
Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κουρούκλη

Ηρώων Πολυτεχνείου 82,
Πειραιάς 18536
 210.41.81.664

Αγίου Ελευθερίου 48,
Καμίνια 18541

 213.04.51.414.
e-mail:

info@polytopo.edu.gr

 : ΤΜΗΜΑ : ___________

-ΟΝΟΜΑ : 

:ΕΠΩΝΥΜΟ _______________________________________________________

   : ΓΡΑ : ΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑ : ΣΙΑ : ΔΙΑ : ΡΚΕΙΑ : Σ
________________________________

  :ΕΞΕΤΑ : ΣΤΕΑ : ΥΛΗ
___________________________________________________________

 :ΔΙΔΑ : ΣΚΩΝ
______________________________________________________________________

 :  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ____ / ____ / ________

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Πλάτων, Κρίτων 50a-ca-c

Eἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ’ ὅπως δεῖἰ  μέλλουσιν  ἡμῖν  ἐνθένδε  εἴτε  ἀποδιδράσκειν,  εἴθ’  ὅπως  δεῖ
ὀνομάσαι  τοῦτο,  ἐλθόντες  οἱ  νόμοι  καὶ  τὸ  κοινὸν  τῆς  πόλεως
ἐπιστάντες ἔροιντο· Εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν;
Ἄλλο τι ἢ τούτῳ τῷ ἔργῳ ᾧ ἐπιχειρεῖς διανοῇ τούς τε νόμους ἡμᾶς
ἀπολέσαι καὶ σύμπασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν μέρος; Ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τε
ἔτι  ἐκείνην  τὴν  πόλιν  εἶναι  καὶ  μὴ  ἀνατετράφθαι,  ἐν  ᾗ  ἂν  αἱ
γενόμεναι  δίκαι  μηδὲν  ἰσχύωσιν  ἀλλὰ  ὑπὸ  ἰδιωτῶν  ἄκυροί  τε
γίγνωνται καὶ διαφθείρωνται; Τί ἐροῦμεν, ὦ Κρίτων, πρὸς ταῦτα καὶ
ἄλλα τοιαῦτα; Πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν
ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου ἀπολλυμένου ὃς τὰς δίκας τὰς δικασθείσας
προστάττει κυρίας εἶναι. Ἢ ἐροῦμεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι «Ἠδίκει γὰρ
ἡμᾶς  ἡ  πόλις  καὶ  οὐκ  ὀρθῶς  τὴν  δίκην  ἔκρινεν;»  Ταῦτα  ἢ  τί
ἐροῦμεν;

ΘΕΜΑΤΑ 

1α. Ποια στοιχεία της πόλης προσωποποιούνται στο κείμενο και πώς; (3
μονά́δες)

1β. Ποια είναι η άποψη του Σωκράτη για την εφαρμογή των δικαστικών
αποφάσεων; (3 μονά́δες)

1γ.  Να μεταφράσετε το χωρίο: «Πολλὰ̀ γὰ̀ρ  ν τις  χοι,  ο κ ρθ ς τὴ̀νἄν τις ἔχοι, οὐκ ὀρθῶς τὴν ἔχοι, οὐκ ὀρθῶς τὴν ὐκ ὀρθῶς τὴν ὀρθῶς τὴν ῶς τὴν
δίκὴν κρινεν;;ἔχοι, οὐκ ὀρθῶς τὴν » (3 μονάδες) 

2.α.  Να γράψετε δύο ομόρριζα της νεάς ελληνικής (απλά ή σύνθετα) για
κάθε  μία  από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  κειμένου:  ἀποδιδράσκειν,
διαφθείρωνται, προστάττει, ἔχοι, οὐκ ὀρθῶς τὴνκρινεν (2 μονάδες)

2β.  Να εντοπίσετε  στο κείμενο μία  ομόρριζη  λέξη  των όρων που σας
δίνεται: διαχείριση, επώνυμο, ανίσχυρος, νόημα (2 μονά́δες). 
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3α. Να γράψετε τον Α : όριστο β΄ των ρημάτων (1 μονάδα): 
λαμβάνω: 
ἔχοι, οὐκ ὀρθῶς τὴνχω: 
πίπτω: 
πάσχω: 

3β. Α : πό ποιο ρήμα προέρχονται οι ακόλουθοι τύποι του Α : ορίσου β΄  που
υπάρχουν  στο  κείμενο.  Να  το  γράψετε  στο  α΄  ενικό  της  Οριστικής
Ενεστώτα (1 μονάδα): 
ἐλθόντες: 
γενόμεναι:
εἰπεῖν: 
 
4.  «ὀρθῶς τὴννομάσαι»,  «ἰσχύωσιν»:  Να  γράψετε  τους  αρχικούς  χρόνους  των

ρημάτων  στη  φωνή  που  βρίσκονται  και  να  κάνετε  χρονική
αντικατάσταση (2 μονάδες)

2γ.  Να  αναγνωρίσετε  το  είδος  της  δευτερευουσών  προτάσεων  στις
περιόδους που ακολουθούν (3 μονάδες): 

1. Ἄν καί σωφρονῇς, οὐκ ὀρθῶς τὴν πράττεις τά ἄν τις ἔχοι, οὐκ ὀρθῶς τὴνριστα. 

2. Ἐμάχοντο μέχρι Ἀθηναῖοι ἀπέπλευσαν. 

3. Ἐπειδή  οἱ  νόμοι  σῴζουσι  τήν  πόλιν,  δεῖ  τόν  πειθόμενον  τούτοις

ἐπαινεῖν. 

4. Ἐπεί ἐκαθέζοντο, ἠρώτα ο Δερκυλίδας. 

5. Οἱ Ἀθηναῖοι εἵλοντο (= εξέλεξαν) Ἀλκιβιάδην ἵνα στρατηγήσῃ. 

6. Κριτίας πάντ’ ἐποίει, ὥστε διαβαλεῖν Θηραμένην. 

7. Λέγει   κὰτὴ́γορος ς  γώ́  νοχος  ε μί.ὁ  κατήγορος ὡς  ἐγώ  ἔνοχος  εἰμί. ὡς  ἐγώ  ἔνοχος  εἰμί. ἐ ἔχοι, οὐκ ὀρθῶς τὴν ἰ

8. φοβο ντο  μὴ́  ὰ́λώ    πόλις.Ἐ ῦντο  μή  ἑάλω  ἡ  πόλις. ἑάλω  ἡ  πόλις. ἡ  πόλις.

9. Βού́λομὰι νὰμν σὰι μ ς ν ο ς κὰιρο ς τὴ̀ν πόλιν Λεώκρὰ́τὴς πὰρέδώκε.ἀ ῆσαι ὑμᾶς ἐν οἷς καιροῖς τὴν πόλιν Λεωκράτης παρέδωκε. ὑμᾶς ἐν οἷς καιροῖς τὴν πόλιν Λεωκράτης παρέδωκε. ᾶς ἐν οἷς καιροῖς τὴν πόλιν Λεωκράτης παρέδωκε. ἐ ἷς καιροῖς τὴν πόλιν Λεωκράτης παρέδωκε. ῖ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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