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ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 519b-520a 

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. 

 Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν 
ἄμεινον;  

Ἐπελάθου, 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 μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς 
πολίτας πειθοῖ 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 
τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς 
πόλεως.  

Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1.1·8 
Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος 

ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες), δῆλον 
ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν 
κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ 
πολιτική. […]  

Α1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω περιόδους λόγου 
και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι 
λανθασμένη, με βάση τα αρχαία κείμενα (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας 
γράφοντας τις λέξεις/φράσεις  των αρχαίων κειμένων που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5): 
1. Καθήκον των θεμελιωτών της ιδεώδους πολιτείας είναι να υποχρεώσουν όλους

ανεξαιρέτως τους πολίτες να γνωρίσουν το ἀγαθόν.
2. Ο Γλαύκων θεωρεί ότι είναι άδικος ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων.
3. Στην ιδεώδη πολιτεία η βία είναι επιτρεπτό μέσο.



4. Η ευτυχία του συνόλου της πολιτείας είναι σημαντικότερη από την ευτυχία μίας 
συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. 

5. Όλες οι μορφές κοινωνικής συμβίωσης, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αποβλέπουν στην 
ευδαιμονία. 
 

Μονάδες 10 
Β1. Στα αρχαία κέιμενα που σας δόθηκαν τόσο ο Πλάτων, όσο και ο Αριστοτέλης αναφέρονται 
στην έννοια του «ἀγαθοῦ». Ποιο φιλοσοφικό περιεχόμενο δίνει στην έννοια καθένας από τους 
δύο φιλοσόφους; (μονάδες 5) 
Να συσχετίσετε τις απόψεις τους. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
Β2.  Σύμφωνα με τον Ξένο, ο αληθινός πολιτικός άνδρας διακρίνεται για τη γνώση και τη σοφία 
του και δικαιούται να επιβάλλει με κάθε τρόπο τη βούλησή του στους πολίτες. Τα συνήθη 
πολιτεύματα αποελούν  απλές απομιμήσεις του μόνου ορθού πολιτεύματος, στο οποίο η 
εξουσία ασκείται από αυτόν τον σοφό άνδρα, ο οποίος αδιαφορεί ακόμη και για την τήρηση 
των νόμων, προκειμένου να διοικήσει σωστά την πόλη. Αυτός ο ισχυρισμός προκάλεσε, 
ωστόσο, την αντίδραση του νεότερου Σωκράτη, στον οποίο ο Ξένος απαντά με το παρακάτω 
επιχείρημα: 
 

ΠΛΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
 
ΞΕ. Κατά κάποιον τρόπο, βέβαια, είναι προφανές πως η νομοθετική ανήκει στη βασιλική 
επιστήμη· το καλύτερο, όμως, είναι όχι να εξουσιάζουν οι νόμοι, αλλά ο βασιλικός άνδρας που 
διαθέτει φρόνηση. Ξέρεις γιατί; 
ΝΕ. ΣΩ. Γιατί λες; 
ΞΕ. Επειδή ο νόμος δε θα μπορούσε ποτέ να συνοψίσει επακριβώς το άριστο και συνάμα το πιο 
δίκαιο για όλους, και να αξιώσει το καλύτερο· γιατί οι ανομοιότητες των ανθρώπων και των 
πράξεων, και το γεγονός ότι ποτέ τίποτα, για να το πω έτσι, δεν ησυχάζει από τα ανθρώπινα, 
δεν επιτρέπουν σε καμιά τέχνη, και για κανένα θέμα, να προτείνει κάτι απλό για όλες τις 
περιπτώσεις και μια για πάντα. Συμφωνούμε κάπου σε αυτά; 
ΝΕ. ΣΩ. Βεβαίως. 
ΞΕ. Βλέπουμε, όμως, ότι ο νόμος περίπου τείνει σε αυτό το πράγμα, όπως κάποιος άνθρωπος 
αυθάδης και αμαθής, που δεν αφήνει κανένα να κάνει τίποτα ενάντια στη δική του προσταγή, 
ούτε ακόμη και να ρωτήσει, ακόμη κι αν κάτι καινούργιο συμβαίνει σε κάποιον, καλύτερο από 
την εντολή που εκείνος έδωσε. 
ΝΕ. ΣΩ. Αλήθεια· γιατί, για τον καθέναν από μας, ο νόμος ενεργεί όπως ακριβώς είπες τώρα. 

