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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

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

∆ιδαγµένο κείµενο 
Πλάτωνος Πολιτεία 615 C – 616 A 

Αρδιαίος ο τύραννος 
 
Ἔφη γὰρ δὴ παραγενέσθαι ἐρωτωµένῳ ἑτέρῳ ὑπὸ ἑτέρου ὅπου 
εἴη Ἀρδιαῖος ὁ µέγας. Ὁ δὲ Ἀρδιαῖος οὗτος τῆς Παµφυλίας ἔν 
τινι 
πόλει τύραννος ἐγεγόνει, ἤδη χιλιοστὸν ἔτος εἰς ἐκεῖνον τὸν 
χρόνον, 
γέροντά τε πατέρα ἀποκτείνας καὶ πρεσβύτερον ἀδελφόν, καὶ 
ἄλλα 
δὴ πολλά τε καὶ ἀνόσια εἰργασµένος, ὡς ἐλέγετο. Ἔφη οὖν τὸν 
ἐρωτώµενον εἰπεῖν, «Οὐχ ἥκει,» φάναι, «οὐδ’ ἂν ἥξει δεῦρο. 
Ἐθεασάµεθα γὰρ οὖν δὴ καὶ τοῦτο τῶν δεινῶν θεαµάτων· 
ἐπειδὴ 
ἐγγὺς τοῦ στοµίου ἦµεν µέλλοντες ἀνιέναι καὶ τἆλλα πάντα 
πεπονθότες, ἐκεῖνόν τε κατείδοµεν ἐξαίφνης καὶ ἄλλους − 
σχεδόν τι 
αὐτῶν τοὺς πλείστους τυράννους· ἦσαν δὲ καὶ ἰδιῶταί τινες τῶν 
µεγάλα ἡµαρτηκότων − οὓς οἰοµένους ἤδη ἀναβήσεσθαι οὐκ 
ἐδέχετο 
τὸ στόµιον, ἀλλ’ ἐµυκᾶτο ὁπότε τις τῶν οὕτως ἀνιάτως 
ἐχόντων εἰς 
πονηρίαν ἢ µὴ ἱκανῶς δεδωκὼς δίκην ἐπιχειροῖ ἀνιέναι. 
Ἐνταῦθα δὴ 
ἄνδρες, ἔφη, ἄγριοι, διάπυροι ἰδεῖν, παρεστῶτες καὶ 
καταµανθάνοντες τὸ φθέγµα, τοὺς µὲν διαλαβόντες ἦγον, τὸν 
δὲ 
Ἀρδιαῖον καὶ ἄλλους συµποδίσαντες χεῖράς τε καὶ πόδας καὶ 
κεφαλήν, καταβαλόντες καὶ ἐκδείραντες, εἷλκον παρὰ τὴν ὁδὸν 



