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Διδαγμέν ο κείμενο
Πλάτωνος Πολιτεία (360 Α-D)
Καὶ τοῦτο ἐνν οήσαντα ἀποπειρᾶσθα ι τοῦ δακτυλίου εἰ ταύ την ἔχοι τὴν
δύναμιν , καὶ αὐτῷ οὕτω συμβα ίνειν , στρέφον τι μὲν ε ἴσω τὴν σφεν δόνην
ἀδήλῳ γίγνε σθαι, ἔξω δὲ δήλῳ . αἰσθόμενον δὲ εὐθὺς δια πράξασθαι τῶν
ἀγγέλων γενέσθαι τῶν παρὰ τὸν βασιλ έα, ἐλθόντα δὲ καὶ τὴν γυνα ῖκα αὐτοῦ
μοιχεύ σαντα, με τ' ἐκείνης ἐ πιθέ μενον τῷ βασιλε ῖ ἀποκτε ῖναι καὶ τὴν ἀρχὴ ν
οὕτω κατα σχεῖν.
Εἰ οὖν δύο τοιούτω δακτυ λίω γεν οίσθην, κα ὶ τὸν μὲν ὁ δίκα ιος
περιθεῖτο, τὸν δὲ ὁ ἄδικος, οὐδε ὶς ἂν γένοιτο, ὡς δόξειεν , οὕ τως
ἀδαμάντινος, ὃς ἂν μείνειεν ἐν τῇ δικα ιοσύνῃ καὶ τολμή σειεν ἀπέχεσθαι τῶν
ἀλλοτρίων κα ὶ μὴ ἅπτεσθαι, ἐξὸν α ὐτῷ κα ὶ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀδεῶς ὅ,τι
βούλοιτο λαμβάνε ιν, καὶ ε ἰσιόν τι εἰς τὰς οἰκίας συγγίγνε σθαι ὅτῳ βούλοιτο,
καὶ ἀποκτε ινύναι κα ὶ ἐκ δεσμῶν λύειν οὕστινας βούλοιτο, καὶ τἆλλα πράττειν
ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἰσόθεον ὄντα . Οὕ τω δὲ δρῶν οὐδὲν ἂν διάφορ ον τοῦ
ἑτέρου ποιοῖ, ἀλλ' ἐπὶ ταὔ τ' ἂν ἴοιεν ἀ μφότεροι. Κα ίτοι μέγα τοῦτο τεκμήρ ιον
ἂν φαίη τις ὅτι οὐδεὶς ἑκ ὼν δίκα ιος ἀλ λ' ἀναγκαζόμενος, ὡς οὐκ ἀγαθοῦ ἰδίᾳ
ὄντος, ἐπε ὶ ὅπου γ' ἂν οἴη ται ἕκαστος οἷός τε ἔσεσθα ι ἀδικε ῖν, ἀδικε ῖν.
Λυσιτελε ῖν γὰρ δὴ οἴετα ι πᾶς ἀνὴρ πολὺ μᾶλλον ἰδίᾳ τὴν ἀδικίαν τῆς
δικαιοσύνης, ἀληθῆ οἰόμενος, ὡς φή σει ὁ περὶ τοῦ τοιούτου λ όγου λέγων .
ἐπεὶ εἴ τις τοιαύ της ἐξουσίας ἐπιλαβόμενος μηδέν ποτε ἐθέλοι ἀδικῆσα ι μη δὲ
ἅψαιτο τῶν ἀλλοτρίων, ἀθλιώτατος μὲ ν ἂν δόξειεν εἶνα ι τοῖς αἰσθαν ομένοις
καὶ ἀνοητότα τος, ἐπα ινοῖεν δ' ἂν α ὐτὸν ἀλλήλων ἐναντίον ἐξαπατῶντες
ἀλλήλους διὰ τὸν τοῦ ἀδικεῖσθα ι φόβ ον .
Α. Από το κε ίμεν ο που σας δίνε ται να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το
απόσπασμα:
“Εἰ οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενο ίσθην, ... ἔσεσθαι ἀδικεῖν,
ἀδικεῖν” .
Μονάδες 10
Β.Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
Β1. ἰσόθεον: Να εξηγήσετε πώς χρησιμοποιείται η λέξη αυτή στο κείμενο και ποια
αντίληψη του αρχαίου κόσμου για το θείο εκφράζει.
Μονάδες 15
Β2.Με βάση τον μύθο του Γύγη ο Γλαύκων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι “οὐδεὶς ἑκὼν
δίκαιος ἀλλ' ἀναγκαζόμενος”. Σε ποιο σωκρατικό δόγμα αντιτίθεται η άποψη αυτή
και με ποια επιχειρήματα υποστηρίζεται
στη
συνέχεια
του κειμένου
( ὡς
οὐκ ἀγαθοῦ ἰδίᾳ ὄντος, ... διὰ τὸν τοῦ ἀδικ εῖσθαι φόβον);
Μονάδες 15

