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A. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 514a-515, 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. 
 Ὁρῶ, ἔφη.  
 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;  
  
A1. φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν: Σε ποιους αναφέρονται οι 
υπογραμμισμένες λέξεις; Να καταγράψετε τη  θέση τους μέσα στο σπήλαιο. (μονάδες 4) 
A2. ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν: Ποια είναι τα «θαύματα» στα οποία αναφέρεται ο φιλόσοφος; 
(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 
B1. Να γράψετε το χωρίο του αρχαίου κειμένου στο οποίο διατυπώνεται η θέση πως η τόσο αυτονόητη 
ένταξη των ανθρώπων στον κόσμο των αισθήσεων αποτελεί μια αλλόκοτη στέρηση λογικής. Σε ποιον 
αποδίδεται η φράση αυτή και ποιος είναι ο λειτουργικός της ρόλος σε σχέση με την αλληγορία; 

Μονάδες 10 
Β2. Ποιος είναι ο λειτουργικός ρόλος του τειχίου στην αλληγορία και ποια μεταβολή θα συνέβαινε στη 
γνωστική κατάσταση των δεσμωτών αν δεν υπήρχε; 

Μονάδες 10 
B3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό καθεμιάς από τις προτάσεις της στήλης Α΄, τη 
σωστή λέξη ή πρόταση της στήλης Β΄. 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



 

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 

B4. ἀναπεπταμένην, ὁρᾶν, παρῳκοδομημένον, φέροντας, εἰργασμένα: Για κάθε τύπο που σας 
δόθηκε να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της νέας ελληνικής γλώσσας.  

Μονάδες 10 
B5.  
 

ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ  ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
  
   Ξεφλούδισε τὸ βερνίκι τοῦ ξύλου, 
   ξεγυμνώθηκαν οἱ σφαλιστὲς γρίλιες, 
   οἱ μεντεσέδες σκούριασαν. 
   Τὸ κάδρο τοῦ παραθύρου χλώμιασε. 
   Πέρασε ὁ καιρός, βάρυνε ὁ χρόνος. 
   Ἄντεξες κάμποσα σκοτάδια στὸ κλειστὸ δωμάτιο. 
   Τὰ ξέρω τὰ σκοτάδια, τὰ περπάτησα καιρό. 
   Ἄλλαξαν οἱ ἐποχές. 
   Ἄλλαξε ὁ χρόνος. 
    Ἄνοιξε πιὰ τὸ ξύλινο παράθυρο 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



   νὰ μπεῖ ἡ καινούργια μέρα, 
   ν᾿ ὁρμήξει ὁ ἥλιος τὴ λαχτάρα του μὲ λάμψη, 
   νὰ γλιστρήσει τὸ μαῦρο σκοτάδι, 
   μαζὶ νὰ χορέψουν τὸ βὰλς τῶν ἀταίριαστων 
   στὶς πάνσοφες παλάμες τοῦ φωτός. 
   Γιὰ τὸ φῶς σ᾿ ἔχω, 
   κι ἐγὼ στὸ φῶς ἀνήκω, 
   κι ἂς μὲ καλοῦνε τακτικὰ τὰ θλιβερὰ σκοτάδια. 
 

Μαρία Βλάχου «Σώμα πτυχώσεων», εκδ. Περισπωμένη, 2016 
 

Να μελετήσετε με προσοχή το ποίημα που σας δόθηκε και στη συνέχεια να καταγράψετε τα κοινά 
στοιχεία που εντοπίζετε αναφορικά με την εικόνα του σπηλαίου, έτσι όπως περιγράφεται από τον 
Σωκράτη. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία των κειμένων. 

 
Μονάδες 10 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ,8,38-40,43 και9,1 

[Marchant's Xenophon - Xenophontis Opera Omnia recognovit E. C. Marchant. Tomus II.] 

Ο Σωκράτης στο παρακάτω απόσπασμα απευθύνεται στον Καλλία και αναφέρει κάποιους σημαντικούς 

Αθηναίους άντρες  αλλά και  τους  Λακεδαιμονίους, εξαίροντας τις ιδιαίτερες ικανότητές τους. Στη συνέχεια του 

λόγου του ο Σωκράτης δηλώνει ότι ο Καλλίας θα ήταν ικανός να αναλάβει τη διακυβέρνηση της πόλης καθώς 

διαθέτει σημαντικά προσόντα. 

εἰ δὲ οἴοιτο μὴ μόνον ἑαυτὸν καὶ τὸν πατέρα κοσμήσειν, ἀλλ’ ἱκανὸς γενήσεσθαι δι’ 

ἀνδραγαθίαν καὶ φίλους εὖ ποιεῖν καὶ τὴν πατρίδα αὔξειν τροπαῖα τῶν πολεμίων ἱστάμενος, 

καὶ διὰ ταῦτα περίβλεπτός τε καὶ ὀνομαστὸς ἔσεσθαι καὶ ἐν Ἕλλησι καὶ ἐν βαρβάροις, πῶς οὐκ 

οἴει αὐτόν, ὅντιν’ ἡγοῖτο εἰς ταῦτα συνεργὸν εἶναι κράτιστον, τοῦτον ταῖς μεγίσταις ἂν τιμαῖς 

περιέπειν; εἰ οὖν βούλει τούτῳ ἀρέσκειν, σκεπτέον μέν σοι ποῖα ἐπιστάμενος Θεμιστοκλῆς 

ἱκανὸς ἐγένετο τὴν Ἑλλάδα ἐλευθεροῦν, σκεπτέον δὲ ποῖά ποτε εἰδὼς Περικλῆς κράτιστος 

