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απόσπασμα α΄:  ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 515c 

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 τῶν παραφερόντων.  

Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους.  
Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ·  
τοὺς γὰρ τοιούτους πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ ἀλλήλων οἴει ἄν τι ἑωρακέναι ἄλλο πλὴν τὰς 

σκιὰς τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου προσπιπτούσας; 
Πῶς γάρ, ἔφη, εἰ ἀκινήτους γε τὰς κεφαλὰς ἔχειν ἠναγκασμένοι εἶεν διὰ βίου; 

απόσπασμα β΄: ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 519a 

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. 

απόσπασμα γ΄: ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 520a 

Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει 

διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας 

πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν 

ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος 

βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. 

απόσπασμα δ΄: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ἨθικὰΝικομάχεια Β1, 1-2 

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ 

διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου, ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ 

ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους 

Α1. εἰς τὸ καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου προσπιπτούσας: Σε ποια λέξη του κειμένου αναφέρεται ο 
υπογραμμισμένος τύπος; (μονάδες 4) 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



 
Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά 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 (μονάδες 3) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις 
λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 3): 
 
1.  Η εικόνα των δεσμωτών είναι οικεία στον Γλαύκωνα. 
2. Ο νόμος, σύμφωνα με τον Σωκράτη, ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο μόνο για την ευδαιμονία του 
φιλοσόφου-βασιλέως. 
3. Η φρόνηση, σύμφωνα με το πλατωνικό κείμενο, έχει αμφίσημο χαρακτήρα. 

Μονάδες 10 
 

Β1. Σε ποιο σημείο του αποσπάσματος α΄ διαφαίνεται η αναλογία του σπηλαίου με την πολιτική 
κοινωνία; Να το επισημάνετε (μονάδες 2) και να εξηγήσετε ποια άποψη διατυπώνει ο συνομιλητής του 
Σωκράτη για το θέμα αυτό (μονάδες 8). 

Μονάδες 10 
Β2. Ποια είναι τα είδη των αρετών σύμφωνα με τον Πλάτωνα (απόσπασμα β΄) και τον Αριστοτέλη 
(απόσπασμα δ΄); Να επισημάνετε τα μέσα με τα οποία αποκτώνται οι αρετές αυτές (μονάδες 6) και να 
σχολιάσετε το κοινό στοιχείο που εντοπίζετε αναφορικά με τον τρόπο κατάκτησης μίας συγκεκριμένης 
κατηγορίας αρετών (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 
Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω περιόδους 
λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη: 
 
1. Ο Θεόφραστος ίδρυσε το Λύκειο. 
2. Το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας καταδίκασε τον Αριστοτέλη σε θάνατο με μέτρια πλειοψηφία. 
3. Ο Πλάτωνας πραγματοποίησε τρία ταξίδια στην Αίγυπτο και στη Σικελία. 
4. Ο σχολιασμός ποιητικών κειμένων είναι μία από τις σοφιστικές μεθόδους. 
5. Ο Σωκράτης και οι σοφιστές ασπάζονται τη σχετικότητα. 

Μονάδες 10 
 

Β4. φθεγγομένους, ἀφιῇ, καταχρῆται, δεῖται, παρεκκλῖνον: Να γράψετε  δύο ομόρριζες λέξεις, απλές 
ή σύνθετες, (ουσιαστικά ή επίθετα) της νέας ελληνικής γλώσσας. 

Μονάδες 10 
 
Β5.  
 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 
Ἱκέτιδες 429-441 

 
Για την πόλη δεν υπάρχει τίποτε απεχθέστερο από τον δυνάστη· 
το πρώτιστο: εκεί οι νόμοι δεν ισχύουν για όλους· 
την εξουσία την ασκεί μονάχα ένας 
και αυτός κρατάει στα χέρια του τον νόμο· 
αυτό και μόνο αναιρεί την ισότητα. 
Όταν όμως υπάρχουν νόμοι γραπτοί, 
το δίκαιο ισχύει εξίσου και για τον ταπεινό και για τον πλούσιο 
και μπορεί ο ανίσχυρος, όταν δέχεται επιθέσεις, 
να απαντά στον ισχυρό στον ίδιο τόνο, 
και φτάνει να νικά ο μικρός τον ισχυρό, αν έχει δίκιο. 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



Και η πεμπτουσία της ελευθερίας, 
εκείνο το «ποιος έχει να προτείνει κάτι καλό για την πόλη; 
να έρθει να το καταθέσει εδώ, ενώπιον όλων.» 
Όποιος προσφέρεται δοξάζεται, όποιος δεν θέλει σιωπά. 
 

Θ .Κ. Στεφανόπουλος 
Να γράψετε δύο ομοιότητες και δύο διαφορές που εντοπίζετε αναφορικά με τον σκοπό και τη 

λειτουργία του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη σας το απόσπασμα γ΄ και το μεταφρασμένο κείμενο που 
σας δόθηκε. 

Μονάδες 10 
 

 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δημοσθένους, Κατὰ Νεαίρας,94-96 

Ο λόγος "Κατὰ Νεαίρας" αποδίδεται στον Δημοσθένη, αλλά η πατρότητα του λόγου αμφισβητείται 

καιθεωρείται ότι συγγραφέας του λόγου αυτού ήταν ο Απολλόδωρος. Στο παρακάτω απόσπασμα 

εξυμνούνται οι Πλαταιείς οι οποίοι,ως πιστοί σύμμαχοι των Αθηναίων, βοήθησαν τους  Έλληνες στον 

πόλεμο εναντίον των Περσών. 