Β3.Ποιες είναι οι τέσσερις θεμελιώδεις αρετές, κατά τον Πλάτωνα, και πώς ενσαρκώνονται
στην ιδεώδη πολιτεία του;
Μονάδες 10
Β4.Να γράψετε ένα συνώνυμο της αρχαίας ελληνικής για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις
βούλομαι, φημί, οἴομαι, φόβος, δρῶ.
Μονάδες 10

Γ. Αδίδακτο κείμενο
'Ισοκράτους Νικοκλῆς , 27-28

Ὡς δὲ προσηκόντως τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς ἔχομεν, πολὺ τού του
συντομώτερος καὶ μᾶλλον ὁμολογ ούμε νος ὁ λόγ ος ἐστίν. Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ,
ὅτι Τεῦκρος μὲν ὁ τοῦ γένους ἡ μῶν ἀρχηγός, παραλαβὼν τοὺς τῶν ἄλλων
πολιτῶν προγ όνους, πλεύσας δεῦρο κ αὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς ἔκ τισεν κα ὶ τὴν
χώραν κατένε ιμεν, ὁ δὲ πατὴρ Εὐαγόρας ἀπολεσάντων ἑτέρων τὴ ν ἀρχὴν
πάλιν ἀνέλαβεν, ὑ ποστὰς τοὺς μεγίστους κινδύ νους, κα ὶ τοσοῦ τον
μετέστησεν ὥστε μηκέτι Φοίνικας Σαλ αμιν ίων τυραννεῖν, ἀλλ' ὧνπερ ἦν τὴν
ἀρχήν, τούτους καὶ νῦν ἔχε ιν τὴν βασιλείαν;

Γ1. Να μετα φράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.
Μονάδες 20
Γ2.α) Να γράψετε το θηλυκό γένος των παρακάτω μετοχών στον αριθ μό κα ι
την πτώση που βρίσκον ται:
ὁμολογούμενος, πλεύσας, ἀπολεσάντων, ὑποστάς.
Μονάδες 4
Γ2.β) Να μεταφέρε τε τα παρακάτω ρήματα στον αντίστοιχο τύπο της
οριστικής ενεστώτα και μέλλον τα:
κατένειμεν, ἀνέλαβεν, μετέστησεν.
Μονάδες 6
Γ3.Να χαρακτηρισθ ούν συν τακτικώς οι υπογραμμισμένες λέξεις στο
απόσπασμα που ακολ ουθεί:
“...ὁ δὲ πα τὴρ Εὐαγόρας ἀπολεσ άντων ἑτέρων τὴν ἀρχὴν πάλιν ἀνέλαβεν,
ὑποστὰς τοὺς μεγ ίστους κινδύν ους, καὶ τοσοῦτον μετέστησεν ὥστε μηκέ τι
Φοίνικας Σαλαμινίων τυραννε ῖν, ἀλλ' ὧνπερ ἦν τὴν ἀρχήν , τούτους καὶ
νῦν ἔχειν τὴν βασιλε ίαν”.
Μονάδες 10

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του ς εξεταζόμενου ς)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκ αταρκτικά (η μερομην ία, κα τεύθυνση,
εξεταζόμενο μάθη μα). Τα θέμα τα να μην τα αντιγράψετε στο τε τράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλ ις σας παραδοθούν. Κα μιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπε ται να
γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσε τε μαζί με το τε τράδιο κα ι τα
φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν με τά το πέρας της εξέτασης
Να απαντήσε τε στο τετράδ ιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση τεκ μηριωμένη ε ίναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων .
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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Διδαγμένο κείμενο
Θουκυδίδου Ἱστοριῶν, Β´ 37
"Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν
πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν
ἢ μιμούμενοι ἑτέρους. καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς
ὀλίγους ἀλλ' ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται·
μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα
πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ
εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ'
ἀρετῆς προτιμᾶται, οὐδ' αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων γέ τι
ἀγαθὸν
δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ
κεκώλυται. ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν
πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ'
ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι' ὀργῆς τὸν
πέλας, εἰ καθ' ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους
μέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι.
ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ
δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, τῶν αἰεὶ ἐν ἀρχῇ
ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν
ὅσοι τε ἐπ' ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι
ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν".

