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∆ιδαγµένο κείµενο 

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. 

                                                                                     Πλάτωνος 

Πολιτεία 519bd 

A. Να µεταφράσετε το κείµενο που σας δίνεται. 

                                                                                                           

Μονάδες 10 

Β. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Β1. «Τί δέ;... ἔτι ἀπῳκίσθαι;»: Στο απόσπασµα αυτό ο Σωκράτης 

απευθύνεται στους σύγχρονούς του και δηλώνει εµµέσως ότι κανείς από 

αυτούς δεν είναι ικανός να κυβερνήσει σωστά την πόλη. Ποιες κατηγορίες 

ανθρώπων κατονοµάζει ο φιλόσοφος και γιατί τους θεωρεί ανίκανους να 

κυβερνήσουν;                                                                                                        

Μονάδες 15 

Β2. «τὸ ἀγαθόν»: α. Πώς αντιλαµβάνεται ο Πλάτωνας την έννοια του 

ἀγαθοῦ; 

                                                                                                          

Μονάδες 5 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
 ΣΑΡΟΛΑ



β. Πώς συµβολίζεται αυτό τὸ ἀγαθὸν µέσα στην «Αλληγορία του 

Σπηλαίου» και µέσα από ποια διαδικασία µπορεί κανείς να φτάσει στην 

κατάκτησή του; 

                                                                                                                

Μονάδες 10 

Β3. Τι γνωρίζετε για τη διαλεκτική µέθοδο του Σωκράτη; 

                                                                                                                

Μονάδες 10 

 

Β4.ἀπῳκίσθαι, ἔφαµεν, ἀναβῆναι, ἴδωσι, ἐπιτρέπειν: Για καθεµία από τις 

παραπάνω λέξεις του κειµένου να σχηµατίσετε δύο οµόρριζα της Νέας 

Ελληνικής, απλά ή σύνθετα. 

                                                                                                                

Μονάδες 10 

 

Αδίδακτο κείµενο 

Κλέων δέ γνούς αὐτῶν τήν ἐς αὑτόν ὑποψίαν περί τῆς κωλύµης τῆς 

ξυµβάσεως οὐ τἀληθῆ ἔφη λέγειν τούς ἐξαγγέλλοντας. Παραινούντων δέ τῶν 

ἀφιγµένων, εἰ µή σφίσι πιστεύουσι, κατασκόπους τινάς πέµψαι, ᾑρέθη 

κατάσκοπος αὐτός µετά Θεαγένους ὑπό Ἀθηναίων. Καί γνούς ὅτι 

ἀναγκασθήσεται ἤ ταὐτά λέγειν οἷς διέβαλλεν ἤ τἀναντία εἰπών ψευδής 

φανήσεσθαι, παρῄνει τοῖς Ἀθηναίοις, ὁρῶν αὐτούς καί ὡρµηµένους τι τό 

πλέον τῇ γνώµῃ στρατεύειν, ὡς χρή κατασκόπους µέν µή πέµπειν µηδέ 

διαµέλλειν καιρόν παριέντας, εἰ δέ δοκεῖ αὐτοῖς ἀληθῆ εἶναι τά ἀγγελλόµενα, 

πλεῖν ἐπί τούς ἄνδρας. 

                                                                               ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, IV. 27, 

3-4      

Γ1. Να µεταφράσετε το κείµενο που σας δίνεται. 

                                                                                                            

Μονάδες 20 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
 ΣΑΡΟΛΑ



 

Γ2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

γνούς: β’ εν. πρόσωπο προστακτικής αορίστου ενεργητ. φωνής 

ἔφη: γ’ εν. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα 

ᾑρέθη: απαρέµφατο παθητικού αορίστου 

φανήσεσθαι: γ’ πληθ. πρόσωπο οριστ. µέλλοντα µέσης φωνής 

πέµπειν: β’ πληθ. πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα                                  

Μονάδες 5 

 β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

ξυµβάσεως: δοτική ενικού αριθµού 

τἀληθῆ: να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου 

οἷς: γενική ενικού αριθµού 

ψευδής: κλητική ενικού αριθµού 

ἄνδρας: δοτική πληθυντικού αριθµού  

                                                                                                     

Μονάδες 5 

Γ3.α)Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: αὐτῶν, τούς 
ἐξαγγέλλοντας, κατάσκοπος, οἷς, εἰπών, ὡρµηµένους   

Μονάδες 5 

Γ3.β) «Καί γνούς ὅτι ἀναγκασθήσεται … πλεῖν ἐπί τούς ἄνδρας»: να 
αναγνωρίσετε συντακτικά τις προτάσεις της περιόδου. 

Μονάδες 5 
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