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ΑΣΜΑ 1ο
Ἡμέτερον
ν δὴ ἔργο
ον, ἦν δʹ ἐγώ,
ἐ
τῶν οἰκιστῶν
ν τάς τε βελτίστας
β
φύσεις ἀναγκάσαιι
ἀφικέσθα
αι πρὸς τὸ
ὸ μάθημα
α ὃ ἐν τῷ
ῷ πρόσθεν
ν ἔφαμεν εἶναι μέγ
γιστον, ἰδ
δεῖν τε τὸ
ὸ
ἀγαθὸν καὶ
κ ἀναβῆν
ναι ἐκείνη
ην τὴν ἀνά
άβασιν, κα
αὶ ἐπειδὰν
ν ἀναβάντες ἱκανῶςς ἴδωσι, μὴ
ὴ
ἐπιτρέπειιν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.
Τὸ ποῖον δή; Τὸ αὐ
ὐτοῦ, ἦν δʹ
δ ἐγώ, κατταμένειν καὶ
κ μὴ ἐθέέλειν πάλιιν καταβαίνειν παρʹʹ
ἐκείνους τοὺς δεσμ
μώτας μηδὲ μετέχεειν τῶν πα
αρʹ ἐκείνο
οις πόνων
ν τε καὶ τιιμῶν, εἴτεε
φαυλότερ
ραι εἴτε σπ
πουδαιότερ
ραι.
Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικ
κήσομεν αὐτούς,
α
κα
αὶ ποιήσο
ομεν χεῖρον ζῆν, δ
δυνατὸν αὐτοῖς
α
ὂν
ν
ἄμεινον;
Ἐπελάθο
ου, ἦν δʹ ἐγ
γώ, πάλιν
ν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ
ῳ οὐ τοῦτο
ο μέλει, ὅπ
πως ἕν τι
τ γένος ἐν
ν
πόλει δια
αφερόντωςς εὖ πράξ
ξει, ἀλλʹ ἐν ὅλῃ τῇ
ῇ πόλει το
οῦτο μηχα
ανᾶται ἐγ
γγενέσθαι,,
συναρμότττων τοὺςς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκ
κῃ, ποιῶν μεταδιδ
δόναι ἀλλ
λήλοις τῆςς
ὠφελίας ἣν
ἣ ἂν ἕκα
αστοι τὸ κο
οινὸν δυνα
ατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν
ὠ
κ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτουςς
καὶ
ἄνδρας ἐν τῇ πόλει,
π
οὐ
ὐχ ἵνα ἀφ
φιῇ τρέπεσ
σθαι ὅπῃ
ῃ ἕκαστο
ος βούλετται, ἀλλʹʹ
ἵνα καταχ
χρῆται αὐτὸς αὐτοῖςς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον
σ
ν τῆς πόλεεως.
ΑΣΜΑ 2ο
ΑΠΟΣΠΑ
Ὃτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοιινὴν ποιηττέον, φανεερόν τίς δ’’
κ πῶς χρ
ρὴ παιδεύεεσθαι, δεῖῖ μὴ λανθά
άνειν. Οὐ γὰρ ταὐττὰ πάντεςς
ἔσται ἡ παιδεία καὶ
νειν τοὺς νέους οὔττε πρὸς ἀρ
ρετὴν οὔτεε πρὸς τὸν
ν βίον τὸν
ν
ὑπολαμβάνουσι δεεῖν μανθάν
ἄριστον, οὐδὲ φαν
νερὸν πότερον πρὸςς τὴν διάν
νοιαν πρέέπει μᾶλλ
λον ἢ πρὸ
ὸς τὸ τῆςς
θος∙ Ἔκ τε
τ τῆς ἐμ
μποδὼν πα
αιδείας τα
αραχώδης ἡ σκέψιςς καὶ δῆλ
λον οὐδὲν
ν
ψυχῆς ἦθ
πότερον ἀσκεῖν δεεῖ τὰ χρήσιιμα πρὸς τὸν
τ βίον ἢ τὰ τείνον
ντα πρὸς ἀ
ἀρετὴν ἢ τὰ
ὰ περιττά
ά
(πάντα γὰρ
γ
εἴλη
ηφε ταῦτα
α κριτάς τινας)∙
τ
πεερί τε τῶν
ν πρὸς ἀ
ἀρετὴν οὐθ
θέν ἐστιν
ν
ὁμολογού
ύμενον (κ
