
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019 

Α΄. Αδίδακτο κείμενο. 

Στο απόσπασμα από το έργο του Ισοκράτη, «Περί Ειρήνης», ο ρήτορας αναφέρεται   

στα πλεονεκτήματα  από την επικράτηση της ειρήνης. 

 

Ταῦτα μὲν οὖν διὰ παντὸς τοῦ λόγου πειρασόμεθα διδάσκειν ὑμᾶς, περὶ δὲ τῆς 

εἰρήνης πρῶτον διαλεχθῶμεν, καὶ σκεψώμεθα τί ἂν ἐν τῷ παρόντι γενέσθαι 

βουληθεῖμεν ἡμῖν. ἢν γὰρ ταῦτα καλῶς ὁρισώμεθα καὶ νοῦν ἐχόντως, πρὸς ταύτην 

τὴν ὑπόθεσιν ἀποβλέποντες ἄμεινον βουλευσόμεθα καὶ περὶ τῶν ἄλλων. ἆρ’ οὖν 

ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, εἰ τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν καὶ τὰ περὶ τὸν βίον 

εὐπορώτεροι  γιγνοίμεθα καὶ τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν καὶ παρὰ τοῖς 

Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων τελέως τὴν 

πόλιν εὐδαιμονήσειν. ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων 

ἀπεστέρηκεν· καὶ γὰρ πενεστέρους πεποίηκε, καὶ πολλοὺς κινδύνους ὑπομένειν 

ἠνάγκασε, καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβέβληκε, καὶ πάντας τρόπους 

τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. ἢν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα καὶ τοιούτους ἡμᾶς αὐτοὺς 

παράσχωμεν οἵους αἱ κοιναὶ συνθῆκαι προστάττουσι, μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας 

τὴν πόλιν οἰκήσομεν, ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, εἰς ἣν νῦν 

πρὸς ἀλλήλους καθέσταμεν, καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν 

ἐπιδώσομεν […] 

Ισοκράτης, Περί Ειρήνης (Πίστις: §18–20) 

 



 

 

 

Β’. Ερωτήσεις  

1.  Να μεταφραστεί στα Νέα Ελληνικά η περίοδος: «ἢν δὲ τὴν εἰρήνην 

ποιησώμεθα … δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν»  

Μονάδες 10  

2.  Ποιες προϋποθέσεις ορίζει ο ρήτορας προκειμένου να ευδοκιμήσει η 

πόλη και ποιες υπήρξαν οι ολέθριες συνέπειες του πολέμου;  

Μονάδες 10  

3.  α)  «Ταῦτα μὲν οὖν διὰ παντὸς τοῦ λόγου…βουλευσόμεθα καὶ περὶ 

τῶν ἄλλων», «ἢν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα…πρὸς εὐπορίαν 

ἐπιδώσομεν»: Στα παραπάνω χωρία  

i) να βρεθούν οι αντωνυμίες και να χαρακτηριστεί το είδος τους,  

ii) να γραφούν στον άλλο αριθμό,  

iii) να βρεθεί ο συντακτικός τους ρόλος.  

Μονάδες 10  

β)  Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

γιγνοίμεθα: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’, στην φωνή που βρίσκεται 

ἀποβλέποντες: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’, στην φωνή που 

βρίσκεται 

παράσχωμεν: γ’ ενικό ευκτικής αορίστου β’, στην φωνή που βρίσκεται 

οἰκοῖμεν: απαρέμφατο και μετοχή, στην φωνή και χρόνο που βρίσκεται 

ὁμονοοῖμεν: γ’ πληθυντικό υποτακτικής, στην φωνή και χρόνο που 

βρίσκεται 

προστάττουσι: απαρέμφατο παρακειμένου μέσης φωνής 

Μονάδες 5 

4. α) ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων…τεταλαιπώρηκεν 

ἡμᾶς.: Στο παραπάνω απόσπασμα να βρείτε τους ομοιόπτωτους 

προσδιορισμούς και να τους χαρακτηρίσετε. 

Μονάδες 2,5 

β) Να αναγνωρίσετε το είδος και τον συντακτικό ρόλο των 

παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων:  

«τί ἂν ἐν τῷ παρόντι γενέσθαι βουληθεῖμεν ἡμῖν», «ἢν γὰρ ταῦτα 

καλῶς ὁρισώμεθα»  

Μονάδες  2,5 
 

 

 

 



 

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A-C 

ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι φύσει ἢ τύχῃ, οὐδεὶς θυμοῦται 

οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ τοιοῦτοι ὦσιν, 

ἀλλ’ ἐλεοῦσιν· οἷον τοὺς αἰσχροὺς ἢ σμικροὺς ἢ ἀσθενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος ὥστε τι 

τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταῦτα μὲν γὰρ οἶμαι ἴσασιν ὅτι φύσει τε καὶ τύχῃ τοῖς 

ἀνθρώποις γίγνεται, τὰ καλὰ καὶ τἀναντία τούτοις· ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ 

ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, 

ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις 

καὶ αἱ νουθετήσεις. ὧν ἐστιν ἓν καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ 

ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς· 

ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως 

κτητῆς οὔσης. εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί 

ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι 

ἀρετήν. οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου 

ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λόγου 

ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται ―οὐ γὰρ 

ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη― ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ 

μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα. καὶ τοιαύτην διάνοιαν 

ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. ταύτην 

οὖν τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ τιμωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. 

τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ 

οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται· ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι 

τῶν ἡγουμένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. ὡς μὲν οὖν εἰκότως 

ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόμου συμβουλεύοντος τὰ 

πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, 

ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι φαίνεται. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. «ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι φύσει ἢ τύχῃ, οὐδεὶς θυμοῦται 

οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ τοιοῦτοι 

ὦσιν, ἀλλ’ ἐλεοῦσιν∙ οἷον τοὺς αἰσχροὺς ἢ σμικροὺς ἢ ἀσθενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος 

ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταῦτα μὲν γὰρ οἶμαι ἴσασιν ὅτι φύσει τε καὶ 

τύχῃ τοῖς ἀνθρώποις γίγνεται, τὰ καλὰ καὶ τἀναντία τούτοις∙ ὅσα δὲ ἐξ 

ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν 

τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ 



 

 

 

γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. ὧν ἐστιν ἓν καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ 

ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς∙»:  

Να παρουσιάσετε το επιχείρημα του Πρωταγόρα  και να το αξιολογήσετε.  

Μονάδες 20 

Β.  Η τιμωρία κατά τον Πρωταγόρα αποδεικνύει το διδακτόν της αρετής.  

Για τι είδους τιμωρία κάνει λόγο στο απόσπασμα που σας δίνεται;  

Να συγκρίνετε τον λόγο του Πρωταγόρα για την τιμωρία με τα παρακάτω 

αποσπάσματα και να καταδείξετε την καινοτομία των λεγομένων του: 

1.  Αλλά Αχιλλέα, δάμασε την μεγάλη σου καρδιά· ούτε πρέπει 

να έχεις ανήλεη καρδιά· ακόμα και οι ίδιοι οι Θεοί αλλάζουν 

γνώμη, οι οποίοι έχουν περισσότερη αρετή, τιμή και δύναμη. 

Και οι άνθρωποι με θυσίες και με πράες δεήσεις και με 

σπονδές και με κνίσα μαλακώνουν την οργή τους, όταν κάποιος 

σφάλλει και υπερβεί το θεμιτό και το δίκαιο. Γιατί οι Λιτές είναι 

κόρες του μεγάλου Δία, και είναι κουτσές, ζαρωμένες και 

αλλήθωρες, οι οποίες τρέχουν διαρκώς πίσω από την Άτη . 

Η Άτη είναι δυνατή και γοργοπόδαρη, και γι’ αυτόν τον λόγο 

τρέχει πιο γρήγορα απ’ όλες, και προφταίνει να βλάψει τους 

ανθρώπους σ’ όλη την γη· και από πίσω έρχονται οι Λιτές και 

τους γιατρεύουν. Όποιος θα τις σεβαστεί αυτές τις κόρες του Δία, 

όταν πλησιάζουν, αυτόν τον ωφελούν και εισακούν τις προσευχές 

του· όποιος όμως τις περιφρονήσει και τις αρνηθεί, παρακαλούν 

τον Δία, τον γιο του Κρόνου, όταν πάνε σε αυτόν, να τον κυνηγήσει 

η Άτη και να τον εκδικηθεί. Όμως, Αχιλλέα, δώσε και συ να βρουν οι 

κόρες του Δία την τιμή, η οποία λύγισε την γνώμη και άλλων 

δοξασμένων ανδρών…. 

(Ὁμήρου, Ἰλιὰς Ι 495-511) 

 

 



 

 

 

2.  ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: 

για τον έβδομο θα μιλήσω τώρα που βρίσκεται στην έβδομη πύλη, 

για τον δικό σου αδερφό (τον Πολυνείκη), που εξαπολύει κατάρες 

εναντίον της πόλης· λέει, λοιπόν, ότι, αφού ανέβει στους πύργους 

και κοινοποιήσει την επιστροφή του, τραγουδώντας νικητήριο 

παιάνα, που θα αναφέρεται στην άλωση της πόλης, θα συγκρουστεί μαζί 

σου και ή θα πεθάνει δίπλα σου σκοτώνοντάς σε, ή εσένα, που 

τον ατίμασες ἐξορίζοντάς τον, θα σε εκδικηθεί με τον ίδιο τρόπο…. 

