
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019 

 

Α. Αδίδακτο κείμενο 

Στο έργο αυτό ο Ξενοφών παρουσιάζει τον Σωκράτη να διασκεδάζει με μια συντροφιά και να 

συζητά για τον έρωτα. Στο συγκεκριμένο χωρίο ο καθένας από τους συνδαιτυμόνες κλήθηκε 

να κατονομάσει κάτι για το οποίο ένιωθε υπερήφανος.    

 

[4.34] Ἀλλ’ ἄγε δή1, ἔφη ὁ Σωκράτης, σὺ αὖ λέγε ἡμῖν, ὦ Ἀντίσθενες, πῶς οὕτω βραχέα 

ἔχων μέγα φρονεῖς ἐπὶ πλούτῳ. Ὅτι νομίζω, ὦ ἄνδρες, τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἐν τῷ οἴκῳ 

τὸν πλοῦτον καὶ τὴν πενίαν ἔχειν ἀλλ’ ἐν ταῖς ψυχαῖς. [4.35] ὁρῶ γὰρ πολλοὺς μὲν ἰδιώτας, 

οἳ πάνυ πολλὰ ἔχοντες χρήματα οὕτω πένεσθαι ἡγοῦνται ὥστε πάντα μὲν πόνον, πάντα 

δὲ κίνδυνον ὑποδύονται, ἐφ’ ᾧ πλείω κτήσονται, οἶδα δὲ καὶ ἀδελφούς, οἳ τὰ ἴσα λαχόντες2 

ὁ μὲν αὐτῶν τἀρκοῦντα ἔχει καὶ περιττεύοντα τῆς δαπάνης, ὁ δὲ τοῦ παντὸς ἐνδεῖται3· 

[4.36] αἰσθάνομαι δὲ καὶ τυράννους τινάς, οἳ οὕτω πεινῶσι χρημάτων ὥστε ποιοῦσι πολὺ 

δεινότερα τῶν ἀπορωτάτων· δι’ ἔνδειαν μὲν γὰρ δήπου οἱ μὲν κλέπτουσιν, οἱ δὲ 

τοιχωρυχοῦσιν4, οἱ δὲ ἀνδραποδίζονται· τύραννοι δ’ εἰσί τινες οἳ ὅλους μὲν οἴκους 

ἀναιροῦσιν, ἁθρόους δ’ ἀποκτείνουσι, πολλάκις δὲ καὶ ὅλας πόλεις χρημάτων ἕνεκα 

ἐξανδραποδίζονται. [4.37] τούτους μὲν οὖν ἔγωγε καὶ πάνυ οἰκτίρω τῆς ἄγαν χαλεπῆς 

νόσου. 

( Ξενοφ., Συμπόσιον, 4, 34-37) 

            
1 ἄγε δή: εμπρός λοιπόν (φράση που δεν χρησιμοποιείται ρηματικά) 
 

2 λαγχάνω: (εδώ) λαμβάνω περιουσία  
 

3 ἐνδέομαι-οῦμαι: έχω ένδεια, έχω ανάγκη 

 

4 τοιχωρυχέω-ῶ: δέκα χιλιάδες 



 

 

 

Β.   Ερωτήσεις  

i.  Να μεταφραστεί στα Νέα Ελληνικά η περίοδος «Ὅτι νομίζω … ἐνδεῖται»  

Μονάδες 10  

ii.   Ποια άποψη παρουσιάζει ο Αντισθένης σχετικά με τα πλούτη και την 

φτώχια μέσα στο συγκεκριμένο απόσπασμα; Με ποια επιχειρήματα 

στηρίζει αυτή του την άποψη ;  

Μονάδες 10  

iii.  α)   Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

βραχέα       : τα παραθετικά στο ίδιο γένος, πτώση, αριθμό 

μέγα           : τα παραθετικά του επιρρήματος 

πλείω      : α)  τα παραθετικά του επιρρήματος  

β) να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του αρσενικού και στους δυο 

αριθμούς 

χαλεπῆς     : τα παραθετικά στο ίδιο γένος, πτώση, αριθμό 

χρημάτων  : η δοτική πληθυντικού 

πόλεις         : η δοτική και κλητική ενικού 

λέγε            : o ίδιος τύπος στον Αόριστο β’ 

φρονεῖς      : το απαρέμφατο και οι μετοχές του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή 

ἡγοῦνται   : γ’ πληθ. παρατατικού στην ίδια φωνή 

κτήσονται : β’ ενικό ενεστώτα στην ίδια φωνή 

ποιοῦσι      : το ίδιο στην υποτακτική 

Μονάδες 10  

iv.  ἡμῖν ,  ἔχων, παντὸς, τινες ,  δι’ ἔνδειαν: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις 

παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

Μονάδες 5 

v.  Να αναγνωρίσετε το είδος, την εκφορά και τον συντακτικό ρόλο των 

παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων:  

 πῶς οὕτω βραχέα ἔχων μέγα φρονεῖς ἐπὶ πλούτῳ 

 οἳ πάνυ πολλὰ ἔχοντες χρήματα οὕτω πένεσθαι ἡγοῦνται 

 ἐφ’ ᾧ πλείω κτήσονται 

Μονάδες 5  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Γ. Διδαγμένο κείμενο 
 

Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a -d) 

 

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ 

συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι 

καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, 

καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς 

ηὕρετο. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ’ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, 

πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν 

ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ 

βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής—πολιτικὴν γὰρ τέχνην 

οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική— ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι 

κτίζοντες πόλεις· ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν 

πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο.Ζεὺς οὖν δείσας 

περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους 

αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί.  

Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· 

«Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμην ται δὲ 

ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί· καὶ 

δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω»; «Ἐπὶ 

πάντας», ἔφη ὁ Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ 

ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν 

μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως».  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Γ .  «Ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας»: Να ερμηνεύσετε τη φράση.  

Μονάδες 15  

 

Δ1.  «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι .  . . μετεχόντων»: Από ποιες φάσεις διέρχεται 

η προσπάθεια των ανθρώπων να δημιουργήσουν πολιτικά οργανωμένες 

κοινωνίες, σύμφωνα με το απόσπασμα;  

Μονάδες 15  

 

Δ2.  Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε 

καθεμιά από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη 

λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη:  

α. Η δίκη και καταδίκη του Σωκράτη ήταν πολιτική δίωξη.  

β. Ο Πλάτων με τα ταξίδια του στη Σικελία κατάφερε να εφαρμόσει το 

πολιτικό του όραμα.  



 

 

 

γ. Ο Πλάτων ανέλαβε πολιτικά αξιώματα στην Αθήνα.  

δ. Οι λογοτεχνικές ικανότητες του Πλάτωνα αποτυπώνονται στον 

«Πρωταγόρα».  

Μονάδες 10  

Δ3.  Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή 

λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της αρχαίας 

ελληνικής:  

λοχαγός, ἀγαλλίασις, θρέψις, βαθμίς, ἄφιξις, ὀχυρός, διάδημα, 

νεογνός, ὀλέθριος, δεισιδαίμων.  

 

Μονάδες 10  

Δ4.  Να συγκρίνετε το παρακάτω απόσπασμα από την Αντιγόνη του Σοφοκλή 

με το απόσπασμα από το μύθο του Πρωταγόρα :«  πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ 

θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε 

ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ 

διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ 

στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ’ 

ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν». Ποια 

επιτεύγματα του ανθρώπινου γένους αναφέρονται στα δύο 

αποσπάσματα;  

Σοφοκλής,  Αντιγόνη  «Α στάσιμο» στ. 333-75 

ΧΟΡΟΣ  

Πολλά γεννούν το δέος·  

το μέγα δέος ο άνθρωπος γεννά·  

περνά τον αφρισμένο πόντο   

με τις φουρτούνες του νοτιά,   

στη μέση σκάβει το βαθύ  

και φουσκωμένο κύμα·  

και την υπέρτατη θεά, τη Γη,   

την άφθαρτη παιδεύει την ακάματη  

οργώνοντας με τα καματερά  

χρόνο το χρόνο φιδοσέρνοντας τ’ αλέτρι.  

Και των αστόχαστων πτηνών  

τις φυλές κυνηγά με τα βρόχια,   

των αγρίων θηρίων τα έθνη,   

των βυθών την υδρόβια φύτρα  

με δίχτυα πλεγμένα στριφτά,   



 

 

 

ο τετραπέρατος· τ’ αγρίμι της βουνοκορφής  

δαμάζει με τεχνάσματα· φορεί  

στων αλόγων την πλούσια χαίτη ζυγό  

και στον ταύρο, που βαρβάτος βοσκάει στα όρη.  

Ένας τον άλλο δίδαξε λαλιά,   

τη σκέψη, σαν το πνεύμα των ανέμων,   

την όρεξη να ζει σε πολιτείες·  

πώς να γλυτώνει το χαλάζι μες στ’ αγιάζι,   

την άγρια δαρτή βροχή μέσα στον κάμπο,   

ο πολυμήχανος· αμήχανος δε θ’ αντικρίσει   

τα μελλούμενα· το χάρο μόνο   

να ξεφύγει δεν μπορεί·  

μόλο που βρήκε ψάχνοντας και γιατρειές  

σ’ αγιάτρευτες αρρώστιες.  

Τέχνες μαστορικές σοφίστηκε   

που δεν τις βάζει ο νους,   

κι όμως μια στο κακό, μια στο καλό κυλάει·  

όποιος κρατεί τον ανθρώπινο νόμο  

και του θεού το δίκιο, που όρκος το δένει φριχτός,   

πολίτης· αλήτης και φυγάς,   

όποιος κλωσάει τ’ άδικο, μακάρι και μ’ αποκοτιά,   

ποτέ σε τράπεζα κοινή  

ποτέ μου βούληση κοινή  

με κείνον που τέτοια τολμάει.  

[πηγή:  Σοφοκλέους Τραγωδίαι: Αντιγόνη και Φιλοκτήτης, Β Γενικού 

Λυκείου, μτφ. Κ.Χ. Μύρρης, Αθήνα: ΟΕΔΒ 2009]  

  

Μονάδες 10  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  

 


