
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3 

Αδίδακτο Κείμενο : Πλάτωνος Λάχης 182e – 183a  

λέγω δὲ ταῦτα περὶ αὐτοῦ εἰς τάδε ἀποβλέψας, ὅτι οἶμαι ἐγὼ τοῦτο, εἰ τὶ 

ἦν, οὐκ ἂν λεληθέναι Λακεδαιμονίους, οἷς οὐδὲν ἄλλο μέλει ἐν τῷ βίῳ ἢ 

τοῦτο ζητεῖν καὶ ἐπιτηδεύειν,  ὅ,τι ἂν μαθόντες καὶ ἐπιτηδεύσαντες 

πλεονεκτοῖεν τῶν ἄλλων περὶ τὸν πόλεμον. εἰ δ' ἐκείνους λέληθεν, ἀλλ' 

οὐ τούτους γε τοὺς διδασκάλους αὐτοῦ λέληθεν αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἐκεῖνοι 

μάλιστα τῶν Ἑλλήνων σπουδάζουσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις καὶ ὅτι παρ' 

ἐκείνοις ἄν τις τιμηθεὶς εἰς ταῦτα καὶ παρὰ τῶν ἄλλων πλεῖστ' ἂν 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

ἐργάζοιτο χρήματα, ὥσπερ γε καὶ τραγῳδίας ποιητὴς παρ' ἡμῖν 

τιμηθείς.  

 

Λεξιλόγιο 

ἐργάζομαι χρήματα = αποκτώ χρήματα 

Παρατηρήσεις 

Α. Να μεταφραστεί το κείμενο (μονάδες 20) 

Β.1. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις 

(μονάδες 10) 

 λεληθέναι: γ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 

 οὐδὲν: γενική ενικού θηλυκού γένους 

 ζητεῖν: β ενικό προστακτικής ενεστώτα μέσης φωνής 

 μαθόντες: απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο 

  τούτους: την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους 

 Ἑλλήνων: δοτική ενικού 

 σπουδάζουσι: ίδιο πρόσωπο στον υπερσυντέλικο ίδια φωνής  

 τιμηθείς: δοτική πληθυντικού ίδιου γένους  

 πλεῖστ': γενική ενικού θηλυκού γένους συγκριτικού βαθμού 

 ἐργάζοιτο: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του παθητικού 

αορίστου 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Γ.1 Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: ἢ τοῦτο, μαθόντες, τῶν 

Ἑλλήνων, τραγῳδίας  (μονάδες 4) 

Γ.2 Να εντοπιστεί (υπόθεση και απόδοση) ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος της α 

περιόδου (μονάδα 1) να τραπεί σε ευθύ λόγο (μονάδες 2) να αναγνωριστεί το 

είδος του  (μονάδα 1) «λέγω δὲ ταῦτα περὶ αὐτοῦ εἰς τάδε ἀποβλέψας, 

ὅτι οἶμαι ἐγὼ τοῦτο, εἰ τὶ ἦν, οὐκ ἂν λεληθέναι Λακεδαιμονίους» 

Γ.3. Να αναγνωριστεί πλήρως η δευτερεύουσα πρόταση «ὅ,τι ἂν μαθόντες καὶ 

ἐπιτηδεύσαντες πλεονεκτοῖεν τῶν ἄλλων περὶ τὸν πόλεμον» (μονάδες 

2) 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


