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 A. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, 515c, 518b, 519b 
 
 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; 
 Τί δὲ τῶν παραφερομένων; οὐ ταὐτὸν τοῦτο; 
 Τί μήν;  
 Εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί τ’ εἶεν πρὸς ἀλλήλους, οὐ ταῦτα ἡγῇ ἂν τὰ ὄντα αὐτοὺς νομίζειν ἅπερ ὁρῷεν;  
 Ἀνάγκη. 
 Τί δ’ εἰ καὶ ἠχὼ τὸ δεσμωτήριον ἐκ τοῦ καταντικρὺ ἔχοι; ὁπότε τις τῶν παριόντων φθέγξαιτο, οἴει ἂν ἄλλο τι 
 αὐτοὺς ἡγεῖσθαι τὸ φθεγγόμενον ἢ τὴν παριοῦσαν σκιάν;  
 Μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγ’, ἔφη.  
 Παντάπασι δή, ἦν δ’ ἐγώ, οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἄλλο τι νομίζοιεν τὸ ἀληθὲς ἢ τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς.  
 Πολλὴ ἀνάγκη, 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; 

 [...]Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα 
 ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν 
 ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.  
 Τὸ ποῖον δή;  
 Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν 
 τῶν παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.  
 Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον; 
 
Α1. «Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ»:Ποιος «μιλάει» και σε ποιους αναφέρεται με τη λέξη «ἡμῖν»; (μονάδες 5) 
 
Α2. «τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ»: Ποια είναι η δύναμη για την οποία κάνει λόγο ο φιλόσοφος; 
(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
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Β1. ἀνδριάντας, δεσμώτας ἀτόπους, τὸ ἀληθές, τάς τε βελτίστας φύσεις: Να προσδιορίσετε με συντομία το 
περιεχόμενο των παραπάνω λέξεων/φράσεων του κειμένου σε σχέση με την αλληγορία του σπηλαίου. 
[ενδεικτικό όριο απάντησης: 100-120 λέξεις] 

Μονάδες 10 
Β2. «εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι»:Σε τι αναφέρεται ο φιλόσοφος και πώς αυτό σχετίζεται με τον ηθικό 
εξαναγκασμό των φιλοσόφων; [ενδεικτικό όριο απάντησης: 80-100 λέξεις] 

Μονάδες 10 
 
Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας όλους τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε κενό και δίπλα σε καθέναν 
από αυτούς τη λέξη που λείπει, ώστε να αποδίδεται ορθά το κείμενο. 
 
Το μείζον πρόβλημα που συζητείται στην Πολιτεία είναι η 1. ………………………….. Στην αρχή του διαλόγου 
διατυπώνονται διάφορες απόψεις περί του τι είναι δικαιοσύνη. Ο 2. …………………………………. που εκπροσωπεί την 
παλιά γενιά νομίζει ότι δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές. Έτσι ο πλούσιος έχει τη δυνατότητα να 
είναι δίκαιος, επειδή μπορεί να εξοφλεί τα χρέη του. Ο 3. ………………………. διισχυρίζεται ότι δικαιοσύνη είναι να 
αποδίδεις τα ίσα, καλό στον φίλο, κακό στον εχθρό. Παραβλέπει όμως το γεγονός ότι ο φίλος ενδέχεται να είναι 
άδικος και ο εχθρός δίκαιος. Ο σοφιστής 4. ……………………………….. είναι ωμός· το συμφέρον του ισχυρού 
καθορίζει το τι είναι δίκαιο. Ο 5. …………………………….., που είναι κατά κάποιο τρόπο το φερέφωνο της 
αριστοκρατικής ηθικής, θεωρεί τη δικαιοσύνη ως μια υποκριτική κοινωνική σύμβαση που επιβάλλεται από τους 
πολλούς και αδύνατους για την αυτοπροστασία τους.  

