
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :     ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :   Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΕΠΤΑ (7)  

 

 

Α.  ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Α.  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 ἰδ ὲ 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 
υπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας καὶ ἄλλα ζ ῷα 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.  

[…]  

Β.  Τί δέ; τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προει ρημένων, 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 
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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 φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
 Α.   Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως «σωστή» ή 

λανθασμένη:  

1. Ο Πλάτωνας διακρίνει τους ανθρώπους σε « βελτίστας και μή φύσεις».  
2. Ο Γλαύκωνας παρατηρεί ότι η εικόνα και οι δεσμώτες τού είναι στοιχεία 

οικεία και κατανοητά.  
3. Με τη λέξη «τιμῶν» ο Πλάτων εννοεί την κοινωνική προβολή, την ηθική 

ικανοποίηση, τις επευφημίες και τις τιμητικές διακρίσεις που έρχονται ως 
αποτέλεσμα της συμμετοχής σε δημόσια αξιώματα.  

4. Οι ιδιωτεύοντες φιλόσοφοι, δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για να 
αναλάβουν τη διακυβέρνηση και γι’ αυτό απέχουν από τα προβλήματα της 
καθημερινής ζωής και την ενεργό πολιτική.  

5.  Ο Πλάτων αποκλείει από τη διακυβέρνηση της πόλης δύο κατηγορίες 
ανθρώπων, τους πεπαιδευμένους και τους απαίδευτους .  

Μονάδες 10  
 

Β1.  Η αφήγηση της αλληγορίας του σπηλαίου διακόπτεται με το επεξηγηματικό 
σχόλιο του Σωκράτη για τους δεσμώτες:  «Ὁμοίους ἡμῖν»  .   Να ερμηνεύσετε 
τον συμβολισμό του και να το συσχετίσετε με το χρέος του απελε υθερωμένου 
δεσμώτη στην πολιτική κοινωνία.  

Μονάδες 10  
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Β2. «μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται»: με ποιον τρόπο στη φράση αυτή 
ο Πλάτωνας επικαιροποιεί τον προβληματισμό του για την απροθυμία των 
πνευματικών ανθρώπων της εποχής του να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη 
της διακυβέρνησης της πόλης;  

Μονάδες 10  
Β3.  Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως «σωστή» ή 

λανθασμένη:  
i .  Η ιδεώδης πολιτεία του Πλάτωνα ονομάζεται  καλλίπολιν.  
i i .  Η Πολιτεία χωρίζεται σε 10 βιβλία.  
i i i .  Ο χωρισμός της Πολιτείας σε βιβλία ακολουθεί τις θεματικές ενότητες του 

έργου.  
iv.  Ο ιστορικός χρόνος της Πολιτείας είναι το 347 π.Χ.  
v.  Ο δραματικός χρόνος της Πολιτείας είναι το 421 π.Χ.  
vi.  Ο Σωκράτης μαζί με τον Αδείμαντο, τον μεγαλύτερο αδελφό του Πλάτωνα 

είχαν κατεβεί στον Πειραιά για να παρακολουθήσουν τη γιορτή της Βενδίδας.  
vii .  Ο διάλογος  Πολιτεία  πραγματοποιείται κατά την κάθοδό τους προς τον 

Πειραιά.  
vii i .  Θέμα του διαλόγου είναι κατά πόσο ο δίκαιος ή ο άδικος είναι ευτυχέστερος 

και σε αυτήν και στην άλλη ζωή.  
ix .  Ο όρος πόλις  χρησιμοποιείται για να δηλώσει την  πόλη –  κράτος.  
x.  Στην  Πολιτεία   οι τάξεις κατ’ ουσίαν είναι δύο.  
xi .  Οι δημιουργοί έχουν δικαίωμα να πλουτίζουν ανεξέλεγκτα.  
xi i .  Στην Πολιτεία προβλέπεται η κοινωνική κινητικότητα.  
xi i i .  Οι φύλακες –  επίκουροι αναλαμβάνουν, μετά τα 50 τους χρόνια, τη 

διακυβέρνηση και μεριμνούν για την ευδαιμονία ολόκληρης της πολιτείας.  
xiv .  Οι φύλακες επιλέγονται με κριτήρια την καλή σωματική τους διάπλαση και 

την οξύνοια.  
xv.  Ο νομοθέτης επαγρυπνεί για τη μορφή και το περιεχόμενο της καλλιτεχνικής 

έκφρασης.  
xvi .  Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των φυλάκων περιλαμβάνει κυρίως τις 

μαθηματικές επιστήμες.  
xvi i .  Κορωνίδα της εκπαιδευτικής πορείας είναι η πενταετής (από τα 25 ως τα 30) 

σπουδή της διαλεκτικής (φιλοσοφία).  
xvi i i .  Οι φύλακες-επίκουροι που θα υποστούν με επιτυχία τις κρίσεις που έχουν 

καθορισθεί προάγονται σε φύλακες παντελείς, δηλαδή σε φύλακες –  
άρχοντες (βασιλείς).  

xix .  Οι φύλακες παντελείς, ενδιαφέρονται μόνο για τις πνευματικές ηδονές και 
όταν πεθάνουν τιμώνται ως ήρωες.  

xx. Στις καλές τέχνες, που αποτελούν την ενασχόληση της μουσικής, δεν συμπεριλαμβάνεται 

η καλλιέργεια της εικαστικής ευαισθησίας. 

