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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

Γ΄ Λυκείου 2000 

 
1. ∆ιδαγµένο κείµενο 

 

Πλάτωνος Πολιτεία (360 Α.D.) 

Καὶ τοῦτο ἐννοήσαντα ἀποπειρᾶσθαι τοῦ δακτυλίου εἰ ταύτην 
ἔχοι τὴν δύναµιν, καὶ αὐτῷ οὕτω συµβαίνειν, στρέφοντι µὲν 
εἴσω τὴν σφενδόνην ἀδήλῳ γίγνεσθαι, ἔξω δὲ δήλῳ αἰσθόµενον 
δὲ εὐθύ̋ διαπράξασθαι τῶν ἀγγέλων γενέσθαι τῶν παρά τὸν βα-
σιλέα, ἐλθόντα δὲ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ µοιχεύσαντα, µετ’ 
ἐκείνη̋ ἐπιθέµενον τῷ βασιλεῖ ἀποκτεῖναι καὶ τὴν ἀρχήν οὕτω 
κατασχεῖν. 

Εἰ οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενοίσθην, καὶ τὸν µὲν ὁ δίκαιο̋ 
περιθεῖτο, τὸν δὲ ὁ ἄδικο̋, οὐδεί̋ ἄν γένοιτο, ὡ̋ δόξειεν, οὕτω̋ 
ἀδαµάντινο̋, ὅ̋ ἄν µείνειεν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ καὶ τολµήσειεν 
ἀπέχεσθαι τῶν ἀλλοτρίων καὶ µὴ ἅπτεσθαι, ἐξόν αὐτῷ καὶ ἐκ 
τῆ̋ ἀγορᾶ̋ ἀδεῶ̋ ὅ,τι βούλοιτο λαµβάνειν, καὶ εἰσιόντι εἰ̋ τά̋ 
οἰκία̋ συγγίγνεσθαι ὅτῳ βούλοιτο, καὶ ἀποκτεινύναι καὶ ἐκ 
δεσµῶν λύειν οὕστινα̋ βούλοιτο, καὶ τἆλλα πράττειν ἐν τοῖ̋ 
ἀνθρώποι̋ ἰσόθεον ὄντα. Οὕτω δὲ δρῶν οὐδέν ἄν διάφορον τοῦ 
ἑτέρου ποιοῖ ἀλλ’ ἐπί ταὔτ’ ἄν ἴοιεν ἀµφότεροι. Καίτοι µέγα 
τοῦτο τεκµήριον ἄν φαίη τι̋ ὅτι οὐδεί̋ ἑκών δίκαιο̋ ἀλλ’ 
ἀναγκαζόµενο̋ , ὡ̋ οὐκ ἀγαθοῦ ἰδίᾳ ὄντο̋, ἐπεί ὅπου γ’ ἄν 
οἴηται ἕκαστο̋ οἷό̋ τε ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν. Λυσιτελεῖν γὰρ 
δή οἴεται πᾶ̋ ἀνήρ πολύ µᾶλλον ἰδίᾳ τὴν ἀδικίαν τῆ̋ δικαιοσύ-
νη̋, ἀληθῆ οἰόµενο̋ ὡ̋ φήσει ὁ περί τοῦ τοιούτου λόγου λέγων 
ἐπεί εἴ τι̋ τοιαύτη̋ ἐξουσία̋ ἐπιλαβόµενο̋ µηδέν ποτε ἐθέλοι 
ἀδικῆσαι µηδέ ἅψαιτο τῶν ἀλλοτρίων, ἀθλιώτατο̋ µὲν ἄν δό-
ξειεν εἶναι τοῖ̋ αἰσθανοµένοι̋ και ἀνοητότατο̋ , ἐπαινοῖεν δ' ἄν 
αὐτόν ἀλλήλων ἐναντίον ἐξαπατῶντε̋ ἀλλήλου̋ διὰ τὸν τοῦ 
ἀδικεῖσθαι φόβον. 
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

Παρατηρήσεις 

Α.  Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιο 

σας το απόσπασµα: « Εἰ οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενοί-

σθην,… ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν ».  

(Μονάδες 10) 

Β.  Να γράψετε στο τετράδιο σας τις απαντήσεις των παρακάτω 
ερωτήσεων: 

Β 1.  ἰσόθεον: Να εξηγήσετε πώς χρησιµοποιείται η λέξη αυτή 

στο κείµενο και ποια αντίληψη του αρχαίου κόσµου για το 
θείο εκφράζει. 

