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∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνος Πολιτεία (514Α - 515Α)
Μετὰ ταῦτα δὴ, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν
ἡµετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας .Ἰδὲ
γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει,
ἀναπεπτα µένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ µακρὰν
παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν
δεσµοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε µένειν τε
αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν µόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς
κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσµοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ
αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόµενον ὄπισθεν
αὐτῶν, µεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσµωτῶν ἐπάνω
ὁδόν, παρ' ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδοµηµένον, ὥσπερ τοῖς
θαυµατοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ
παραφράγµατα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύµατα δεικνύασιν.
Ὁρῶ, ἔφη.
Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας
ἀνθρώπους σκεύη τε παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου
καὶ ἀνδριάντας καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ
παντοῖα εἰργασµένα, οἷον εἰκὸς τοὺς µὲν φθεγγοµένους,
τοὺς δὲ σιγῶντας τῶν παραφερόντων.
Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσµώτας ἀτόπους.
Ὁµοίους ἡµῖν, ἦν δ' ἐγώ.
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Α. Από το κείµενο που σας δόθηκε να µεταφράσετε
στο τετράδιό σας το τµήµα: "Μετὰ ταῦτα δὴ ...
δεικνύασιν ".
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις
των παρακάτω ερωτήσεων:
1.

Με ποια φράση του κειµένου δηλώνεται το θέµα της
ενότητας, ποια µέθοδο ανάπτυξης ακολουθεί ο Πλάτωνας
και τι επιτυγχάνει µε τη µέθοδο αυτή;
Μονάδες 15

2.

"... ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσµοῖς καὶ
τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε µένειν τε
αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν µόνον ὁρᾶν...":
Με βάση το παραπάνω απόσπασ µα, να
παραβάλετε τις συνθήκες ζωής των δεσµωτών
του σπηλαίου µε συνήθειες της καθηµερινής
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.
Μονάδες 15

3.

Ποιο είναι το θέµα του πλατωνικού διαλόγου
"Πολιτεία" ;
Μονάδες 10

4.

Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο οµόρριζες
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας (απλές ή
σύνθετες) για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
παιδείας, οἰκήσει, ὁρᾶν, πυρὸς, δεικνύασιν.
Μονάδες 10
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Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλους

Ἀθηναίων Πολιτεία (16, 1-4)

Ἡ µὲν οὖν Πεισιστράτου τυραννὶς ἐξ ἀρχῆς τε κατέστη τοῦτον
τὸν τρόπον καὶ µεταβολὰς ἔσχεν τοσαύτας. διῴκει δ' ὁ Πεισίστρατος,
ὥσπερ εἴρηται, τὰ περὶ τὴν πόλιν µετρίως καὶ µᾶλλον πολιτικῶς ἢ
τυραννικῶς· ἔν τε γὰρ τοῖς ἄλλοις φιλάνθρωπος ἦν καὶ πρᾷος καὶ
τοῖς ἁµαρτάνουσι συγγνωµονικός, καὶ δὴ καὶ τοῖς ἀπόροις
προεδάνειζε χρήµατα πρὸς τὰς ἐργασίας, ὥστε διατρέφεσθαι
γεωργοῦντας. τοῦτο δ' ἐποίει δυοῖν χάριν, ἵνα µήτε ἐν τῷ ἄστει
διατρίβωσιν ἀλλὰ διεσπαρµένοι κατὰ τὴν χώραν, καὶ ὅπως... µήτ'
ἐπιθυµῶσι µήτε σχολάζωσιν ἐπιµελεῖσθαι τῶν κοινῶν.
διῴκει = παρατατικός του ρήµατος διοικέω-ῶ
δυοῖν χάριν = για δύο λόγους
διατρίβω = περνώ τον καιρό µου, χάνω την ώρα µου
σχολάζω = ευκαιρώ, έχω χρόνο
1.

Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20

2.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που
ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
τυραννὶς:
ἔσχεν:
τὴν πόλιν:
ἦν:
φιλάνθρωπος:

την αιτιατική του ενικού αριθµού.
το απαρέµφατο του ίδιου χρόνου.
την ονοµαστική του πληθυντικού αριθµού.
το γ′ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
µέλλοντα.
τη γενική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο
γένος.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

προεδάνειζε:
τοῦτο:
ἐποίει:
ἄστει:
ἐπιθυµῶσι:

3.

το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθµό της
οριστικής του ενεστώτα της ίδιας φωνής.
την αιτιατική του πληθυντικού αριθµού στο
ίδιο γένος.
το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθµό της
οριστικής του παρακειµένου της ίδιας
φωνής.
τη γενική του ενικού αριθµού.
το α′ πρόσωπο του ενικού αριθµού της
οριστικής του παρατατικού της ίδιας φωνής.
Μονάδες 10

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω
άσκηση
συµπληρώνοντας
τα
κενά,
ώστε
να
χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των
εξής λέξεων του κειµένου:
τυραννὶς:
τοῦτον:
φιλάνθρωπος:
ἐπιµελεῖσθαι:
τῶν κοινῶν:

είναι
είναι
είναι
είναι
είναι

...............
...............
...............
...............
...............

στο
στο
στο
στο
στο

...............
...............
...............
...............
...............
Μονάδες 10

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε 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 καµιά 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.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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