
 

 

A.ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 518b-519a 

          Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ· τὴν παιδείαν οὐχ οἵαν 

τινὲς ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι τοιαύτην καὶ εἶναι. Φασὶ δέ που οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ 

ἐπιστήμης σφεῖς ἐντιθέναι, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες. 

          Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη. 

          Ὁ δέ γε νῦν λόγος, ἦν δ’ ἐγώ, σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ 

καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως ἢ σὺν ὅλῳ τῷ 

σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου 

περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι 

θεωμένη· τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν τἀγαθόν. Ἦ γάρ; 

          Ναί. 

          Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά τε 

καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, 

οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι. 

          Ἔοικεν γάρ, ἔφη. 

          Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ 

σώματος—τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν—ἡ δὲ 

τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν 

οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ 

βλαβερὸν γίγνεται. 

  

  

Α1.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω 

περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν 

είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο: 

i.    Σύμφωνα με τον Σωκράτη, οι δάσκαλοι μπορούν να εμφυτεύσουν τη γνώση στην ψυχή 

ενός ανθρώπου, σαν να βάζουν όραση σε έναν τυφλό. 

ii.  Η δύναμη για να μαθαίνει ένας άνθρωπος υπάρχει μέσα στην ψυχή του. 

iii  Η ανθρώπινη ψυχή πρέπει να στραφεί ολόκληρη προς το ἀγαθόν. 

iv. Η ανθρώπινη ψυχή, σύμφωνα με τον Σωκράτη, δεν είναι πάντα στραμμένη προς τη  σωστή 

κατεύθυνση. 

v.  Οι διανοητικές αρετές παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τις αρετές του σώματος. 

(μονάδες 5) 



 

 

  

β. Για κάθε μία από τις παραπάνω απαντήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το χωρίο του 

αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνει. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

  

Β1. Με ποιον όρο αποδίδεται στο πλατωνικό κείμενο η ψυχική μεταβολή που πρέπει να 

βιώσει ο άνθρωπος προκειμένου να απεγκλωβιστεί από τον κόσμο των αισθήσεων; Να τον 

επισημάνετε και να εξηγήσετε τη φιλοσοφική σημασία του. 

Μονάδες 10 

Β2. «Αἱ μὲν τοίνυν... βλαβερὸν γίγνεται»: Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις ηθικές αρετές και 

στη φρόνηση, σύμφωνα με τον φιλόσοφο; Γιατί η φρόνηση έχει αμφίσημο χαρακτήρα; 

Μονάδες 10 

Β3. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας κάθε μία αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α με την 

ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. (Στη στήλη Β περισσεύουν τρεις 

λέξεις.) 

 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

ὄψιν              προκλητικότητα 

ἐντιθέναι ενικός 

ὅλῃ               επίτευγμα 

καλούμεναι αψίδα 

τυγχάνει διαθήκη 

              εξόφθαλμος 

              έγκλιση 

              καθολικότητα 

 

Μονάδες 10 

Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω 

περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν 

είναι λανθασμένη: 



 

 

 

i. Ο Σωκράτης έμεινε στο κρατητήριο ένα χρόνο μετά από την καταδικαστική απόφαση. 

ii. Ο Ιουστινιανός έκλεισε την Ακαδημία του Πλάτωνα παρόλο που αυτή βρισκόταν σε 

ακμή. 

iii. Οι φύλακες – επίκουροι στην ιδεώδη πολιτεία πρέπει να έχουν κλείσει το 50ο έτος της 

ηλικίας τους. 

iv. Η αγωγή των φυλάκων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την δεκαετή σπουδή της 

διαλεκτικής. 

v. Ο Γλαύκων στην πλατωνική πολιτεία λειτουργεί ως το φερέφωνο της αριστοκρατικής 

ηθικής αναφορικά με της αντιλήψεις του περί δικαιοσύνης. 

Μονάδες 10 

 

Β5. Ο Πλάτωνας στο πρωτότυπο κείμενο παραθέτει  το γνωστό αντιθετικό σχήµα για το φως 

και το σκοτάδι. Να μελετήσετε με προσοχή ποίημα που ακολουθεί και να εξηγήσετε πώς 

λειτουργεί το φως σε καθένα από τα δύο κείμενα. 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΦΩΣ 

 

υμνώ το φως 

για να εξορκίσω το σκοτάδι 

γιατί πίσω απ’ το κόκκινο 

και το βαθύ γαλάζιο 

κυλάει ένα ποτάμι θλίψης 

υμνώ το φως 

σαν χάδι στο παιδί 

που ακόμα ελπίζει μέσα μου 

σαν κάποια λύτρωση 

απ’ τα πολλά μου τραύματα 

υμνώ το φως 

γιατί είμαι πλάσμα του βυθού 

που απώλεσε τον ουρανό 



 

 

και τον αναζητά 

και τον επικαλείται απελπισμένα 

υμνώ το φως 

γιατί  το φως πηγάζει μέσα μου 

γιατί δεν έχω άλλη πατρίδα 

Τόλης Νικηφόρου 

«Φλόγα απ’ τη στάχτη» (εκδ. Μανδραγόρας, 2017) 

 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΛΥΣΙΟΥ,ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ,1-3 

Ο Λυσίας εκφωνεί ο ίδιος  αυτόν τον λόγο  στο δικαστήριο κατηγορώντας τον Ερατοσθένη ως 

υπαίτιο για τον φόνο του αδελφού του ,του Πολέμαρχου την εποχή των Τριάκοντα Τυράννων. 

