ΑΡΥΑΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἔπεηη’, ἔθε, ἀδηθήζνκελ αὐηνύο, θαὶ πνηήζνκελ δῆλ ρεῖξνλ, δπλαηὸλ ὂλ αὐηνῖο
ἄκεηλνλ; πειάζνπ , ἦλ δ’ ἐγώ, πάιηλ, ὦ θίιε, ὅηη λόκῳ νὐ κέιεη ηνῦην, ὅπσο εὖ
πξάμεη δηαθεξόλησο ἐλ ηῇ πόιεη ἕλ ηη γέλνο, ἀιιὰ κεραλᾶηαη ἐγγελέζζαη ηνῦην ἐλ ὅιῃ
ηῇ πόιεη, ζπλαξκόηησλ ηνὺο πνιίηαο πεηζνῖ ηε θαὶ ἀλάγθῃ, πνηλ κεηαδηδόλαη
ἀιιήινηο ηῆο ὠθειίαο ἣλ ἂλ ἕθαζηνη δπλαηνὶ ὦζηλ ὠθειεῖλ ηὸ θνηλὸλ θαὶ
ἐκπνηλ αὐηὸο ηνηνύηνπο ἄλδξαο ἐλ ηῇ πόιεη, νὐρ ἵλα ἀθηῇ ηξέπεζζαη ὅπῃ βνύιεηαη
ἕθαζηνο, ἀιιὰ ἵλα θαηαρξῆηαη αὐηὸο αὐηνῖο ἐπὶ ηὸλ ζύλδεζκνλ ηῆο πόιεσο. Ἀιεζῆ,
ἔθε· ἐπειαζόκελ γάξ. Σθέςαη ηνίλπλ, εἶπνλ, ὦ Γιαύθσλ, ὅηη νὐδ’ ἀδηθήζνκελ ηνὺο
παξ’ ἡκῖλ γηγλνκέλνπο θηινζόθνπο, ἀιιὰ ἐξνῦκελ δίθαηα πξὸο αὐηνύο,
πξνζαλαγθάδνληεο ηλ ἄιισλ ἐπηκειεῖζζαί ηε θαὶ θπιάηηεηλ.
Πλάηωνος Πολιηεία 519d – 520a
Α. Να γξάςεηε ηε κεηάθξαζε ηνπ απνζπάζκαηνο.
(Μονάδες 10)
Β1. Πνηεο είλαη ζύκθσλα κε ηνλ Σσθξάηε νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ λόκνπ πνπ
απνηεινύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ύπαξμε επδαηκνλίαο ζηελ πόιε;
(Μονάδες 15)
Β2. Σε πνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη ν Σσθξάηεο θαη πνηα ε θξηηηθή ηεο ζέζεο ηνπ;
(Μονάδες 15)
Β3. Πνην είλαη ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ ηάμε ζηελ πνιηηεία; Από πνηνπο απνηειείηαη
θάζε ηάμε θαη πνηεο αξκνδηόηεηεο έρνπλ;
(Μονάδες 10)
Β4. Να βξείηε ζην δηδαγκέλν θείκελν κηα εηπκνινγηθά ζπγγελή ιέμε γηα θαζεκηά από
ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο: ειρήνη, προδόηης, προθήηης, ζκόπελος,
γενέθλια, θσζαρμόνικα, νομοθέηης, πείζμα, εθεηείο, λαθροκσνηγός.
( Μονάδες 10)

