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1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πολιτεία 

 

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 των παραφερόντων. 

Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους. 

Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ' ἐγώ. 

Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ' ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς 

ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν 

παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν 

ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς 

δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι 

ἀπῳκίσθαι; 

Ἀληθῆ, ἔφη. 

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 φαυλότερα εἴτε 

σπουδαιότεραι. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2019 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

i. α. Να αναφέρετε επιγραμματικά τι συμβολίζει καθένα από τα στοιχεία για τα οποία 

κάνει λόγο ο Σωκράτης: 

η σπηλιά: 

οι δεσμώτες: 

οι σκιές: 

οι αλυσίδες: 

 

   β. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως «σωστή» ή 

«λανθασμένη» : 

 

1. Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν 

παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας: Ο Σωκράτης παραθέτει μία αλληγορία. 

 

2. 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: οι δεσμώτες βρίσκονται στον έξω κόσμο, 

έχουν δεμένα χέρια, πόδια και κεφάλια ώστε να μην μπορούν να κινηθούν. 

 

3. Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ' ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς 

ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, 

μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους: Ο Σωκράτης 

υποστηρίζει ότι κατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της πόλης είναι οι άνθρωποι 

που περνούν όλη τους τη ζωή αφοσιωμένοι στις θεωρητικές – πνευματικές τους 

αναζητήσεις. 

 

Μονάδες 10 

 

ii. 1. Ο Σωκράτης χαρακτηρίζει ως μέγιστο μάθημα το «ἀγαθὸν». Ποιο περιεχόμενο 

είχε ο πολύ σημαντικός αυτός όρος της πλατωνικής  φιλοσοφίας; 

 

Μονάδες 10 

 

2. «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 

φαυλότερα εἴτε σπουδαιότεραι.»: Ο Σωκράτης αναφέρεται στην απροθυμία των 

φιλοσόφων να ασχοληθούν με τα προβλήματα της πόλης και να αναλάβουν ηγετικό 

ρόλο σε αυτή. Ποιο θεωρεί ότι είναι το χρέος τους; 

 Μονάδες 10 

 

iii. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες και να 

γράψετε στις λανθασμένες προτάσεις τη σωστή τους μορφή. 
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1. Ο δραματικός χρόνος κατά τον οποίο υποτίθεται ότι διεξάγεται ο διάλογος της 

Πολιτείας, είναι το 421 π.Χ. 

2. Από το δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας κύριοι συζητητές είναι ο Σωκράτης, ο 

Κέφαλος και ο Γλαύκων. 

3. Η κατώτερη τάξη είναι οι φύλακες – επίκουροι. 

4. Το κατώτερο μέρος της ψυχής, το θυμοειδές, επιδιώκει την εκπλήρωση των 

βασικών αναγκών. 

5. Ο Κέφαλος νομίζει ότι δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές. 

 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

iv. εμπαθής, γεωμετρία, σχέση, διένεξη, οφθαλμός: Να βρείτε στο κείμενο μία λέξη 

ετυμολογικά συγγενή για κάθε μία από τις  προηγούμενες λέξεις. 

οἰκιστῶν, ἴδωσι, ἱκανῶς, ἔφαμεν, προειρημένων: Να γράψετε ένα παράγωγο 

ουσιαστικό  στα νέα ελληνικά, απλό ή σύνθετο, για καθεμία από τις παραπάνω 

λέξεις. 

 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

v. «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»: Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα ποιοι μπορούν να 

οδηγηθούν στη θέαση του αγαθού και να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της πόλης;  

Αφού μελετήσετε το παρακάτω παράλληλο κείμενο, το οποίο αποτελεί ακόμη ένα 

απόσπασμα της Πολιτείας, να εντοπίσετε τα χωρία που επαληθεύουν την άποψη για 

τις προικισμένες  φύσεις και να προσθέσετε τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν 

οι δύο συνομιλητές. 

 

Μονάδες 10 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ισοτιμία των φύλων στη συμμετοχή στην εξουσία 

 

[Σωκράτης:] Επομένως, φίλε μου, δεν υπάρχει έργο (επιτήδευμα) σχετικά με τη 

διοίκηση της πολιτείας το οποίο να προσιδιάζει στη γυναίκα ως γυναίκα, ούτε στον 

άνδρα ως άνδρα, αλλά οι φυσικές ικανότητες είναι κατά τρόπο όμοιο διάσπαρτες και 

στα δύο φύλα, κι είναι σύμφωνο με τη φύση να συμμετέχει η γυναίκα σε όλα τα έργα, 

το ίδιο και ο άνδρας, γενικώς όμως η γυναίκα είναι πιο αδύναμη από τον άνδρα. 

