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∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

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; 
Tὸ 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 
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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 . 

Α .  Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το 
τμήμα: «Τί δέ; ... ὃ νῦν ἐπιτρέπεται».  

Μονάδες  10 
 

Β .  Να  απαντήσετε  στα  παρακάτω :  
 

Β1. Με βάση το κείμενο που σας δόθηκε, ποιοι δεν 
μπορούν να κυβερνήσουν ικανοποιητικά την πόλιν 
και γιατί ; 

 Μονάδες  15 
 

Β2. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων του κειμένου:  
 «ἐν παιδείᾳ», «βελτίστας φύσεις» . 

Μονάδες  15 
 

Β3.  Ποια  χαρακτηριστικά  πρέπει  να  διακρίνουν  τους  
φιλοσόφους -βασιλείς  κατά  τον  Πλάτωνα ;   

Μονάδες  10  
 

Β4.  Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας μία λέξη του κειμένου ετυμολογικά συγγενή:  

 λήθη ,  άστοχος ,  βήμα ,  φορείο ,  ατραπός .   
Μονάδες  10  

 
 

Γ .  Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

∆ημοσθένους  Κατὰ  Ἀνδροτίωνος  § 51-52 
 

Εἰ  γὰρ  θέλετ ’  ἐξετάσαι  τίνος  ε ἵνεκα  μᾶλλον  ἄν  τις  
ἕλοιτ ’  ἐν  δημοκρατίᾳ  ζῆν  ἢ  ἐν  ὀλιγαρχίᾳ ,  τοῦτ ’  ἂν  
εὕροιτε  προχειρότατον ,  ὅτι  πάντα  πραότερ ’  ἐστὶν  ἐν  
δημοκρατίᾳ .  Ὅτι  μὲν  τοίνυν  τῆς  ὅπου  βούλεσθ ’  
ὀλιγαρχίας  οὗτος  ἀσελγέστερος  γέγονεν ,  παραλείψω .  
Ἀλλὰ   παρ ’   ἡμῖν   πότε   πώποτε   δεινότατ ’   ἐν  τῇ   πόλει   
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γέγονεν ;  Ἐπὶ  τῶν  τριάκοντα ,  πάντες  ἂν  ε ἴποιτε .  Τότε  
τοίνυν ,  ὡς  ἔστιν  ἀκούειν ,  οὐδεὶς  ἔστιν  ὅστις  
ἀπεστερεῖτο  τοῦ  σωθῆναι ,  ὅστις  ἑαυτὸν  οἴκοι  κρύψειεν ,  
ἀλλὰ  τοῦτο  κατηγοροῦμεν  τῶν  τριάκοντα ,  ὅτι  τοὺς  ἐκ  
τῆς  ἀγορᾶς  ἀδίκως  ἀπῆγον .  Οὗτος  τοίνυν  τοσαύτην  
ὑπερβολὴν  ἐποιήσατ ’  ἐκείνων  τῆς  αὑτοῦ  βδελυρίας  ὥστ ’  
ἐν  δημοκρατίᾳ  πολιτευόμενος  τὴν  ἰδ ίαν  οἰκίαν  ἑκάστῳ  
δεσμωτήριον  καθίστη ,  τοὺς  ἕνδεκ ’  ἄγων  ἐπὶ  τὰς  οἰκίας .  

 

Γ1.  Να  μεταφράσετε  στο  τετράδιό  σας  το  παραπάνω  
κείμενο .  

Μονάδες  20  
 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται 
για καθεμιά  από τις παρακάτω  λέξεις :  

 

ἐστὶν : το α΄ ενικό πρόσωπο στην ευκτική του ίδιου 
χρόνου. 

ἀσελγέστερος :  το επίρρημα στο θετικό βαθμό. 
γέγονεν : το β΄ ενικό πρόσωπο στην οριστική του 

παρατατικού. 
παραλείψω: το απαρέμφατο του αορίστου β΄ στην ίδια 

φωνή. 
ἡμῖν: την ονομαστική πληθυντικού του β΄ 

προσώπου.  
πάντες: τη γενική ενικού στο θηλυκό γένος. 
εἴποιτε: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 

του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
σωθῆναι:  τη μετοχή του αρσενικού γένους στην 

ονομαστική ενικού του ίδιου χρόνου στην 
ίδια φωνή. 

οὗτος:  τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος. 
οἰκίαν:  τη δοτική πληθυντικού. 

Μονάδες 10 
 

Γ3. α. Να αναγνωρίσετε  συντακτικά  τα παρακάτω :   
  ἐξετάσαι, τις, πραότερ ’ , ἐν τῇ πόλει, τῶν 

τριάκοντα, ἀδίκως, ἰδίαν . 
Μονάδες  7  
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 β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα 
παρακάτω  ρήματα και να τις αναγνωρίσετε  ως προς 
το είδος τους :  

  θέλετ ’ , ἐστὶν, καθίστη . 
Μονάδες  3  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα μεταφέρετε στο 
τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά 
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και το 
φωτοαντίγραφο.  

3. Να μεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγμένο κείμενο και 
ολόκληρο το αδίδακτο. 

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις. 
5. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά την έναρξη της 

εξέτασης. 
 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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