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὁκνινγνῦληαη ηξεῖο εἶλαη πνιηηεῖαη παξά πᾶζηλ ἀλζξώπνηο, ηπξαλλίο θαί ὀιηγαξρία
θαί δεκνθξαηία· δηνηθνῦληαη δέ αἰ κέλ ηπξαλλίδεο θαί ὀιηραξρίαη ηνῖο ηξόπνηο ηλ
ἐθεζηεθόησλ, αἱ δέ πόιεηο αἱ δεκνθξαηνύκελαη ηνῖο λόκνηο ηνῖο θεηκέλνηο. Εὖ δ’ ἲζηε,
ὦ Ἀζελαῖνη, ὃηη ηά κέλ ηλ δεκνθξαηνπκέλσλ ζώκαηα θαί ηήλ πνιηηείαλ νἱ λόκνη
ζῴδνπζη, ηά δέ ηλ ηπξάλλσλ θαί ὀιηγαξρηλ ἀπηζηία θαί ἡ κεηά ηλ ὃπισλ θξνπξά.
Φπιαθηένλ δή ηνῖο κέλ ὀιηγαξρηθνῖο θαί ηνῖο ηήλ ἂληζνλ πνιηηείαλ πνιηηεπνκέλνηο
ηνύο ἐλ ρεηξλ λόκῳ ηάο πνιηηείαο θαηαιύνληαο, ὑκῖλ δέ ηνῖο ηήλ ἲζελ θαί ἒλλνκνλ
πνιηηείαλ ἒρνπζη ηνύο παξά ηνύο λόκνπο ἢ ιέγνληαο ἢ βεβησθόηαο θνιάδεηλ· ἐληεῦζελ

γάξ ἰζρύζεηε, ὃηαλ εὐλνκῆζζε θαί κή θαηαιύεζζε ὑπό ηλ παξαλνκνύλησλ θαὶ
ἀζειγο βηνύλησλ.
Αἰζτίνοσ καηά Τιμάρτοσ 4 – 6
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Ὁμολογοῦνηαι παρά πᾶζιν ἀνθρώποις = είλαη θνηλά παξαδεθηό ζε όινπο ηνπο
αλζξώπνπο.
οἱ ἐθεζηηκόηες = νη θπβεξλώληεο, νη άξρνληεο
ζῶμα = δσή
ἐν νόμῳ τειρῶν =κε ην λόκν ηεο βίαο
ηρόπος = ραξαθηήξαο
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1) Να κεηαθξαζηεί ην θέηκελν
(Μονάδες 20)
2) ηῶν ἐθεζηηκόηων, ηοῖς νόμοις, μεηά ηῶν ὃπλων, καηαλύονηας, ὑπό ηῶν
παρανομούνηων: Να ραξαθηεξηζζνύλ ζπληαθηηθά νη όξνη.
(Μονάδες 5)
3) α) θαί κή θαηαιύεζζε ὑπό ηλ παξαλνκνύλησλ: Να γίλεη ε ζύληαμε
ελεξγεηηθή.
β) ὃηαλ εὐλνκῆζζε : Να αλαγλσξηζηεί ε πξόηαζε θαη λα δηθαηνινγεζεί ε
εηζαγσγή θαη ε εθθνξά ηεο
(Μονάδες 5)
4) Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο γηα θαζεκηά από ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ:











ηπξαλλίο: ηελ θιεηηθή εληθνύ
ηξεῖο: ηε δνηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ηνπ ζειπθνύ γέλνπο
ρεηξλ: ηε δνηηθή πιεζπληηθνύ
ἔλλνκνλ: ηελ αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ ηνπ ζειπθνύ γέλνπο
ἴζελ: ηε γεληθή εληθνύ, ζην ίδην γέλνο, ζηνλ ππεξζεηηθό βαζκό
ηλ ἐθεζηεθόησλ: ην β’ εληθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ανξίζηνπ β’, ζηελ ίδηα
θσλή
ζῴδνπζη: ην γ’ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ ζηε κέζε θσλή
ἔρνπζη: ην γ’ εληθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ανξίζηνπ β’ ζύλζεην κε ηε πξόζεζε
‘θαηά’.
βεβησθόηαο: ην β’ πιεζπληηθό πξόζσπν επθηηθήο ελεζηώηα
ιέγνληαο: ην β’εληθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ανξίζηνπ β’ ζηελ ίδηα θσλή
(Μονάδες 10)

Επιμέλεια: Παγούνης Σάκης, Παηζιάς Βαζίλης, Κωηίηζα Καηερίνα,
Μωσζιάδοσ Ιωάννα, Ποργιαλίδοσ Ναηάζα

