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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου 20-21 
῎Ηδη δέ τινων ᾐσθόμην͵ ὦ βουλή͵ καὶ διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι͵ ὅτι νεώτερος ὢν 
ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ. Ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάσθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ 
πραγμάτων δημηγορῆσαι͵ ἔπειτα μέντοι καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι 
τοῦ δέοντος͵ ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος͵ ὅτι οὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς 
πόλεως πράττοντεςἋμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληθῆ χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους 
μόνους <τινὸς> ἀξίους νομίζοντας εἶναι, ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τὴν γνώμην ἔχοντας 
τίς οὐκ ἂν ἐπαρθείη πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; Ἒτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις 
ἄχθοισθε; Οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν κριταί εἰσιν͵ ἀλλ΄ ὑμεῖς. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. Ο Μαντίθεος παραθέτει στον επίλογο και ένα άλλο στοιχείο της εναντίον του 

δυσαρέσκειας: ποιο είναι αυτό και πώς απαντά στους κατηγόρους του;  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Β1.  Να σχολιάσετε τον επίλογο ως τον σκοπό που υπηρετεί.  

5 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 

 

 

 



Β2.  α)  Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τις λέξεις του κειμένου 

(Β΄ στήλη) με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια: 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. σχέση α) πράττω 

2. αχθοφόρος  

3. πρακτικός β) ἄχθομαι 

4. αγωγή  

5. πράξη γ) ἔχω 

6. επαχθής  

7. έπαρση  

β)  δήμῳ, δημηγορῆσαι, ἐνθυμούμενος, ἀξίους, γνώμην: Να γράψετε μία 

ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Γ.  Λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία από τον επίλογο του Μαντίθεου και τα 
στοιχεία που αναφέρει ο Θουκυδίδης στο απόσπασμα που ακολουθεί να 
σκιαγραφήσετε τον άριστο πολίτη. 

Οι ίδιοι, εμείς, φροντίζομε και τις ιδιωτικές μας υποθέσεις και τα δημόσια 
πράγματα κι ενώ ο καθένας μας φροντίζει τις δουλειές του, τούτο δεν μας 
εμποδίζει να κατέχομε και τα πολιτικά. Μόνο εμείς θεωρούμε πως είναι όχι 
μόνον αδιάφορος, αλλά και άχρηστος εκείνος που δεν ενδιαφέρεται στα 
πολιτικά. Εμείς οι ίδιοι κρίνομε και αποφασίζομε για τα ζητήματά μας και 
θεωρούμε πως ο λόγος δεν  βλάφτει το έργο. Αντίθετα, πιστεύομε πως βλαβερό 
είναι το να αποφασίζει κανείς χωρίς να έχει φωτιστεί.  

Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Β 40.2-3 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 



Δ.  Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμία 
από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν 
είναι λανθασμένη: 

1. Ο Σωκράτης ήταν άθεος, δεν ήταν όμως είρωνας. 
2. Στην αμφισβήτηση έμοιαζε με τους σοφιστές. 
3. Η αμφισβήτηση του Σωκράτη καταλήγει τραγική και τερατώδης. 
4. Ο Σωκράτης αναζητά τη βαθύτερη αλήθεια των πραγμάτων. 
5. Η σωκρατική διαλεκτική στηρίζεται στη σταδιακή, βήμα – βήμα, αναίρεση 

των θέσεων του συνομιλητή. 
6. Ο Σωκράτης οδηγεί τους συνομιλητές του στην ακραία συνέπεια των 

θέσεων τους. 
7. Σκοπός τη διαλεκτικής είναι να φτάσει ο αντίπαλος στη ανακάλυψη της 

αλήθειας. 
8. Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν την αλήθεια, τις Ιδέες. 
9. Ο Σωκράτης κατέβασε τη φιλοσοφία στη γη. 
10. Ο Σωκράτης ήταν ο μόνος φιλόσοφος που ασχολήθηκε με ηθικά 

