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∆ιδαγµένο κείµενο
Πλάτωνοσ Πολιτεία 519Β . 520Α
Τί δέ; τόδε οὐκ εἰκόσ, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ
τῶν προειρηµένων, µήτε τοὺσ ἀπαιδεύτουσ καὶ
ἀληθείασ
ἀπείρουσ
ἱκανῶσ
ἄν
ποτε
πόλιν
ἐπιτροπεῦσαι, µήτε τοὺσ ἐν παιδείᾳ ἐωµένουσ
διατρίβειν διὰ τέλουσ, τοὺσ µὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ
οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζοµένουσ δεῖ ἅπαντα
πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δηµοσίᾳ, τοὺσ δὲ
ὅτι ἑκόντεσ εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούµενοι ἐν
µακάρων νήσοισ ζῶντεσ ἔτι ἀπῳκίσθαι;
Ἀληθῆ, ἔφη.
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.

Α1. Από το κείµενο που σασ δίνεται να γράψετε στο
τετράδιό σασ τη µετάφραση του αποσπάσµατοσ: «Τί
δέ; ... ὃ νῦν ἐπιτρέπεται».
Μονάδεσ 10
Β1. «τὸ ἀγαθὸν»: Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο
του όρου και να αναφέρετε τισ λέξεισ που
χρησιµοποιεί ο Πλάτωνασ για να χαρακτηρίσει τη
φύση του και να καταδείξει την πορεία του προσ
αυτό.
Μονάδεσ 15
Β2. Να αναφέρετε τουσ σκοπούσ του νόµου όπωσ
παρουσιάζονται στην Πολιτεία «ὅτι νόµῳ… ἐπὶ τὸν
σύνδεσµον τῆσ πόλεωσ» και στο µεταφρασµένο
απόσπασµα
από
τον
Πρωταγόρα.
Επίσησ
να

παρουσιάσετε τα µέσα που
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.

χρησιµοποιεί

για

να

Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρεσ] από
τουσ δασκάλουσ, η πόλη, µε τη σειρά τησ, τουσ
αναγκάζει να µάθουν τουσ νόµουσ και να ζουν
σύµφωνα µε αυτούσ, ώστε να µην ενεργούν από µόνοι
τουσ και όπωσ νοµίζουν οι ίδιοι […]. Έτσι, και η πόλη,
υπογραµµίζοντασ τουσ νόµουσ, αυτά τα επινοήµατα
των καλών, παλαιῶν νοµοθετῶν, αναγκάζει και όσουσ
ασκούν ένα αξίωµα και όσουσ άρχονται να
συµµορφώνονται µε αυτούσ. Εκείνοσ δε ο οποίοσ τουσ
παραβαίνει, υφίσταται κυρώσεισ και οι κυρώσεισ
αυτέσ ονοµάζονται, και σε σασ εδώ [δηλ. στην Αθήνα]
και σε πολλά άλλα µέρη, εὐθύνεσ, λεσ και η
δικαιοσύνη ξαναβάζει [τον παραβάτη] στην ευθεία.
Ενώ λοιπόν είναι τόσο µεγάλη η προσπάθεια που
καταβάλλεται για την αρετή και στο ιδιωτικό και στο
δηµόσιο επίπεδο, εσύ Σωκράτη εκπλήττεσαι και
απορείσ αν η αρετή είναι διδακτή; Το εκπληκτικό
όµωσ θα ήταν µάλλον το να µην µπορεί να διδαχθεί η
αρετή.
Μονάδεσ 15
Β3. α) Να αναφέρετε τισ απόψεισ περί δικαιοσύνησ
του Γλαύκωνα και του Σωκράτη όπωσ διατυπώνονται
στην Πλατωνική Πολιτεία.
β) Να εξηγήσετε τον τρόπο µε τον οποίο στισ
φαύλεσ πολιτείεσ γίνεται η µετάβαση από τη
∆ηµοκρατία στην Τυραννίδα και να παρουσιάσετε τα
χαρακτηριστικά του τυραννικού ανθρώπου.
Μονάδεσ 10
Β4. Για καθεµιά από τισ παρακάτω λέξεισ να γράψετε
στο τετράδιό σασ µία λέξη του κειµένου ετυµολογικά

συγγενή:
σκοπόσ.

