
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 

  

Α΄. Αδίδακτο κείμενο. 

Να γίνεται ειρήνη πριν τον πόλεμο και όχι μετά την καταστροφή του πολέμου. 

 

 

ἀλλὰ μέντοι ὅτι μὲν πόλεμοι ἀεί ποτε γίγνονται καὶ ὅτι καταλύονται πάντες ἐπιστάμεθα, καὶ ὅτι 

ἡμεῖς, ἂν μὴ νῦν, ἀλλ’ αὖθίς ποτε εἰρήνης ἐπιθυμήσομεν. τί οὖν δεῖ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἀνα- 

μένειν, ἕως ἂν ὑπὸ πλήθους κακῶν ἀπείπωμεν, μᾶλλον ἢ οὐχ ὡς τάχιστα πρίν τι ἀνήκεστον 

γενέσθαι τὴν εἰρήνην ποιήσασθαι;  ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν τοιούτων τοὺς πλείους ἀπόρους παντάπασι 

γιγνομένους. ἃ χρὴ καὶ ἡμᾶς ὁρῶντας εἰς μὲν τοιοῦτον ἀγῶνα μηδέποτε καταστῆναι, ὥστ’ ἢ 

πάντα λαβεῖν ἢ πάντ’ ἀποβαλεῖν, ἕως δὲ καὶ ἐρρώμεθα καὶ εὐτυχοῦμεν, φίλους ἀλλήλοις 

γενέσθαι.  

Μέντοι: όμως, ἀεί ποτε: διαρκώς, καταλύομαι: σταματώ, αὖθίς: αμέσως, ἀπείπωμεν 

ἀπαγορεύω: κουράζομαι, εξαντλούμαι,  ἀνήκεστος: αθεράπευτος, ἀποβάλλω τι: χάνω κάτι, 

ρωννυμαι: είμαι υγιής 

 

(ΞΕΝ Ελλ 6.3.10–6.3.20) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Β’. Ερωτήσεις  

 

Β1. Να γράψετε την μετάφραση του κειμένου.  

(20 μονάδες)  

 

Β2.  Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

      πόλεμοι  :  κλητική ενικού  

      γίγνονται: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ 

        λαβεῖν: γ’ ενικό ευκτικής του ίδιου χρόνου 

        πλήθους: ονομαστική πληθυντικού 

        μᾶλλον: το ίδιο και στους υπόλοιπους βαθμούς 

        ποιήσασθαι: μετοχή ενεστώτα και στα τρία γένη 

        ὁρῶ: γ’ πληθυντικό παρατατικού 

        πλείους: το ίδιο στον άλλον αριθμό 

        τοιοῦτον: ίδια πτώση και αριθμό στο θηλυκό 

        ἀποβαλεῖν: β’ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου 

        καταλύονται: απαρέμφατο του ίδιου χρόνου 

 (10 μονάδες) 

          

Β3.   Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων του κειμένου: ἀνα- 

μένειν, κακῶν, γιγνομένους, ἀλλήλοις, ὁρῶντας, τὴν εἰρήνην . 

(5 μονάδες) 

Β4 .   «ὅτι μὲν πόλεμοι ἀεί ποτε γίγνονται» ,  «πρίν τι ἀνήκεστον γενέσθαι» :Να 

αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων ,  την συντακτική τους θέση  και την 

εκφορά τους .   

(5 μονάδες)  

 

 

Γ. Διδαγμένο κείμενο  

Ενότητα 1η (318e -320c) -  Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας;  

 

«Το μάθημα [το οποίο διδάσκω] είναι η εὐβουλία, η σωστή σκέψη και λήψη 

αποφάσεων τόσο για τα θέματα που αφορούν τα οἰκεῖα, την ιδιωτική ζωή, πώς 

δηλαδή να διευθετεί κανείς με τον καλύτερο τρόπο τα ζητήματα του οἴκου του, όσο 

και για τα θέματα που αφορούν την πόλη, ώστε να είναι κανείς όσο γίνεται πιο 

ικανός να πράξει και να μιλήσει για τα πολιτικά θέματα».  

