
 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 
Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 514a, 518b-519a 
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. [...] 

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: 

1. Οι δεσμώτες είναι δεμένοι μόνο στα πόδια. 
2. Το φως της φωτιάς βρίσκεται μπροστά από τους δεσμώτες. 
3. Εντός του σπηλαίου υπάρχει ένα τειχάκι χτισμένο παράλληλα στον δρόμο. 
4. Οι ψυχικές αρετές αποκτώνται μόνο με την εξάσκηση. 
5. Η διανοητική ικανότητα του ανθρώπου  αποκτάται με τον εθισμό. 

(μονάδες 5) 
 
β. Για κάθε μία από τις παραπάνω απαντήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το τμήμα του 
αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνει. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
Β1. Να ερμηνεύσετε τους συμβολισμούς της αλληγορίας: ἐν δεσμοῖς, τειχίον. 

Μονάδες 10 



 

 

Β2.  Να εξηγήσετε με βάση τα στοιχεία του αρχαίου κειμένου γιατί ο όρος περιαγωγή («τῆς 
περιαγωγῆς») έχει τεράστια φιλοσοφική βαρύτητα για την πλατωνική φιλοσοφία και πώς 
συνδέεται με τη γνώση και την παιδεία. 

Μονάδες 10 
 
Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό καθεμιάς από τις προτάσεις της στήλης 
Α, τη σωστή λέξη ή πρόταση της στήλης Β. 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Από το δεύτερο βιβλίο του έργου 
Πολιτεία ἤ περί δικαίου ως το 
τέλος οι κύριοι συζητητές είναι  

- ο Σωκράτης, ο Πολέμαρχος και ο Θρασύμαχος. 

- ο Γλαύκων, ο Σωκράτης και ο Αδείμαντος.  

- ο Κέφαλος, ο Αδείμαντος και ο Σωκράτης.  

2. Με τον όρο  πολιτεία δηλώνεται - το πολίτευμα, οι βασικές δηλαδή αρχές που 
υπόκεινται στη νομοθεσία και στους θεσμούς της 
πόλης. 

- η κοινότητα που την αποτελούν κυβερνώντες και 
κυβερνώμενοι,  ἄρχοντες και ἀρχόμενοι. 

- η πόλη - κράτος, που αναπτύχθηκε ήδη από την 
αρχαϊκή εποχή στον ελληνικό χώρο. 

3. Το συμφέρον του ισχυρού 
καθορίζει το τι είναι δίκαιο.  

- Γλαύκων 

- Πολέμαρχος  

- Θρασύμαχος 

4. «Ούτε ο ήλιος δεν μπορεί να 
υπερβεί τα όρια μέσα στα οποία 
κινείται. Αν τυχόν και τα υπερβεί, 
τότε οι Ερινύες, οι βοηθοί της 
Δικαιοσύνης, θα τον βρουν και θα 
τον επαναφέρουν στη τροχιά του». 

- Ηράκλειτος 

- Δημόκριτος 

- Σωκράτης 

 
Μονάδες 10 

Β4. πένθος, πρόσοψη, πέταλο, πλοηγός, υπόδειξη, διάνυσμα, καταστροφή, φρένο, 
επίτευγμα, γονίδιο: Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο με 
καθεμιά από τις λέξεις που σας δόθηκαν. 

Μονάδες 10 
Β5. Να συγκρίνετε τη λειτουργία της φωτιάς στην πλατωνική αλληγορία («φῶς δὲ αὐτοῖς 
πυρὸς») με το φως, έτσι όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω ποίημα του Ανέστη Ευαγγέλου.  

Μονάδες 10 
Το φως 

Και στα πιο σκοτεινά λαγούμια* 
τα πιο βαθιά 
τα πιο λησμονημένα 
έρχεται κάποτε 
ωσάν σε διάλειμμα 
κι όταν κανείς πια τίποτε δεν περιμένει 



 

 

θαυματουργό 
παρήγορο 
το φως. 

*λαγούμι: η υπόγεια στοά 
Από τη συλλογή Το διάλειμμα (1976) του Ανέστη Ευαγγέλου 

 
 
 
 
Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΑΤΩΝ,ΜΕΝΩΝ,91 a –c 

Στο παρακάτω απόσπασμα ο Σωκράτης, με τη βοήθεια του  Άνυτου, εξετάζει ποιος είναι 

αρμόδιος να διδάξει την αρετή. 