καὶ γὰρ τὴ
ὴν ἀρετὴ
ὴν οὐ τὴν
ν αὐτὴν εὐθὺς
ε
πάν
ντες τιμῶ
ῶσιν, ὥστ’’
εὐλόγως διαφέροντται καὶ πρὸς τὴν ἄσκ
κησιν αὐττῆς .
ων. Ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα
α δεῖ διδ
δάσκεσθαιι
Νῦν γὰρ ἀμφισβηττεῖται περὶ τῶν ἔργω
τῶν χρησ
σίμων, οὐκ
κ ἄδηλον ὅτι δὲ οὐ πάντα, διιῃρημένων
ν τῶν τε ἐλευθερίω
ων ἔργων
ν
καὶ τῶν ἀνελευθεερίων φαν
νερόν, καὶὶ ὅτι τῶν τοιούτων
ν δεῖ
μεετέχειν ὅσ
σα
τῶν
ν
χρησίμων
ν ποιήσει τὸν μετέχ
χοντα μὴ βάναυσον
ν. Βάναυσ
σον δ’ ἔργο
ον εἶναι δεῖ τοῦτο
ο
νομίζειν καὶ τέχνη
ην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις κ
καὶ τὰς πρ
ράξεις τὰςς
στον ἀπερ
ργάζονταιι τὸ σῶμα
α τῶν ἐλευ
υθέρων [ἢ
ἢ τὴν ψυχὴ
χὴν] ἢ τὴν
ν
τῆς ἀρεττῆς ἄχρησ
διάνοιαν..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. α) Συνδέστε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά στα οποία αναφέρονται στη
στήλη Β:
Α
Β
1. τῶν οἰκιστῶν
α. ἀδικήσομεν αὐτούς
2. ἀναβάντες
β. ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν
γ. μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς
δ. ἀναγκάσαι
ε. βελτίστας φύσεις
Α1. β) Απαντήστε σύντομα, με βάση τα παραπάνω αποσπάσματα, στις ακόλουθες
ερωτήσεις κατανόησης (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ) :
α) (απόσπασμα 1ο ): Τι εννοεί ο Πλάτωνας με τη λέξη «οἰκιστῶν» ;
β) (απόσπασμα 1ο ): Πού αναφέρεται το επίρρημα «αὐτοῦ» ;
γ) (απόσπασμα 1ο ): Σε ποιον αναφέρεται η κλητική προσφώνηση «ὦ φίλε» ;
δ) (απόσπασμα 1ο ): Πού αναφέρεται η αντωνυμία «αὐτὸς» ;
ε) (απόσπασμα 2ο ): Τι εννοεί ο Αριστοτέλης με το επίθετο «περιττά» ;
(μονάδες 10)
Β1. α) Να σχολιάσετε τις παρακάτω φράσεις από το 2ο απόσπασμα : «τῆς ἐμποδὼν
παιδείας», «βάναυσον δ’ ἔργον».
β) Ποιο είναι το χρέος των φιλοσόφων, σύμφωνα με το 1ο απόσπασμα;
(μονάδες 10)
Β2. Ποιες μορφές παιδείας αναφέρει ο Αριστοτέλης ότι κυριαρχούσαν στην εποχή του
και ποια παιδεία προτιμά ο ίδιος;
(μονάδες 10)
Β3. α) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις ετυμολογικά συγγενείς τους
από τη στήλη Β: (Προσοχή! Δύο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν)
Α
1.ἀφικέσθαι
2.ἔφαμεν
3.μετέχειν
4.ἀφιῇ
5.τείνοντα
6.ἐπελάθου
7.ὑπολαμβάνουσι

