
 

 
 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

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; Νενέμηνται 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 ο 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." Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ 

ἀρετῆς τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι 

συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὤν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς σὺ φῄς—

εἰκότως, ὡς ἐγώ φημι—ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ 

δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς 

παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ μὴ εἶναι πόλεις. Αὕτη, ὦ Σώκρατες, 

τούτου αἰτία. 

 



 

 
 

Α.   Με αφετηρία το κείμενο αναφοράς να επιβεβαιώσετε με ένα Σ ή να διαψεύσετε  

με ένα Λ το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων : 

α. Ο άνθρωπος μετά την απόκτηση της εντέχνου σοφίας πρώτα 

δημιούργησε τη γλώσσα. 

β. Η πολεμική τέχνη είμαι μέρος της πολιτικής. 

γ. Ο Ερμής , απεσταλμένος του Δία , μοιράζει στους ανθρώπους τη σοφία 

και τη δίκη. 

δ. Μερικοί άνθρωποι αποκτούν τα συστατικά στοιχεία της πολιτικής αρετής. 

ε. Κατά τον Πρωταγόρα πολύ σωστά οι Αθηναίοι στις συνελεύσεις  

ανέχονται όλες τις απόψεις που διατυπώνουν οι πολίτες. 

Μονάδες 10 

Β1.  Ποιο είναι το θεϊκό μερίδιο« θείας μετέσχε μοίρας» που έλαβαν οι άνθρωποι  

και γιατί χαρακτηρίζεται θεϊκό; Τι πέτυχαν οι άνθρωποι; 

Μονάδες 20 

Β2.  Να βρεθεί στο αρχαίο κείμενο μια  λέξη ετυμολογικά συγγενής  για καθεμία 

από τις ακόλουθες : 

βαθμός, δέσμιος , τοκετός, δειλία, διάκοσμος, δωροδοκία, χειρονομία, 

σχετικός, πρόσθεση, ισθμός 

Μονάδες 10 

Β3.  Να επιβεβαιώσετε με ένα Σ (Σωστό) ή να διαψεύσετε  με ένα Λ (Λάθος) το 

περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

α. Ο δραματικός χρόνος, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίον υποτίθεται ότι 

διεξάγεται ο διάλογος, είναι το 421 π.Χ.  

β. Στη συζήτηση που έγινε στο σπίτι του Κέφαλου πήραν μέρος ο ίδιος ο 

Κέφαλος (ο πατέρας του ρήτορα Λυσία), ο μεγαλύτερος γιος του ο 

Πολέμαρχος, ο σοφιστής Θρασύμαχος, ο Κλειτοφών, οι δυο μεγαλύτεροι 

αδελφοί του Πλάτωνα, ο Γλαύκων και ο Αδείμαντος, και ο Σωκράτης.  

γ. Και στον ινδοευρωπαϊκό χώρο και στην αρχαία Αίγυπτο ο πληθυσμός 

χωριζόταν σε τρεις τάξεις: χειρώνακτες, πολεμιστές, ιερείς.  

δ. Η κατώτερη τάξη των δημιουργών είναι και η πολυπληθέστερη.  

ε. Η κατώτερη τάξη των δημιουργών έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην 

εξουσία, εργάζεται όμως προστατευμένη και μπορεί να πλουτίζει ως ένα 

σημείο φυσικά. 

στ. Οι φύλακες – άρχοντες επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά 

καθήκοντα και γενικά είναι αφοσιωμένοι στην υπηρεσία του κράτους.  



 

 
 

ζ. Στο πρώτο στάδιο αγωγής των φυλάκων επιδιώκεται η εξισορρόπηση 

γυμναστικής και μουσικής αγωγής.  

η. Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των φυλάκων (από τα 20 ως τα 30) 

περιλαμβάνει κυρίως τις φιλοσοφικές επιστήμες. 

θ. Το παράδειγμα της τιμοκρατικής πολιτείας για τον Πλάτωνα ήταν κ 

Φοινίκη. 

ι. Το ιδανικό πολίτευμα για τον Πλάτωνα είναι η αριστοκρατία του 

πνεύματος. 

Μονάδες 10 

Β4.                                                     ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Αφού μελετήσετε το απόσπασμα:«  Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος… σκεδαννύμενοι 

διεφθείροντο» και το παρακάτω  μεταφρασμένο κείμενο  από τα Πολιτικά του 

Αριστοτέλη, να συγκρίνετε τις απόψεις του Πρωταγόρα και του Αριστοτέλη για 

τη δημιουργία των πόλεων. 