ζητήματα. 
11. Ο Σωκράτης επιδίωξε να καθοριστεί αυστηρά και αμετάκλητα κάθε 

έννοια καλού, αρετής και σοφίας. 
12. Ο Σωκράτης αναζήτησε την ουσία της ηθικής και όχι τα ηθικά φαινόμενα. 
13.  Η επαγωγική μέθοδος του Σωκράτη έχει ως στόχο της τη διατύπωση ενός 

ορισμού. 
14. Η λογική σκέψη είναι ο μοναδικός οδηγός προς την αλήθεια. 
15. Ο Λύκων ήταν ποιητής. 
16. Ο Άνυτος ήταν ρήτορας 
17. Η αρχαία ελληνική θρησκεία είχε ιερά βιβλία και επίσημο δόγμα. 
18. Στα Ελευσίνια μυστήρια οι ιέρειες εκλέγονταν από το λαό. 
19. Δίκη για ασέβεια είχε υποστεί και ο Αναξαγόρας. 
20. Η κατηγορία για διαφθορά των νέων ήταν η πραγματική αιτία της δίωξης 

του Σωκράτη. 
21. Ο Χαρμίδης ήταν θείος του Πλάτωνα. 
22. Ο Κριτίας ανήκε στους Τριάκοντα Τύραννους. 
23. Ο Σωκράτης αντιπρότεινε ως ποινή στους δικαστές την ισόβια σίτισή του 

στο Πρυτανείο. 
24. Η περιουσία του Σωκράτη δεν ξεπερνούσε τις 30 μνες. 
25. Ο Σωκράτης θανατώθηκε με το πέρας της δίκης του. 

 

25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 

 



Αδίδακτο Κείμενο : Αδίδακτο Κείμενο  Ξενοφών Κύρου Ανάβασις 

3.2.18 – 3.2.19  

εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, τοῖς δὲ 

πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμήθητε ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς 

οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί εἰσιν ἄνθρωποι. ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχῃ 

οὐδεὶς πώποτε οὔτε δηχθεὶς οὔτε λακτισθεὶς ἀπέθανεν, οἱ δὲ 

ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ὅ τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται. 

οὐκοῦν τῶν ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ᾽ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός 

ἐσμεν. οἱ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππων κρέμανται φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς 

μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν. ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς βεβηκότες πολὺ 

μὲν ἰσχυρότερον παίσομεν, ἤν τις προσίῃ, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅτου ἂν 

βουλώμεθα τευξόμεθα. ἑνὶ δὲ μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς [ἡμᾶς]. 

φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ ἡμῖν. 

Λεξιλόγιο 

ἀθυμέω –ῶ : απογοητεύομαι, στενοχωρούμαι 

δηχθεὶς: μετοχή παθητ. Αορίστου του δάκνω: δαγκώνω 

λακτισθείς: μετοχή παθητ. Αορίστου του λακτίζω: κλωτσώ 

παίω: χτυπώ 

 

 

 

 

 



Παρατηρήσεις 

 

Γ.1. Να μεταφράσετε στη νεοελληνική γλώσσα το χωρίο του 

αδίδακτου κειμένου: «εἰ δέ τις ὑμῶν … ἀλλὰ καὶ τὸ 

καταπεσεῖν» 

         Μονάδες 10 

Γ.2. Γιατί η έλλειψη ιππέων δεν αποτελεί μειονέκτημα για το 

στρατό και ποιο είναι το μοναδικό πλεονέκτημα των ιππέων 

έναντι των οπλιτών κατά τον ομιλητή; 

        Μονάδες 10 

Γ.3. α. ἀπέθανεν, γίγνηται, προέχουσιν, καταπεσεῖν: στα 

παραπάνω ρήματα να γράψετε το β ενικό προστακτικής 

αορίστου Β στη φωνή που βρίσκεται το καθένα 

         Μονάδες 4 

Γ.3. β.  ἱππεῖς, ἄνδρες, μάχαις: Να γραφεί η κλητική ενικού και 

η αιτιατική πληθυντικού των παραπάνω ουσιαστικών.  

         Μονάδες 6 

Γ.4. ὑμῶν, οἱ ποιοῦντες, τῶν ἱππέων, τὸ καταπεσεῖν, αὐτοῖς: Να 

αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι. 

         Μονάδες 10 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


