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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Πλάτωνος 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, κύκλῳδὲ 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 πρὸτῶν 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 καὶἄλλα 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 
Α.   i.   Να περιγράψετε το σκηνικό του πλατωνικού σπηλαίου, χωρίς την ύπαρξη 

ανθρώπων, με βάση τις πληροφορίες που αντλείτε από το κείμενο.  
i i.   Πόσες ομάδες ανθρώπων υπάρχουν μέσα στο κείμενο; Να  καταγράψετε 

τη θέση και τις κινήσεις τους.  
15 Μονάδες 

 
Β.   i.   Το απόσπασμα περιέχει προστακτικές  ρημάτων αίσθησης. Να εντοπίσετε 

τρεις τέτοιους τύπους  και να παρουσιάσετε τη λειτουργικότητα αυτής 
της λεξιλογικής επιλογής του Πλάτωνα.  

i i .  Ποιοι χαρακτηρίζονται δεσμώτες και πώς συνδέονται τα χαρακτηριστικά 
τους με την έννοια της παιδείας στην πλατωνικ ή Πολιτεία;  

15 Μονάδες 
 
Γ. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω περιόδους σωστή ή 

λανθασμένη:  
I. Κατά τον Πλάτωνα από τα μέρη της ψυχής ηγεμονεύει το θυμοειδές. 

II. Οι φύλακες είναι προορισμένοι από τη στιγμή που γεννιούνται να υπερασπίζονται την 

εδαφική ακεραιότητα της πολιτείας. 

III. Στην πλατωνική πολιτεία υπάρχει κοινωνική κινητικότητα, 

IV. Οι φύλακες –παντελείς εκλέγονται με ψηφοφορία από το σύνολο των φυλάκων. 

V. Η τελευταία βαθμίδα της εκπαίδευσης περιλαμβάνει τη σπουδή της διαλεκτικής. 

10 Μονάδες 
 
Δ.   Ποιες από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου χρησιμοποιούνται σήμερα με 

διαφορετική σημασία από αυτή που έχουν στο κείμενο:  πάθει, σπήλαιον, 
δεσμοῖς, δεσμωτῶν  

 Σχηματίστε μια πρόταση για καθεμία από αυτές ,  ώστε να φαίνεται η σημερινή 
τους σημασία.  

 
10 Μονάδες 

 
 
Ε.   Στο ακόλουθο απόσπασμα αφηγητής είναι το φως . Διακρίνετε, όσον αφορά 

τη λειτουργία του φωτός, κάποια ομοιότητα με το διδαγμένο απόσπασμα της 
πλατωνικής πολιτείας;  

 
Είναι πάντως άξιο προσοχής –  και τούτο συνδέεται άμεσα με μένα − ότι ο 
άνθρωπος διέθετε από  παλιά έμφυτη την περιέργεια να μάθει για τον κόσμο 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

και τον εαυτό του, να καταλάβει το Όλον που τον περιβάλλει. Έπλασε μύθους 
και θεούς που ερμήνευαν τα φυσικά φαινόμενα και την δική του μοίρα. Και 
ίσως κατηγορηθώ για οίηση, αλλά στο φως και στα χιλιάδες π ρόσωπά του 
απέδωσε πάντοτε ρόλο μεγάλο. Είχε , βέβαια , στο μυαλό του το φως του 
Ήλιου, και εκείνο που έφτανε από τα μακρινά αστέρια . Η δική μου παρουσία 
–  και μοναδικότητα –χρειάσθηκε πολλούς αιώνες για να γίνει αντιληπτή.  

 
Σε αυτό βοήθησε τα μέγιστα η μεθοδευμένη διαδικασία γνώσεων και ελέγχου, 
που θα ονομασθεί επιστήμη. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η επιστήμη έχει τις 
ρίζες της σε μια αρχαία χώρα με θαυμαστή − όχι πάλι να το υπερηφανευθώ! 
–  διαύγεια φωτός. Εκεί άνθησε ένας σπουδαίος πολιτισμός και τέθηκαν για 
πρώτη φορά τα ερωτήματα που αφορούν τον κόσμο και την ερμηνεία του. Η 
ανάπτυξη όμως της επιστήμης, που θα οδηγήσει σε μεγάλες ανακαλύψεις και 
εφαρμογές, κυρίως σφραγίζει τους πρόσφατους αιώνες. Η δύναμη της 
ανθρώπινης ευφυΐας θα συλλάβει πολλά από όσα έζησα και είδα στις 
περιπλανήσεις μου, και θα ερευνήσει τον κόσμο με επίμονες παρατηρήσεις 
και πειράματα. Έτσι ανακάλυψε τους βασικούς νόμους που διέπουν τα 
φαινόμενα, αλλά και την βαθύτερή τους σχέση. Γνωρίζει πια τα μυστικά της 
ύλης και των χημικών μορίων που συνθέτουν την ζωή. Μελέτησε, ακόμα και 
με συσκευές που με συντροφεύουν στο Διάστημα, τα άστρα και τους 
πλανήτες.  

