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∆ιδαγµένο  κείµενο 

Πλάτωνος Πολιτεία  (360 Α-D) 
 
 Κα� το�το �ννο
σαντα �ποπειρ�σθαι το� δακτυλ�ου ε� τα�την �χοι τ�ν 
δ�ναµιν, κα� α τ! ο"τω συµβα�νειν, στρ%φοντι µ'ν ε(σω τ�ν σφενδ)νην 
�δ
λ* γ�γνεσθαι, �ξω δ' δ
λ* . α�σθ)µενον δ' ε θ-ς διαπρ/ξασθαι τ0ν 
�γγ%λων γεν%σθαι τ0ν παρ1 τ2ν βασιλ%α, �λθ)ντα δ' κα� τ�ν γυνα3κα α το� 
µοιχε�σαντα, µετ' �κε�νης �πιθ%µενον τ! βασιλε3 �ποκτε3ναι κα� τ�ν �ρχ�ν 
ο"τω κατασχε3ν.  
 Ε� ο7ν δ�ο τοιο�τω δακτυλ�ω γενο�σθην, κα� τ2ν µ'ν 8 δ�καιος 
περιθε3το, τ2ν δ' 8 9δικος, ο δε�ς :ν γ%νοιτο, ;ς δ)ξειεν, ο"τως �δαµ/ντινος, 
<ς :ν µε�νειεν �ν τ= δικαιοσ�ν> κα� τολµ
σειεν �π%χεσθαι τ0ν �λλοτρ�ων κα� 
µ� ?πτεσθαι, �ξ2ν α τ! κα� �κ τ@ς �γορ�ς �δε0ς A,τι βο�λοιτο λαµβ/νειν, 
κα� ε�σι)ντι ε�ς τ1ς ο�κ�ας συγγ�γνεσθαι Aτ* βο�λοιτο, κα� �ποκτειν�ναι κα� 
�κ δεσµ0ν λ�ειν ο"στινας βο�λοιτο, κα� τBλλα πρ/ττειν �ν το3ς �νθρCποις 
�σ)θεον Dντα. Ο"τω δ' δρ0ν ο δ'ν :ν δι/φορον το� Fτ%ρου ποιο3, �λλ' �π� 
ταGτ' :ν (οιεν �µφ)τεροι. Κα�τοι µ%γα το�το τεκµ
ριον :ν φα�η τις Aτι ο δε�ς 
FκHν δ�καιος �λλ' �ναγκαζ)µενος, ;ς ο κ �γαθο� �δ�J Dντος, �πε� Aπου γ' :ν 
ο(ηται Kκαστος οL)ς τε �σεσθαι �δικε3ν, �δικε3ν. Λυσιτελε3ν γ1ρ δ� ο(εται π�ς 
�ν�ρ πολ- µ�λλον �δ�J τ�ν �δικ�αν τ@ς δικαιοσ�νης, �ληθ@ ο�)µενος, ;ς 
φ
σει 8 περ� το� τοιο�του λ)γου λ%γων . �πε� ε( τις τοια�της �ξουσ�ας 
�πιλαβ)µενος µηδ%ν ποτε �θ%λοι �δικ@σαι µηδ' ?ψαιτο τ0ν �λλοτρ�ων, 
�θλιCτατος µ'ν :ν δ)ξειεν εOναι το3ς α�σθανοµ%νοις κα� �νοητ)τατος, 
�παινο3εν δ' :ν α τ2ν �λλ
λων �ναντ�ον �ξαπατ0ντες �λλ
λους δι1 τ2ν το� 
�δικε3σθαι φ)βον. 
 
Α. Απ) το κε�µενο που σας δ�νεται να µεταφρ/σετε  στο τετρ/δι) σας το 

απ)σπασµα:  
“Ε� ον δ�ο τοιο�τω δακτυλ�ω γενο�σθην, ...  �σεσθαι �δικε�ν, �δικε�ν” .   

Μον/δες 10 
 

Β.Να γρ/ψετε στο τετρ/δι) σας τις απαντ
σεις των παρακ/τω ερωτ
σεων: 
 
Β1.�σ�θεον: Να εξηγ
σετε πCς χρησιµοποιε�ται η λ%ξη αυτ
 στο κε�µενο και ποια αντ�ληψη 

του αρχα�ου κ)σµου για το θε�ο εκφρ/ζει. 
Μον/δες 15 

 
Β2.Με β/ση τον µ�θο του Γ�γη ο Γλα�κων καταλ
γει στο συµπ%ρασµα )τι “ο δε!ς #κ$ν 

δ�καιος �λλ' �ναγκαζ�µενος”. Σε ποιο σωκρατικ) δ)γµα αντιτ�θεται η /ποψη αυτ
 και 
µε ποια επιχειρ
µατα υποστηρ�ζεται     στη     συν%χεια     του    κειµ%νου     ( ;ς ο κ 
�γαθο� �δ�J Dντος, ... δι1 τ2ν το� �δικε3σθαι φ)βον); 

Μον/δες 15 
 
Β3.Ποιες ε�ναι οι τ%σσερις θεµελιCδεις αρετ%ς, κατ/ τον Πλ/τωνα, και πCς ενσαρκCνονται 

στην ιδεCδη πολιτε�α του;  
Μον/δες 10 

 
Β4.Να γράψετε %να συνCνυµο της αρχα�ας ελληνικ
ς για καθεµι/ απ) τις παρακ/τω λ%ξεις  

βο�λοµαι, φηµ�, ο*οµαι, φ�βος, δρ, .  



 

 
 

Μον/δες 10 
 
 

Γ. Αδίδακτο κείµενο  
'Ισοκρ�τους Νικοκλ.ς,  27-28 
 
 
 ^ς δ' προσηκ)ντως τ�ν �ρχ�ν _µε3ς �χοµεν, πολ- το�του συντοµCτερος 
κα� µ�λλον 8µολογο�µενος 8 λ)γος �στ�ν.  Τ�ς γ1ρ ο κ οOδεν, Aτι Τε�κρος µ'ν 
8 το� γ%νους _µ0ν �ρχηγ)ς, παραλαβHν το-ς τ0ν 9λλων πολιτ0ν προγ)νους, 
πλε�σας δε�ρο κα� τ�ν π)λιν α το3ς �κτισεν κα� τ�ν χCραν κατ%νειµεν, 8 δ' 
πατ�ρ Ε αγ)ρας �πολεσ/ντων Fτ%ρων τ�ν �ρχ�ν π/λιν �ν%λαβεν, aποστ1ς 
το-ς µεγ�στους κινδ�νους, κα� τοσο�τον µετ%στησεν bστε µηκ%τι Φο�νικας 
Σαλαµιν�ων τυραννε3ν, �λλ' dνπερ eν τ�ν �ρχ
ν, το�τους κα� ν�ν �χειν τ�ν 
βασιλε�αν; 
 
 
Γ1. Να µεταφρ/σετε στο τετρ/δι) σας το κε�µενο. 

Μον/δες 20 
 
Γ2.α) Να γρ/ψετε το θηλυκ) γ%νος των παρακ/τω µετοχCν στον αριθµ) και 

την πτCση που βρ�σκονται:  
/µολογο�µενος, πλε�σας, �πολεσ1ντων, 2ποστ1ς. 

Μον/δες 4 
 
Γ2.β) Να µεταφ%ρετε τα παρακ/τω ρ
µατα στον αντ�στοιχο τ�πο της 

οριστικ
ς ενεστCτα και µ%λλοντα: 
κατ3νειµεν, �ν3λαβεν, µετ3στησεν. 

Μον/δες 6 
 
Γ3.Να χαρακτηρισθο�ν συντακτικCς οι υπογραµµισµ%νες λ%ξεις στο 

απ)σπασµα που ακολουθε�:  
“. . .8 δ' πατ�ρ Ε αγ)ρας �πολεσ1ντων  Fτ%ρων τ�ν �ρχ�ν π/λιν �ν%λαβεν, 
aποστ1ς το-ς µεγ�στους κινδ�νους, κα� τοσο4τον  µετ%στησεν bστε µηκ%τι 
Φο�νικας Σαλαµιν�ων  τυραννε3ν, �λλ' 6νπερ eν τ7ν �ρχ9ν ,  το�τους κα� ν�ν 
�χειν τ�ν βασιλε�αν”.  
 

Μον/δες 10 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για  τους εξεταζόµενους) 
Στο  τετράδιο  να γράψετε  µόνο  τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, κατεύθυνση , 
εξεταζόµενο  µάθηµα). Τα θέµατα  να  µην τα  αντιγράψετε  στο  τετράδιο . 
Να γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας στο  πάνω µέρος των  φωτοαντιγράφων 
αµέσως µόλις  σας παραδοθούν. Καµιά άλλη  σηµείωση  δεν επιτρέπεται  να 
γράψετε .  
 Κατά την αποχώρησή  σας να  παραδώσετε  µαζί  µε  το  τετράδιο  και  τα 
φωτοαντίγραφα ,  τα  οποία και  θα καταστραφούν µετά το  πέρας της εξέτασης   
Να απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα τα θέµατα.  
Κάθε  απάντηση  τεκµηριωµένη  είναι  αποδεκτή . 
∆ιάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη  διανοµή  των φωτοαντιγράφων.  
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη  διανοµή  των 
φωτοαντιγράφων.  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


