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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

  

Ἡμέτερον δή ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις 

ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρός τό μάθημα ὅ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι 

μέγιστον, ἰδεῖν τε τό ἀγαθόν καί ἀναβῆναι ἐκείνην τήν ἀνάβασιν, καί 

ἐπειδάν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μή ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὅ νῦν ἐπιτρέπεται. 

Τό ποῖον δή; 

Τό αὐτοῦ, ἦν δ' ἐγώ, καταμένειν καί μή ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ' 

ἐκείνους τούς δεσμώτας μηδέ μετέχειν τῶν παρ' ἐκείνοις πόνων τε καί 

τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι. 

  

 Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν 

αὐτοῖς ὄν ἄμεινον;  
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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 τούς πολίτας πειθοῖ τε καί ἀνάγκῃ, 

ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἥν ἄν ἕκαστοι τό κοινόν δυνατοί 

ὦσιν ὠφελεῖν καί αὐτός ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα 

ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ΄ ἵνα καταχρῆται αὐτός αὐτοῖς 

ἐπί τόν σύνδεσμον τῆς πόλεως.  

 

Α1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Τό αὐτοῦ, ἦν δ' ἐγώ, καταμένειν… 

ἵνα καταχρῆται αὐτός αὐτοῖς ἐπί τόν σύνδεσμον τῆς πόλεως» 

    Μονάδες 10 

Β1. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω φράσεων: 

«βελτίστας φύσεις», «ἀναβῆναι ἐκείνην τήν ἀνάβασιν», «καταβαίνειν» 

   Μονάδες 15 

Β2. Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου στην ιδανική πολιτεία του 

Πλάτωνα; Να παρουσιάσετε  τις λειτουργίες του, όπως 

αναδεικνύονται από τα παρακάτω μετοχικά σύνολα: «συναρμόττων 

τούς πολίτας πειθοῖ τε καί ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς 

ὠφελίας ἥν ἄν ἕκαστοι τό κοινόν δυνατοί ὦσιν ὠφελεῖν»                                                        

    Μονάδες 15 

Β3. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Με ποια κριτήρια επιλέγονταν οι φύλακες στην Πολιτεία;  

β. Ποια θέση είχε η φιλοσοφία στην αγωγή των φυλάκων και στην 

εξέλιξή τους; 

γ. Ποια ήταν τα αίτια φθοράς της ιδεώδους πολιτείας;  

δ. Πώς ορίζεται  η δικαιοσύνη από τον Κέφαλο και τον Πολέμαρχο;  

    Μονάδες 10 
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Β4. Να γράψετε μία λέξη του κειμένου ετυμολογικά  συγγενή με 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις που σας δίνονται:  

βατήρας, ίχνος, άληστος, δύσχρηστος, άνεση.  

    Μονάδες 10 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

          

                                   Δημοσθένους Α΄ Ὀλυνθιακός 16-17  

 

Τὸ μὲν οὖν ἐπιτιμᾶν ἴσως φήσαι τις ἂν ῥᾴδιον καὶ παντὸς εἶναι, τὸ δ᾽ ὑπὲρ 

τῶν παρόντων ὅ τι δεῖ πράττειν ἀποφαίνεσθαι, τοῦτ᾽ εἶναι συμβούλου. 

ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἀγνοῶ μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦθ᾽ ὅτι πολλάκις ὑμεῖς οὐ 

τοὺς αἰτίους, ἀλλὰ τοὺς ὑστάτους περὶ τῶν πραγμάτων εἰπόντας ἐν ὀργῇ 

ποιεῖσθε, ἄν τι μὴ κατὰ γνώμην ἐκβῇ· οὐ μὴν οἶμαι δεῖν τὴν ἰδίαν 

ἀσφάλειαν σκοποῦνθ᾽ ὑποστείλασθαι περὶ ὧν ὑμῖν συμφέρειν 

ἡγοῦμαι. Φημὶ δὴ διχῇ βοηθητέον εἶναι τοῖς πράγμασιν ὑμῖν, τῷ τε τὰς 

πόλεις τοῖς Ὀλυνθίοις σῴζειν καὶ τοὺς τοῦτο ποιήσοντας στρατιώτας 

ἐκπέμπειν, καὶ τῷ τὴν ἐκείνου χώραν κακῶς ποιεῖν καὶ τριήρεσι καὶ 

στρατιώταις ἑτέροις· εἰ δὲ θατέρου τούτων ὀλιγωρήσετε, ὀκνῶ μὴ μάταιος 

ὑμῖν ἡ στρατεία γένηται.  

 

ὑποστέλλομαι=σιωπώ από φόβο  

 

Γ1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.  

                                                                                                                  Μονάδες 20  

Γ2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου: 

τις: η ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους  

ῥᾴδιον: ο ίδιος τύπος στον συγκριτικό βαθμό  

κακῶς: ο υπερθετικός βαθμός του επιρρήματος  
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τριήρεσι: η κλητική ενικού  

ὑμῖν: η δοτική πληθυντικού του τρίτου προσώπου  

ἐπιτιμᾶν: το α΄ενικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή  

φήσαι: ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα  

ἐκβῇ: το απαρέμφατο μέλλοντα  

ὑποστείλασθαι: το β΄ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου  

ἐκπέμπειν: το γ΄ενικό πρόσωπο της οριστικής  παρακειμένου στην 

παθητική  φωνή  

      Μονάδες 10 

Γ3.α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι:  

τό ἐπιτιμᾶν, ὑστάτους, ὑποστείλασθαι, ὑμῖν (το δεύτερο του κειμένου)  

      Μονάδες 4  

Γ3.β. Να αναγνωρίσετε το είδος, την εκφορά και τον συντακτικό ρόλο 

των παρακάτω προτάσεων: 

«ὅ τι δεῖ πράττειν», «μή μάταιος ὑμῖν ἡ στρατεία γένηται»  

     Μονάδες 3 

Γ3.γ. «Φημὶ δὴ διχῇ βοηθητέον εἶναι τοῖς πράγμασιν ὑμῖν»: Να αναλυθεί 

το ρηματικό επίθετο σε ισοδύναμη σύνταξη.  

                                                                                                                 Μονάδες 3 

 

 


