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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑÏΟΥ 2019 

 

Α΄. Αδίδακτο κείμενο. 

O Τιμόλαος πιστεύει ότι οι Λακεδαιμόνιοι γίνονται ισχυρότεροι με τη βοήθεια 

των συμμάχων τους. 

 

ἐπεὶ δ’ ἐξῇσαν μὲν οἱ Λακεδαιμόνιοι, συνειλεγμένοι δ’ ἦσαν οἱ ἐναντίοι, 

συνελθόντες ἐβουλεύοντο πῶς ἂν τὴν μάχην συμφορώτατα σφίσιν αὐτοῖς 

ποιήσαιντο. [4.2.11] Τιμόλαος μὲν δὴ Κορίνθιος ἔλεξεν· Ἀλλ’ ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη, ὦ 

ἄνδρες σύμμαχοι, ὅμοιον εἶναι τὸ τῶν Λακεδαιμονίων πρᾶγμα οἷόνπερ τὸ τῶν 

ποταμῶν. οἵ τε γὰρ ποταμοὶ πρὸς μὲν ταῖς πηγαῖς οὐ μεγάλοι εἰσὶν ἀλλ’ 

εὐδιάβατοι, ὅσῳ δ’ ἂν πορρωτέρω γίγνωνται, ἐπεμβάλλοντες ἕτεροι ποταμοὶ 

ἰσχυρότερον αὐτῶν τὸ ῥεῦμα ποιοῦσι, [4.2.12] καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ὡσαύτως, 

ἔνθεν μὲν ἐξέρχονται, αὐτοὶ μόνοι εἰσί, προϊόντες δὲ καὶ παραλαμβάνοντες τὰς 

πόλεις πλείους τε καὶ δυσμαχώτεροι γίγνονται. ὁρῶ δ’ ἔγωγε, ἔφη, καὶ ὁπόσοι 

σφῆκας ἐξαιρεῖν βούλονται, ἐὰν μὲν ἐκθέοντας τοὺς σφῆκας πειρῶνται θηρᾶν, 

ὑπὸ πολλῶν τυπτομένους· ἐὰν δ’ ἔτι ἔνδον ὄντων τὸ πῦρ προσφέρωσι, πάσχοντας 

μὲν οὐδέν, χειρουμένους δὲ τοὺς σφῆκας. ταῦτ’ οὖν ἐνθυμούμενος ἡγοῦμαι 



 

 

κράτιστον εἶναι μάλιστα μὲν ἐν αὐτῇ, εἰ δὲ μή, ὅτι ἐγγύτατα τῆς Λακεδαίμονος τὴν 

μάχην ποιεῖσθαι. 

(Ξενοφ., Ελλ., 4, 2, 10-12) 

ἐξῇσαν<ἐξέρχομαι, πόρρω: μακριά, ἔνθεν: από εκεί, προϊόντες<πρόειμι: προχωρώ, 

παραλαμβάνω τάς πόλεις: παραλαμβάνω στρατό από τις συμμαχικές πόλεις, 

ἐκθέοντας<ἐκδράμω: εξορμώ, τύπτομαι: τσιμπιέμαι από κεντρί, χειροῦμαι: σκοτώνω, 

πειρῶμαι: προσπαθώ, ἐνδον: μέσα 

 

Β’. Ερωτήσεις 

1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο του παρακάτω χωρίου: «ἐπεὶ δ’ ἐξῇσαν… 

δυσμαχώτεροι γίγνονται». 

Μονάδες 10  

2. Ο Ξενοφών χρησιμοποιεί στο κείμενο δυο παρομοιώσεις. Ποιες είναι αυτές 

και για ποιον λόγο χρησιμοποιεί την καθεμιά; 

Μονάδες 10 

3. α) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

ἔλεξεν: ο ίδιος τύπος στην ευκτική 

εἰσὶν : η μετοχή ίδιου χρόνου στην δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους 

ἐπεμβάλλοντες : γ’ πληθυντικό Μέλλοντα 

ποιοῦσι: γ’ πληθυντικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο 

πάσχοντας : β’ πληθυντικό Αορίστου β’ 

βούλονται: β’ ενικό Υποτακτικής Παρακειμένου 

πρᾶγμα : δοτική ενικού 

μεγάλοι : να γραφούν τα υπόλοιπα παραθετικά και στα τρία γένη στην 

αιτιατική πληθυντικού 

πορρωτέρω : να γραφούν τα υπόλοιπα παραθετικά 



 

 

πόλεις : γενική ενικού 

πολλῶν: να γραφούν τα παραθετικά του επιρρήματος 

Μονάδες 10 

4. α)Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: συνελθόντες, ἐμοὶ, 

εἶναι, τῶν Λακεδαιμονίων, ὅμοιον, ἕτεροι, εὐδιάβατοι. 

