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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτων Πολιτεία 514a – 515a και 519b – 519d 

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. 

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 των παραφερόντων. 

Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους. 

Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ.[…] 

Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας 

ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους εἶναι οὐ πράξουσιν, 

ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι; διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ 

οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι 

ἑκόντες 

Ἀληθῆ, ἔφη. 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 

Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ 

μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ 

ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται. 

Παρατηρήσεις 

Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Τον εκφραστικό τρόπο της αλληγορίας δηλώνουν τα: 

α) ἰδέ, ἀπείκασον 

β) ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει 

γ) ὁμοίους ἡμῖν 

«ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα 

δεικνύασιν».: 

α) είναι παρομοίωση και λειτουργικό στοιχείο της αφήγησης 

β) είναι παρομοίωση και  συμπληρωματικό στοιχείο της αφήγησης 

     3.  Στη φράση «πρὸ τῶν ἀνθρώπων», οι «άνθρωποι» είναι: 

α) οι δεσμώτες 

β) οι θεατές 

γ) οι θαυματοποιοί 

    4. Στο παραπάνω απόσπασμα οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στο σπήλαιο είναι : 

α) οι δεσμώτες, οι θαυματοποιοί και οι «φέροντες» 

β) οι δεσμώτες και οι «φέροντες» 

γ) οι δεσμώτες, οι απελεύθεροι δεσμώτες και οι «φέροντες» 

    5. Ο φιλόσοφος λέγοντας «μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν 

ἐπιτροπεῦσαι»: 

α) ασκεί κριτική στο δημοκρατικό πολίτευμα της εποχής του 
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β) αναφέρεται στην ιδανική πολιτεία      Μονάδες 10 

Β1.  «ἀνδριάντας, τάς τε βελτίστας φύσεις, τὸ ἀγαθὸν»: Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων που 

σας δίνονται.            Μονάδες 10 

 Β2.  Ποιους αφορά το «ἔτι ἀπῳκίσθαι» και ποια η σχέση του με το  «μή ἐπιτρέπειν» στην πλατωνική 

Πολιτεία; (150 -200 λέξεις)        Μονάδες 10 

 Β3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

     1.Ο Πλάτων παρομοιάζει την πόλη με ακυβέρνητο σκάφος. O ιδιοκτήτης αυτού του σκάφους 

παρομοιάζεται με τους: 

α) δημαγωγούς 

β) δημιουργούς 

γ) φύλακες 

     2. «το τά αὑτοῦ πράττεν» σημαίνει: 

α)  ο καθένας να πράττει με αυτοέλεγχο 

β)  ο καθένας να πράττει αυτό για τον εαυτό του 

γ)  ο καθένας να πράττει αυτό που του έχει ανατεθεί 

     3. Στην ιδανική πολιτεία την επιβολή της τάξης επωμίζονται: 

α) οι δημιουργοί 

β)  οι φύλακες επίκουροι 

γ) οι φύλακες βασιλείς 

     4. Το πολίτευμα της ιδανικής πολιτείας είναι: 

α) δημοκρατικό 

β) αριστοκρατικό 

γ) ολιγαρχικό 

     5. Δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές. Την άποψη αυτή υποστηρίζει:   
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α) ο Πολέμαρχος 

β) ο Θρασύμαχος  

γ) ο Κέφαλος         Μονάδες 10 

Β4. α) Να αντιστοιχήσετε το καθένα από τα παρακάτω ρήματα της στήλης Α με τη σημασία που έχουν 

μέσα στο κείμενο της στήλης Β. ( Τέσσερις λέξεις της στήλης Β περισσεύουν) (Μονάδες 8) 

          Α  Β 

α. πρόκειται 

β.  στοχάζομαι 

γ.  ἐπιτρέπω 

δ.  διατρίβω 

1. γίνεται λόγος 

2. καταβάλλω προσπάθεια 

3.  βρίσκεται  μπροστά 

4.  σκέφτομαι βαθιά 

5.  αφήνω, δίνω την άδεια 

6.  αφήνω κατά μέρος 

7.  απασχολούμαι 

8.  συχνάζω 

β) Να επιλέξετε ένα από τα παραπάνω ρήματα που να έχει την ίδια σημασία στο κείμενο και στα νέα 

ελληνικά και να σχηματίσετε με αυτό (σε οποιοδήποτε χρόνο και πρόσωπο) μία περίοδο λόγου. (Μονάδες 

2)           Μονάδες 10 

 Β5. Ο Σωκράτης θεωρεί πώς η εικόνα του Σπηλαίου δεν είναι ούτε αλλόκοτη ούτε παράδοξη, αλλά 

αντίθετα όμοια με την αθηναϊκή κοινωνία. Πώς επιβεβαιώνεται αυτός ο ισχυρισμός με βάση το παράλληλο 

κείμενο; (Η απάντησή σας να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις).  

