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ΟΠΞΡΞΛΞΘΩΡΗ ΟΑΜΕΚΚΑΔΘΙΩΜ ΕΝΕΑΡΕΩΜ Γʹ ΑΝΗΡ 

ΗΛΕΠΗΡΘΞΣ ΓΕΜΘΙΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ  

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΑΠΤΑΘΑ ΕΚΚΗΜΘΙΑ 

ΔΕΣΕΠΑ 10 ΛΑΘΞΣ 2020 

ΡΣΜΞΚΞ ΡΕΚΘΔΩΜ:  

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Πλάτωνος, Πολιτεία 514Α-515Β 

 

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 τῶν παραφερόντων. 

 Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους. 

Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

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. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

 

Α. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω φράσεων και να αιτιολογηθεί η απάντησή 

μας με αναφορές από το κείμενο :  

 Οι άνθρωποι ζούσαν μέσα σ’ ένα υπόγειο σπήλαιο. 

 Σο σπήλαιο ήταν πλήρως σκοτεινό, διότι δεν υπήρχε από πουθενά φως. 

 Δίπλα από τον δρόμο που οδηγούσε επάνω και εκτός σπηλαίου υπήρχε 

παράλληλα ένα τοιχίο.  

 Οι θαυματοποιοί εισχώρησαν στο σπήλαιο για να προβάλλουν το θέαμά τους.  

 κοπός των οικιστών της πολιτείας είναι να βρουν τις βέλτιστες φύσεις και να τις 

εκπαιδεύσουν ορθώς.  

Μονάδες 10  
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Β1. Να καταδειχτεί με αναφορές στο κείμενο η μεγάλη σημασία της παιδείας για το 

ανθρώπινο πνεύμα. Να επισημάνετε συνοπτικά την διαχρονικότητα που μπορεί να έχουν τα 

λεγόμενα του Πλάτωνα σε αυτό το απόσπασμα.  

Μονάδες 10  

 

Β2. ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, πρὸς τὸ φῶς, δεσμοῖς, σκεύη παντοδαπὰ : Να 

σχολιάσετε το νοηματικό περιεχόμενο των παραπάνω όρων.   

Μονάδες 10 

 

Β3. Έχει αναφερθεί πως το Ἀγαθόν του Πλάτωνος είναι η ύψιστη αρχή του όντος και της 

γνώσης….., Ο ένας και μοναδικός Θεός<<, Είναι η υπέρτατη αλήθεια<.., Είναι η πρώτη 

αιτία των πάντων, νοητών και αισθητών. Να συγκρίνετε αυτές τις απόψεις του Πλάτωνα με 

τα παρακάτω αποσπάσματα (ομοιότητες και διαφορές) :  

 

Α. Ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ συλληφθεῖ μὲ τὴν νόηση. Τὰ κοσμικὰ δημιουργήματα ἔχουν μὲ τὸν Θεὸ 

ὅμοια χαρακτηριστικά. Τὰ ὄντα εἶναι ὁμοιώματα Τοῦ Θεοῦ. Ἁπλὰ ὁ Θεὸς εἶναι παράλληλα καὶ 

κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτά. Μέσω τῶν ὄντων καὶ τῶν ἰδιωμάτων τους, μποροῦμε νὰ 

κατανοήσουμε τὶς θεῖες ἰδιότητες καὶ τὰ θεῖα χαρακτηριστικά, δηλαδὴ τὴν οὐσία-φύση Του 

Θεοῦ…. Μέσα ἀπὸ τὴν γνώση τῶν δημιουργημάτων μποροῦμε νὰ φτάσουμε στὴν γνώση Τοῦ 

Δημιουργοῦ, καὶ αὐτὸ γιατὶ ὁ κόσμος ὡς δημιούργημα ἔχει ἀνάλογη ὁμοιότητα πρὸς τὸν 

Δημιουργό, ἡ ὁποία βέβαια προϋποθέτει καὶ ἀνομοιότητα…. Ἑπομένως μέσω ἀντικειμενικῶν 

προσδιορισμῶν, ἀναλογικῶν συσχετισμῶν, νοητικῶν ἐπισημάνσεων, μποροῦμε νὰ 

προσδιορίσουμε τὴν οὐσία τῆς Πρώτης Αἰτίας, τὴν οὐσία τοῦ Δημιουργοῦ… 

 

Β. Ὑπάρχει ὁμοιότητα μεταξὺ τῶν ὄντων καὶ Τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ὄχι ὡς πρὸς τὴν οὐσία Του, ὄχι ὡς 

πρὸς τὴν φύση Του. Ἡ οὐσία τῶν ὄντων δὲν ἔχει ὁμοιότητα πρὸς τὴν οὐσία τῆς Πρώτης Αἰτίας. Ἡ 

διάταξη τῶν ὄντων φανερώνει τὶς θεϊκὲς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, φανερώνει τὴν θεία ἐτερότητα. 

Ὅταν μιλοῦμε γιὰ ὁμοιότητα νοοῦμε φανέρωση τῆς θείας Ἐνέργειας. Ὁ τρόπος διάταξης τῶν 

ὄντων, ὁ τρόπος ὕπαρξης τῶν ὄντων φανερώνει τὸν τρόπο ὕπαρξης Τοῦ Θεοῦ, φανερώνει τὶς 

θεῖες Ἐνέργειες, ὄχι τὴν οὐσία Του… Τὴν πρώτη Αἰτία δὲν μποροῦμε νὰ Τὴν ὁρίσουμε μὲ 

ὑπαρκτικὰ κατηγορήματα, τὰ ὁποῖα φτάνουν ὅμως στὸ πέρας τῶν ὄντων. Ἡ πρώτη Αἰτία, ὁ Θεός, 

ἡ οὐσία Του, εἶναι πέρα ἀπὸ αὐτὴν τὴν διαχωριστικὴ γραμμή, βρίσκεται στὸ ἐπέκεινα, βρίσκεται 

πέρα καὶ ἀπὸ τὸ μηδὲν….… 

(μεταποιημένα αποσπάσματα από το βιβλίο : Χαϊντεγγερ και Αρεοπαγίτης, Χρήστου 

Γιανναρά)                            

Μονάδες 10 
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Β4.  