 
Μτφρ. Ι.Σ. Χριστοδούλου. 1998. Πλάτων. Πολιτικός.  

Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος. 
 

Να συσχετίσετε τις απόψεις που διατυπώνει ο Ξένος στο μεταφρασμένο κείμενο που σας 
δόθηκε με όσα διατυπώνει ο Σωκράτης στο αρχαίο κείμενο της Πολιτείας, σχετικά με τον νόμο 
και τη λειτουργία του μέσα στην πόλη.  
 

Μονάδες 10 
 
Β3. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α΄ του παρακάτω πίνακα με μία 
φράση από τη στήλη Β΄ η οποία  συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  



 

Α΄ Β΄ 

1. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο Σωκράτης 
χρησιμοποίησε κυρίως  

α. την παραγωγική μέθοδο. 

β. την επαγωγική μέθοδο.  

γ. τη διάλεξη.  

2. Ο Πλάτων α. πίστεψε ότι θα μπορούσε να μεταμορφώσει 
τον Δίωνα σε φιλόσοφο - βασιλέα.   

β. καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια.  

γ. έγραψε τα Μετὰ τὰ Φυσικά.  

3. Μετά την επιστροφή από το πρώτο 
ταξίδι του στη Σικελία ο Πλάτων  

α. ίδρυσε την Ακαδημία.  

β. ασχολήθηκε με την ποίηση.   

γ. γνώρισε τον Σωκράτη.  

4. Στο πρώτο στάδιο της αγωγής των 
φυλάκων  επιδιώκεται  

α. η εξισορρόπηση της μουσικής αγωγής και 
των μαθηματικών.  

β. η μελέτη των μαθηματικών.  

γ. η εξισορρόπηση γυμναστικής και μουσικής 
αγωγής.  

5. Στην Πολιτεία το συμφέρον του ισχυρού 
καθορίζει το τι είναι δίκαιο σύμφωνα με 
τον   

 

α. Πολέμαρχο.  

β. Θρασύμαχο.  

γ. Γλαύκωνα.  

 
Μονάδες 10 

 
Β4. ἰδεῖν, ἀναβάντες, μέλει, συνεστηκυῖαν, καλουμένη: Για κάθε τύπο που σας δόθηκε να 
σχηματίσετε ένα ομόρριζο σύνθετο ουσιαστικό της νέας ελληνικής. 

Μονάδες 10 



Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, Ἱστορίαι, Η΄, 29.4 - 30.2 [ed. C. Hude, Lipsiae ] 

Ο Αθηναίος  στρατηγός Διειτρέφης, επικεφαλής 1300 Θρακών μαχαιροφόρων πελταστών 

αποβιβάστηκε στη Βοιωτία και επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη Μυκαλησσό. Η βοιωτική πόλη 

βρέθηκε απροετοίμαστη για άμυνα και πολιορκία και γρήγορα κυριεύθηκε από το θρακικό 

στράτευμα. 

ἐσπεσόντες  δὲ  οἱ  Θρᾷκες  ἐς  τὴν  Μυκαλησσὸν  τάς τε οἰκίας καὶ τὰ ἱερὰ 

ἐπόρθουν  καὶ  τοὺς  ἀνθρώπους  ἐφόνευον  φειδόμενοι  οὔτε  πρεσβυτέρας  οὔτε 

νεωτέρας  ἡλικίας,  ἀλλὰ  πάντας  ἑξῆς,  ὅτῳ  ἐντύχοιεν,  καὶ  παῖδας  καὶ  γυναῖκας 

κτείνοντες,  καὶ  προσέτι  καὶ  ὑποζύγια  καὶ  ὅσα  ἄλλα  ἔμψυχα  ἴδοιεν·  τὸ γὰρ 

γένος  τὸ  τῶν  Θρᾳκῶν  ὁμοῖα  τοῖς  μάλιστα  τοῦ  βαρβαρικοῦ,  ἐν  ᾧ  ἂν  θαρσήσῃ, 

φονικώτατόν  ἐστιν.  καὶ  τότε  ἄλλη  τε  ταραχὴ οὐκ ὀλίγη καὶ ἰδέα πᾶσα 

καθειστήκει  ὀλέθρου,  καὶ  ἐπιπεσόντες  διδασκαλείῳ  παίδων,  ὅπερ  μέγιστον  ἦν 