Μονάδες 5 

β. «ἐπεὶ δ’ ἐξῇσαν μὲν οἱ Λακεδαιμόνιοι, συνειλεγμένοι δ’ ἦσαν οἱ ἐναντίοι, 

συνελθόντες ἐβουλεύοντο πῶς ἂν τὴν μάχην συμφορώτατα σφίσιν αὐτοῖς 

ποιήσαιντο. [4.2.11] Τιμόλαος μὲν δὴ Κορίνθιος ἔλεξεν· Ἀλλ’ ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη, 

ὦ ἄνδρες σύμμαχοι, ὅμοιον εἶναι τὸ τῶν Λακεδαιμονίων πρᾶγμα οἷόνπερ 

τὸ τῶν ποταμῶν.»: Στην παραπάνω περίοδο να βρείτε τις δευτερεύουσες 

προτάσεις και να αναγνωρίσετε τον συντακτικό τους ρόλο και να 

δικαιολογήσετε την εκφορά τους. 

Μονάδες 5 

 

 

Πλάτωνος Πολιτεία 519c-520a 

 Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι 

ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ 

ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ 

ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.  

Τὸ ποῖον δή;  

Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς 

δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε 

σπουδαιότεραι. 

 Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν 

ἄμεινον;  

Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν 

πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, 

συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς 

ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους 



 

 

ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα 

καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. 

 Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ.  

Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν τοὺς παρ’ ἡμῖν φιλοσόφους 

γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων 

ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν.  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. Με βάση το κείμενο που προηγείται να επαληθεύσετε και να διαψεύσετε το 

περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

α Έργο των ιδρυτών της Πολιτείας είναι να εκπαιδεύσουν τη γενιά των 

φυλάκων. 

β Ο δρόμος για την κατάκτηση του αγαθού είναι δύσκολος και ανηφορικός. 

γ Μέλημα του νόμου είναι η συνολική ευτυχία. 

δ Οι λειτουργίες του νόμου είναι δύο, η παιδαγωγική και η κοινωνική. 

ε Ο νόμος μπορεί να αφήνει τους πολίτες απόλυτα ελεύθερους για να ενεργούν 

όπως αυτοί θέλουν 

Μονάδες 10 

 Β1. Ο Πλάτων, για να παρουσιάσει το αγαθό και την πορεία προς την κατάκτησή του, 

χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω φράσεις: α) «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα 

ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον», β) «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν» και γ) «ἀναβῆναι 

ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν». Να αναλύσετε το νόημα αυτών των φράσεων στο κείμενο του 

Πλάτωνα. Μονάδες 15  

Β2. Αφού διαβάσετε το χωρίο «Ἐπελάθου […] τῆς πόλεως», να απαντήσετε με βάση 

αυτό στα δύο επόμενα ερωτήματα: α. Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου; (μονάδες 3) 

β. Με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει; (μονάδες 12)  

Μονάδες 15  

Β3. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

α Όταν ο κακούργος κηφήνας με τη βοήθεια του δήμου αναλάβει την εξουσία 

εγκαθιδρύει ένα ανάπηρο πολίτευμα , τη δημοκρατία. 

β Οι φύλακες επίκουροι επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα. 



 

 

γ Δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές σύμφωνα με τον Σωκράτη. 

δ Ο χρόνος συγγραφής της Πολιτείας είναι το 421 π.Χ. 

ε Οι δύο βασικοί συνομιλητές της Πολιτείας είναι ο Σωκράτης και ο Γλαύκων. 

Μονάδες10 

 

Β4.Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής με μια λέξη του 
κειμένου: 

Όραμα, νομικός , ποίημα, βούληση, επανδρώνω 

Μονάδες 10 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