ΣΩ. Καλῶς  λέγεις. νῦν τοίνυν ἔξεστί σε  μετ’ ἐμοῦ  κοινῇ βουλεύεσθαι περὶ τοῦ ξένου τουτουὶ  

Μένωνος.ο ὗτος γάρ,ὦ Ἄνυτε, πάλαι λέγει πρός με ὅτι ἐπιθυμεῖ ταύτης τῆς σοφίαςκαὶ ἀρετῆς 

ᾗοἱ ἄνθρωποι τάς τε οἰκίας καὶ τὰς πόλεις καλῶς διοικοῦσι, καὶ τοὺς γονέας τοὺς αὑτῶν 

θεραπεύουσι, καὶ πολίτας καὶ ξένους ὑποδέξασθαί τε καὶ ἀποπέμψαι ἐπίστανται ἀξίως 

ἀνδρὸς ἀγαθοῦ. ταύτην οὖν τὴν ἀρετὴν  <μαθησόμενον>  σκόπει  παρὰ  τίνας  ἂν  πέμποντες 

αὐτὸν  ὀρθῶς πέμποιμεν. ἢ  δῆλον δή, κατὰ τὸν ἄρτι λόγον, ὅτι  παρὰ  τούτους  τοὺς 

ὑπισχνουμένους ἀρετῆς διδασκάλους  εἶναι  καὶ  ἀποφήναντας  αὑτοὺς κοινοὺς  τῶν  Ἑλλήνων 

τῷ βουλομένῳ μανθάνειν, μισθὸν τούτου ταξαμένους τε καὶ πραττομένους; 

ΑΝ. Καὶ τίνας λέγεις τούτους,ὦ Σώκρατες; 

ΣΩ. Οἶσθα δήπου καὶ σὺ ὅτι οὗτοί εἰσιν οὓς οἱ ἄνθρωποι καλοῦσι σοφιστάς. 

ΑΝ. Ἡράκλεις, εὐφήμει, ὦ  Σώκρατες. μηδένα τῶνσυγγενῶν μηδὲ οἰκείων  μηδὲ  φίλων,  μήτε  

ἀστὸν  μήτε ξένον,  τοιαύτη  μανία λάβοι, ὥστε  παρὰ  τούτους  ἐλθόντα  λωβηθῆναι, ἐπεὶ  

οὗτοί  γε  φανερά  ἐστι λώβη  τε  καὶ διαφθορὰ  τῶν  συγγιγνομένων. 

λωβηθῆναι:να διαφθαρεί,να καταστραφεί. 

Γ.1.Να μεταφράσετε στη ν.ε. το παρακάτω απόσπασμα: «οὗτος  γάρ, ὦ  Ἄνυτε,  πάλαι  λέγει  … 

ἀξίως ἀνδρὸς ἀγαθοῦ.». 

Μονάδες 10 

Γ.2.Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα,σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο:α) Ποια 

είναι η προσφορά της αρετής στην κοινωνία; β) Ποιοι είναι, κατά την άποψη του Σωκράτη, 

αρμόδιοι  να διδάξουν την αρετή; 

Μονάδες 10 



 

 

Γ.3.α.«Οἶσθα δήπου καὶ σὺ ὅτι οὗτοί εἰσιν οὓς οἱ ἄνθρωποι καλοῦσι σοφιστάς.»:Να 

μεταφέρετε τις αντωνυμίες του παραπάνω αποσπάσματος στη δοτική πτώση του πληθυντικού 

αριθμού στο ίδιο γένος (την προσωπική αντωνυμία να τη μεταφέρετε στο γ΄πρόσωπο) 

(μονάδες 3).  

Γ.3.β.«οἱ  ἄνθρωποι  τάς  τε  οἰκίας  καὶ  τὰς  πόλεις  καλῶς  διοικοῦσι, καὶ τοὺς γονέας τοὺς 

αὑτῶν θεραπεύουσι, καὶ πολίτας καὶ ξένους ὑποδέξασθαί  τε  καὶ ἀποπέμψαι  ἐπίστανται 

ἀξίως ἀνδρὸς ἀγαθοῦ.»:Να μεταφέρετε τα υπογραμμισμένα ουσιαστικά του παραπάνω 

αποσπάσματος στην κλητική πτώση του ενικού αριθμού (μονάδες 2). 

 

 

Γ.3.γ.«μηδένα  τῶν  συγγενῶν  μηδὲ οἰκείων   μηδὲ   φίλων,   μήτε   ἀστὸν   μήτε  ξένον,  

τοιαύτη  μανία λάβοι,  ὥστε   παρὰ  τούτους  ἐλθόντα  λωβηθῆναι, ἐπεὶ  οὗτοί  γε  φανερά  ἐστι  

λώβη   τε   καὶ   διαφθορὰ  τῶν  συγγιγνομένων.»:i:Να εντοπίσετε τους ρηματικούς  τύπους του 

παραπάνω αποσπάσματος που βρίσκονται στον αόριστο β΄και να γράψετε το β΄ενικό 

πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή (μονάδες 2).ii:Να μεταφέρετε 

το απαρέμφατο του παραπάνω χωρίου στο γ΄πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο 

χρόνο και στην ίδια φωνή (μονάδα 1).iii:Να γράψετε το β΄πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 

του παρατατικού του υπογραμμισμένου  ρήματος (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«βουλεύεσθαι, τῆς  σοφίας, ὑποδέξασθαι, πέμποντες, ἀρετῆς, σοφιστάς»:Να 

χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω υπογραμμισμένους όρους του κειμένου (μονάδες 

6). 

Γ.4.β.«τίνας λέγεις τούτους, ὦ  Σώκρατες;»: Να μετατρέψετε την ευθεία ερώτηση σε πλάγια με 

εξάρτηση από τη φράση: Ὁ Ἄνυτος ἤρετο (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

 


