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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΑΣΩΝ, Πολιτεία 519b-520a 
Σί δέ; Σόδε οὐκ εἰκόσ, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκθ ἐκ τῶν προειρθμένων, μήτε τοὺσ 

ἀπαιδεύτουσ καὶ ἀλθκείασ 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 
ςτοχαηομένουσ δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωςιν ἰδίᾳ τε καὶ δθμοςίᾳ, τοὺσ δὲ ὅτι ἑκόντεσ 
εἶναι οὐ πράξουςιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήςοισ ηῶντεσ ἔτι ἀπῳκίςκαι;  

Ἀλθκῆ, ἔφθ. 
Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιςτῶν τάσ τε βελτίςτασ φύςεισ ἀναγκάςαι 

ἀφικέςκαι πρὸσ τὸ μάκθμα ὃ ἐν τῷ πρόςκεν ἔφαμεν εἶναι μέγιςτον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγακὸν καὶ 
ἀναβῆναι ἐκείνθν τὴν ἀνάβαςιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντεσ ἱκανῶσ ἴδωςι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖσ ὃ 
νῦν ἐπιτρέπεται.  

Σὸ ποῖον δή;  
Σὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐκέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ ἐκείνουσ τοὺσ 

δεςμώτασ μθδὲ μετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοισ πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε 
ςπουδαιότεραι.  

Ἔπειτ’, ἔφθ, ἀδικήςομεν αὐτούσ, καὶ ποιήςομεν χεῖρον ηῆν, δυνατὸν αὐτοῖσ ὂν 
ἄμεινον; 

 Ἐπελάκου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπωσ ἕν τι γένοσ ἐν πόλει 
διαφερόντωσ εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μθχανᾶται ἐγγενέςκαι, ςυναρμόττων τοὺσ 
πολίτασ πεικοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοισ τῆσ ὠφελίασ ἣν ἂν ἕκαςτοι τὸ 
κοινὸν δυνατοὶ ὦςιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸσ ἐμποιῶν τοιούτουσ ἄνδρασ ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ 
τρέπεςκαι ὅπῃ ἕκαςτοσ βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸσ αὐτοῖσ ἐπὶ τὸν ςύνδεςμον τῆσ 
πόλεωσ. 

 Ἀλθκῆ, ἔφθ· ἐπελακόμθν γάρ. 

Α1. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμιά από τισ παρακάτω 

περιόδουσ λόγου και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωςτό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάκοσ», αν 

είναι λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 3) και να τεκμθριϊςετε κάκε 
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απάντθςι ςασ γράφοντασ τισ λζξεισ/φράςεισ του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν 

(μονάδεσ 3): 

1. Οι άνκρωποι που δεν ζχουν παιδεία ζχουν αποκτιςει εμπειρία τθσ αλθκινισ γνϊςθσ.

2. Οι κεμελιωτζσ τθσ ιδεϊδουσ πολιτείασ αναγκάηουν τα εξαιρετικά πνεφματα να

οδθγθκοφν ςτθ κζαςθ του αγακοφ.

3. Ο νόμοσ, ςφμφωνα με τον φιλόςοφο, ενϊνει τουσ πολίτεσ ςε ζνα αρμονικό ςφνολο

μόνο με τθ χριςθ του εξαναγκαςμοφ.

Α2. «μθδὲ μετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοισ πόνων τε καὶ τιμῶν»: ε ποιεσ λζξεισ του αρχαίου 

κειμζνου αναφζρεται ο υπογραμμιςμζνοσ τφποσ; (μονάδεσ 4) 

Μονάδεσ 10 

Β1. «τοὺσ δὲ ὅτι … ἀπῳκίςκαι;»: ε ποιουσ αναφζρεται ο φιλόςοφοσ ςτο απόςπαςμα που ςασ 

δόκθκε και ποια χαρακτθριςτικά τουσ επιςθμαίνει; (μονάδεσ 6) Με ποια μεταφορά ενιςχφει τα 