Οὐκ    ἄρξασθαί   μοι   δοκεῖ   ἄπορον  εἶναι,  ὦ  ἄνδρες   δικασταί,  τῆς κατηγορίας,  ἀλλὰ  

παύσασθαι  λέγοντι·  τοιαῦτα  αὐτοῖς  τὸ  μέγεθος  καὶ τοσαῦτα  τὸ  πλῆθος  εἴργασται,  ὥστε  

μήτ’  ἂν  ψευδόμενον  δεινότερα τῶν  ὑπαρχόντων  κατηγορῆσαι,  μήτε  τἀληθῆ  βουλόμενον 

εἰπεῖν ἅπαντα  δύνασθαι, ἀλλ’  ἀνάγκη  ἢ  τὸν  κατήγορον  ἀπειπεῖν  ἢ τὸν χρόνον  ἐπιλιπεῖν.  

τοὐναντίον  δέ  μοι  δοκοῦμεν  πείσεσθαι  ἢ  ἐν  τῷ πρὸ  τοῦ  χρόνῳ. πρότερον  μὲν  γὰρ  ἔδει 

τὴν ἔχθραν τοὺς κατηγοροῦντας  ἐπιδεῖξαι,  ἥτις   εἴη  πρὸς  τοὺς  φεύγοντας·  νυνὶ  δὲ παρὰ  

τῶν  φευγόντων  χρὴ   πυνθάνεσθαι   ἥτις   ἦν   αὐτοῖς   πρὸς   τὴν πόλιν   ἔχθρα,  ἀνθ’   ὅτου  

τοιαῦτα  ἐτόλμησαν  εἰς  αὐτὴν  ἐξαμαρτάνειν.   οὐ   μέντοι  ὡς  οὐκ  ἔχων  οἰκείας  ἔχθρας  καὶ  

συμφορὰς  τοὺς   λόγους    ποιοῦμαι,   ἀλλ’   ὡς   ἅπασι  πολλῆς  ἀφθονίας    οὔσης  ὑπὲρ  τῶν  

ἰδίων  ἢ  ὑπὲρ   τῶν   δημοσίων  ὀργίζεσθαι.  ἐγὼ   μὲν   οὖν,   ὦ   ἄνδρες   δικασταί, οὔτ’  



 

 

ἐμαυτοῦ  πώποτε   οὔτε  ἀλλότρια  πράγματα  πράξας  νῦν    ἠνάγκασμαι   ὑπὸ   τῶν   

γεγενημένων  τούτου  κατηγορεῖν,  ὥστε  πολλάκις  εἰς  πολλὴν  ἀθυμίαν    κατέστην,   μὴ  διὰ   

τὴν  ἀπειρίαν  ἀναξίως  καὶ  ἀδυνάτως  ὑπὲρ  τοῦ  ἀδελφοῦ  καὶ   ἐμαυτοῦ  τὴν  κατηγορίαν  

ποιήσομαι. 

ἄπορον  εἶναι:ότι είναι δύσκολο.  

Γ.1.Να μεταφράσετε στη ν.ε. το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου: «τοιαῦτα  αὐτοῖς  … τὸν 

χρόνον  ἐπιλιπεῖν.». 

Μονάδες 10  

 

Γ.2.«τοὐναντίον  δέ   … ἐτόλμησαν  εἰς  αὐτὴν  ἐξαμαρτάνειν.»:Σύμφωνα με  το  παραπάνω   

απόσπασμα   ποια   διαφορά   διαπιστώνει   ο  ρήτορας   στη  συγκεκριμένη  αυτή   δίκη    

συγκριτικά  με  άλλες προγενέστερες  δίκες ; 

Μονάδες 10 

Γ.3.α.«ἐγὼ   μὲν   οὖν,   ὦ   ἄνδρες   δικασταί, οὔτ’  ἐμαυτοῦ  πώποτε   οὔτε  ἀλλότρια  

πράγματα  πράξας  νῦν    ἠνάγκασμαι   ὑπὸ   τῶν   γεγενημένων  τούτου  κατηγορεῖν»:Να 

εντοπίσετε τις αντωνυμίες του αποσπάσματος  και  να  τις  μεταφέρετε στον  άλλον  αριθμό  

(στο ίδιο γένος, στην   ίδια   πτώση  και  στο  πρόσωπο που βρίσκονται).Στη συνέχεια  να  

μεταφέρετε  τη  συνεκφορά που είναι υπογραμμισμένη στην  ίδια  πτώση  του  άλλου  

αριθμού (μονάδες 5). 

Γ.3.β.«παύσασθαι ,εἰπεῖν, ἐπιλιπεῖν, ἐπιδεῖξαι, κατέστην»:Να γράψετε το β΄  ενικό  πρόσωπο  

της  προστακτικής  των  παραπάνω ρηματικών  τύπων στον χρόνο και στη φωνή που 

βρίσκονται (μονάδες 5). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«νυνὶ  δὲ παρὰ  τῶν  φευγόντων  χρὴ   πυνθάνεσθαι   ἥτις   ἦν   αὐτοῖς   πρὸς   τὴν  πόλιν   

ἔχθρα»:Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα πρόταση του αποσπάσματος και να 

αιτιολογήσετε την εκφορά της (μονάδες 6). 

Γ.4.β.«νυνὶ  δὲ παρὰ  τῶν  φευγόντων  χρὴ   πυνθάνεσθαι   ἥτις   ἦν   αὐτοῖς   πρὸς   τὴν πόλιν   

ἔχθρα,  ἀνθ’   ὅτου  τοιαῦτα  ἐτόλμησαν  εἰς  αὐτὴν  ἐξαμαρτάνειν.»:Να γράψετε τη συντακτική 

θέση των απαρεμφάτων του αποσπάσματος (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

 


