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ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

  
  
Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ' ἐγώ, καί ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε 
τούς ἀπαιδεύτους καί ἀληθείας ἀπείρως ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν 
ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τούς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διά τέλους, 
τούς μέν ὅτι σκοπόν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ 
ἅπαντα πράττειν ἅ ἄν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καί δημοσίᾳ, τούς δέ ὅτι 
ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι 
ἀπῳκίσθαι; 
Ἀληθῆ, ἔφη. 
Ἡμέτερον δή ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις 
ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρός το μάθημα ὅ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι 
μέγιστον, ἰδεῖν τε τό ἀγαθόν καί ἀναβῆναι ἐκείνην τήν ἀνάβασιν, καί 
ἐπειδάν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μή ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὅ νῦν 
ἐπιτρέπεται. 
Τό ποῖον δή; 
Τό αὐτοῦ, ἦν δ' ἐγώ, καταμένειν καί μή ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ' 
ἐκείνους τούς δεσμώτας μηδέ μετέχειν τῶν παρ' ἐκείνοις πόνων τε καί 
τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπαυδαιότεραι. 
  
Α.  Να μεταφράσετε το απόσπασμα:  "Τί δέ ....... ἐπιτρέπεται."            

      (μονάδες 10) 
  
  
Β. α) Με ποιο κριτήριο διαχωρίζει ο Σωκράτης τους πολίτες και με ποια 
επιχειρήματα αμφισβητεί τη δυνατότητά τους να διακυβερνήσουν μια 
πόλη;  

β)  τάς βελτίστας φύσεις: Ποιο το νόημα της φράσης; Πως αλλιώς 
ονομάζει ο Πλάτωνας "τάς βελτίστας φύσεις" και ποιος ο ρόλος τους 
μέσα στην ιδανική πολιτεία;  

(μονάδες 15) 
  

Γ. Να περιγράψετε την ταξική διαίρεση της πλατωνικής πολιτείας σε 
συνδυασμό με την κοινωνική ιεράρχηση τους.      

         (μονάδες 10) 
  

 

 

 



∆. α) ἐπιτροπεῦσαι, μακάρων, ἀφικέσθαι: Να γράψετε δυο ομόρριζα 
αυτών. 
  

β) ἐωμένους-ἐπιτρέπειν: Ποια η σημασιολογική διαφορά των 
ρημάτων; 
  
γ) δεσμώτας: Να γράψετε δυο προτάσεις στις οποίες η λέξη δεσμός να 
έχει διαφορετική σημασία. 

 (μονάδες 10) 
  

 Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
  
Ἐγώ μέν οὖν, ὦ Καλλίκλεις, ὑπό τε τούτων τῶν λόγων πέπεισμαι καί 
σκοπῶ ὅπως ἀποφανοῦμαι τῷ κριτῇ ὡς ὑγιεστάτην τήν ψυχήν· χαίρειν 
οὖν ἐάσας τάς τιμάς τάς τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, τήν ἀλήθειαν ἀσκῶν 
πειράσομαι τῷ ὄντι ὡς ἄν δύνωμαι βέλτιστος ὤν καί ζῆν καί ἐπειδάν 
ἀποθνήσκω ἀποθνήσκειν. Παρακαλῶ δέ καί τούς ἄλλους πάντας 
ἀνθρώπους, καθ' ὅσον δύναμαι, καί δή καί σέ ἀντιπαρακαλῶ ἐπί 
τοῦτον τόν βίον καί τόν ἀγῶνα τοῦτον, ὅν ἐγώ φημί ἀντί πάντων τῶν 
ἐνθάδε ἀγώνων εἶναι, καί ὀνειδίζω σοι ὅτι οὐχ οἷός τ' ἔσῃ σαὐτῷ 
βοηθῆσαι, ὅταν ἡ δίκη σοι ᾖ καί ἡ κρίσις ἥν νυνδή ἐγώ ἔλεγον, ἀλλά 
ἐλθών παρά τόν δικαστήν, τόν τῆς Αἰγίνης υἱόν, ἐπειδάν σου 
ἐπιλαβόμενος ἄγῃ, χασμήσῃ καί ἰλιγγιάσεις οὐδέν ἧττον ἤ ἐγώ ἐνθάδε 
σύ ἐκεῖ, καί σέ ἴσως τυπτήσει τις καί ἐπί κόρρης ἀτίμως καί πάντως 
προπηλακιεῖ. 
  
Α. Να μεταφράσετε το κείμενο - Πλάτων, Γοργίας  526 - 7    

      (μονάδες 20) 
  
Β. 1. Να κλιθούν: υἱόν, κριτῇ, σαὐτῷ.    

       (μονάδες 2,5) 
  
  2. Να γραφούν τα παραθετικά στον ίδιο τύπο: ὑγιεστάτην, ἧττον και 

να κλιθεί ο συγκριτικός του ἧττον στο αρσενικό γένος και ο θετικός 
του ὑγιεστάτην στο ουδέτερο γένος.   

      (μονάδες 2,5) 
  

  3. Να γραφεί το β ενικό προστακτικής παρακειμένου , το β ενικό 
οριστικής αορίστου και το απαρέμφατο μέλλοντα στα: 
ἀποφανοῦμαι, ἐπιλαβόμενος, φημί, ὀνειδίζω, προπηλακιεῖ, ἐάσας.   

(μονάδες 2,5) 
  

 4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο β ενικό προστακτικής στα: 
ζῆν, ἐάσας, δύνωμαι                 

(μονάδες 2,5) 
  



Γ. 1. ὅτι......βοηθῆσαι: Να δικαιολογηθεί η πρόταση καί να αποδοθεί 
διαφορετικά. 

      (μονάδες 3) 
  
 2. Να αναγνωριστεί η πρόταση στην οποία ανήκει το ρήμα ἄγῃ και η 
πρόταση του ὅπως.                                                                     
  

(μονάδες 3)  
  
 3. Να γίνει αναλυτική σύνταξη της περιόδου: χαίρειν .... ἀποθνήσκειν. 

          (μονάδες 4)  
  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

  