Μονάδες 10 
Β4. απόφθεγμα, διορατικός, σύμπτωση, λαθραίος, αμάθεια, διάστρεμμα, άξονας, βάθρο, ευζωία, αδυναμία: 
Να εντοπίσετε στο πρωτότυπο κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο για κάθε λέξη που σας δόθηκε. 

Μονάδες 10 
 
Β5. Να μελετήσετε με προσοχή την αφήγηση του Γλαύκωνα για το περίφημο δαχτυλίδι του Γύγη και στη 
συνέχεια να συσχετίσετε τις αντιλήψεις που διατυπώνει αναφορικά με τη δικαιοσύνη με όσα επισημαίνει για το 
ίδιο θέμα στο αρχαίο κείμενο (« Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς 
ὂν ἄμεινον;»). Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία των κειμἐνων. [ενδεικτικό όριο απάντησης: 
150-180 λέξεις] 
 

Πλάτωνος, Πολιτεία, 360d 
  Και για να εννοήσωμε καλύτερα, πως και όσοι εξασκούν τη δικαιοσύνη, από αδυναμία των, επειδή 
δεν είναι ικανοί να αδικούν, το κάνουν όχι μ' ευχαρίστησή των, ας κάμωμε την ακόλουθη υπόθεση: δίνομε και 
στους δυο, και στον δίκαιο και στον άδικο, την εξουσία να κάνουν ό,τι θέλουν και μεις τους παρακολουθούμε 
για να δούμε, πού θα οδηγήση τον καθένα η επιθυμία του. Είναι αδύνατο να μην πιάσωμε επ' αυτοφώρω τον 
δίκαιο να βαδίζη στα ίχνη του αδίκου, από τη φυσική πλεονεξία που κάθε φύση την επιδιώκει έτσι ορμέμφυτα, 
αναγκάζεται όμως με τη βία του νόμου να σέβεται την ισότητα. Και θα ήταν τέτοια μάλιστα η εξουσία που λέγω 
εγώ, σαν εκείνη τη δύναμη που λέγουν πως έλαβε μια φορά ο Γύγης ο πρόγονος του Λυδού. Αυτός δηλαδή ήταν 
βοσκός στην υπηρεσία του βασιλιά της Λυδίας και μια φορά, ύστερ' από μια μεγάλη μπόρα και σεισμό, 
σκίστηκε η γη κ' έγινε ένα χάσμα στο μέρος ακριβώς που έβοσκε. Αυτός από περιέργεια κατέβηκε μέσα, όπου 
βλέπει, καθώς διηγούνται, και άλλα θαυμάσια πράγματα κ' ένα άλογο, που είχε στα πλευρά του κάτι 
παραθυράκια· σκύφτει λοιπόν και βλέπει μέσα από κει ένα νεκρό, μα, καθώς φαίνονταν, πολύ μεγαλύτερο από 
συνηθισμένο άνθρωπο και που τίποτε άλλο δε φορούσε παρά ένα χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι, που του το πήρε 
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και βγήκε έξω. Όταν κατόπι μαζευτήκανε οι βοσκοί, όπως συνήθιζαν κάθε μήνα, να δώσουν αναφορά στο 
βασιλέα για τα κοπάδια του, ήρθε και κείνος με το δαχτυλίδι στο χέρι· καθώς λοιπόν κάθονταν με τους άλλους, 
έτυχε να στρέψη την πέτρα του δαχτυλιδιού από το μέσα μέρος κι αμέσως έγινε άφαντος στους άλλους, που 
βρίσκονταν εκεί κι άρχισαν να μιλούν γι' αυτόν σα να ήταν φευγάτος. Εκείνος παραξενεύτηκε και ψηλαφητά 
γύρισε πάλι το δαχτυλίδι προς το έξω μέρος, κι αμέσως έγινε φανερός. Κι αφού το παρατήρησε αυτό, 
ξαναδοκίμαζε το δαχτυλίδι, αν έχη πραγματικώς αυτή τη δύναμη, όταν το στρέφη από τη μέσα μεριά να χάνεται 
από τα μάτια των άλλων, και όταν προς τα έξω να παρουσιάζεται πάλι· αφού το βεβαιώθηκε ενήργησε να πάη κι 
αυτός με τους άλλους βοσκούς, που ήταν να δώσουν τους λογαριασμούς στο βασιλέα, και κει τα κατάφερε να 
τα ψήση με τη βασίλισσα κι αφού μαζί οι δυο των σκοτώνουν το βασιλιά, παίρνει, αυτός το θρόνο.  
  Αν λοιπόν υπήρχαν δυο τέτοια δαχτυλίδια και φορούσε το ένα ο δίκαιος και το άλλο ο άδικος, κανείς 
δε θα βρίσκονταν, καθώς ήθελε φανή, με τόσο ατσαλένιο χαρακτήρα, που να διατηρηθή στη δικαιοσύνη και να 
έχη τη γενναιότητα να το κράτηση και να μη βάλη το χέρι του στα αγαθά των άλλων, ενώ θα είχε την εξουσία κι 
από την αγορά να παίρνη ό,τι ήθελε και μέσα στα ξένα σπίτια να μπαίνη και να έρχεται σε σχέσεις μ' οποίον 
ήθελε, και να σκοτώνη τον ένα και να γλυτώνη τον άλλο από τη φυλακή, κι όλα τα πάντα να κάνη σα θεός μέσα 
στους ανθρώπους. Και γενικά τίποτα διαφορετικό δε θα 'κανε από τον άλλο τον άδικο, αλλά κ' οι δυο τους τον 
ίδιο το δρόμο θα 'παιρναν. Τίποτα λοιπόν δε θα μπορούσε ναποδείξη καλύτερ' απ' αυτό το παράδειγμα, πως 
κανείς δεν είναι δίκαιος από ευχαρίστησή του, μα από ανάγκη, επειδή δεν είναι πράγμα αφ' εαυτού του καλό, κι 
που κανείς νομίζει πως είναι ικανός να αδική, αδικεί. Γιατί κάθε άνθρωπος πιστεύει, και πολύ δίκαια, καθώς θα 
πουν όσοι υποστηρίζουν αυτό το λόγο, πως πολύ περισσότερο τον ωφελεί η αδικία παρά η δικαιοσύνη· κι αν 
κανείς, που έπαιρνε τέτοια εξουσία, δε θα 'θελε ποτέ ν' αδικήση μηδέ να βάλη χέρι σε ξένο πράγμα, θα τον 
περνούσαν για τον πιο κακομοιριασμένο και ανόητο όλοι όσοι έχουν αίσθηση· το πολύ να τον επαινούν στα 
φανερά και να γελούν έτσι ο ένας τον άλλο, από φόβο μην πάθουν τίποτα κ' οι ίδιοι. 