«Άραγε», είπα εγώ [δηλ. ο Σωκράτης, που αφηγείται τη συζήτησή του με τον 

Πρωταγόρα σε τρίτο φίλο του],  «παρακολουθώ σωστά τα λεγόμενά σου; Γιατί απ’ 

ό,τι καταλαβαίνω, μιλάς για την πολιτική τέχνη και εννοείς πως αναλαμβάνεις να 

κάνεις τους άνδρες αγαθούς πολίτες».  



 

 

 

«Αυτό ακριβώς, Σωκράτη», είπε, «είναι το μάθημα που ισχυρίζομαι πως δ ιδάσκω».  

«Μάλιστα, ωραία τέχνη κατέχεις λοιπόν, αν βέβαια την κατέχεις πραγματικά», 

είπα εγώ. «Εγώ πάντως, θα σου πω αυτό που σκέφτομαι. Γιατί εγώ δεν θεωρούσα, 

Πρωταγόρα, πως αυτό είναι κάτι που διδάσκεται.  Αφού όμως το λες εσύ, εγώ δεν 

μπορώ να το αμφισβητήσω. Αλλά το σωστό εκ μέρους μου είναι να πω για ποιο λόγο 

νομίζω πως δεν πρόκειται για κάτι που διδάσκεται και γιατί δεν μπορούν οι 

άνθρωποι να το μεταδώσουν σε άλλους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν θεωρώ, όπως και 

οι άλλοι Έλληνες, πως οι Αθηναίοι είναι σοφοί. Και βλέπω ότι, όποτε 

συγκεντρωνόμαστε στην εκκλησία του δήμου, όταν η πόλη πρόκειται να εκτελέσει 

κάποιο έργο οικοδομικό, καλούμε τους οικοδόμους ως συμβούλους στην οικοδομία, 

κι όταν πάλι πρόκειται για ναυπηγικό έργο, καλούμε τους ναυπηγούς, και με τον 

ίδιο τρόπο πράττουμε όταν πρόκειται για όλα τα αντίστοιχα έργα, για όσα δηλαδή 

θεωρείται πως είναι διδακτά και μπορεί κάποιος να τα μάθει με κατάλληλα 

μαθήματα. Εάν επιχειρήσει δε κάποιος άλλος να δώσει τη συμβουλή του στον δήμο, 

κάποιος που οι άνθρωποι δεν τον θεωρούν τεχνίτη σχετικό, η συνέλευση δεν τον 

αποδέχεται, ακόμα κι αν είναι και ωραίος και πλούσιος και από μεγάλη οικογένεια. 

Αντίθετα, τον κοροϊδεύουν και του φωνάζουν, μέχρι αυτός που τόλμησε να μιλήσει 

να φύγει μόνος του τρομοκρατημένος ή μέχρι να τ ον σύρουν οι τοξότες και να τον 

βγάλουν σηκωτό, με διαταγή των πρυτάνεων. Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν 

[οι Αθηναίοι] ότι εξαρτώνται από κάποια συγκεκριμένη τεχνογνωσία, έτσι 

ενεργούν. Όταν όμως πρέπει να αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που αφορά τη διοίκηση 

της πόλεως, σηκώνεται και δίνει τις συμβουλές του γι’ αυτό εξίσου και ο οικοδόμος, 

και ο σιδεράς, και ο έμπορος ή ο ναυτικός, και ο πλούσιος, και ο φτωχός, και αυτός 

που είναι από μεγάλο γένος, και αυτός που δεν είναι από κάποια γενιά σπουδαία. 

Και κανένας  δεν τους ψέγει γι’ αυτό, όπως τους προηγούμενους: γιατί εσύ, χωρίς 

να έχεις διδαχτεί από πουθενά αυτό το πράγμα και χωρίς να έχεις δάσκαλο σ’ αυτό 

το θέμα, θέλεις τώρα να δώσεις και συμβουλές. Άρα, είναι προφανές πως δεν 

θεωρούν ότι το πράγμα αυτό είναι κ άτι που διδάσκεται.  