Μονάδες 10  
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Β4  α.   Για κάθε έναν  απαρεμφατικό τύπο του Α κειμένου  από το πρωτότυπο να 
γράψετε 2 ομόρριζες λέξεις στα νέα ελληνικά, απλές ή σύνθετες.  

β.    Να γράψετε για κάθε τύπο που σας δίνεται ένα παράγωγο ουσιαστικό 
στα νέα ελληνικά, απλό ή σύνθετο, που να δηλώνει:  

εἰργασμένα:  το πρόσωπο το οποίο ενεργεί.  
ἐχούσῃ: ενέργεια ή αποτέλεσμα μιας ενέργειας.  
ὁρᾶν: κατάσταση ή ιδιότητα  

 
Γ.  Στο απόσπασμα από το ποίημα:  Νέο σύμβολο πίστεως , ο ποιητής «πιστεύει» 

στον αληθώς Μεγάλο Άνθρωπο και στην ανοδική πορεία που διαγράφει για 
την αναζήτηση της αλήθειας. Να αναλύσετε τις ομοιότητες ανάμεσα στην 
πορεία του ποιητικού υποκειμένου και στην ανοδική πορεία « των βελτίστων 
φύσεων» στην ιδεώδη  Πολιτεία  στα πλαίσια μιας νοησιαρχικής ηθικής, 
σύμφωνα με την οποία   η γνώση της αλήθειας δεν μπορεί παρά να οδηγεί 
κατά αναγκαιότητα σε ηθική πράξη, στην πραγμάτωση του αγαθού.  

Πιστεύω εις έναν  
Άνθρωπο  

που αντικρίζει ανηφόρες,  
που αγαπά και που διψά και που ποθεί  

ν΄ ανηφοράει ανηφόρες  
μονάχος  

 
κι όταν λυγίζει  

και όταν γονατίζει  
πιότερο τον πιστεύω τότε.  

 
[…]  

Πιστεύω εις έναν  
Άνθρωπο  
ορειβάτη  

που τη ματιά του στρέφει μόνο σε κορφές  
κι αδιαφορεί για τις πλαγιές  

κι ούτε που καταδέχεται να τις κοιτά  
και μόνο βλέπει τις κορφές  

κι αδιάφορο αν δυσπρόσιτες,  
απρόσιτες,  
απάτητες  

κι αδιάφορο αν απάτητες για πάντα θα μείνουν.  
Φτάνει που μόνο αυτές κοιτά,  

για τούτες μόνο  
πάλλεται  

η ψυχή του.  
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[…]  

Πιστεύω εις έναν  
Άνθρωπο  

Οιδίποδα,  
που θέλει πάντα να ορίζει τη μοίρα του  

(κι ας είναι έρμαιο και παιχνίδι στις διαθέσεις της),  
που όταν η αλήθεια μοιάζει απειλή  

αυτός δεν σταματά  
-γενναίος, άκαμπτος, ευθυτενής  

υπέροχος,  
μα, πάνω απ΄όλα έντιμος - 

να την αναζητά  
και μόνο για αλήθεια να διψά  

και να πορεύεται -ανδρείος- στην αγκάλη της Αλήθειας  
κι ας είναι αυτή  
το τέλος του…  

 Σπύρος Φλώρος,  Σύμβολο Νέας Πίστεως  
Εκδόσεις Γαβριηλίδης,   Δεκέμβριος 2018  

σ.σ. 13, 15, 29  

Μονάδες 10  
 

Αδίδακτο Κείμενο : Ισοκράτης, Προς Νικοκλέα 2.2 – 2.6. 

Στον παραινετικό λόγο Προς Νικοκλέα, από τον οποίο είναι το παρακάτω απόσπασμα, ο 

Ισοκράτης παραθέτει διδαχές προς τον νεαρό διάδοχο του κυπριακού θρόνου, τον Νικοκλή, για 

τα καθήκοντα και τον τρόπο διακυβέρνησης του καλού ηγεμόνα. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα 

από το προοίμιο του λόγου αναφέρεται στη διαφορά ανάμεσα στους ιδιώτες: απλούς πολίτες 

και τους τυράννους 

Τοὺς μὲν γὰρ ἰδιώτας ἐστὶ πολλὰ τὰ παιδεύοντα, μάλιστα μὲν τὸ μὴ τρυφᾶν ἀλλ’ 

ἀναγκάζεσθαι περὶ τοῦ βίου καθ’ ἑκάστην τὴν ἡμέραν βουλεύεσθαι, ἔπειθ’ οἱ νόμοι 

καθ’ οὓς ἕκαστοι πολιτευόμενοι τυγχάνουσιν, ἔτι δ’ ἡ παρρησία καὶ τὸ φανερῶς 

ἐξεῖναι τοῖς τε φίλοις ἐπιπλῆξαι καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐπιθέσθαι ταῖς ἀλλήλων 

