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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

∆ιδαγμένο κείμενο
Πλάτωνος Πολιτεία 514Α-515Α
Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν
ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. Ἰδὲ γὰρ
ἀνθρώπους
οἷον ἐν
καταγείῳ
οἰκήσει
σπηλαιώδει,
ἀναπεπταμένην 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.
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Μετὰ
ταῦτα δὴ … Ὁρῶ, ἔφη.»
Μονάδες 10
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Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β1.

Να εντοπίσετε με αναφορές στο κείμενο και να
σχολιάσετε τα στοιχεία του σπηλαίου, τα οποία
δηλώνουν τον εγκλεισμό των δεσμωτών.
Μονάδες 15

Β2.

θαυματοποιοῖς, ἀνδριάντας, δεσμώτας ἀτόπους: να
σχολιάσετε το περιεχόμενο των παραπάνω όρων.
Μονάδες 15

Β3.

Ποιος είναι ο τόπος, ποιο το θέμα του διαλόγου
«Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου» και ποια τα
διαλεγόμενα πρόσωπα;
Μονάδες 10

Β4.

Να γράψετε δύο ομόρριζες
νέας ελληνικής γλώσσας,
καθεμιά από τις παρακάτω
ἀπείκασον, πάθει, ἐχούσῃ,

λέξεις της αρχαίας ή της
απλές ή σύνθετες, για
λέξεις του κειμένου:
ὁρᾶν, φέροντας.
Μονάδες 10

Αδίδακτο κείμενο
∆ημοσθένους Κατ’ Ἀριστοκράτους 209-210
Νῦν δ’ οἱ μὲν τὰ κοινὰ διοικοῦντες ἐκ πτωχῶν εὔποροι
καὶ πολλοῦ χρόνου τροφὴν ἄφθονόν εἰσιν ἡτοιμασμένοι·
ὑμῖν δ’ οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας ἐφόδι’ ἐστὶν ἐν τῷ κοινῷ, ἀλλ’ ἅμα
δεῖ τι ποιεῖν, καὶ πόθεν οὐκ ἔχετε. Τότε μὲν γὰρ ὁ δῆμος ἦν
δεσπότης τῶν πολιτευομένων, νῦν δ’ ὑπηρέτης. Αἴτιοι δ’ οἱ
τὰ τοιαῦτα γράφοντες, καὶ συνεθίζοντες ὑμᾶς ὑμῶν μὲν
αὐτῶν καταφρονεῖν, ἕνα δ’ ἢ δύο θαυμάζειν ἀνθρώπους. Εἶθ’
οὗτοι κληρονομοῦσι τῆς ὑμετέρας δόξης καὶ τῶν ἀγαθῶν,
ὑμεῖς δ’ οὐδ’ ὁτιοῦν ἀπολαύετε, ἀλλὰ μάρτυρές ἐστε τῶν
ἑτέρων ἀγαθῶν, οὐδενὸς ἄλλου μετέχοντες ἢ τοῦ
ἐξαπατᾶσθαι.
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Γ.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του
κειμένου.
Μονάδες 20

Γ1.α.

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
διοικοῦντες

: το πρώτο ενικό πρόσωπο παρατατικού
στην ίδια φωνή.

ἡτοιμασμένοι

: το τρίτο ενικό πρόσωπο υπερσυντελίκου
στην ίδια φωνή.

γράφοντες

: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο
υποτακτικής παθητικού αορίστου β΄.

συνεθίζοντες

: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής
μέλλοντα στην ίδια φωνή.

μετέχοντες

: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής
αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
Μονάδες 5

Γ1.β.

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :
δεσπότης

: την κλητική ενικού.

ἄφθονον

: την αιτιατική
θηλυκό γένος.

ἀγαθῶν

: το επίρρημα στον θετικό βαθμό.

τι

: τη δοτική πληθυντικού του ιδίου
γένους.

τοιαῦτα

: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού
γένους.

πληθυντικού

στο

Μονάδες 5
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Γ2.α.

Να γίνει πλήρης
παρακάτω λέξεων:

συντακτική

αναγνώριση

των

εὔποροι, ὑμῖν, ἡμέρας, καταφρονεῖν, ὁτιοῦν.
Μονάδες 5
Γ2.β. Τότε μὲν γὰρ … νῦν δ’ ὑπηρέτης: να μετατρέψετε την
περίοδο
σε
πλάγιο
λόγο
χρησιμοποιώντας
απαρεμφατική σύνταξη με εξάρτηση από την
πρόταση «Οὗτοι εἶπον».
Μονάδες 5
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
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 τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.00΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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