ἐδόκει τῇ πατρίδι σύμβουλος εἶναι, ἀθρητέον δὲ καὶ πῶς ποτε Σόλων φιλοσοφήσας νόμους 

κρατίστους τῇ πόλει κατέθηκεν, ἐρευνητέον δὲ καὶ ποῖα Λακεδαιμόνιοι ἀσκοῦντες κράτιστοι 

δοκοῦσιν ἡγεμόνες εἶναι· προξενεῖς δὲ καὶ κατάγονται ἀεὶ παρὰ σοὶ οἱ κράτιστοι αὐτῶν. ὡς 

μὲν οὖν σοι ἡ πόλις ταχὺ ἂν ἐπιτρέψειεν αὑτήν, εἰ βούλει, εὖ ἴσθι.τὰ μέγιστα γάρ σοι ὑπάρχει· 

εὐπατρίδης εἶ, ἱερεὺς θεῶν τῶν ἀπ’ Ἐρεχθέως, οἳ καὶ ἐπὶ τὸν βάρβαρον σὺν Ἰάκχῳ 

ἐστράτευσαν, καὶ νῦν ἐν τῇ ἑορτῇ ἱεροπρεπέστατος δοκεῖς εἶναι τῶν προγεγενημένων, καὶ 

σῶμα ἀξιοπρεπέστατον μὲν ἰδεῖν τῆς πόλεως ἔχεις, ἱκανὸν δὲ μόχθους ὑποφέρειν.[…] 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



Ναὶ μὰ  Δί’,ἔφη, ἂν ὁρῶσί γέ σε μὴ τῷ δοκεῖν ἀλλὰ τῷ ὄντι ἀρετῆς ἐπιμελούμενον. ἡ μὲν γὰρ 

ψευδὴς δόξα ταχὺ ἐλέγχεται ὑπὸ τῆς πείρας· ἡ δ’ ἀληθὴς ἀνδραγαθία, ἂν μὴ θεὸς βλάπτῃ, ἀεὶ 

ἐν ταῖς πράξεσι λαμπροτέραν τὴν εὔκλειαν συμπαρέχεται.  

Οὗτος μὲν δὴ ὁ λόγος ἐνταῦθα ἔληξεν. Αὐτόλυκος δὲ (ἤδη γὰρ ὥρα ἦν αὐτῷ) ἐξανίστατο εἰς 

περίπατον· καὶ ὁ Λύκων ὁ πατὴρ αὐτῷ συνεξιὼν ἐπιστραφεὶς εἶπε· Νὴ τὴν Ἥραν, ὦ Σώκρατες, 

καλός γε κἀγαθὸς δοκεῖς μοι ἄνθρωπος εἶναι.  

 

ἀθρητέον: από το ρήμα ἀθρέω-ῶ:βλέπω με προσοχή, προξενεῖς:δέχεσαι, κατάγονται παρά σοι: τους 

φιλοξενείς,τῷ δοκεῖν: φαινομενικά, τῆς πείρας :τη δοκιμασία, συνεξιών: που έβγαινε μαζί του για περίπατο. 

 

Σκηνή από συμπόσιο. Αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας(420 π.Χ.), Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Μαδρίτης. 

 

Γ1.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω απόσπασμα: «Ναὶ  μὰ  Δί’ ,ἔφη,  ἂν  ὁρῶσί  

γέ σε … ἐξανίστατο  εἰς  περίπατον·». 

Μονάδες 10 

Γ2.Ποιους μνημονεύει ο Σωκράτης στο παραπάνω κείμενο, τόσο από την Αθήνα όσο και από 

τη Σπάρτη, ως  πρότυπα  για  τον  Καλλία  και τι αναφέρει για καθέναν  από αυτούς; 

Μονάδες 10 

Γ3.α. 

I.Να κατατάξετε τις παρακάτω αντωνυμίες στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα που ακολουθεί 

ανάλογα με το είδος στο οποίο ανήκουν (μονάδες 3): 

ἑαυτὸν, ταῦτα, ὅντιν’(α), σοι, ποῖα, αὐτῷ 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_(%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF)


Προσωπική 

αντωνυμία 

Αυτοπαθητική 
αντωνυμία 

Ερωτηματική 
αντωνυμία 

Επαναληπτική 
αντωνυμία 

Δεικτική 

αντωνυμ. 
 

Αναφορική 
αντωνυμία 

 

 

     

 

II.ἑαυτόν, ταῦτα: Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες στη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού 

στο ίδιο γένος και στο ίδιο  πρόσωπο - με όλους τους δυνατούς τύπους  (μονάδες 3).  

Γ3.β. 

I.εἰδώς, ἔφη: Να γράψετε το γ΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα (μονάδες 2). 

II.ἔχεις: Να γράψετε το β΄ ενικό  πρόσωπο  της  ευκτικής   και της προστακτικής  του αορίστου 

β΄στην ίδια φωνή (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 

Γ4.α.«τὰ   μέγιστα,ὑπὸ τῆς πείρας, ἄνθρωπος»:Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω 

όρους του κειμένου (μονάδες 3). 

Γ4.β.«σκεπτέον  σοι», «ἐρευνητέον»:Να γίνει ανάλυση των  παραπάνω ρηματικώνεπιθέτων 

(μονάδες 5). 

Γ4.γ.«ἡ δ’ ἀληθὴς  ἀνδραγαθία,  ἂν  μὴ  θεὸς  βλάπτῃ,  ἀεὶ  ἐν  ταῖς  πράξεσι  λαμπροτέραν  τὴν 

εὔκλειαν συμπαρέχεται.»: Να μετατρέψετε την παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση στην 

αντίστοιχη επιρρηματική μετοχή (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ




