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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
‘’ΠΟΛΙΤΕΙΑ’’ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ 519Β-D
519Β & 519D- 520Α
Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ,, τῶν
τ
οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις
σεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι
πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν
σθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι
ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδ
πειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρ
πιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν
ἐπιτρέπεται.
Τὸ ποῖον δή;
Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν
νειν καὶ
κα μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν
νειν παρ’ ἐκείνους τοὺς
δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν
ν παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν,
ν, εἴτε
ε
φαυλότεραι εἴτε
σπουδαιότεραι.
Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς,
ς, καὶ
κα ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐ
ὐτοῖς ὂν ἄμεινον;
Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως
πως ἕν τι γένος ἐν πόλει
διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν
ν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγεν
γγενέσθαι, συναρμόττων
τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκ
γκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας
ὠ
ἣν ἂν ἕκαστοι
τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν
ν καὶ
κα αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας
νδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα
ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος
καστος βούλεται,
βο
ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτο
τοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον
τῆς πόλεως.
Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ.
Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων,
Γλα
ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν τοὺςς παρ’ ἡμῖν φιλοσόφους
γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸςς αὐτοὺς
α
ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντες τῶ
ῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί
τε καὶ φυλάττειν.
Παρατηρήσεις:
1. «Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν
σομεν αὐτούς,…
α
τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ
κα φυλάττειν.»: Να
αποδώσετε το απόσπασμα
μα στη νέα ελληνική.
ελληνική
Μονάδες 10
2. «Ἡμέτερον δὴ ἔργον, …καὶ ποιήσομεν
ποι
χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν
ν ἄμεινον;»
Ποια είναι η ηθική υποχρέωση
η των φιλοσόφων κατά τον Σωκράτη,
Σωκράτη, όπως διαφαίνεται από το
κείμενο και ποια αντίθετη άποψη εκφράζει στη θέση αυτή ο Γλαύκων;
Γλ
Μονάδες 15
3. Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου και ποια μέσα χρησιμοποιεί προκειμένου να τον
πραγματοποιήσει;
Μονάδες 15

4 α. Να γράψετε μια ομόρριζη λέξη της νέας ελληνικής γλώσσας, απλή ή σύνθετη, για
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἔφαμεν, μετέχειν, ἐπελάθου, καταχρῆται,
ἀφιῇ
Μονάδες 5
β. Να εντοπίσετε στο κείμενο ετυμολογικά συγγενείς λέξεις με τις ακόλουθες: πολιτισμός,
επιμελητής, προσαρμογή, ανώφελος, λεξικό.
Μονάδες 5
5. Ποια είναι τα στάδια της αγωγής των φυλάκων κατά τον Πλάτωνα;
Μονάδες 10
Καλή επιτυχία!!!
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
σοκράτους Περί Ἀντιδόσεως 33-35
Ἰσοκράτους
Ὅτι μὲν οὐδεὶς οὔθ’ ὑπὸ τῆςς δεινότητος
δεινότητ τῆς ἐμῆς οὔθ’ ὑπὸ τῶν
ν συγγραμμάτων βέβλαπται τῶν
τ
πολιτῶν, τὸν ἐνεστῶτα
τα κίνδυνον ἡγοῦμαι μέγιστον εἶναι τεκμήριον. Εἰ γάρ τις ἦν ἠδικημένος,
εἰ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἡσυχίαν
συχίαν εἶχεν,
ε
οὐκ ἄν ἠμέλησε τοῦ καιροῦ τοῦ
ῦ παρόντος, ἀλλ’ ἦλθεν
ἄν ἤτοι κατηγορήσων ἥ καταμαρτυρήσων.
ταμαρτυρήσων. Ὅπου γὰρ ὁ μηδ’ ἀκηκοώς
κηκοώς μηδὲν
μηδ πώποτε φλαῦρον
εἰς ἀγῶνα
να με τηλικουτονί κατέστησεν, ἤ που σφόδρ’ ἄν οἱ κακῶςς πεπονθότες ἐπειρῶντ’ ἄν
δίκην παρ’ ἐμοῦ λαμβάνειν. Οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γ’ ἐστίν οὔτ’ εἰκὸς οὔτε
τε δυνατόν, ἐμὲ μὲν περὶ
πολλούς ἡμαρτηκέναι, τοὺς δὲ ταῖς
τα συμφοραῖς δι’ ἐμὲ περιπεπτωκότας ἡσυχίαν ἔχειν καὶ μὴ
τολμᾶν ἐγκαλεῖν, ἀλλά
λλά πραοτέρους ἐν τοῖς ἐμοῖς εἶναι κινδύνοις τῶν μηδέν ἠδικημένων, ἐξὸν
αὐτοῖς δηλώσασιν ἅ πεπόνθασιν τὴν
τ μεγίστην παρ’ ἐμοῦ λαβεῖν
ν τιμωρίαν.
Λεξιλόγιο
ὁ ἐνεστώς κίνδυνος= η σημερινή δίκη
ὁ καιρός ὁ παρών= η παρούσα ευκαιρία
ὅπου= αφού, διότι
φλαῦρος, α, ον= κακός
ἦ που= αληθινά ίσως
ἐξὸν (ἐξεστι)=
ξεστι)= αν και είχαν τη δυνατότητα
Παρατηρήσεις:
Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα.
Μονάδες 20
Β. α) Να γραφεί η δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών: τῆς
δεινότητος, τῶν πολιτῶν, ἀγῶνα,
να, τιμωρίαν.
τιμωρίαν
Μονάδες 4

β) Να γραφεί το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων των ακόλουθων ρημάτων στο χρόνο και στη
φωνή που βρίσκονται: βέβλαπται, ἦλθεν, πεπόνθασιν.
Μονάδες 6
Γ. Συντακτικό
α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: τεκμήριον, κατηγορήσων, τοὺς
περιπεπτωκότας, τῶν ἠδικημένων, αὐτοῖς.
Μονάδες 5
β) εἰ γὰρ τις ἦν ἠδικημένος, οὐκ ἄν ἠμέλησε…ἀλλ’ ἦλθεν ἄν ἤτοι κατηγορήσων ἤ
καταμαρτυρήσων: Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος.
Μονάδες 3
γ) Οὐδείς οὔθ’ ὑπὸ τῆς δεινότητος τῆς ἐμῆς οὔθ’ ὑπὸ συγγραμμάτων βέβλαπται τῶν
πολιτῶν: Η παθητική σύνταξη να γίνει ενεργητική.
Μονάδες 2
Καλή επιτυχία!!!