Μτφρ. Ι.Ν. Γρυπάρης 
 

Μονάδες 10 
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Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, Β΄, 14,1 - 15,3 

Οι Αθηναίοι πείθονται στον Περικλή και προετοιμάζονται για πόλεμο μεταφέροντας την περιουσία τους 

από τους αγρούς μέσα στην πόλη.Στη συνέχεια  του κειμένου ο Θουκυδίδης,κάνοντας μία παρέκβαση, 

αναφέρεται στο ιστορικό  παρελθόν της Αττικής και στον βασιλιά  της Αθήνας, τον Θησέα.  

Οἱ   δὲ   Ἀθηναῖοι   ἀκούσαντες   ἀνεπείθοντό   τε   καὶ   ἐσεκομίζοντο   ἐκ   τῶν   

ἀγρῶν   παῖδας   καὶ  γυναῖκας   καὶ   τὴν   ἄλλην  κατασκευὴν  ᾗ     κατ᾽   οἶκον   

ἐχρῶντο,   καὶ   αὐτῶν   τῶν   οἰκιῶν  καθαιροῦντες  τὴν  ξύλωσιν·   πρόβατα   δὲ   

καὶ   ὑποζύγια  ἐς  τὴν Εὔβοιαν διεπέμψαντο καὶ ἐς τὰς νήσους  τὰς  ἐπικειμένας.  