λεγόμενά του και γιατί, κατά τθν άποψι ςασ, προβαίνει ςτθ χριςθ του ςυγκεκριμζνου 

εκφραςτικοφ μζςου; (μονάδεσ 4) 

Μονάδεσ 10 

Β2. το κείμενο που ςασ δόκθκε αντιπαρατίκενται δφο διαφορετικζσ αντιλιψεισ περί 

δικαιοςφνθσ. Να γράψετε ποιοι είναι οι εκφραςτζσ κακεμιάσ από αυτζσ και να εξθγιςετε ςε τι 

ζγκειται θ διαφωνία τουσ. 

Μονάδεσ 10 

Β3. Να γράψετε ςτο τετραδίο ςασ όλουσ τουσ αρικμοφσ που αντιςτοιχοφν ςε κάκε κενό και 

δίπλα ςε κακζναν από αυτοφσ τθ λζξθ που λείπει, ϊςτε να αποδίδεται ορκά το κείμενο. 

Ο Πλάτωνασ γεννικθκε το 428/9, από αριςτοκράτεσ 1. ………………. γονείσ. Πατζρασ του ιταν ο 

2. ………………………., γιοσ του 3. ………………….. Παρ' όλο που δεν ξζρουμε πολλά για τθν 

οικογζνεια του πατζρα του Πλάτωνα, και μόνο τα ονόματα του πατζρα και του παπποφ 

δείχνουν πωσ το γζνοσ τουσ ιταν αριςτοκρατικό. Μθτζρα του ιταν θ 4. ……………….., από παλιά 

αρχοντικι γενιά που ζφτανε μζχρι τον 5. …………………. Θείοσ τθσ 6. ………………….. ιταν ο 7. 

……………………., διανοοφμενοσ που ςυνδζκθκε ςτενά με το ςοφιςτικό κίνθμα και κυρίωσ με το 

ολιγαρχικό πραξικόπθμα των Σριάκοντα Συράννων, των οποίων ιταν θγετικι μορφι. Αδελφόσ 

τθσ 8. …………………. ιταν ο 9. ………………….., που επίςθσ ςυνεργάςτθκε με τουσ Σριάκοντα και ο 

οποίοσ, ςτα νιάτα του, είχε ςυνδεκεί με τον ωκράτθ. τα χρόνια 398-390, ο Πλάτωνασ 

ταξιδεφει ςτθν Κάτω Ιταλία και τθ 10. ………………... 

Μονάδεσ 10 
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Β4. ἐπιτροπεῦςαι: Να γράψετε ποια είναι θ ςθμαςία τθσ λζξθσ ςτο κείμενο που ςασ δόκθκε 

(μονάδεσ 4) και να ςχθματίςετε τρεισ ομόρριηεσ λζξεισ, απλζσ ι ςφνκετεσ, τθσ νζασ ελλθνικισ 

(μονάδεσ 6). 

 

Μονάδεσ 10 

Β5. Να ςυνεξετάςετε το αρχαίο και το μεταφραςμζνο κείμενο και ςτθ ςυνζχεια να γράψετε 

μία ομοιότθτα και μία διαφορά αναφορικά με τουσ όρουσ του κοινωνικοφ ςυμβολαίου, 

ςφμφωνα με τον Πλάτωνα και τον Ρουςςϊ. 