Η εικόνα του Σπηλαίου συμπυκνώνει το νόημα του αγώνα του ανθρώπου να λυτρωθεί από τα δεσμά της 

φαινομενικότητας, που τον κρατούν εγκλωβισμένο στην άγνοια και την πλάνη, και να ορθωθεί στο φως της 

αλήθειας. Η λύτρωσή του είναι δύσκολη είναι μία συνεχής ανοδική και επίμοχθη πορεία γεμάτη 

δυσυπέρβλητα εμπόδια και αναγκασμούς. Σε αυτήν, ωστόσο, ο φωτισμένος άνθρωπος γίνεται παιδευτής 

και συμπαραστάτης του άλλου στον αγώνα της απελευθέρωσής του. Ο φωτισμένος, αυτός που κατορθώνει 

να φτάσει στο φως της αλήθειας, αισθάνεται το χρέος να κατέβει και πάλι στον χώρο του δεσμωτηρίου, για 
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να γίνει με κίνδυνο της ζωής του ελευθερωτής των άλλων. Η πολιτεία είναι αυτός ο δεσμός, το χρέος της 

κατάβασης, ώστε οι δεσμώτες συμπολίτες να μπορέσουν να γίνουν κι αυτοί πολίτες της άνω πολιτείας, που 

τη φωτίζει το φως της αληθείας.  Κ.Μιχαηλίδης, Πλάτων Λόγος και μύθος, σ. 82 

           Μονάδες 10 

 

      2.ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Αἰσχίνης Κατά Τιμάρχου 182 – 183 

Εισαγωγή: Ο Αισχίνης αναφέρει τον αυστηρό τρόπο με τον οποίο οι Αθηναίοι αντιμετώπιζαν τη γυναίκα 

που δε διαφύλαττε την αρετή της. 

Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ Λακεδαιμονίους θεραπεύειν, καὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων μνησθήσομαι. οὕτω γὰρ ἦσαν 

πρὸς τὰς αἰσχύνας χαλεποί, καὶ περὶ πλείστου τῶν τέκνων τὴν σωφροσύνην ἐποιοῦντο, ὥστ’ ἀνὴρ εἷς τῶν 

πολιτῶν, εὑρὼν τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα διεφθαρμένην, καὶ τὴν ἡλικίαν οὐ καλῶς διαφυλάξασαν μέχρι 

γάμου, ἐγκατῳκοδόμησεν αὐτὴν μεθ’ ἵππου εἰς ἔρημον οἰκίαν, ὑφ’ οὗ προδήλως ἔμελλεν 

ἀπολεῖσθαι συγκαθειργμένη. καὶ ἔτι καὶ νῦν τῆς οἰκίας ταύτης ἕστηκε τὰ οἰκόπεδα ἐν τῷ ὑμετέρῳ ἄστει, καὶ 

ὁ τόπος οὗτος καλεῖται παρ’ ἵππον καὶ κόρην. [182] ὁ δὲ Σόλων ὁ τῶν νομοθετῶν ἐνδοξότατος γέγραφεν 

ἀρχαίως καὶ σεμνῶς περὶ τῆς τῶν γυναικῶν εὐκοσμίας. τὴν γὰρ γυναῖκα ἐφ’ ᾗ ἂν ἁλῷ μοιχός, οὐκ ἐᾷ 

κοσμεῖσθαι, οὐδὲ εἰς τὰ δημοτελῆ ἱερὰ εἰσιέναι, ἵνα μὴ τὰς ἀναμαρτήτους τῶν γυναικῶν ἀναμειγνυμένη 

διαφθείρῃ· ἐὰν δ’ εἰσίῃ ἢ κοσμῆται, τὸν ἐντυχόντα κελεύει καταρρηγνύναι τὰ ἱμάτια καὶ τὸν κόσμον 

ἀφαιρεῖσθαι καὶ τύπτειν, εἰργόμενον θανάτου καὶ τοῦ ἀνάπηρον ποιῆσαι, ἀτιμῶν τὴν τοιαύτην γυναῖκα καὶ 

τὸν βίον ἀβίωτον αὐτῇ κατασκευάζων. [183] 

Λεξιλόγιο 

θεραπεύω: κολακεύω, υπηρετώ 

συγκαθειργμένη: φυλακισμένη 

παρ’ ἵππον καὶ κόρην: τόπος του κοριτσιού και του αλόγου 

Παρατηρήσεις 

1. Να μεταφρασθεί στα νέα ελληνικά το απόσπασμα «Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ…. παρ’ ἵππον καὶ κόρην.» 

Μονάδες 10 

2. Με ποιον τρόπο ο Σόλωνας ήθελε να τιμωρούνται οι γυναίκες που δεν διαφύλατταν την τιμή τους; 

Μονάδες 10 
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3α. ἐποιοῦντο, ἀπολεῖσθαι, εἰσίῃ: να γραφεί το α΄ ενικό πρόσωπο ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται.

           (Μονάδες 3) 

β. να βρείτε 3 αντωνυμίες (διαφορετικού είδους) του κειμένου και να αναγνωρίσετε το είδος τους. 

(Μονάδες 3) 

γ. τῆς οἰκίας, τῷ ὑμετέρῳ ἄστει, κόρην: οι παραπάνω τύποι να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό. 

(Μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

4α. ἐφ’ ᾗ ἂν ἁλῷ μοιχός: να αναγνωριστεί το είδος του ἂν και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 2) 

β. να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: διεφθαρμένην, τῶν νομοθετῶν, τοῦ ποιῆσαι. 

(Μονάδες 3) 

γ. Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ Λακεδαιμονίους θεραπεύειν, καὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων μνησθήσομαι: να 

μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους από τη φράση: Ὁ ῥήτωρ ἔλεξεν.  

(Μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 
1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 
3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 
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