[Γλαύκων:] Βεβαίως. 

[Σωκράτης:] Θα τα αναθέσουμε λοιπόν όλα στους άνδρες, και στις γυναίκες τίποτα; 

[Γλαύκων:] Αυτό δε γίνεται. 
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[Σωκράτης:] Θα πούμε, φαντάζομαι, ότι μια γυναίκα είναι από τη φύση της κατάλληλη 

για το επάγγελμα του γιατρού κι η άλλη όχι, επίσης ότι η μια έχει καλλιτεχνική 

προδιάθεση κι η άλλη όχι. 

[Γλαύκων:] Ασφαλώς. 

[Σωκράτης:] Δεν υπάρχει επίσης γυναίκα με φυσική προδιάθεση για τη γυμναστική και 

για την πολεμική τέχνη κι από την άλλη γυναίκα ακατάλληλη για πόλεμο και χωρίς 

κλίση στη γυμναστική; 

[Γλαύκων:] Κατά τη γνώμη μου, ναι. 

[Σωκράτης:] Το ίδιο και γυναίκα με φυσική προδιάθεση για τη σοφία κι άλλη που μισεί 

τη γνώση; Επίσης άλλη που να 'ναι ψυχωμένη κι άλλη ξέψυχη; 

[Γλαύκων:] Και αυτά. 

[Σωκράτης:] Επομένως υπάρχει και γυναίκα κατάλληλη για το έργο του φύλακα και 

άλλη που δεν είναι κατάλληλη γι' αυτό. Ή μήπως και τους άνδρες που τους προορίζαμε 

για το έργο του φύλακα δεν τους επιλέξαμε με βάση αυτά τα φυσικά προσόντα; 

[Γλαύκων:] Ναι, με αυτά. 

[Σωκράτης:] Συνεπώς η φυσική καταλληλότητα για το έργο του φύλακα είναι η ίδια και 

στη γυναίκα και στον άνδρα, με μόνη διαφορά ότι στη μια περίπτωση είναι πιο 

αδύναμη, ενώ στην άλλη πιο ισχυρή. 

                                                                                                      (Πλάτων, Πολιτεία, Ε, 455d-456c) 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, 3, 4.1 -5.1 
Στο απόσπασμα περιγράφονται γεγονότα από το 4ο έτος (428-427π.Χ.) του πελοποννησιακού 

πολέμου.  Η αποστασία των Μυτιληναίων, μιας μεγάλης ναυτικής δύναμης, οδηγεί τους 

Αθηναίους στην αποστολή στόλου εναντίον τους. Οι εχθροπραξίες ξεκινούν, αλλά σύντομα 

επιδιώκεται   ανακωχή και από τα δύο μέρη  και  διεξάγονται   διαπραγματεύσεις.  

   

  καὶ οἱ Ἀθηναῖοι οὐ πολλῷ ὕστερον καταπλεύσαντες ὡς ἑώρων, 

ἀπήγγειλαν μὲν οἱ στρατηγοὶ τὰ ἐπεσταλμένα, οὐκ ἐσακουόντων δὲ τῶν 

Μυτιληναίων ἐς πόλεμον καθίσταντο. ἀπαράσκευοι δὲ οἱ Μυτιληναῖοι καὶ 

ἐξαίφνης ἀναγκασθέντες πολεμεῖν ἔκπλουν μέν τινα ἐποιήσαντο τῶν 

νεῶν ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ὀλίγον πρὸ τοῦ λιμένος, ἔπειτα καταδιωχθέντες 

ὑπὸ τῶν Ἀττικῶν νεῶν λόγους ἤδη προσέφερον τοῖς στρατηγοῖς, 

βουλόμενοι τὰς ναῦς τὸ παραυτίκα, εἰ δύναιντο, ὁμολογίᾳ τινὶ ἐπιεικεῖ 

ἀποπέμψασθαι. καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἀθηναίων ἀπεδέξαντο καὶ αὐτοὶ 

φοβούμενοι μὴ οὐχ ἱκανοὶ ὦσι Λέσβῳ πάσῃ πολεμεῖν. καὶ ἀνακωχὴν 
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ποιησάμενοι πέμπουσιν ἐς τὰς Ἀθήνας οἱ Μυτιληναῖοι τῶν τε 

