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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 γράψετε ποιος είναι ο λειτουργικός ρόλος του τειχίου στην αλληγορία και να εξηγήσετε 
ποια μεταβολή θα συνέβαινε στη γνωστική κατάσταση των δεσμωτών, εάν απουσίαζε από τη 
σκηνοθεσία του σπηλαίου. 

Μονάδες 10 
Β2. Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο που σας δόθηκε δύο παρομοιώσεις, να τις καταγράψετε 
και να εξηγήσετε τι επιτυγχάνει ο φιλόσοφος με τη χρήση τους. 

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, σχιζοφρενής, 
επίτευγμα, γονίδιο: Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο με 
καθεμιά από τις λέξεις που σας δόθηκαν. 

Μονάδες 10 
 
 
 
 



 

 

Β5.   
Κατ’ οἶκον δεσμῶτες 

 
    Ἐντός, ἐκτός πραγματικότητα 
    ἐν ἀναμονή ὄνειρα, 
    νέοι ἧταν, γέρασαν προσδοκία 
    σύγχρονοι πολιορκημένοι 
    ἀνέβα, κατέβα τὰ σκαλιὰ 
    που πήγανε τὰ χρόνια, 
    ἔγκλειστη ρουτίνα τῶν ἀναμνήσεων, 
    παιδικὴ φωτογραφία, 
    χαμένη ἡλικία καταδικασμένου χρόνου, 
 
    μασκοφορᾶνε την ἐλπίδα 
    τι κρίμα, που ἀπέλπιδα δεν σε εἶδα, 
    φοβάται το ἄγγιγμα ἡ ἀγάπη; 
    Κι ἧσουν μια εἰκόνα 
    που ἔλαμπε πίσω ἀπ’ τὴν συννεφιά 
    στον ἤλιο, τὴν βροχή, τὸ δάκρυ, 
    μέχρι που ξημέρωσε γκρίζα ἐποχή, 
 
    ψάχνουμε τις λέξεις, νὰ δικαιολογήσουμε 
    μιαρὲς σκέψεις, πῶς καταλήξαμε 
    παγίδα μοναξιά; 
    Καὶ ξεσπᾶνε τῆς ψυχῆς 
    μᾶς τ’ ἀπωθημένα, τ’ ἀδικοφορεμένα, 
    σπάει τὰ τζάμια ἡ κατάθλιψη 
    παλιές πληγές που δεν ἔκλεισαν ποτέ, 
    στην ἀφορμή τοῦ κατ’ οἶκον δεσμώτη, 
 
    και ὕστερα ψάχνουν ἥλιο 
    στον χαλασμένο καιρό 
    καὶ βρίσκουν τρύπα στὸ κενό, 
    μα ποῖος εἶναι αὐτός που μᾶς 
    φιμώνει τὴν φωνή, καὶ δὲν μπορῶ, 
    ν’ ἀναπνεύσω λεύτερο οὐρανό; 

Οδυσσέας Νασιόπουλος 
 

Η εικόνα του σπηλαίου έτσι όπως παρουσιάζεται στο πλατωνικό κείμενο που σας δόθηκε 
είναι απαισιόδοξη και στατική. Τίποτα δεν προοιωνίζεται την αιφνίδια αλλαγή της 
κατάστασης. Εντοπίζετε ομοιότητες ως προς την απαισιοδοξία και τη στατικότητα στο 
ποίημα που σας δόθηκε; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στα κείμενα. 

Μονάδες 10 
 

 



 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ,ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΕΤΗΣ, 7, A-C 

 

Ο Πλούταρχος πρεσβεύει ότι ο παιδαγωγός ασκεί μεγάλη επίδραση στην εύπλαστη  ψυχή των παιδιών 

και για αυτόν τον λόγο θεωρεί σημαντική για την ορθή  εκπαίδευση  των  νέων  την  επιλογή  σωστού  

δασκάλου.  

 

᾿Επειδὰν  τοίνυν  ἡλικίαν  λάβωσιν  ὑπὸ  παιδαγωγοῖς τετάχθαι, ἐνταῦθα  δὴ  

πολλὴν  ἐπιμέλειαν  ἑκτέον  ἐστὶ  τῆς  τούτων καταστάσεως,  ὡς  μὴ λάθωσιν 

ἀνδραπόδοις ἢ βαρβάροις ἢ παλιμβόλοις  τὰ  τέκνα  παραδόντες.  ἐπεὶ  νῦν  γε τὸ  

γιγνόμενον πολλοῖς   ὑπερκαταγέλαστόν   ἐστι.   τῶν   γὰρ   δούλων  τῶν  

σπουδαίων  τοὺς  μὲν  γεωργοὺς  ἀποδεικνύουσι,  τοὺς  δὲ  ναυκλήρους τοὺς  δ’  

ἐμπόρους   τοὺς   δ’   οἰκονόμους   τοὺς   δὲ   δανειστάς·  ὅ   τι  δ’  ἂν  εὕρωσιν  

ἀνδράποδον  οἰνόληπτον  καὶ λίχνον, πρὸς  πᾶσαν πραγματείαν   ἄχρηστον,   

τούτῳ   φέροντες   ὑποβάλλουσι   τοὺς  υἱούς.  δεῖ   δὲ   τὸν  σπουδαῖον  

παιδαγωγὸν  τοιοῦτον  εἶναι  τὴν  φύσιν  οἷόσπερ   ἦν   ὁ   Φοῖνιξ   ὁ   τοῦ   

᾿Αχιλλέως   παιδαγωγός. 