  
«Να βρεκεί μια μορφι ςυνζνωςθσ που κα υπεραςπίηεται και κα προςτατεφει με όλθ τθ 
δφναμθ από κοινοφ το πρόςωπο και τα αγακά κάκε μζλουσ, κατά τρόπο ώςτε ο κακζνασ, αν 
και ςχθματίηει ενιαίο ςώμα με όλουσ, κα υπακοφει ωςτόςο μόνο ςτον εαυτό του και κα 
παραμζνει το ίδιο ελεφκεροσ όςο και πριν. Αυτό είναι το κεμελιώδεσ πρόβλθμα ςτο οποίο το 
κοινωνικό ςυμβόλαιο δίνει τθ λφςθ. [...] Οι όροι του ςυμβολαίου τοφτου είναι ζτςι 
προςδιοριςμζνοι από τθ φφςθ τθσ πράξθσ αυτισ, ώςτε θ παραμικρι τροποποίθςθ κα τουσ 
ζκανε μάταιουσ και αναποτελεςματικοφσ. Αν και δεν ζχουν ίςωσ διατυπωκεί ποτζ ρθτά, είναι 
παντοφ οι ίδιοι. Παντοφ ζχουν γίνει δεκτοί και τουσ αναγνωρίηουν ςιωπθρά. [...] Οι 
υποχρεώςεισ που μασ ςυνδζουν με το κοινωνικό ςώμα είναι δεςμευτικζσ μόνον επειδι είναι 
αμοιβαίεσ· και θ φφςθ τουσ είναι τζτοια, ώςτε, εκπλθρώνοντάσ τεσ, δεν μποροφμε να 
εργαηόμαςτε για τον άλλον χωρίσ ταυτόχρονα να εργαηόμαςτε και για τον εαυτό μασ». 
 
 (Ζαν Ζακ Ρουςςϊ, Σο κοινωνικό ςυμβόλαιο, μτφρ. Βαςιλικι Γρθγοροποφλου - Αλβζρτοσ 
τάινχαουερ, εκδ. Πόλισ, Ακινα 2004, ς. 61, 80 
 

Μονάδεσ 10 
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ΑΔΙΔΑΚΣΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΑΣΩΝ,υμπόςιον, 202d -203e, 204 b-c 

το παρακάτω απόςπαςμα θ Διοτίμα, μία ςοφι γυναίκα από τθ Μαντίνεια,παρουςιάηει  ςτον ωκράτθ 

τθν καταγωγι και τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του  Έρωτα. 

Ὁρᾷσ οὖν, ἔφθ, ὅτι καὶ ςὺ Ἔρωτα οὐ κεὸν νομίηεισ; 

Σί οὖν ἄν, ἔφθν, εἴθ ὁ Ἔρωσ; κνθτόσ; 

Ἥκιςτά γε. 

Ἀλλὰ τί μιν; 

Ὥςπερ τὰ πρότερα, ἔφθ, μεταξὺ κνθτοῦ καὶ ἀκανάτου. 

Σί οὖν, ὦ Διοτίμα; 

Δαίμων μζγασ, ὦ ϊκρατεσ· καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμόνιον μεταξφ ἐςτι κεοῦ τε καὶ κνθτοῦ. 

Σίνα, ἦν δ᾽ ἐγϊ, δφναμιν ἔχον;  

Ἑρμθνεῦον καὶ διαπορκμεῦον κεοῖσ τὰ παρ᾽ ἀνκρϊπων καὶ ἀνκρϊποισ τὰ παρὰ κεῶν, τῶν μὲν 

τὰσ δειςεισ καὶ κυςίασ, τῶν δὲ τὰσ ἐπιτάξεισ τε καὶ ἀμοιβὰσ τῶν κυςιῶν, ἐν μζςῳ δὲ ὂν 

ἀμφοτζρων ςυμπλθροῖ, ὥςτε τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ςυνδεδζςκαι. διὰ τοφτου (: τοῦ δαίμονοσ) καὶ 

ἡ μαντικὴ πᾶςα χωρεῖ καὶ ἡ τῶν ἱερζων τζχνθ τῶν τε περὶ τὰσ κυςίασ καὶ τελετὰσ καὶ τὰσ 

ἐπῳδὰσ καὶ τὴν μαντείαν πᾶςαν καὶ γοθτείαν. κεὸσ δὲ ἀνκρώπῳ οὐ μείγνυται, ἀλλὰ διὰ 

τοφτου(:τοῦ δαίμονοσ) πᾶςά ἐςτιν ἡ ὁμιλία καὶ ἡ διάλεκτοσ κεοῖσ πρὸσ ἀνκρϊπουσ, καὶ 

