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Α. Διδαγμένο κείμενο 

Πλάτωνος Πολιτεία 514A–515Α 

 

 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 ζα 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. 

 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 

αποσπάσματος: «Μετὰ ταῦτα δή... τὰ θαύματα δεικνύασιν». 

Μονάδες 10 

 

 

Β1. Να ερμηνεύσετε, με βάση το κείμενο που σας δίνεται, τους συμβολισμούς: ἐν 

καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, πρὸς τὸ φῶς, ἐν δεσμοῖς. 

Μονάδες 15 

 

Β2. Με ποιους εκφραστικούς τρόπους αισθητοποιείται η εικόνα του σπηλαίου και 

των δεσμωτών (μονάδες 8) και ποιος ο ρόλος του καθενός; (μονάδες 7) 

Μονάδες 15 

 

Β3. α) Ποιες είναι κατά των Πλάτωνα, οι ενασχολήσεις των φυλάκων αρχόντων 

μετά την ολοκλήρωση της αγωγής τους και ποια τα χαρακτηριστικά τους ως 

φιλοσόφων βασιλέων;                                                                                (μονάδες 5) 

β) Να απαντήσετε με ένα Σ ή Λ στα παρακάτω ερωτήματα (μονάδες 5): 



1) Η αλληγορία του σπηλαίου, όπως αναπτύσσεται στην αρχή του Ζ’  βιβλίου της 

Πολιτείας, αναφέρεται στην επίδραση που ασκεί ο φιλόσοφος στην ανθρώπινη 

φύση. 

2) Ο Σωκράτης, «ο δικαιότερος άνθρωπος της εποχής», καταδικάστηκε για αθεΐα 

και διαφθορά της νεολαίας σε θάνατο (399 π.Χ).  

3) Η ιδεώδης πολιτεία ενσαρκώνει τρεις θεμελιώδεις αρετές. 

4) Ο Πολέμαρχος στην Πολιτεία διισχυρίζεται ότι δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις 

τα ίσα, καλό στον φίλο, κακό στον εχθρό. 

5)Κατά τον Πλάτωνα  η ιδεώδης πολιτεία είναι αριστοκρατική, αλλά η 

αριστοκρατία της δεν βασίζεται στην καταγωγή παρά στο πνεύμα. 

Μονάδες 10 

Β4. Να βρείτε στο διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή 

σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: εξωγήινος, 

υποκείμενο, εμπάθεια, υπόδημα, διένεξη, οπτικός, περιουσία, αποδυνάμωση, 

σιγαστήρας, πάροδος. 

Μονάδες 10 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Β. ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Ο  Κλέαρχος συναντά τον Τισσαφέρνη για να διευκρινίσει τις προθέσεις των 

Περσών » 

ἐγὼ γὰρ Κῦρον ἐπεθύμησά μοι φίλον γενέσθαι, νομίζων τῶν τότε ἱκανώτατον 

εἶναι εὖ ποιεῖν ὃν βούλοιτο· σὲ δὲ νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου δύναμιν καὶ χώραν 

ἔχοντα καὶ τὴν σαυτοῦ *χώραν+ σῴζοντα, τὴν δὲ βασιλέως δύναμιν, ᾗ Κῦρος 

πολεμίᾳ ἐχρῆτο, σοὶ ταύτην ξύμμαχον οὖσαν. Tούτων δὲ τοιούτων ὄντων τίς 

οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ βούλεται σοὶ φίλος εἶναι; ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ 

ὧν ἔχω ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσθαι φίλον ἡμῖν εἶναι. οἶδα μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς 

λυπηροὺς ὄντας, οὓς νομίζω ἅν σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν 

παρασχεῖν· οἶδα δὲ καὶ Πισίδας· ἀκούω δὲ καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα εἶναι, ἃ 

οἶμαι ἅν παῦσαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ ὑμετέρᾳ εὐδαιμονίᾳ. 

Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις, Β΄, V, 11-13 

μαίνομαι= είμαι παράφρονας 

Παρατηρήσεις 

1. Να μεταφράσετε το κείμενο. 

(Μονάδες 20) 

2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 

φίλον: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό 

ὅν: την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους 



εὖ: την ονομαστική ενικού του αρσενικού του αντίστοιχου επιθέτου 

σοὶ: τον ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο 

σαυτοῦ: τον ίδιο τύπο στο α΄ πρόσωπο 

γενέσθαι: το β΄ ενικό της προστακτικής του ίδιου χρόνου 

ἔχοντα: το α΄ενικό της ευκτικής του αορίστου β΄ 

βούλεται: το γ΄ πληθυντικό του υπερσυντέλικου 

ἐρῶ: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα 

εἶναι: το γ΄ενικό της οριστικής του μέλλοντα 

(Μονάδες 10) 

3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου. 

(Μονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 