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο
τετράδιό σας το τμήμα "Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ
...κεκώλυται".
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
Β.1. "Μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς νόμους...
κεκώλυται".
Ποιες
βασικές
αρχές
της
αθηναϊκής
δημοκρατίας παρουσιάζονται στο τμήμα αυτό,
πώς ορίζονται από τον Θουκυδίδη και πώς
συνδυάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο της
λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος;
Μονάδες 15
Β.2. "'Ελευθέρως... προστιθέμενοι."
Ποια στοιχεία από την περιγραφή αυτή της
ελευθερίας σάς φαίνεται ότι εξιδανικεύουν
την αθηναϊκή δημοκρατία και ποια την
παρουσιάζουν ρεαλιστικά; Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας.
Μονάδες 15
Β.3. Ποια ήταν η δομή ενός συνηθισμένου επιταφίου
λόγου στην αρχαία Αθήνα, και σε τι διαφέρει ως
προς αυτήν ο Επιτάφιος του Περικλή;
Μονάδες 10
Β.4. Να γράψετε τα ρήματα της αρχαίας ελληνικής
από τα οποία παράγονται οι παρακάτω λέξεις:

ἀξίωσις, νόμος, ἀκρόασις, ἐπιτήδευμα, ὄψις.
Μονάδες 10
Γ. Αδίδακτο κείμενο
'Ανδοκίδου, Περί τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους
εἰρήνης, 13-14
Σκεψώμεθα οὖν πρῶτον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, διὰ
τί καὶ πολεμήσωμεν. οἶμαι γὰρ ἂν πάντας ἀνθρώπους
ὁμολογῆσαι διὰ τάδε δεῖν πολεμεῖν, ἢ ἀδικουμένους ἢ
βοηθοῦντας ἠδικημένοις. ἡμεῖς τοίνυν αὐτοί τε
ἠδικούμεθα, Βοιωτοῖς τε ἀδικουμένοις ἐβοηθοῦμεν. εἰ
τοίνυν ἡμῖν τέ ἐστι τοῦτο παρὰ Λακεδαιμονίων, τὸ
μηκέτι ἀδικεῖσθαι, Βοιωτοῖς τε δέδοκται ποιεῖσθαι τὴν
εἰρήνην ἀφεῖσιν Ὀρχομενὸν αὐτόνομον, τίνος ἕνεκα
πολεμήσωμεν; ἵνα ἡ πόλις ἡμῶν ἐλευθέρα ᾖ; ἀλλὰ
τοῦτό γε αὐτῇ ὑπάρχει. ἀλλ' ὅπως ἡμῖν τείχη γένηται;
ἔστι καὶ ταῦτα ἐκ τῆς εἰρήνης.
Γ.1.

Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.
Μονάδες 20

Γ.2.α. τάδε, τίνος, ἡμῶν, αὐτῇ.
Να αναγνωρίσετε το είδος καθεμιάς από τις
παραπάνω αντωνυμίες και να γράψετε τον
αντίστοιχο τύπο της στον άλλο αριθμό (ενικό ή
πληθυντικό ανάλογα).
Μονάδες 4
Γ.2.β. σκεψώμεθα,
ὁμολογῆσαι,
ἀφεῖσιν, ᾖ, γένηται.

ἀδικουμένους,

Να γράψετε το β´ ενικό πρόσωπο της
προστακτικής στο χρόνο και τη φωνή που
βρίσκεται ο καθένας από τους παραπάνω
τύπους.
Μονάδες 6
Γ.3.α. "εἰ τοίνυν ἡμῖν... ἐκ τῆς εἰρήνης".
Να γράψετε τους προσδιορισμούς του σκοπού
που υπάρχουν στο τμήμα αυτό.
Μονάδες 6
Γ.3.β. Εἰ τοίνυν ἡμῖν τέ ἐστι τοῦτο παρὰ
Λακεδαιμονίων, τίνος ἕνεκα πολεμήσωμεν;
Τι δηλώνει αυτός ο υποθετικός λόγος;
Μονάδες 2
Να τον μετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει το
προσδοκώμενο.
Μονάδες 2