Β
α. λήμμα
β. έκταση
γ. παράλειψη
δ. ένεση
ε. προίκα
στ. εμφάνιση
ζ. προφήτης
η. ανακωχή
ι. λησμονιά

β) Να χωρίσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη και με το δεύτερο
συνθετικό να γράψετε δύο σύνθετα στα νέα ελληνικά: ἀμφισβητεῖται ‐
συναρμόττων ‐ ἐπιτρέπειν.

(μονάδες 10)
Β4. Εισαγωγή: Να αντιστοιχίσετε τους παρακάτω όρους.
Α
α. 7η επιστολή του Πλάτωνα
1. Δημιουργοί
β. Δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα ίσα

Β

2. Μορφή αυτοβιογραφικού
κειμένου

γ. Μέρος της ψυχής που σχετίζεται με τα
ένστικτα και τις επιθυμίες

3. Φύλακες‐επίκουροι

δ. Το ανώτατο μέρος της ψυχής

4. Θρασύμαχος

ε. Τη δικαιοσύνη καθορίζει ο ισχυρός

5. Λογιστικόν

στ. Επικρατεί στην κοινωνία όταν ο
καθένας πράττει αυτό για το οποίο είναι
κατάλληλος

6. Σπουδή φιλοσοφίας

ζ. Τάξη επιφορτισμένη με τη διατήρηση
της ασφάλειας και της ακεραιότητας της
ιδανικής πολιτείας

8. Πολέμαρχος

η. Υποχρεούνται να συντηρούν τις άλλες
δύο τάξεις

10. Αριστοκρατία πνεύματος

7. Ἀλόγιστον

9.

Δικαιοσύνη

θ. Φύλακες‐παντελείς
ι. Αγωγή φυλάκων

(μονάδες 10)
Β5. Με βάση το 1ο απόσπασμα του Πλάτωνα και το μεταφρασμένο κείμενο που
ακολουθεί από τον λόγο του Δημοσθένη (Κατά Αριστογείτονος 25.15–35), να προβείτε
σε σύγκριση σχετικά με τον ρόλο του νόμου:
«Όλη η ζωή των ανθρώπων, Αθηναίοι, είτε αυτοί κατοικούν σε μεγάλη πόλη είτε σε
μικρή, κυβερνάται από τη φύση και τους νόμους. Από τα προηγούμενα η φύση είναι
απρόβλεπτη και χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο που τη διαθέτει, ενώ οι νόμοι είναι κοινοί
και προβλέψιμοι και οι ίδιοι για όλους. Οι νόμοι θέλουν τη δικαιοσύνη και την αρετή και
το ωφέλιμο, και αυτό επιδιώκουν, και όταν αυτό βρεθεί, προβάλλεται ως γενικός
κανόνας, που ισχύει εξίσου και με όμοιο τρόπο για όλους, και αυτό είναι ο νόμος. Σε
αυτόν αρμόζει να υπακούουν όλοι για πολλούς λόγους, και κυρίως επειδή κάθε νόμος
είναι θεϊκή ανακάλυψη και δωρεά, τρόπος σκέψης των συνετών ανθρώπων, διόρθωση

