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Πλάτωνος, Πολιτεία (519Β-519D)
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;
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;
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Α.

Από το κείµενο που σας δόθηκε να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το τµήµα: «Ἡµέτερον δὴ ἔργον ...
ἄµεινον;».
Μονάδες 10

Β.1. «ἐν παιδείᾳ ἐωµένους διατρίβειν διὰ τέλους»
Σε ποιους αναφέρεται ο Πλάτων στο απόσπασ µα
αυτό και γιατί τους επικρίνει;
Μονάδες 15
Β.2. ἀναβῆναι , καταβαίνειν, τοὺς δεσµώτας
Ποια είναι η αλληγορική ερµηνεία των παραπάνω
όρων; Για την απάντησή σας να λάβετε υπόψη το
παράθεµα του σχολικού βιβλίου: «Η αλληγορία
είναι ένας εκφραστικός τρόπος µε τον οποίο ο
συγγραφέας άλλα λέγει και άλλα εννοεί. Πρόκειται
συνεπώς για συνεχή µεταφορά ή παροµοίωση».
Μονάδες 15
Β.3. Ποια είναι η τριµερής διάκριση της ψυχής σύµφωνα
µε τον Πλάτωνα και πώς συνδέεται αυτή µε την
αρετή της δικαιοσύνης;
Μονάδες 10
Β . 4 . ἀνάγκη, παιδείᾳ, βίῳ, πράττειν, τιµῶν
Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο σύνθετα οµόρριζα,
της αρχαίας ή της νέας ελληνικής, για καθεµιά από τις
παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνου, Περὶ Παραπρεσβείας (§ 145)
Εὖ δ' ἴστε, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτι πλεῖστον διαφέρει φήµη καὶ
συκοφαντία. Φήµη µὲν γὰρ οὐ κοινωνεῖ διαβολῇ, διαβολὴ δὲ
ἀδελφόν ἐστι καὶ συκοφαντία. ∆ιοριῶ δ' αὐτῶν ἑκάτερον
σαφῶς. Φήµη µέν ἐστιν, ὅταν τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν
αὐτόµατον ἐκ µηδεµιᾶς προφάσεως λέγῃ τινὰ ὡς γεγενηµένην
πρᾶξιν· συκοφαντία δ' ἐστίν, ὅταν πρὸς τοὺς πολλοὺς εἷς
ἀνὴρ αἰτίαν ἐµβαλὼν ἔν τε ταῖς ἐκκλησίαις ἁπάσαις πρός τε
τὴν βουλὴν διαβάλλῃ τινά. Καὶ τῇ µὲν φήµῃ δηµοσίᾳ θύοµεν
ὡς θεῷ, τῶν δὲ συκοφαντῶν ὡς κακούργων δηµοσίᾳ
προβολὰς ποιούµεθα. Μὴ οὖν σύναγε εἰς ταὐτὸν τὰ κάλλιστα
τοῖς αἰσχίστοις.
διοριῶ = θα καθορίσω
προβολὰς ποιούµεθα = καταγγέλλουµε
Γ.1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20
Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται
για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
διαφέρει:
διαβολῇ:
προφάσεως:
γεγενηµένην:
πρᾶξιν:
εἷς:
ἐµβαλών:
ἁπάσαις:

γ′ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα της
ίδιας φωνής
δοτική πληθυντικού
αιτιατική ενικού
γ′ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντελίκου της ίδιας φωνής
δοτική πληθυντικού
δοτική ενικού του ίδιου γένους
β′ ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου
και της ίδιας φωνής
γενική πληθυντικού του ίδιου γένους
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ποιούµεθα:
σύναγε:

β′ πληθυντικό πρόσωπο παρατατικού της
ίδιας φωνής
β′ ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β′
της ίδιας φωνής.
Μονάδες 10

Γ.3.α. Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του
αδίδακτου κειµένου και να τις αναγνωρίσετε ως προς
το είδος τους.
Μονάδες 6
Γ.3.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω:
εὖ, διαβολῇ, ἀδελφόν, ἁπάσαις.
Μονάδες 4

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείµενα και τις ερωτήσεις.
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.
Να µεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγµένο κείµενο και
ολόκληρο το αδίδακτο.
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Κάθε τεκµηριωµένη απάντηση είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά την έναρξη της
εξέτασης.
ΤΥΧΗι ΑΓΑΘΗι
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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