Όλα αυτά κάνουν φανερό ότι η πόλη ανήκει στην κατηγορία των πραγμάτων 

που υπάρχουν εκ φύσεως και ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον προορισμένο από τη 

φύση να ζει σε πόλη (πολιτικὸν ζῷον)· ο δίχως πόλη άνθρωπος (θέλω να πω: ο 

εκ φύσεως δίχως πόλη άνθρωπος, όχι ο δίχως πόλη από κάποια τυχαία 

συγκυρία) ή είναι άνθρωπος κατώτερης ποιότητας ή είναι ένα ον ανώτερο από 

τον άνθρωπο· είναι σαν εκείνον που ο Όμηρος τον στόλισε με τους 

χαρακτηρισμούς «άνθρωπος δίχως σόι, δίχως νόμους, δίχως σπιτικό»· αυτός ο 

άνθρωπος, ο δίχως πόλη από τη φύση του, είναι —την ίδια στιγμή— και 

άνθρωπος που παθιάζεται με τον πόλεμο: είναι σαν ένα απομονωμένο πιόνι 

στο παιχνίδι των πεσσών. 

 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Γ.  ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Ισοκράτης στο απόσπασμα αυτό, υπερασπιζόμενος τις Πλαταιές από την ύπουλη 

και άνανδρη επίθεση των Θηβαίων, προβάλλει εμμέσως το πανελλήνιο όραμά του 

δια της αθηναϊκής συμμαχίας και καταδεικνύει την ρεαλιστική επιλογή που τελικά 

έχουν οι Θηβαίοι να μην υπονομεύσουν τις αθηναϊκές κινήσεις και συνταχθούν με 

τους Λακεδαιμονίους. 

Ἐγὼ δ᾽ οὔτε τοῖς συμμάχοις ἡγοῦμαι λυσιτελεῖν1 τοὺς ἀσθενεστέρους τοῖς κρείττοσι 

δουλεύειν, – γὰρ τὸν παρελθόντα χρόνον ὑπὲρ τούτων ἐπολεμήσαμεν –, οὔτε 

Θηβαίους εἰς τοῦτο μανίας ἥξειν2 ὥστ᾽ ἀποστάντας τῆς συμμαχίας Λακεδαιμονίοις 

ἐνδώσειν τὴν πόλιν, οὐχ ὡς πιστεύων τοῖς τούτων ἤθεσιν, ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ὅτι γιγνώσκουσιν 

ὡς δυοῖν θάτερον3 ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτοῖς, ἢ μένοντας ἀποθνῄσκειν καὶ πάσχειν οἷά 

περ ἐποίησαν, ἢ φεύγοντας4 ἀπορεῖν καὶ τῶν ἐλπίδων ἁπασῶν ἐστερῆσθαι. 

(Ἰσοκράτους Πλαταϊκὸς 34) 

Γ1.  Να μεταφραστεί το άνωθεν απόσπασμα. 
Μονάδες 10 

Γ2.  Τι είναι αυτό που θα συγκρατήσει τους Θηβαίους να υπονομεύσουν τις 
αθηναϊκές κινήσεις; 

Μονάδες 10 
Γ3.  Να δοθούν οι ζητούμενοι τύποι των κάτωθι λέξεων: 

Ἐγὼ: αιτιατική πληθυντικού στο γ’ πρόσωπο 
τοῖς κρείττοσι: να κλιθεί σε όλα τα γένη και στους δυο αριθμούς/να 
γραφούν και οι υπόλοιποι βαθμοί στο ίδιο γένος και αριθμό 
παρελθόντα: το β’ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου 
τούτων: δοτική ενικού θηλυκού γένους 
ἀποθνῄσκειν: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β’ 
πάσχειν: γ’ ενικό υποτακτικής αορίστου β’ 
φεύγοντας: οι μετοχές του αορίστου β’ 
τῶν ἐλπίδων: δοτική πληθυντικού 
τοὺς ἀσθενεστέρους: να μετατραπεί σε επίρρημα και να γραφούν όλοι οι 
βαθμοί παραθετικών του  

Μονάδες 10 
Γ4. α.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι κάτωθι λέξεις του κειμένου: τοὺς 

ἀσθενεστέρους, δουλεύειν, ὑπὲρ τούτων, μανίας, τῆς συμμαχίας, τὴν 
πόλιν, τούτων, τῶν ἐλπίδων,  ἁπασῶν. 

Μονάδες 7 

                                                           
1 λυσιτελεῖ (απρόσωπο): ωφελεί 
2 ἥκω (ἥξω): έχω έρθει 
3 δυοῖν θάτερον: το ένα από τα δύο 
4 φεύγω: εξορίζομαι 



 

 
 

Γ4. β.  ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ὅτι γιγνώσκουσιν ὡς δυοῖν θάτερον ……..ἐστερῆσθαι.: Στο 
απόσπασμα αυτό να αναγνωριστούν οι ονοματικές προτάσεις ως προς την 
φύση(είδος) και την θέση(συντακτικός ρόλος) τους. 

Μονάδες 3 
 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


