
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΜΑΪΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

Αδίδακτο Κείμενο:  

Πλάτωνος, Μενέξενος, 238b-d. 

 

Ο Μενέξενος είναι διάλογος του Πλάτωνα που ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του (236d - 

249d) και ο επίλoγός του (249c) είναι μονόλογος. Τα πρόσωπα του διαλόγου είναι ο 

Σωκράτης και ο Μενέξενος. Η συγγραφή του πρέπει να τοποθετηθεί μετά το έτος 386 π.Χ., 

διότι, όπως φαίνεται από τον οικείο διάλογο, προϋποθέτει την «βασιλέως ειρήνη», την 

Ανταλκίδεια ειρήνη. Ο Πλάτων στο διάλογο αυτό δίνει το σχήμα ενός «Επιταφίου λόγου» 

που άκουσε κάποτε από τον Σωκράτη να τον συντάσσει η Ασπασία ως ρητορική άσκηση με 

τη μέθοδο του αυτοσχεδιασμού και της συγκόλλησης υπολειμμάτων από τον «Επιτάφιο 

λόγο» του Περικλή.  

Γεννηθέντες δὲ καὶ παιδευθέντες οὕτως οἱ τῶνδε πρόγονοι ᾤκουν 

πολιτείαν κατασκευασάμενοι, ἧς ὀρθῶς ἔχει διὰ [238c] βραχέων 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ἐπιμνησθῆναι. πολιτεία γὰρ τροφὴ ἀνθρώπων ἐστίν, καλὴ μὲν 

ἀγαθῶν, ἡ δὲ ἐναντία κακῶν. ὡς οὖν ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν οἱ 

πρόσθεν ἡμῶν, ἀναγκαῖον δηλῶσαι, δι᾽ ἣν δὴ κἀκεῖνοι ἀγαθοὶ καὶ οἱ 

νῦν εἰσιν, ὧν οἵδε τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τετελευτηκότες. ἡ γὰρ αὐτὴ 

πολιτεία καὶ τότε ἦν καὶ νῦν, ἀριστοκρατία, ἐν ᾗ νῦν τε πολιτευόμεθα καὶ 

τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου ὡς τὰ πολλά. καλεῖ δὲ ὁ μὲν αὐτὴν [238d] 

δημοκρατίαν, ὁ δὲ ἄλλο, ᾧ ἂν χαίρῃ, ἔστι δὲ τῇ ἀληθείᾳ μετ᾽ εὐδοξίας 

πλήθους ἀριστοκρατία. βασιλῆς μὲν γὰρ ἀεὶ ἡμῖν εἰσιν· οὗτοι δὲ τοτὲ μὲν ἐκ 

γένους, τοτὲ δὲ αἱρετοί· ἐγκρατὲς δὲ τῆς πόλεως τὰ πολλὰ τὸ πλῆθος, τὰς 

δὲ ἀρχὰς δίδωσι καὶ κράτος τοῖς ἀεὶ δόξασιν ἀρίστοις εἶναι, καὶ οὔτε 

ἀσθενείᾳ οὔτε πενίᾳ οὔτ᾽ ἀγνωσίᾳ πατέρων ἀπελήλαται οὐδεὶς οὐδὲ τοῖς 

ἐναντίοις τετίμηται, ὥσπερ ἐν ἄλλαις πόλεσιν, ἀλλὰ εἷς ὅρος, ὁ δόξας 

σοφὸς ἢ ἀγαθὸς εἶναι κρατεῖ καὶ ἄρχει. 

Παρατηρήσεις 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Γ.1. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα στη νέα Ελληνική: " 

Γεννηθέντες δὲ καὶ παιδευθέντες… ὧν οἵδε τυγχάνουσιν ὄντες οἱ 

τετελευτηκότες ".        Μονάδες 10 

Γ.2. Πώς αποκαλείται το πολίτευμα που περιγράφεται στο κείμενο και ποια 

είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του;   Μονάδες 10 

Γ3. α.  Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται: 

 τῶνδε: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους. 

 κατασκευασάμενοι: β ενικό οριστικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια 

φωνή.  

 ἔχει: α ενικό ευκτικής Αορίστου Β. 

 ἐτράφησαν: β ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή (Παθητ. 

Αοριστ. Β) 

 δηλῶσαι: γ ενικό υποτακτικής Ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 

 οἱ τετελευτηκότες: δοτική πληθυντικού 

 πλήθους: δοτική ενικού 

 βασιλῆς (ή βασιλεῖς): αιτιατική πληθυντικού 

 γένους: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

 δίδωσι: γ πληθυντικό οριστικής Ενεστώτα ΕΦ     

         Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Γ4.α. ἀνθρώπων, δηλῶσαι, δημοκρατίαν, τοῖς δόξασιν. Να αναγνωριστούν 

συντακτικά οι παραπάνω υπογραμμισμένοι όροι.  

          Μονάδες 4 

β. Γεννηθέντες δὲ καὶ παιδευθέντες οὕτως οἱ τῶνδε πρόγονοι ᾤκουν 

πολιτείαν κατασκευασάμενοι, ἧς ὀρθῶς ἔχει διὰ [238c] βραχέων 

ἐπιμνησθῆναι.  Να τραπεί το απόσπασμα στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: 

Σωκράτης ἔφη…           

           Μονάδες 6 