ἐγρθγορόςι  καὶ  κακεφδουςι·  καὶ  ὁ  μὲν  περὶ  τὰ  τοιαῦτα  ςοφόσ  δαιμόνιοσ  ἀνιρ, ὁ  δὲ  

ἄλλο  τι  ςοφὸσ  ὢν  ἢ  περὶ  τζχνασ  ἢ  χειρουργίασ  τινὰσ  βάναυςοσ.  οὗτοι  δὴ οἱ  δαίμονεσ   

πολλοὶ   καὶ   παντοδαποί   εἰςιν,   εἷσ  δὲ  τοφτων  ἐςτὶ  καὶ  ὁ  Ἔρωσ. *…+ 

ἅτε  οὖν  Πόρου  καὶ  Πενίασ  ὑὸσ  ὢν  ὁ  Ἔρωσ  ἐν  τοιαφτῃ  τφχῃ κακζςτθκεν. πρῶτον μὲν 

πζνθσ ἀεί ἐςτι, καὶ πολλοῦ δεῖ ἁπαλόσ τε καὶ καλόσ, οἷον οἱ πολλοὶ οἴονται,  ἀλλὰ  ςκλθρὸσ  καὶ  

αὐχμθρὸσ  καὶ  ἀνυπόδθτοσ  καὶ ἄοικοσ, χαμαιπετὴσ ἀεὶ  ὢν καὶ ἄςτρωτοσ, ἐπὶ κφραισ καὶ ἐν 

ὁδοῖσ ὑπαίκριοσ κοιμϊμενοσ, τὴν τῆσ μθτρὸσ  φφςιν  ἔχων,  ἀεὶ  ἐνδείᾳ  ςφνοικοσ.  κατὰ  δὲ  αὖ  

τὸν  πατζρα  ἐπίβουλόσ ἐςτι  τοῖσ  καλοῖσ  καὶ  τοῖσ  ἀγακοῖσ,  ἀνδρεῖοσ  ὢν  καὶ  ἴτθσ  καὶ  

ςφντονοσ, κθρευτὴσ δεινόσ, ἀεί τινασ πλζκων μθχανάσ, καὶ φρονιςεωσ ἐπικυμθτὴσ καὶ 

πόριμοσ, φιλοςοφῶν διὰ παντὸσ τοῦ βίου, δεινὸσ γόθσ καὶ φαρμακεὺσ καὶ ςοφιςτισ·  καὶ  οὔτε  

ὡσ  ἀκάνατοσ  πζφυκεν  οὔτε  ὡσ  κνθτόσ,  ἀλλὰ  τοτὲ  μὲν  τῆσ αὐτῆσ   ἡμζρασ  κάλλει  τε  καὶ  

ηῇ,  ὅταν  εὐποριςῃ,  τοτὲ  δὲ  ἀποκνῄςκει,  πάλιν  δὲ ἀναβιϊςκεται  διὰ  τὴν  τοῦ  πατρὸσ  

φφςιν,  τὸ  δὲ  ποριηόμενον  ἀεὶ  ὑπεκρεῖ,  ὥςτε οὔτε  ἀπορεῖ  Ἔρωσ  ποτὲ  οὔτε  πλουτεῖ,  

ςοφίασ  τε  αὖ  καὶ  ἀμακίασ  ἐν  μζςῳ  ἐςτίν.*…+ ἡ  μὲν  οὖν  φφςισ  τοῦ  δαίμονοσ,  ὦ  φίλε  

ϊκρατεσ, αὕτθ· ὃν  δὲ ςὺ  ᾠικθσ   Ἔρωτα  εἶναι,   καυμαςτὸν  οὐδὲν  ἔπακεσ. 
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διαπορκμεῦον: διαβιβάηει, τὰσ ἐπιτάξεισ:τισ εντολζσ,τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ςυνδεδζςκαι: το ίδιο το 

ςφμπαν να ζχει ςυνοχι, τὰσ ἐπῳδάσ: τα μαγικά άςματα, χειρουργίασ:χειρωνακτικζσ εργαςίεσ,ἴτθσ: 

τολμθρόσ,ςφντονοσ: ορμθτικόσ, πόριμοσ: επινοθτικόσ, φαρμακεφσ: μάγοσ, τοτὲ:άλλοτε,κάλλει:  

ακμάηει,ὑπεκρεῖ: χάνεται. 