(Αἰσχύλου, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 631-638) 

Μονάδες 20 

Γ.  Να δηλώσετε το σωστό και το λάθος στις κάτωθι προτάσεις : 

1. To έργο του Πλάτωνα «Πρωταγόρας» είναι αφηγημένος 

διάλογος.  

2. Ο Σωκράτης δεν είναι δυνατό να θυμάται επακριβώς όλα τα 

σημεία του διαλόγου του με τον Πρωταγόρα, πράγμα που 

διακρίνεται έντονα σε όλο το έργο.  

3. Ο Σωκράτης διηγείται στον Ιπποκράτη τη συνάντησή του με τον 

Πρωταγόρα.  

4. Το θέμα του διαλόγου, έτσι όπως φαίνεται στην αρχική συζήτηση 

Σωκράτη-Ιπποκράτη, είναι κατά πόσο οι σοφιστές μπορούν να 

διδάξουν την αρετή.  

5. Ο Πλάτωνας παρά την αντίθεσή του με τους σοφιστές δεν 

προσπαθεί ούτε να τους μειώσει ούτε να υποτιμήσει το έργο τους.  

6. Στον διάλογο «Πρωταγόρας» ο Σωκράτης δείχνει  να σέβεται 

περισσότερο τον σοφιστή Πρωταγόρα από τον Γοργία.  

7. Από τον διάλογο «Πρωταγόρας» δεν μπορούμε να συναγάγουμε 

με ακρίβεια ποια είναι η πλατωνική αντίληψη για την αρετή.  



 

 

 

8. Ο Σωκράτης πλησιάζει τον Πρωταγόρα και αρχίζει να τον ρωτά 

τι ακριβώς θα μάθει  ο νεαρός αν γίνει μαθητής του.  

9. Στο δεύτερο μέρος του λόγου του, ο Πρωταγόρας δεν απαντά 

πλέον με μύθους, αλλά κατευθείαν με λογικά επιχειρήματα.  

10. Ο Σωκράτης πιστεύει ότι η αρετή είναι διδακτή αλλά δεν μπορούν 

να τη διδάξουν οι σοφιστές.  

11. Για τον Πρωταγόρα ο  γεγονός πως οι πόλεις έχουν προβλέψει 

τιμωρίες για πράξεις αδικίας αποδεικνύει επίσης πως υπάρχει 

μια γενική, πανανθρώπινη πίστη στην ιδέα πως το να είναι 

κανείς καλός πολίτης δεν είναι θέμα τύχης, όπως, για 

παράδειγμα, το να είναι ωραίος, αλλά κάτι που το διδάσκεται και 

το κατακτά κάνεις με τη θέλησή του.  

12. Στο έργο αντιπαρατίθενται όχι μόνον οι απόψεις περί αρετής του 

καθενός από τους δύο βασικούς συνομιλητές, αλλά και οι μέθοδοι 

για την προσέγγιση της αλήθειας.  

13. Ο Σωκράτης χρησιμοποιεί τις ερωτήσεις, ώστε να 

αποσαφηνιστούν οι έννοιες επακριβώς και έτσι οι συνομιλητές 

να οδηγηθούν στην απόλυτη γνώση.  

14. Μέσα στο έργο, ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί τέσσερις τρόπους 

για να εκθέσει τις απόψεις του, τον μύθο, τη διάλεξη, την 

ιστορική αναδρομή και τον σχολιασμό των ποιητικών κειμένων.  

15. Αφού και ο ίδιος ο Πλάτωνας χρησιμοποίησε τον μύθο, δεν είναι 

καθόλου ειρωνικός προς τον Πρωταγόρα σε σχέση με τη μυθική 

διήγηση. 

16. Ο Σωκράτης πίστευε πως υπάρχουν σχετικές αλήθειες, αναλόγως 

της κρίσεως του κάθε ανθρώπου.  

   

17. Ο Πλάτωνας απογοητεύτηκε από όλα τα πολιτεύματα που είδε 

και γνώρισε.  



 

 

 

18. Στην Ακαδημία του Πλάτωνα διδάσκονταν ιδιαιτέρως οι 

γλωσσικές σπουδές.  

19. Το λογοτεχνικό τέχνασμα της διήγησης από τον Σωκράτη σε φίλο 

του για τον διάλογο με τον Πρωταγόρα δίνει στο έργο αυ τό 

πειστικότητα.  

20. Ο πλατωνικός Σωκράτης δεν ήταν ιδιαίτερα επικριτικός προς την 

μέθοδο του μύθου ως αποδείξεως από τους σοφιστές.  

 

Μονάδες 10  

Δ.  Να γράψετε δύο ομόρριζα της αρχαίας ή της νέας ελληνικής, απλά ή σύνθετα, 

για τις κάτωθι λέξεις: ἴσασιν, κτητῆς, ἀλογίστως, κολάζειν, ἱκανῶς. 

Μονάδες 10 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


