
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  Αρχαία Ελληνικά –  Αδίδακτο Κείμενο  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Οκτωβρίου 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΤΡΕΙΣ (3) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  3 ώρες  

 

Αδίδακτο Κείμενο Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους, 33 a – b.  

Ἆρ᾽ οὖν ἄν με οἴεσθε τοσάδε ἔτη διαγενέσθαι εἰ ἔπραττον τὰ δημόσια, καὶ πράττων 

ἀξίως ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ἐβοήθουν τοῖς δικαίοις καὶ ὥσπερ χρὴ τοῦτο περὶ πλείστου 

ἐποιούμην; πολλοῦ γε δεῖ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι· οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλος ἀνθρώπων οὐδείς. 

ἀλλ᾽ ἐγὼ διὰ παντὸς τοῦ βίου δημοσίᾳ τε εἴ πού τι ἔπραξα τοιοῦτος φανοῦμαι, καὶ 

ἰδίᾳ ὁ αὐτὸς οὗτος, οὐδενὶ πώποτε συγχωρήσας οὐδὲν παρὰ τὸ δίκαιον οὔτε ἄλλῳ 

οὔτε τούτων οὐδενὶ οὓς δὴ διαβάλλοντες ἐμέ φασιν ἐμοὺς μαθητὰς εἶναι. Ἐγὼ δὲ 

διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ’ ἐγενόμην· εἰ δέ τίς μου λέγοντος καὶ τὰ 

ἐμαυτοῦ πράττοντος ἐπιθυμεῖ ἀκούειν, εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ 

πώποτε ἐφθόνησα, οὐδὲ χρήματα μὲν λαμβάνων διαλέγομαι μὴ λαμβάνων δὲ 

οὔ, ἀλλ’ ὁμοίως καὶ πλουσίῳ καὶ πένητι παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾶν, καὶ ἐάν τις 

βούληται ἀποκρινόμενος ἀκούειν ὧν ἂν λέγω. Καὶ τούτων ἐγὼ εἴτε τις χρηστὸς 

γίγνεται εἴτε μή, οὐκ ἂν δικαίως τὴν αἰτίαν ὑπέχοιμι, ὧν μήτε ὑπεσχόμην 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

μηδενὶ μηδὲν πώποτε μάθημα μήτε ἐδίδαξα· εἰ δέ τίς φησι παρ’ ἐμοῦ πώποτέ τι 

μαθεῖν ἢ ἀκοῦσαι ἰδίᾳ ὅ,τι μὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εὖ ἴστε ὅτι οὐκ ἀληθῆ λέγει.  

Λεξιλόγιο  

φθονῶ = αρνούμαι σε κάποιον κάτι από φθόνο  

τὴν αἰτίαν ὑπέχω = δίνω λόγο για κάτι  

 

Παρατηρήσεις  

Γ.1 .  Να μεταφραστεί το απόσπασμα «Ἐγὼ δὲ διδάσκαλος… μήτε 

ἐδίδαξα»   (μονάδες 10)  

Γ.2  Ποιο είναι το περιεχόμενο της απολογίας του Σωκράτη στο 

συγκεκριμένο χωρίο; (μονάδες 10)  

Γ.3.  Να γράψετε τους ζητουμένους τύπους για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις  του κειμένου (μονάδες 10) 

 ἀνδρὸς : κλητική ενικού 

 πράττοντος: δοτική ενικού στο θηλυκό γένος 

 λαμβάνων: απαρέμφατο αορίστου Β ενεργητικής φωνής 

 ἐρωτᾶν: β πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

 ὑπέχοιμι: β ενικό προστακτικής αορίστου Β ενεργητικής φωνής 

 μάθημα: δοτική πληθυντικού 

 ἀκοῦσαι: α πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

 πάντες: γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

 ἀληθῆ: γενική ενικού στο ουδέτερο γένος 

 λέγει: γενικό υποτακτικής παθητικού αορίστου. 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 Γ.4.α.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: οὐδενὸς, λέγοντος ,  

ἐρωτᾶν, ἰδίᾳ  (μονάδες 4)  

 

Γ.4.β.  Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος: εἰ  δέ τίς μου λέγοντος 

καὶ τὰ  ἐμαυτοῦ  πράττοντος ἐπιθυμεῖ  ἀκούειν, εἴτε νεώτερος 

εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ πώποτε ἐφθόνησα . (μονάδες 3)  

Να μεταγραφεί ώστε να δηλώνει απλή σκέψη του λέγοντος 

(μονάδες 3)  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