διαβαλλόντων ἕνα, ᾧ μετέμελεν ἤδη, καὶ ἄλλους, εἴ πως πείσειαν τὰς ναῦς 

ἀπελθεῖν ὡς σφῶν οὐδὲν νεωτεριούντων. Ἐν τούτῳ δὲ ἀποστέλλουσι καὶ 

ἐς τὴν Λακεδαίμονα πρέσβεις τριήρει, λαθόντες τὸ τῶν Ἀθηναίων 

ναυτικόν, οἳ ὥρμουν ἐν τῇ Μαλέᾳ πρὸς βορέαν τῆς πόλεως· …καὶ οἱ μὲν ἐς 

τὴν Λακεδαίμονα ταλαιπώρως διὰ τοῦ πελάγους κομισθέντες αὐτοῖς 

ἔπρασσον ὅπως τις βοήθεια ἥξει·  οἱ δ᾿ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν πρέσβεις ὡς οὐδὲν 

ἦλθον πράξαντες, ἐς πόλεμον καθίσταντο οἱ Μυτιληναῖοι καὶ ἡ ἄλλη 

Λέσβος πλὴν Μηθύμνης· οὗτοι δὲ τοῖς Ἀθηναίοις ἐβεβοηθήκεσαν, καὶ 

Ἴμβριοι καὶ Λήμνιοι καὶ τῶν ἄλλων ὀλίγοι τινὲς ξυμμάχων. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

τὰ ἐπεσταλμένα = οι διαταγές  

λόγους προσφέρω = κάνω προτάσεις για διαπραγματεύσεις  

 τὸ παραυτίκα = προς το παρόν 

 ἐπιεικής ὁμολογία = συμφωνία με ήπιους όρους, με συμφέροντες όρους   

 νεωτερίζω = κάνω εχθρικές ενέργειες, επαναστατώ  

 ὁρμέω, ῶ = είμαι αγκυροβολημένος  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Να μεταφράσετε στη νεοελληνική γλώσσα το χωρίο του αδίδακτου κειμένου: 

«ἀπαράσκευοι δὲ οἱ Μυτιληναῖοι… ἐπιεικεῖ ἀποπέμψασθαι». 

Μονάδες 10 

 

2. Σε ποιες ενέργειες προβαίνουν οι κάτοικοι της Μυτιλήνης μετά την ανακωχή με 

τους Αθηναίους και ποια είναι η έκβαση αυτών των ενεργειών; 

Μονάδες 10 

 

3. Ἐν τούτῳ δὲ ἀποστέλλουσι καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα πρέσβεις τριήρει, λαθόντες τὸ 

τῶν Ἀθηναίων ναυτικόν, οἳ ὥρμουν ἐν τῇ Μαλέᾳ πρὸς βορέαν τῆς πόλεως· …καὶ οἱ 

μὲν ἐς τὴν Λακεδαίμονα ταλαιπώρως διὰ τοῦ πελάγους κομισθέντες αὐτοῖς 

ἔπρασσον ὅπως τις βοήθεια ἥξει· :  

α) να γράψετε τη δοτική πληθυντικού των υπογραμμισμένων όρων.  



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 6 από 6                                                                                                                                                                                                                                                       
 

β) να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους ἀποστέλλουσι  και λαθόντες στον ίδιο 

τύπο του μέλλοντα και του παρακειμένου και στο ρηματικό τύπο ὥρμουν να 

γράψετε το αντίστοιχο πρόσωπο στην προστακτική ενεστώτα. 

Μονάδες 10 

 

4. ἀπαράσκευοι δὲ οἱ Μυτιληναῖοι καὶ ἐξαίφνης ἀναγκασθέντες πολεμεῖν ἔκπλουν 

μέν τινα ἐποιήσαντο τῶν νεῶν ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ὀλίγον πρὸ τοῦ λιμένος, ἔπειτα 

καταδιωχθέντες ὑπὸ τῶν Ἀττικῶν νεῶν λόγους ἤδη προσέφερον τοῖς στρατηγοῖς, 

βουλόμενοι τὰς ναῦς τὸ παραυτίκα, εἰ δύναιντο, ὁμολογίᾳ τινὶ ἐπιεικεῖ 

ἀποπέμψασθαι:  

α)  να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους.  

β)  ἀπαράσκευοι δὲ οἱ Μυτιληναῖοι καὶ ἐξαίφνης ἀναγκασθέντες πολεμεῖν 

ἔκπλουν μέν τινα ἐποιήσαντο τῶν νεῶν : να μεταφερθεί το χωρίο στον πλάγιο 

λόγο (ως μετοχή) με εξάρτηση Θουκυδίδης ἐπυνθάνετο  

Μονάδες 10 

Και οι. , αφού κατέπλευσαν λίγο αργότερα, όταν είδαν (την κατάσταση), οι 