Τὸ   δὲ   πάντων   μέγιστον   καὶ   κυριώτατον   τῶν   εἰρημένων   ἔρχομαι 

φράσων.   διδασκάλους   γὰρ   ζητητέον   τοῖς  τέκνοις,  οἳ  καὶ  τοῖς  βίοις  εἰσὶν   

ἀδιάβλητοι  καὶ  τοῖς  τρόποις  ἀνεπίληπτοι  καὶ  ταῖς  ἐμπειρίαις  ἄριστοι·  πηγὴ   

γὰρ  καὶ  ῥίζα  καλοκαγαθίας  τὸ  νομίμου τυχεῖν  παιδείας.  καὶ   καθάπερ   τὰς   

χάρακας  οἱ  γεωργοὶ  τοῖς  φυτοῖς  παρατιθέασιν, οὕτως  οἱ  νόμιμοι  τῶν  

διδασκάλων  ἐμμελεῖς  τὰς  ὑποθήκας   καὶ   παραινέσεις   παραπηγνύουσι  τοῖς  

νέοις,  ἵν’  ὀρθὰ  τούτων   βλαστάνῃ   τὰ   ἤθη. 

 

παλιμβόλοις: σε άστατους ανθρώπους, ἀνδράποδον οἰνόληπτον καὶ λίχνον: δούλο μέθυσο και 

λαίμαργο, ἀνεπίληπτοι: άμεμπτοι, τὰς χάρακας: τα στηρίγματα, ἐμμελεῖς: κατάλληλες,  

παραπηγνύουσι: στερεώνουν,βάζουν για στήριγμα. 

 



 

 

 

Γ1.Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου:«πηγὴ   γὰρ  καὶ  

ῥίζα  καλοκαγαθίας  …  ἵν’  ὀρθὰ  τούτων   βλαστάνῃ   τὰ   ἤθη.». 

Μονάδες 10 

Γ2.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα  και ο ρόλος του σωστού 

διδασκάλου, σύμφωνα  με  τη  δεύτερη  παράγραφο  του παραπάνω κειμένου;  

Μονάδες 10 

Γ3α.«διδασκάλους   γὰρ   ζητητέον   τοῖς  τέκνοις», «πηγὴ   γὰρ  καὶ  ῥίζα»:Να 

κατατάξετε τα παραπάνω ουσιαστικά στην αντίστοιχη στήλη του παρακάτω 

πίνακα (μονάδες 2) και στη συνέχεια να τα μεταφέρετε στη γενική πτώση του 

ενικού αριθμού (μονάδες 2): 

Ουσιαστικά α΄ κλίσης Ουσιαστικά β΄ κλίσης 
  

  

  

Γ3β.«ἵν’  ὀρθὰ  τούτων   βλαστάνῃ   τὰ   ἤθη»:Να αναγνωρίσετε γραμματικά  την  

αντωνυμία  του  παραπάνω  αποσπάσματος  και  να  τη  μεταφέρετε  στην  ίδια 

πτώση και στον ίδιο αριθμό στο θηλυκό γένος (μονάδα 1). 

Γ3γ.«ὡς μὴ λάθωσιν ἀνδραπόδοις ἢ βαρβάροις ἢ παλιμβόλοις  τὰ  τέκνα  

παραδόντες»:Να εντοπίσετε  στο  παραπάνω  χωρίο  τον ρηματικό   τύπο   που  

ανήκει  σε ρήμα  β΄ συζυγίας (μονάδα 1) και να τον μεταφέρετε στο γ΄ ενικό  



 

 

πρόσωπο  της  οριστικής και της υποτακτικής  του  ενεστώτα  στη  φωνή  που  

βρίσκεται (μονάδες 2). 

Γ3δ.«τούτῳ   φέροντες   ὑποβάλλουσι   τοὺς  υἱούς»:Να ξαναγράψετε την  

παραπάνω  πρόταση  μεταφέροντας  το  ρήμα   στον παρατατικό και  στον  

αόριστο  β΄  της  φωνής  που  βρίσκεται (στο ίδιο πρόσωπο και στην ίδια έγκλιση) 

(μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

Γ4α.«πᾶσαν, εἶναι, τῶν εἰρημένων, ἀδιάβλητοι, τὰ ἤθη»:Να αναγνωρίσετε 

συντακτικά τους παραπάνω όρους του κειμένου (μονάδες 5). 

Γ4β.«ἑκτέον  ἐστί»: Να αναλύσετε το παραπάνω ρηματικό επίθετο (μονάδες 2). 

Γ4γ.«ἔρχομαι φράσων»:Να αναγνωρίσετε συντακτικά τη μετοχή του 

αποσπάσματος (μονάδα 1) και να την αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 