 

 

Πιλινο ειδϊλιο του 1ου αι. π.Χ. Έρωσ και Ψυχι 

 

Γ.1.Να μεταφράςετε το παρακάτω απόςπαςμα του κειμζνου:«καὶ  οὔτε  ὡσ  ἀκάνατοσ  

πζφυκεν   …   καυμαςτὸν  οὐδὲν  ἔπακεσ.». 

Μονάδεσ 10 

Γ.2.«Δαίμων μζγασ, ὦ ώκρατεσ· … εἷσ  δὲ  τοφτων  ἐςτὶ  καὶ  ὁ  Ἔρωσ.»:Μελετϊντασ το 

παραπάνω απόςπαςμα του κειμζνου να παρουςιάςετε τθ δφναμθ που είχαν οι  ‘δαίμονεσ’ 

ςφμφωνα με τθ Διοτίμα. 

Μονάδεσ 10 

Γ.3.α.«ἁπαλόσ τε καὶ καλόσ, οἷον  οἱ πολλοὶ  οἴονται,  ἀλλὰ  ςκλθρὸσ  καὶ  αὐχμθρὸσ  καὶ  

ἀνυπόδθτοσ  καὶ  ἄοικοσ, χαμαιπετισ»:Να μεταφζρετε τα υπογραμμιςμζνα επίκετα ςτθν 

ονομαςτικι πτϊςθ του ενικοφ αρικμοφ ςτο κθλυκό γζνοσ (μονάδεσ 4).Να εντοπίςετε τθν 

αντωνυμία που υπάρχει ςτο παραπάνω απόςπαςμα και να τθ μεταφζρετε ςτθ δοτικι πτϊςθ 

του άλλου αρικμοφ ςτο αρςενικό γζνοσ (μονάδα 1). 

Γ.3.β.«μείγνυται, πζφυκεν, ηῇ»:Να μεταφζρετε τα παραπάνω ριματα ςτθν ευκτικι ςτο 

πρόςωπο που βρίςκονται ςτον ίδιο χρόνο και φωνι (μονάδεσ 3). 

Γ.3.γ.«κακζςτθκεν»:Να μεταφζρετε τον παραπάνω τφπο ςτο αϋ πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν 

ίδια ζγκλιςθ και ςτον ίδιο χρόνο χρθςιμοποιϊντασ όλουσ τουσ τφπουσ(μονάδεσ 2). 

Μονάδεσ 10 

Γ.4.α.«ἀνκρώπῳ, τι , ὑπαίκριοσ, φρονιςεωσ, παντόσ, εἶναι»: Να αναγνωρίςετε   ςυντακτικά   

τουσ  παραπάνω  όρουσ  του  κειμζνου (μονάδεσ 6). 

Γ.4.β.«ἅτε  οὖν  Πόρου  καὶ  Πενίασ  ὑὸσ  ὢν  ὁ  Ἔρωσ  ἐν  τοιαφτῃ  τφχῃ κακζςτθκεν.»:Να 

αναγνωρίςετε το είδοσ τθσ μετοχισ που βρίςκεται ςτθν παραπάνω πρόταςθ (μονάδα 1), να 
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εντοπίςετε το υποκείμενό τθσ, δθλϊνοντασ αν θ μετοχι είναι ςυνθμμζνθ ι απόλυτθ (μονάδα 

1) και να τθν αναλφςετε ςτθν αντίςτοιχθ δευτερεφουςα πρόταςθ (μονάδεσ 2).

Μονάδεσ 10 
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