ἁμαρτίαις· πρὸς δὲ τούτοις καὶ τῶν ποιητῶν τινες τῶν προγεγενημένων ὑποθήκας 
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ὡς χρὴ ζῆν καταλελοίπασιν· ὥστ’ ἐξ ἁπάντων τούτων εἰκὸς αὐτοὺς βελτίους 

γίγνεσθαι. τοῖς δὲ τυράννοις οὐδὲν ὑπάρχει τοιοῦτον, ἀλλ’ οὓς ἔδει παιδεύεσθαι 

μᾶλλον τῶν ἄλλων, ἐπειδὰν εἰς τὴν ἀρχὴν καταστῶσιν, ἀνουθέτητοι διατελοῦσιν· 

οἱ μὲν γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων αὐτοῖς οὐ πλησιάζουσιν, οἱ δὲ συνόντες πρὸς 

χάριν ὁμιλοῦσι. καὶ γάρ τοι κύριοι γιγνόμενοι καὶ χρημάτων πλείστων καὶ 

πραγμάτων μεγίστων, διὰ τὸ μὴ καλῶς χρῆσθαι ταύταις ταῖς ἀφορμαῖς 

πεποιήκασιν ὥστε πολλοὺς ἀμφισβητεῖν, πότερόν ἐστιν ἄξιον ἑλέσθαι τὸν βίον 

τὸν τῶν ἰδιωτευόντων μὲν ἐπιεικῶς δὲ πραττόντων, ἢ τὸν τῶν τυραννευόντων. 

ὅταν μὲν γὰρ ἀποβλέψωσιν εἰς τὰς τιμὰς καὶ τοὺς πλούτους καὶ τὰς 

δυναστείας, ἰσοθέους ἅπαντες νομίζουσι τοὺς ἐν ταῖς μοναρχίαις ὄντας· 

ἐπειδὰν δ’ ἐνθυμηθῶσιν τοὺς φόβους καὶ τοὺς κινδύνους, καὶ διεξιόντες ὁρῶσι τοὺς 

μὲν ὑφ’ ὧν ἥκιστα χρῆν διεφθαρμένους, τοὺς δ’ εἰς τοὺς οἰκειοτάτους ἐξαμαρτεῖν 

ἠναγκασμένους, τοῖς δ’ ἀμφότερα ταῦτα συμβεβηκότα, πάλιν ὁπωσοῦν ζῆν 

ἡγοῦνται λυσιτελεῖν μᾶλλον ἢ μετὰ τοιούτων συμφορῶν ἁπάσης τῆς Ἀσίας 

βασιλεύειν. ταύτης δὲ τῆς ἀνωμαλίας καὶ τῆς ταραχῆς αἴτιόν ἐστιν, ὅτι τὴν 

βασιλείαν ὥσπερ ἱερωσύνην παντὸς ἀνδρὸς εἶναι νομίζουσιν, ὃ τῶν ἀνθρωπίνων 

πραγμάτων μέγιστόν ἐστι καὶ πλείστης προνοίας δεόμενον. 

Παρατηρήσεις 

Γ.1.  Να μεταφράσετε στη νεοελληνική γλώσσα το χωρίο του αδίδακτου κειμένου: «καὶ γάρ τοι 

κύριοι γιγνόμενοι … ἐν ταῖς μοναρχίαις ὄντας» .    

Μονάδες 10 

Γ.2.  Ποια είναι σύμφωνα με το κείμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τύραννοι και 

πού οφείλονται;       

Μονάδες 10 

Γ3.  α.  ὃ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων μέγιστόν ἐστι καὶ πλείστης προνοίας δεόμενον: να 

μεταφερθούν οι ονοματικοί τύποι στον άλλο αριθμό με αντίστοιχο μετασχηματισμό 

του ρήματος 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

β.  οἱ μὲν γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων αὐτοῖς οὐ πλησιάζουσιν, οἱ δὲ συνόντες πρὸς 

χάριν ὁμιλοῦσι: να μεταφερθούν τα ρήματα σε παρατατικό (σε παρελθοντική χρονική 

βαθμίδα διαρκείας)     

Μονάδες 10 

Γ4. α.  ἔπειθ’ οἱ νόμοι καθ’ οὓς ἕκαστοι πολιτευόμενοι τυγχάνουσιν, ἔτι δ’ ἡ παρρησία καὶ 

τὸ φανερῶς ἐξεῖναι τοῖς τε φίλοις ἐπιπλῆξαι καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐπιθέσθαι ταῖς ἀλλήλων 

ἁμαρτίαις: να βρεθούν και να αναγνωρισθούν οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί του 

αποσπάσματος 

β.  να αναγνωριστεί πλήρως η παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση 

ὅταν μὲν γὰρ ἀποβλέψωσιν εἰς τὰς τιμὰς καὶ τοὺς πλούτους καὶ τὰς 

δυναστείας 

          Μονάδες 10 

 

 

 

 

  
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


