
                            ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

        Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 

                                                                Εισαγωγή 

 

1. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά 

από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη ωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν 

είναι λανθασμένη:  

 

α. Σο πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα είχε διάρκεια 10 χρόνων , από το 400-390 π.Φ. 

β. Ο ωκράτης μαζί με τον Καλλία βρέθηκε στο σπίτι του Ιπποκράτη, όπου 

φιλοξενείται ο διάσημος σοφιστής Πρωταγόρας.  

γ. Σο λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας ήταν ένα τμήμα από 500 δικαστές, που το 

αποτελούσαν οι πιο νέοι, σε ηλικία, πολίτες των Αθηνών.  

δ. Ο Πλάτωνας, αφού ολοκλήρωσε και τα τρία ταξίδια του , ίδρυσε την Ακαδημία. 

ε. Ο Πρωταγόρας παρουσιάζεται μεγαλόστομος και ρητορικός, ενώ δίνεται και η 

εικόνα του ως επιδεικτικά πολυμαθής. 

Μονάδες 10 

 

2. Πώς πέρασε ο ωκράτης τις τελευταίες του ημέρες μετά την καταδίκη του στο 

κελί και γιατί; 

Μονάδες 10 

3. Σι γνωρίζετε για την επαγωγική μέθοδο του ωκράτη; 

                                                                                                                  Μονάδες 10 

 

4.Γιατί ο ωκράτης δεν μπορεί να κατηγορηθεί ουσιαστικά περί αθεΐας;  

                                                                                                                                  Μονάδες 10 

5. Ποια η σημασία της επιλογής σύντομης εισαγωγής με τη μορφή διαλόγου που 

χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ο Πλάτωνας;                                                  Μονάδες 10 

 

6. Πώς ο ωκράτης απαντά στον Πρωταγόρα για να εκφράσει τις έντονες 

αμφιβολίες του;                                                                                                     Μονάδες 10 
  



                            ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι Αχαιοί εκφράζουν παράπονα στους Λακεδαιμονίους, γιατί δεν τηρούν τις 

συμμαχικές τους υποχρεώσεις. 

 

Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ Ἀχαιοὶ ἔχοντες Καλυδῶνα, ἣ τὸ παλαιὸν Αἰτωλίας ἦν, καὶ 

πολίτας πεποιημένοι τοὺς Καλυδωνίους, φρουρεῖν ἠναγκάζοντο ἐν αὐτῇ. Οἱ γὰρ 

Ἀκαρνᾶνες ἐπεστράτευον, καὶ τῶν Ἀθηναίων δὲ καὶ Βοιωτῶν συμπαρῆσάν τινες 

αὐτοῖς διὰ τὸ συμμάχους εἶναι. Πιεζόμενοι οὖν ὑπ᾽ αὐτῶν οἱ Ἀχαιοὶ πρέσβεις 

πέμπουσιν εἰς τὴν Λακεδαίμονα. Οἱ δ᾽ ἐλθόντες ἔλεγον ὅτι οὐ δίκαια πάσχοιεν  

ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων. Ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφασαν, ὑμῖν, ὦ ἄνδρες, ὅπως ἂν ὑμεῖς 

παραγγέλλητε συστρατευόμεθα καὶ ἑπόμεθα ὅποι ἂν ἡγῆσθε· ὑμεῖς δὲ 

πολιορκουμένων ἡμῶν ὑπὸ Ἀκαρνάνων καὶ τῶν συμμάχων αὐτοῖς Ἀθηναίων καὶ 

Βοιωτῶν οὐδεμίαν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθε. 

 

(Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 4,6,1-2) 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

συμπάρειμι: συμπαρευρίσκομαι 

ἕπομαι: ακολουθώ 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γ1. Να μεταφράσετε το κείμενο που σας δίνεται. 
(Mονάδες: 20) 

Γ2. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε τον τύπο που 

σας ζητείται: 

τοῦτο: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

πολίτας: την κλητική ενικού 

ἄνδρες: τη δοτική πληθυντικού 

ὑμεῖς: τον ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο 

ἐπιμέλειαν: τη γενική ενικού 

ἔχοντες: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα 

ἠναγκάζοντο: το γ΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου μέσης φωνής 

εἶναι: το γ΄ ενικό οριστικής  μέλλοντα 

πέμπουσιν: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή 

συστρατευόμεθα: το β΄ ενικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 
(Μονάδες: 10) 

Γ3.  Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι του κειμένου. 
(Μονάδες: 10) 

 

 

 
 

 

 


