρόνῳ τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν : να μετατραπεί η 

δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή 

6. τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρόνῳ γίγνεται, ὅταν τύχωσιν 

ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούς : να μετατραπεί η 

δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή 
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