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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΤΡΕΙΣ (3) 
 
 

1.  Διδαγμένο  κείμενο  από  το  πρωτότυπο  
Πλάτωνος  Πολιτεία  (519D-520A) 

  
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 .  
 
  

Α1. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα 
το απόσπασμα: «Ἔπειτ ’ ,  ἔφη . . .   ἐπελαθόμην  γάρ .». 

Μονάδες  10 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β1. «βελτίστας  φύσεις», «τὸ  ἀγαθὸν», «ἀναβῆναι . . .τὴν  
ἀνάβασιν» :  ποιο είναι το περιεχόμενο των παραπάνω όρων και  πώς  
συνδέονται  μεταξύ  τους  σύμφωνα  με  το  κείμενο  που  σας  
δίνεται ;  

 

Μονάδες  15 
 
Β2.  Ποιος  είναι  ο  σκοπός  του  «νόμου» και  με  ποια  μέσα  επιδιώκεται  

η  πραγματοποίησή  του  σύμφωνα  με  το  κείμενο  που  σας  δίνεται ;  
 

Μονάδες  15 
 

Β3. Στην  πλατωνική  πολιτεία  ποια  είναι  η  διαίρεση  σε  τάξεις  και  ο  
ρόλος  της  καθεμιάς ; 

 

Μονάδες  10 
 

Β4. άφιξη, προσαρμογή , πολιτισμός, τρόπος, επιμελητής: για 
καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής να γράψετε μια 
ετυμολογικά συγγενή λέξη από το κείμενο.  

Μονάδες  10 
 

 
 

 
2. Αδίδακτο  κείμενο  

Ισοκράτους  Περί  Αντιδόσεως  232-234 
 

Μετὰ δὲ ταῦτα Κλεισθένης  ἐκπεσὼν  ἐκ τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν 
τυράννων , λόγῳ πείσας  τοὺς Ἀμφικτύονας  δανεῖσαι  τῶν 
τοῦ θεοῦ χρημάτων αὑτῷ , τόν τε δῆμον κατήγαγε καὶ τοὺς 
τυράννους ἐξέβαλε καὶ τὴν δημοκρατίαν ἐκείνην κατέστησε  
τὴν αἰτίαν τοῖς Ἕλλησι τῶν μεγίστων ἀγαθῶν γενομένην·  
ἐπὶ δὲ τούτῳ Θεμιστοκλῆς  ἡγεμὼν ἐν τῷ πολέμῳ τῷ 
Περσικῷ  γενόμενος , συμβουλεύσας τοῖς προγόνοις ἡμῶν 
ἐκλιπεῖν  τὴν πόλιν , ὃ τίς ἂν οἷός τ ’  ἐγένετο  πεῖσαι μὴ πολὺ 
τῷ λόγῳ διενεγκών ;  εἰς τοῦτ ’ αὐτῶν τὰ πράγματα  
προήγαγεν , ὥστ ’  ὀλίγας ἡμέρας ἀνάστατοι  γενόμενοι  πολὺν 
χρόνον  δεσπόται  τῶν Ἑλλήνων κατέστησαν .  
 
 
    

ἐκπίπτω :  εξορίζομαι  
κατάγω  τὸν  δῆμον :  επαναφέρω  τη  δημοκρατία  
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ1. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω κείμενο. 
 

Μονάδες  20 
 

Γ2. Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 
κειμένου: 
ταῦτα: τη δοτική πληθυντικού στο αρσενικό γένος  
πόλεως:  την κλητική στον ίδιο αριθμό 
πείσας :  το απαρέμφατο  του παρακειμένου  στην ίδια 

φωνή 
κατήγαγε:  το β΄ ενικό πρόσωπο στην προστακτική του 

ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή 
Ἕλλησι :  την ονομαστική του ενικού 
μεγίστων :  τη γενική ενικού του θηλυκού γένους στον 

συγκριτικό  βαθμό  
ἡγεμών :   την αιτιατική πληθυντικού 
ἐκλιπεῖν:  το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού στην 

ίδια φωνή   
ὀλίγας: το επίρρημα στον ίδιο  βαθμό 
γενόμενοι :  τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα.  

Μονάδες  10 
 
Γ3. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων του 

κειμένου: ἐκπεσών,  τοὺς τυράννους,  ἡγεμών,  ἡμῶν,  ἐκλιπεῖν. 
 

Μονάδες  10 
  

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
 

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. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας  
να  παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα  φωτοαντίγραφα .  

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα .  
4.  Να  γράψετε  τ ις  απαντήσεις  σας  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  μαύρο  στυλό  

ανεξίτηλης  μελάνης .  
5.  Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  ε ίναι  αποδεκτή .  
6.  Διάρκεια  εξέτασης :  Τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
7.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  Μία  (1) ώρα  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων  και  όχι  πριν  τ ις  17:00. 
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