ἐκτὸς ἐπ’ ἀσπαλάθων κνάµπτοντες, καὶ τοῖς ἀεὶ παριοῦσι 
σηµαίνοντες ὧν ἕνεκά τε καὶ ὅτι εἰς τὸν Τάρταρον 
ἐµπεσούµενοι 
ἄγοιντο.» 
Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το απόσπασµα: «ἐπειδὴ ἐγγύς … ἄγοιντο». 
Μονάδες 10 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων: 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β1. Με βάση συγκεκριµένα δεδοµένα του χωρίου αυτού, 
να δείξετε ότι κατά τον Πλάτωνα οι ποινές στον 
Κάτω Κόσµο για τα εξαιρετικώς βαριά εγκλήµατα είναι 
µεγάλης διάρκειας, κάποτε ίσως και αιώνιες. 
Μονάδες 15 
Β2. Από ποια συγκεκριµένη διατύπωση του χωρίου 
αυτού προκύπτει ότι ο Πλάτων ανακαλύπτει τους 
µεγάλους αµαρτωλούς κυρίως στις τάξεις των 
«τυράννων»; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 15 
Β3. Ποιες οι θεµελιώδεις αρετές της ιδεώδους πολιτείας 
κατά τον Πλάτωνα και πώς συσχετίζονται µε τη 
διάρθρωση των κοινωνικών τάξεων της πολιτείας του; 
Μονάδες 10 
Β4. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 
ἔτος, κατείδοµεν, πλείστους, ἐδέχετο, ἐµπεσούµενοι. 
Μονάδες 10 
Γ. Αδίδακτο κείµενο 
Πλάτων, Ἀλκιβιάδης Α΄ 133 Β−C 
ΣΩΚΡ. Ὀφθαλµὸς ἄρ’ εἰ µέλλει ἰδεῖν αὑτόν, εἰς ὀφθαλµὸν 
αὐτῷ 
βλεπτέον, καὶ τοῦ ὄµµατος εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἐν ᾧ τυγχάνει 
ἡ 
ὀφθαλµοῦ ἀρετὴ ἐγγιγνοµένη· ἔστι δὲ τοῦτό που ὄψις; − ΑΛΚ. 
Οὕτως. 
ΣΩΚΡ. Ἆρ’ οὖν, ὦ φίλε Ἀλκιβιάδη, καὶ ψυχὴ εἰ µέλλει 
γνώσεσθαι 
αὑτήν, εἰς ψυχὴν αὐτῇ βλεπτέον, καὶ µάλιστ’ εἰς τοῦτον αὐτῆς 
τὸν 
τόπον ἐν ᾧ ἐγγίγνεται ἡ ψυχῆς ἀρετή, σοφία, καὶ εἰς ἄλλο ᾧ 
τοῦτο 
τυγχάνει ὅµοιον ὄν; − ΑΛΚ. Ἔµοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 



ΣΩΚΡ. Ἔχοµεν οὖν εἰπεῖν ὅτι ἐστὶ τῆς ψυχῆς θειότερον ἢ 
τοῦτο, περὶ 
ὃ τὸ εἰδέναι τε καὶ φρονεῖν ἐστιν; − ΑΛΚ. Οὐκ ἔχοµεν. 
ΣΩΚΡ. Τῷ θεῷ ἄρα τοῦτ’ ἔοικεν αὐτῆς, καί τις εἰς τοῦτο 
βλέπων καὶ πᾶν 
τὸ θεῖον γνούς, θεόν τε καὶ φρόνησιν, οὕτω καὶ ἑαυτὸν ἂν γνοίη 
µάλιστα. 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο. 
Μονάδες 20 
Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 
ἰδεῖν : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής του 
ίδιου χρόνου της ίδιας φωνής. 
τυγχάνει : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 
παρατατικού. 
γνώσεσθαι : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής 
αορίστου β΄. 
εἰδέναι : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής 
ενεστώτα. 
ἔχοµεν : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 
παρακειµένου της ίδιας φωνής. 
Μονάδες 5 
Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου : 
ὄµµατος : τη δοτική του ενικού αριθµού. 
τοῡτον : την ονοµαστική του πληθυντικού 
αριθµού του αρσενικού γένους. 
ὅµοιον : τη δοτική του πληθυντικού αριθµού 
του ουδέτερου γένους. 
πᾱν : τη γενική ενικού αριθµού του 
θηλυκού γένους. 
φρόνησιν : τη δοτική του πληθυντικού αριθµού. 
Μονάδες 5 
Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των 
παρακάτω λέξεων: 
ἰδεῑν, ἐγγιγνοµένη, αὑτήν, ὅµοιον, τὸ εἰδέναι. 
Μονάδες 5 
Γ3.β. «Τῷ θεῷ . . . µάλιστα»: Να αναγνωρίσετε τον 
λανθάνοντα υποθετικό λόγο και να τον αναλύσετε. 
Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα, κατεύθυνση). Να µην 
αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο. 
2. 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. 
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε 
µαύρο στυλό. 
5. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10.30΄ πρωινή. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 