94. Πλαταιῆς  γάρ,  ὦ  ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μόνοι τῶν Ἑλλήνων ὑμῖν ἐβοήθησαν Μαραθῶνάδε,  

ὅτε  Δᾶτις  ὁ  βασιλέως  Δαρείου  στρατηγὸς ἀναχωρῶν ἐξ  Ἐρετρίας  Εὔβοιαν  ὑφ᾽  ἑαυτῷ  

ποιησάμενος,  ἀπέβη  εἰς τὴν  χώραν  πολλῇ δυνάμει καὶ ἐπόρθει. Καὶ ἔτι καὶ νῦν τῆς 

ἀνδραγαθίας αὐτῶν ὑπομνήματα ἡ ἐν τῇ ποικίλῃ στοᾷ γραφὴ δεδήλωκεν· ὡς ἕκαστος γὰρ 

τάχους εἶχεν, εὐθὺς προσβοηθῶν γέγραπται,  οἱ  τὰς  κυνᾶς  τὰς  Βοιωτίας  ἔχοντες. 

95. Πάλιν δὲ Ξέρξου ἰόντος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, Θηβαίων μηδισάντων, οὐκ ἐτόλμησαν ἀποστῆναι  

τῆς  ὑμετέρας  φιλίας, ἀλλὰ μόνοι τῶν ἄλλων Βοιωτῶν οἱ μὲν  ἡμίσεις  αὐτῶν  μετὰ 

Λακεδαιμονίων καὶ Λεωνίδου ἐν Θερμοπύλαις  παραταξάμενοι  τῷ  βαρβάρῳ ἐπιόντι 

συναπώλοντο, οἱ δὲ  λοιποὶ  ἐμβάντες εἰς τὰς ὑμετέρας τριήρεις, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἰκεῖα σκάφη 

οὐχ ὑπῆρχεν, συνεναυμάχουν ὑμῖν ἐπί τε Ἀρτεμισίῳ καὶ ἐν Σαλαμῖνι,  

96. καὶ  τὴν  τελευταίαν  μάχην Πλαταιᾶσι Μαρδονίῳ τῷ βασιλέως  στρατηγῷ  μεθ᾽ὑμῶν καὶ 

τῶν συνελευθερούντων τὴν Ἑλλάδα μαχεσάμενοι, εἰς κοινὸν τὴν ἐλευθερίαν τοῖς ἄλλοις 

Ἕλλησι κατέθηκαν. 

ἐν  τῇ  ποικίλῃ στοᾷ: η ποικίλη στοά ήταν στοά στην αρχαία Αθήνα η οποία πήρε το όνομά της από τα 

πολύχρωμα θαυμάσια έργα τέχνης που βρίσκονταν εκεί, γραφή: (εδώ) ζωγραφιά, μηδισάντων: πήγαν με το 

μέρος των Περσών. 

 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



 

Γ.1.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω απόσπασμα: «Πλαταιῆς  γάρ,  ὦ  ἄνδρες 

Ἀθηναῖοι, … ἡ ἐν τῇ ποικίλῃ στοᾷ γραφὴ δεδήλωκεν·». 

Μονάδες 10 

Γ.2. Ποια ήταν η προσφορά των Πλαταιέων στους περσικούς πολέμους, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 95 και 96 του παραπάνω κειμένου; 

Μονάδες 10 

Γ.3.α.«ὦ  ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὰς ὑμετέρας τριήρεις, τῷ  βαρβάρῳ ἐπιόντι»:Να μεταφέρετε τις  

παραπάνω συνεκφορές- όπου βρίσκονται - στον άλλο αριθμό (μονάδες 6). 

Γ.3.β.«ἀπέβη  εἰς τὴν  χώραν  πολλῇ δυνάμει καὶ ἐπόρθει. Καὶ ἔτι καὶ νῦν τῆς ἀνδραγαθίας 

αὐτῶν ὑπομνήματα ἡ ἐν τῇ ποικίλῃ στοᾷ γραφὴ δεδήλωκεν· ὡς ἕκαστος γὰρ τάχους εἶχεν»: 

Να μεταφέρετε τα ρήματα του παραπάνω αποσπάσματος στον ενεστώτα στο πρόσωπο που 

βρίσκονται,στην ίδια έγκλιση και φωνή (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«ὁ στρατηγός, δυνάμει, αὐτοῖς, ὑμῖν»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω 

όρους του κειμένου (μονάδες 4). 

Γ.4.β. «ποιησάμενος, ἰόντος»: Να αναγνωρίσετε τις παραπάνω μετοχές, να εντοπίσετε το 

υποκείμενό τους και να δηλώσετε αν είναι συνημμένες ή απόλυτες (μονάδες 4).  

Γ.4.γ.«ἐπειδὴ  αὐτοῖς  οἰκεῖα  σκάφη  οὐχ  ὑπῆρχεν»: Να αναγνωρίσετε το είδος της 

δευτερεύουσας πρότασης και να γράψετε τη συντακτική λειτουργία της στην περίοδο 

(μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 ΣΠ
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