Αυτή τη στάση φυσικά δεν την έχει μόνο η συνέλευση της πόλης μας, αλλά και στο 

ιδιωτικό επίπεδο [βλέπουμε ότι] οι πιο σοφοί και οι άριστοι των πολιτών μας δεν 

μπορούν να μεταβιβάσουν αυτή την αρετή που έχουν οι ίδιοι σε άλλους. Ο 

Περικλής, ας πούμε, ο πατέρας των νεαρών από ‘δω, τους μόρφωσε καλά στα 

θέματα που εξαρτώνται από τους δασκάλους. Αλλά στα θέματα στα οποία ο ίδιος 

είναι σοφός, ούτε αυτός τους εκπαιδεύει ούτε σε άλλους έδωσε τους γιους του να 

τους εκπαιδεύσουν. Κι αυτοί,  τριγυρίζουν και βόσκουν, σαν ζώα λυμένα, όπου τύχει 

να συναντήσουν από μόνοι τους την αρετή. Κι αν θέλεις, δες και τον Κλεινία, τον 

μικρό αδελφό του Αλκιβιάδη από ‘δω. Αυτόν τον είχε στην κηδεμονία του ο 

Περικλής και,  φοβούμενος μήπως τον χαλάσει ο Αλκιβιάδης, τ ον πήρε από αυτόν 

και ανέθεσε στον Αρίφρονα να τον μορφώσει. Και πριν κλείσουν έξι μήνες, ο 

Αρίφρονας του τον έδωσε πίσω, μη ξέροντας τι να κάνει μαζί του. Και άλλους 

πάμπολλους έχω να σου απαριθμήσω, οι οποίοι, ενώ ήταν οι ίδιοι αγαθοί, δεν 

μπόρεσαν ποτέ τους να βελτιώσουν κανέναν ούτε από τους συγγενείς τους ούτε 

από τους ξένους. Εγώ λοιπόν, Πρωταγόρα, έχοντας υπόψη μου αυτά τα γεγονότα, 

δεν θεωρώ πως η αρετή είναι διδακτή. Επειδή όμως σε ακούω να το υποστηρίζεις 



 

 

 

εσύ, κάμπτομαι και πιστεύω πως κάτι θα εννοείς, αφού θεωρώ πως έχεις μεγάλη 

πείρα σε πολλά ζητήματα, και πολλά έχεις μάθει και πολλά επίσης έχεις 

ανακαλύψει μόνος σου. Αν λοιπόν μπορείς να μας αναλύσεις με τρόπο εναργέστερο 

γιατί η αρετή είναι διδακτή, μη μας αρνηθείς και κάνε το».  

«Όχι, Σωκράτη»,  είπε, «δεν θα σας αρνηθώ. Αλλά, τι προτιμάς από τα δύο; Να σας 

το αναλύσω με έναν μύθο, όπως κάνουν οι γεροντότεροι στους νέους, ή να 

αναπτύξω το ζήτημα σε μια διάλεξη;»  

Πολλοί από αυτούς που κάθονταν κοντά είπαν αμέσως να αναπτύξει το θέμα με 

όποιον από τους δύο τρόπους θέλει.  

«Εγώ νομίζω», είπε εκείνος, «πως είναι πιο χαριτωμένο να σας πω έναν μύθο».  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Γ1 .   Πώς χρησιμοποίησε ο Σωκράτης την ειρωνεία και σε τι διαφέρει η 

αμφισβήτηση  του Σωκράτη από  αυτή των σοφιστών;   

(10 μονάδες)  

Γ2 .  Τι γνωρίζετε για τη διαλεκτική μέθοδο του Σωκράτη;   

(10 μονάδες)  

Γ3 .  Τι γνωρίζετε για το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα (398 -390 π.Χ.) στην Κάτω  

Ιταλία και τη Σικελία ;   

(10 μονάδες)  

Γ4 .  Ποιο το περιεχόμενο της «εὐβουλίας» σύμφωνα με  τον Πρωταγόρα; 

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του τρόπου ζωής των Αθηναίων πολιτών;  

(15 μονάδες)  

Γ5 .  Παρουσιάστε το δεύτερο επιχείρημα του Σωκράτη και αξιολογήστε το.  

(10 μονάδες)  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 