ζωτικόσ,

εξήγηση,

αντίφαση,

αληθήσ,

Μονάδεσ 10

Αδίδακτο κείµενο
Ξενοφῶντοσ Ἑλληνικά 7, 5, 26.27
Τούτων δέ πραχθέντων τοὐναντίον ἐγεγένητο οὗ
ἐνόµισαν πάντεσ ἄνθρωποι ἔσεσθαι. Συνεληλυθυίασ
γάρ σχεδόν ἁπάσησ τῆσ Ἑλλάδοσ καί ἀντιτεταγµένων,
οὐδείσ ἦν ὃστισ οὐκ ᾤετο, εἰ µάχη ἔσοιτο, τούσ µέν
κρατήσαντασ ἄρξειν, τούσ δέ κρατηθέντασ ὑπηκόουσ
ἔσεσθαι˙ ὁ δέ θεόσ οὕτωσ ἐποίησεν ὥστε ἀµφότεροι µέν
τροπαῖον ὡσ νενικηκότεσ ἐστήσαντο, τούσ δέ
ἱσταµένουσ οὐδέτεροι ἐκώλυον, νεκρούσ δέ ἀµφότεροι
µέν
ὡσ
νενικηκότεσ
ὑποσπόνδουσ
ἀπέδοσαν,
ἀµφότεροι
δέ
ὡσ
ἡττηµένοι
ὑποσπόνδουσ
ἀπελάµβανον, νενικηκέναι δέ φάσκοντεσ ἑκάτεροι
οὔτε χώρᾳ οὔτε πόλει οὔτ΄ἀρχῇ οὐδέτεροι οὐδέν πλέον
ἔχοντεσ ἐφάνησαν ἤ πρίν τήν µάχην γενέσθαι.
............
τ ό τ ρ ό πα ι ο ν – τ ρ ο πα ῖ ο ν = µ ν ηµ ε ί ο ν ί κ ησ
ἑ κ ά τ ε ρ ο σ = ο κ αθ έ ν α σ (α πό τ ο υ σ δ υ ο )
πλέον ἔχω = πλεονεκτώ
τ ο ύ σ ν ε κ ρ ο ύ σ ὑ π ο σ π ό ν δ ο υ σ ἀ πο δ ί δ ωµ ι = µ ε α ν α κ ωχ ή δ ί ν ω τ ο υ σ
ν ε κ ρ ο ύ σ γ ι α τ α φή .

Γ1. Να µ ετα φραστεί το απόσπασµα.
Μονάδεσ 20
Γ2. Να γράψετε τουσ ζητούµενουσ τύπουσ για καθεµιά
από τισ παρακάτω λέξεισ του κειµένου:

ὅστισ
ἁπάσησ

:
:

πόλει
πλέον

:
:

τούσ κρατηθέντασ

:

συνεληλυθυίασ

:

ἀπέδοσαν

:

φάσκοντεσ

:

ἐφάνησαν

:

ἔχοντεσ

:

γενική ενικού στο ίδιο γένοσ.
γενική πληθυντικού στο ίδιο
γένοσ.
αιτιατική ενικού.
αιτιατική πληθυντικού
θηλυκού στον ίδιο βαθµό.
δοτική πληθυντικού στο ίδιο
γένοσ.
β’ ενικό Προστακτικήσ
Αορίστου β’.
β’ ενικό Οριστικήσ Αορίστου
β’.
γ’ πληθυντικό Οριστικήσ
Ενεστώτα.
β’ ενικό Προστακτικήσ
Παθητικού Αορίστου β’.
γ’ ενικό Ευκτικήσ Αορίστου β’.
Μονάδεσ 10

Γ3α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθεσ
λέξεισ: ὡσ νενικηκότεσ (το πρώτο), ὑποσπόνδουσ (το
πρώτο), χώρᾳ, ἔχοντεσ, τήν µάχην.
Μονάδεσ 5
Γ3β.
Τούτων
πραχθέντων:
Να
αναγνωριστεί
συντακτικά η µετοχή και να τραπεί στην αντίστοιχη
επιρρηµατική δευτερεύουσα πρόταση.
Μονάδεσ 2
Γ3γ.
Ο
εξαρτηµένοσ
υποθετικόσ
λόγοσ
να
αναγνωριστεί και να τραπεί στον ευθύ: … εἰ µάχη
ἔσοιτο, τούσ µέν κρατήσαντασ ἂρξειν, τούσ δέ
κρατηθέντασ ὑπηκόουσ ἔσεσθαι.
Μονάδεσ 3
Οδηγίεσ προσ υποψηφίουσ

1.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα
θέµατα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σασ στο πάνω µέροσ των
φωτοαντιγράφων, αµέσωσ µόλισ σασ παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
3. Κατά την αποχώρησή σασ να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σασ σε όλα τα θέµατα.
5. Να γράψετε τισ απαντήσεισ σασ µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο
στυλό.
6. ∆ιάρκεια εξέτασησ: τρεισ (3) ώρεσ µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνοσ δυνατήσ αποχώρησησ: µετά τη 10.00΄ πρωινή.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