αὐτόθι  καὶ  ἄρτι  ἔτυχον  οἱ  παῖδες  ἐσεληλυθότες, κατέκοψαν πάντας· καὶ 

ξυμφορὰ  τῇ  πόλει  πάσῃ  οὐδεμιᾶς  ἥσσων  μᾶλλον  ἑτέρας  ἀδόκητός  τε  

ἐπέπεσεν  αὕτη  καὶ  δεινή.  οἱ  δὲ  Θηβαῖοι  αἰσθόμενοι ἐβοήθουν, καὶ 

καταλαβόντες  προκεχωρηκότας  ἤδη  τοὺς  Θρᾷκας  οὐ  πολὺ τήν τε λείαν 

ἀφείλοντο καὶ αὐτοὺς φοβήσαντες καταδιώκουσιν ἐπὶ τὸν Εὔριπον καὶ τὴν 

θάλασσαν,  οὗ  αὐτοῖς  τὰ  πλοῖα  ἃ  ἤγαγεν  ὥρμει.  καὶ  ἀποκτείνουσιν  αὐτῶν  ἐν 

τῇ  ἐσβάσει  τοὺς  πλείστους  οὔτε  ἐπισταμένους  νεῖν. 

τοῖς  μάλιστα  τοῦ  βαρβαρικοῦ:με τα πιο βάρβαρα φύλα. 

 

Χάρτης της αρχαίας Βοιωτίας 

Γ1.Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα:«ἐσπεσόντες  δὲ  οἱ  Θρᾷκες  … 

κατέκοψαν πάντας·». 

Μονάδες 20 

Γ2.Σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο ποια ήταν η αντίδραση των Θηβαίων μόλις 

πληροφορήθηκαν την ολέθρια καταστροφή της Μυκαλησσού; 

Μονάδες 10 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%86%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1


Γ3α.«ἀλλὰ  πάντας  ἑξῆς,  ὅτῳ  ἐντύχοιεν,  καὶ  παῖδας  καὶ  γυναῖκας κτείνοντες,  

καὶ  προσέτι  καὶ  ὑποζύγια  καὶ  ὅσα  ἄλλα  ἔμψυχα  ἴδοιεν»: i.Να μεταφέρετε τα 

υπογραμμισμένα ουσιαστικά στην κλητική πτώση του ενικού αριθμού (μονάδες 2). 

ii.πάντας,ὅτῳ:Να μεταφέρετε τους παραπάνω τύπους στο ίδιο γένος στη δοτική 

πτώση του πληθυντικού αριθμού (μονάδες 2).iii.ἔμψυχα:Να γράψετε την 

ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος (μονάδα 1). 

Γ3β.«τήν τε λείαν ἀφείλοντο καὶ αὐτοὺς φοβήσαντες καταδιώκουσιν ἐπὶ τὸν 

Εὔριπον καὶ τὴν θάλασσαν,  οὗ  αὐτοῖς  τὰ  πλοῖα  ἃ  ἤγαγεν  ὥρμει.  καὶ  

ἀποκτείνουσιν  αὐτῶν  ἐν τῇ  ἐσβάσει  τοὺς  πλείστους  οὔτε  ἐπισταμένους  νεῖν.»: 

i.Να μεταφέρετε τους υπογραμμισμένους ρηματικούς τύπους στο γ΄ ενικό πρόσωπο 

της ευκτικής στον χρόνο που βρίσκονται (μονάδες 2) ii.ἀφείλοντο:Να γράψετε το 

β΄πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή (μονάδα 1). 

iii.καταδιώκουσιν, ἤγαγεν:Να μεταφέρετε τα ρήματα-όπου βρίσκονται-στον 

μέλλοντα της ίδιας φωνής(μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

Γ4α.«ἐσπεσόντες, ὅτῳ, τοῦ  βαρβαρικοῦ, φονικώτατον, αὐτόθι, 

προκεχωρηκότας»:Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους του 

κειμένου (μονάδες 6). 

Γ4β.«ὅπερ  μέγιστον  ἦν»:Να μετατρέψετε την παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση 

στην αντίστοιχη μετοχή (μονάδες 2). 

Γ4γ.«τὸ  γὰρ  γένος   τὸ   τῶν   Θρᾳκῶν  ὁμοῖα  τοῖς  μάλιστα  τοῦ  βαρβαρικοῦ,        

ἐν ᾧ ἂν θαρσήσῃ, φονικώτατόν  ἐστιν.»:Να αναγνωρίσετε το είδος της 

υπογραμμισμένης δευτερεύουσας πρότασης (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την 

έγκλιση εκφοράς της (μονάδα 1). 

Μονάδες 10 

 