χαλεπῶς  δὲ αὐτοῖς  διὰ τὸ  αἰεὶ  εἰωθέναι  τοὺς πολλοὺς  ἐν  τοῖς  ἀγροῖς  

διαιτᾶσθαι  ἡ  ἀνάστασις   ἐγίγνετο. ξυνεβεβήκει   δὲ   ἀπὸ   τοῦ  πάνυ   ἀρχαίου  

ἑτέρων   μᾶλλον   Ἀθηναίοις  τοῦτο.  ἐπὶ  γὰρ  Κέκροπος  καὶ τῶν πρώτων  

βασιλέων ἡ Ἀττικὴ  ἐς  Θησέα   αἰεὶ   κατὰ   πόλεις  ᾠκεῖτο  πρυτανεῖά  τε ἐχούσας 

καὶ  ἄρχοντας,  καὶ  ὁπότε  μή  τι δείσειαν, οὐ  ξυνῇσαν  βουλευσόμενοι  ὡς τὸν 

βασιλέα, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἕκαστοι ἐπολίτευον  καὶ  ἐβουλεύοντο·  καί  τινες  καὶ  

ἐπολέμησάν  ποτε  αὐτῶν, ὥσπερ   καὶ   Ἐλευσίνιοι   μετ᾽   Εὐμόλπου  πρὸς  

Ἐρεχθέα.   ἐπειδὴ   δὲ  Θησεὺς   ἐβασίλευσε,   γενόμενος  μετὰ  τοῦ  ξυνετοῦ  καὶ  

δυνατὸς  τά  τε   ἄλλα   διεκόσμησε   τὴν  χώραν  καὶ  καταλύσας   τῶν   ἄλλων   

πόλεων   τά  τε   βουλευτήρια  καὶ   τὰς   ἀρχὰς  ἐς  τὴν  νῦν πόλιν οὖσαν, ἓν   

βουλευτήριον   ἀποδείξας   καὶ   πρυτανεῖον,  ξυνῴκισε   πάντας,   καὶ   νεμομένους  

τὰ  αὑτῶν  ἑκάστους  ἅπερ  καὶ  πρὸ τοῦ  ἠνάγκασε  μιᾷ  πόλει  ταύτῃ  χρῆσθαι,  ἣ  

ἁπάντων  ἤδη  ξυντελούντων  ἐς  αὐτὴν  μεγάλη   γενομένη   παρεδόθη   ὑπὸ   

Θησέως   τοῖς  ἔπειτα·  καὶ  ξυνοίκια   ἐξ  ἐκείνου  Ἀθηναῖοι  ἔτι  καὶ  νῦν  τῇ  θεῷ  

ἑορτὴν  δημοτελῆ  ποιοῦσιν. 

καθαιροῦντες τὴν ξύλωσιν:αποσπώντας τις ξύλινες κατασκευές, ἡ  ἀνάστασις: η μετακίνηση, μετὰ  τοῦ  

ξυνετοῦ:εκτός από συνετός, ξυντελούντων:ήταν υποτελείς, ξυνοίκια:δημόσια γιορτή των Αθηναίων. 

Γ.1.Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική την πρώτη περίοδο του κειμένου. 