των εκούσιων και ακούσιων λαθών, κοινή συμφωνία της πόλης, σύμφωνα με την οποία
αρμόζει να ζουν όλοι οι πολίτες. Γιατί οι νόμοι, Αθηναίοι, θεσπίζονται για δύο λόγους,
για να μην κάνει κανείς τίποτε το οποίο δεν είναι δίκαιο και για να γίνονται οι υπόλοιποι
καλύτεροι μέσω της τιμωρίας όσων δεν συμμορφώνονται με αυτούς.»
(μονάδες 10)
Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Πλάτωνας Κρίτων 45 )
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Κρίτωνας, μαθητής του Σωκράτη, προσπαθεί να πείσει
τον δάσκαλό του να αποδράσει από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που
ασκούν ψυχολογική πίεση στον Σωκράτη.
Ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνιε Σώκρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πιθοῦ καὶ σώθητι∙ ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ
ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου
οἷον ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω, οἳ ἐμὲ καὶ σὲ μὴ σαφῶς
ἴσασιν, ὡς οἷός τ᾽ ὤν σε σῴζειν, εἰ ἤθελον ἀναλίσκειν χρήματα, ἀμελῆσαι. Καίτοι τίς
ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ φίλους; Οὐ
γὰρ πείσονται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε ἡμῶν
προθυμουμένων.
Μήτε τοίνυν ταῦτα φοβοῦ — καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ τἀργύριόν ἐστιν, ὃ θέλουσι λαβόντες
τινὲς σῶσαί σε καὶ ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε. Ἔπειτα οὐχ ὁρᾷς τούτους τοὺς συκοφάντας, ὡς
εὐτελεῖς, καὶ οὐδὲν ἂν δέοι ἐπ᾽ αὐτοὺς πολλοῦ ἀργυρίου; Σοὶ δὲ ὑπάρχει μὲν τὰ ἐμὰ
χρήματα, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἱκανά. Ἔπειτα,

καὶ εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν

ἀναλίσκειν τἀμά, ξένοι οὗτοι ἐνθάδε ἕτοιμοι ἀναλίσκειν· εἷς δὲ καὶ κεκόμικεν ἐπ᾽ αὐτὸ
τοῦτο ἀργύριον ἱκανόν, Σιμμίας ὁ Θηβαῖος, ἕτοιμος δὲ καὶ Κέβης καὶ ἄλλοι πολλοὶ
πάνυ. Ὧστε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι.

Γ1. Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά το χωρίο «Ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνιε Σώκρατες . . .
ἡμῶν προθυμουμένων.»
(μονάδες 10)
Γ2. Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί ο Κρίτωνας να κάμψει την αντίσταση του
Σωκράτη και να τον πείσει τελικά να αποδράσει για να σωθεί ;
(μονάδες 10)
Γ3. α) «Μήτε τοίνυν ταῦτα φοβοῦ — καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ τἀργύριόν ἐστιν, ὃ
θέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαί σε καὶ ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε»: Εντοπίστε τις
αντωνυμίες, χαρακτηρίστε το είδος τους και γράψτε την ίδια πτώση στον άλλο
αριθμό.

Γ3. β) Στο χωρίο «Ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνιε Σώκρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πιθοῦ καὶ σώθητι∙
ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι
τοιούτου ἐπιτηδείου οἷον ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω, οἳ
ἐμὲ καὶ σὲ μὴ σαφῶς ἴσασιν» οι ρηματικοί τύποι που βρίσκονται σε αόριστο να
μεταφερθούν στον ίδιο τύπο στον ενεστώτα και οι ρηματικοί τύποι ενεστώτα να
μεταφερθούν στο β’ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου.
Γ3. γ) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
εὐτελεῖς: αιτιατική ενικού
προθυμουμένων: γ’ ενικό προστακτικής ενεστώτα
Σώκρατες : δοτική ενικού
(μονάδες 2+5+3=10)
Γ4. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: πολλοῖς‐ ταύτης ‐ προθυμουμένων‐
χρήματα.
Γ4. β) ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν: Να αναγνωριστεί ο υποθετικός
λόγος, να μετατραπεί σε μη πραγματικό και γίνει σύμπτυξη της δευτερεύουσας σε
μετοχή.
Γ4.γ) εἷς δὲ καὶ κεκόμικεν τοῦτο ἀργύριον ἱκανόν : Να μεταφερθεί η πρόταση στην
άλλη διάθεση .
(μονάδες 4+4+2 = 10)

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

