
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :Αρχαία Ελληνικά –  Αδίδακτο Κείμενο  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Μαρτίου  2022   

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  3 ώρες  

Αδίδακτο Κείμενο  :  Πλάτων Απολογία Σωκράτους 33 a – b 

Ο Σωκράτης περιγράφει στο δικαστήριο ποια σχέση είχε με τους νέους και αν τους δίδασκε 

όπως οι επαγγελματίες δάσκαλοι.   

ἀλλ᾽ ἐγὼ διὰ παντὸς τοῦ βίου δημοσίᾳ τε εἴ πού τι ἔπραξα τοιοῦτος 

φανοῦμαι, καὶ ἰδίᾳ ὁ αὐτὸς οὗτος, οὐδενὶ πώποτε συγχωρήσας οὐδὲν 

παρὰ τὸ δίκαιον οὔτε ἄλλῳ οὔτε τούτων οὐδενὶ οὓς δὴ διαβάλλοντες ἐμέ 

φασιν ἐμοὺς μαθητὰς εἶναι.  ἐγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς  πώποτ᾽ 

ἐγενόμην· εἰ δέ τίς μου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος ἐπιθυμοῖ 

ἀκούειν, εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ πώποτε ἐφθόνησα, 

οὐδὲ χρήματα μὲν λαμβάνων διαλέγομαι μὴ λαμβάνων  δὲ οὔ, ἀλλ᾽ 

ὁμοίως καὶ πλουσίῳ καὶ πένητι παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾶν, καὶ ἐάν τις 

βούληται ἀποκρινόμενος ἀκούειν ὧν ἂν λέγω .  καὶ τούτων ἐγὼ εἴτε τις 

χρηστὸς γίγνεται εἴτε μή, οὐκ ἂν δικαίως τὴν αἰτίαν ὑπέχοιμι, ὧν μήτε 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ὑπεσχόμην μηδενὶ μηδὲν πώποτε μάθημα μήτε ἐδίδαξα· εἰ δέ τίς φησι 

παρ᾽ ἐμοῦ πώποτέ τι μαθεῖν ἢ ἀκοῦσαι ἰδίᾳ ὅτι μὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες,  

εὖ ἴστε ὅτι οὐκ ἀληθῆ λέγει.».  

Λεξιλόγιο  

φθονῶ + δοτική: αρνούμαι σε κάποιον κάτι από φθόνο  

Παρατηρήσεις:  

Γ.1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: « ἐγὼ δὲ 

διδάσκαλος  … ὧν ἂν λέγω» (Μονάδες 20) 

Γ.2. Επιβεβαιώνει ή αρνείται και με ποιον τρόπο ο Σωκράτης πως υπήρξε 

κατ’ επάγγελμα δάσκαλος των νεαρών Αθηναίων ;   (Μονάδες 10)  

Γ.3 Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται                                    (μονάδες 10)  

 διαβάλλοντες :  β πληθ υποτακτική  Αορίστου Β στην ίδια φωνή  

 λαμβάνων β ενικό προστακτικής Αορίστου Β στην ίδια φωνή.   

 ἐπιθυμοῖ:  μετοχή Ενεστώτα ΕΦ στο ουδέτερο γένος  

 ἐφθόνησα: β ενικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 ἐρωτᾶν :  β ενικό ευκτικής Ενεστώτα ΕΦ και γ πληθυντικό οριστικής 

Παρατατικού ΜΦ  

 μαθητάς :  κλητική ενικού  και δοτική πληθυντικού  

 χρήματα:  δοτική ενικού  

 οὗτος:  γενική πληθυντικού το ίδιο γένος  

Γ.4.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι:  ἰδίᾳ,  οὐδενὸς ,  ἀκούειν ,  μὴ 

λαμβάνων ,  ἐρωτᾶν ,  .                                                                (μονάδες 10)  

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