(Μονάδες 15) 

 

Β 2 . Με βάση τον µύθο του Γύγη ο Γλαύκων καταλήγει στο συµπέ-

ρασµα ότι «οὐδεί̋ ἑκών δίκαιο̋ ἀλλ' ἀναγκαζόµενο̋». Σε ποιο 

σωκρατικό δόγµα αντιτίθεται η άποψη αυτή και µε ποια επι-

χειρήµατα υποστηρίζεται στη συνέχεια του κειµένου ( ὡ̋ 
οὐκ ἀγαθοῦ ἰδίᾳ ὄντο̋, … διά τὸν τοῦ ἀδικεῖσθαι φόβον); 

(Μονάδες 15) 

 

Β 3.  Ποιες είναι οι τέσσερις θεµελιώδεις αρετές , κατά τον Πλά-
τωνα, και πώς ενσαρκώνονται στην ιδεώδη πολιτεία του; 

(Μονάδες 10) 

 

Β 4.  Να γράψετε ένα συνώνυµο της αρχαίας ελληνικής για κα-
θεµιά από τις παρακάτω λέξεις : 

βούλοµαι, φηµί, οἴοµαι, φόβο̋, δρῶ. 
(Μονάδες 10) 
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

2. Αδίδακτο κείµενο 

Ισοκράτους  Νικοκλής  27 – 28 

Ὡ̋ δὲ προσηκὸντω̋ τὴν ἀρχήν ἡµεῖ̋ ἔχοµεν, πολύ τούτου συ-
ντοµώτερο̋ καὶ µᾶλλον ὁµολογούµενο̋ ὁ λόγο̋ ἐστίν. Τί̋ γάρ 
οὐκ οἶδεν, ὅτι Τεῦκρο̋ µὲν ὁ τοῦ γένου̋ ἡµῶν ἀρχηγό̋, παραλα-
βών τοὺ̋ τῶν ἄλλων πολιτῶν προγόνου̋, πλεύσα̋ δεῦρο καὶ τὴν 
πόλιν αὐτοῖ̋ ἔκτισεν καὶ τὴν χώραν κατένειµεν , ὁ δὲ πατήρ 
Εὐαγόρα̋ ἀπολεσάντων ἑτέρων τὴν ἀρχήν πάλιν ἀνέλαβεν, 
ὑποστά̋ τοὺ̋ µεγίστου̋ κινδύνου̋, καὶ τοσοῦτον µετέστησεν 
ὥστε µηκέτι Φοίνικα̋ Σαλαµινίων τυραννεῖν, ἀλλ' ὧνπερ ἦν 
τὴν ἀρχήν, τούτου̋ καὶ νῦν ἔχειν τὴν βασιλείαν; 

Γ 1. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας το κείµενο. 
(Μονάδες 20) 

Γ 2.      α) Να γράψετε το θηλυκό γένος των παρακάτω µετοχών 
στον αριθµό και την πτώση που βρίσκονται: 

ὁµολογούµενο̋, πλεύσα̋, ἀπολεσάντων, ὑποστά̋. 
(Μονάδες 04) 

β) Να µεταφέρετε τα παρακάτω ρήµατα στον αντίστοιχο τύ-

πο της οριστικής ενεστώτα και µέλλοντα: 

κατένειµεν, ἀνέλαβεν, µετέστησεν. 
(Μονάδες 06) 

Γ 3. Να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι υπογραµµισµένες λέξεις 
στο απόσπασµα που ακολουθεί:  

« … ὁ δὲ πατήρ Εὐαγόρα̋ ἀπολεσάντων ἑτέρων τὴν ἀρχήν 
πάλιν ἀνέλαβεν ,ὑποστά̋ τοὺ̋ µεγίστου̋ κινδύνου̋ , καὶ 
τοσοῦτον µετέστησεν ὥστε µηκέτι Φοίνικα̋ Σαλαµινίων 
τυραννεῖν , ἀλλ' ὧνπερ ἦν τὴν ἀρχήν, τούτου̋ καὶ νῦν 
ἔχειν τὴν βασιλείαν;». 

(Μονάδες 10) 

 