 
  Την ανθρώπινη όμως επιστήμη θα απασχολήσει ιδιαίτερα το φως. Με 

κολακεύει αυτό τα μέγιστα, αφού κάθε μορφή φωτός έχει πρώτου βαθμού 
συγγένεια με μένα. Πώς λοιπόν να μη νιώσω ικανοποίηση εγώ, μια όψη του 
φωτός, όταν χάρις στο φως η επιστήμη οδηγήθηκε στις πιο μεγάλες της 
επαναστάσεις και τομές; Η περισσή μετριοφροσύνη είναι καμιά φορά και 
δείγμα αδυναμίας. Εγώ λοιπόν, η πιο αρχέγονη μορφή  φωτός ,  δεν διστάζω να 
υπογραμμίσω τη συμβολή που έχουμε στην αποκρυπτογράφηση του κόσμου.  

 
Απόσπασμα από το βιβλίο του Γ.  Γραμματικάκη,  Αυτοβιογραφία του φωτός,  Ηράκλειο,  

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,  2005,  σελ.  447 -8.   

 
10 Μονάδες 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Αδίδακτο Κείμενο  : Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 39 a – b  

ἀλλ᾽ οὔτε τότε ᾠήθην δεῖν ἕνεκα τοῦ κινδύνου πρᾶξαι οὐδὲν  

ἀνελεύθερον, οὔτε νῦν μοι μεταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ, ἀλλὰ  πολὺ 

μᾶλλον αἱροῦμαι ὧδε ἀπολογησάμενος τεθνάναι ἢ ἐκείνως ζῆν.  οὔτε γὰρ 

ἐν δίκῃ οὔτ᾽ ἐν πολέμῳ οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα δεῖ  τοῦτο  

μηχανᾶσθαι, ὅπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν θάνατον. καὶ γὰρ ἐν ταῖς  

μάχαις πολλάκις δῆλον γίγνεται ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ἄν τις ἐκφύγοι  καὶ 

ὅπλα ἀφεὶς καὶ ἐφ᾽ ἱκετείαν τραπόμενος τῶν διωκόντων· καὶ ἄλλαι 

μηχαναὶ πολλαί εἰσιν ἐν ἑκάστοις τοῖς κινδύνοις ὥστε διαφεύγειν 

θάνατον, ἐάν τις τολμᾷ πᾶν ποιεῖν καὶ λέγειν. ἀλλὰ μὴ οὐ τοῦτ᾽ ᾖ 

χαλεπόν, ὦ ἄνδρες, θάνατον ἐκφυγεῖν, ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον  

πονηρίαν. 

Λεξιλόγιο  

μεταμέλει μοι τινός: μετανιώνω για κάτι  

ὧδε :  επίρρημα = έτσι .  

 

Παρατηρήσεις  

Α.  Να μεταφραστεί το κείμενο  (μονάδες 20)  

Β.1 .  Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις  (μονάδες 10)  

 πρᾶξαι: απαρέμφατο παρακειμένου ΜΦ 

 ἀπολογησαμένῳ: β ενικό οριστικής στον ίδιο χρόνο και ίδια φωνή 

 μᾶλλον: ο ίδιος τύπος στο θετικό βαθμό 

 τεθνάναι: ονομαστική ενικού θηλυκού γένους της μετοχλης ενεστώτα 

 πᾶν: γενική πληθυντικού αρσενικού 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 διωκόντων: γ πληθυντικό ευκτικής αορίστου ΕΦ 

 πολλαί: ίδιος τύπος τον υπερθετικό βαθμό 

 θάνατον: δοτική ενικού 

 τις: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου 

 τολμᾷ: γ πληθυντικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο και ίδια φωνή. 

Γ.1 Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις : πρᾶξαι,  μοι, πᾶν (το 

πρώτο), ἀφεὶς  (μονάδες 4)  

Γ.2  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, 

εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία) (μονάδες 6)  

 ὅπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν θάνατον 

 ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ἄν τις ἐκφύγοι καὶ ὅπλα ἀφεὶς καὶ ἐφ᾽ ἱκετείαν 

τραπόμενος τῶν διωκόντων 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