Μονάδες 10 
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Γ.2. «ἐπειδὴ  δὲ  Θησεὺς  ἐβασίλευσε,  γενόμενος  μετὰ  τοῦ  ξυνετοῦ  καὶ  δυνατὸς  τά  

τε  ἄλλα  διεκόσμησε  τὴν χώραν καὶ καταλύσας   τῶν   ἄλλων   πόλεων   τά  τε   

βουλευτήρια  καὶ   τὰς   ἀρχὰς  ἐς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, ἓν  βουλευτήριον  ἀποδείξας  

καὶ  πρυτανεῖον, ξυνῴκισε  πάντας,  καὶ  νεμομένους  τὰ  αὑτῶν  ἑκάστους  ἅπερ  καὶ  

πρὸ τοῦ  ἠνάγκασε  μιᾷ  πόλει  ταύτῃ  χρῆσθαι,  ἣ  ἁπάντων  ἤδη  ξυντελούντων  ἐς  

αὐτὴν  μεγάλη  γενομένη  παρεδόθη  ὑπὸ  Θησέως  τοῖς  ἔπειτα·»:Σύμφωνα με το 

παραπάνω απόσπασμα του κειμένου, ποιες μεταρρυθμίσεις έκανε ο Θησέας όταν 

έγινε βασιλιάς της Αθήνας και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής του;  

Μονάδες 10 

Γ.3.α.«ἠνάγκασε  μιᾷ  πόλει  ταύτῃ  χρῆσθαι,  ἣ  ἁπάντων  ἤδη  ξυντελούντων  ἐς  

αὐτὴν  μεγάλη  γενομένη  παρεδόθη  ὑπὸ  Θησέως  τοῖς  ἔπειτα·»: i. Να μεταφέρετε  

τη συνεκφορά μιᾷ  πόλει στην αιτιατική πτώση του ίδιου αριθμού (μονάδες 2). ii. 

ἁπάντων :Να γράψετε την ίδια πτώση στον ίδιο αριθμό στο θηλυκό γένος (μονάδα 

1). iii. μεγάλη : Να γράψετε τα παραθετικά του τύπου στο γένος,αριθμό και πτώση 

που βρίσκεται (μονάδες 2). 

Γ.3.β.«ξυνεβεβήκει  δὲ  ἀπὸ  τοῦ πάνυ ἀρχαίου  ἑτέρων  μᾶλλον  Ἀθηναίοις  τοῦτο.  

ἐπὶ  γὰρ  Κέκροπος  καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ Ἀττικὴ  ἐς  Θησέα   αἰεὶ   κατὰ   

πόλεις  ᾠκεῖτο  πρυτανεῖά  τε ἐχούσας καὶ  ἄρχοντας,  καὶ  ὁπότε  μή  τι δείσειαν, οὐ  

ξυνῇσαν  βουλευσόμενοι  ὡς τὸν βασιλέα, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἕκαστοι ἐπολίτευον καὶ 

ἐβουλεύοντο·»: i. ξυνεβεβήκει: Να μεταφέρετε τον τύπο - όπου βρίσκεται- στον 

μέλλοντα της ίδιας φωνής (μονάδα 1). ii. ᾠκεῖτο: Να γράψετε το β΄ πληθυντικό  

πρόσωπο της υποτακτικής  του  ενεστώτα  της ίδιας φωνής (μονάδα 1). iii.  ἐχούσας: 

Να γράψετε το β΄ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β΄στην ίδια φωνή  

(μονάδα 1).  iv. ξυνῇσαν,  ἐβουλεύοντο:  Να μεταφέρετε  τους τύπους στο β΄ ενικό 

πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α. «τὰς  ἐπικειμένας, διὰ  τὸ  εἰωθέναι,  ἑτέρων,  βουλευσόμενοι, χρῆσθαι,  

μεγάλη»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους του κειμένου 

(μονάδες 6). 



            ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                            

 

 

Γ.4.β. «Οἱ  δὲ  Ἀθηναῖοι  ἀκούσαντες  ἀνεπείθοντό  τε  καὶ  ἐσεκομίζοντο  ἐκ  τῶν  

ἀγρῶν  παῖδας  καὶ γυναῖκας»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη μετοχή του 

αποσπάσματος  (μονάδες 2) και να την αναλύσετε στην αντίστοιχη  δευτερεύουσα  

πρόταση (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 