Να διευκρινίσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι ορθές ή λάθος :  

-Ο Πλάτωνας δεν ασχολήθηκε με τίποτα άλλο στην ζωή του παρά μόνο με την 

φιλοσοφία.   

-το έργο "Πολιτεία" θέμα είναι η φύση της δικαιοσύνης.  

-Οι Δημιουργοί ήταν το ανώτερο γένος στην ιδεατή πολιτεία.  

-Ο Πλάτωνας διαίρεσε την ψυχή του ανθρώπου σε τρία μέρη.  

-Για τον πλατωνικό ωκράτη η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την πολυπραγμοσύνη.  

-Για τον πλατωνικό ωκράτη προϋπόθεση του δικαίου είναι η αυτογνωσία.  

-Για τον Πλάτωνα η Δημοκρατία είναι ένα ακόμη φαύλο πολίτευμα. 

Μονάδες 10 

 

Β5α.  

Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλή ή σύνθετη, 

για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  ἀπείκασον, πάθει, ἐχούσῃ, ὁρᾶν, 

ἱκανῶς.       

Μονάδες 5 

 

 

Β5β.  

Να βρεθούν στο κείμενο τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων :  τέχνη, σκότος, ὄπισθεν, 

σιωπῶ, κατάβασις.                              

Μονάδες 5 
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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Θουκυδίδου Ζ16 

 

Στο τμήμα αυτό από το έργο του Θουκυδίδη ο Αλκιβιάδης, πριν την σικελική εκστρατεία, 

προσπαθεί να προτρέψει τους Αθηναίους σ’ αυτήν, ερχόμενος σε αντιπαράθεση με τον 

στρατηγό Νικία που προσπαθούσε να αποτρέψει τους Αθηναίους. Στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα ο Αλκιβιάδης προβάλλει τις αιτίες υπεροχής του σε σύγκριση με τους συμπολίτες 

του.  

 

Καὶ ὅσα αὖ ἐν τῇ πόλει χορηγίαις ἢ ἄλλῳ τῳ λαμπρύνομαι, τοῖς μὲν ἀστοῖς φθονεῖται 

φύσει, πρὸς δὲ τοὺς ξένους καὶ αὕτη ἰσχὺς φαίνεται. Καὶ οὐκ ἄχρηστος ἥδ᾽ ἡ ἄνοια, ὃς 

ἂν τοῖς ἰδίοις τέλεσι μὴ ἑαυτὸν μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν ὠφελῇ, οὐδέ γε ἄδικον ἐφ᾽ 

ἑαυτῷ μέγα φρονοῦντα μὴ ἴσον εἶναι, ἐπεὶ καὶ ὁ κακῶς πράσσων πρὸς οὐδένα τῆς 

ξυμφορᾶς ἰσομοιρεῖ· ἀλλ᾽ ὥσπερ δυστυχοῦντες οὐ προσαγορευόμεθα, ἐν τῷ ὁμοίῳ τις 

ἀνεχέσθω καὶ ὑπὸ τῶν εὐπραγούντων ὑπερφρονούμενος, ἢ τὰ ἴσα νέμων τὰ ὁμοῖα 

ἀνταξιούτω. Οἶδα δὲ τοὺς τοιούτους, καὶ ὅσοι ἔν τινος λαμπρότητι προέσχον, ἐν μὲν 

τῷ καθ᾽ αὑτοὺς βίῳ λυπηροὺς ὄντας, τοῖς ὁμοίοις μὲν μάλιστα, ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς 

ἄλλοις ξυνόντας, τῶν δὲ ἔπειτα ἀνθρώπων προσποίησίν τε ξυγγενείας τισὶ καὶ μὴ 

οὖσαν καταλιπόντας, καὶ ἧς ἂν ὦσι πατρίδος, ταύτῃ αὔχησιν ὡς οὐ περὶ ἀλλοτρίων 

οὐδ᾽ ἁμαρτόντων, ἀλλ᾽ ὡς περὶ σφετέρων τε καὶ καλὰ πραξάντων. Ὧν ἐγὼ 

ὀρεγόμενος καὶ διὰ ταῦτα τὰ ἴδια ἐπιβοώμενος τὰ δημόσια σκοπεῖτε εἴ του χεῖρον 

μεταχειρίζω.  
 

λαμπρύνομαί : διακρίνομαι, υπερέχω από κάποιον. / ἰσομοιρῶ : έχω ίσο μερίδιο. / οὐ 

προσαγορεύομαι : δεν χαιρετίζομαι, περιφρονούμαι. / λυπηρὸς : αυτός που προκαλεί λύπη-

φθόνο (παθητικής σημασίας επίθετο). / προσποίησις ξυγγενείας : αξίωση συγγένειας με 

κάποιον (αν και δεν είχαν συγγένεια). / ἐπιβοῶμαι τὰ ἴδια : συκοφαντούμαι για τις ιδιωτικές 

μου υποθέσεις. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Γ1. Να μεταφραστεί από το άνωθεν κείμενο το απόσπασμα : «Καὶ οὐκ ἄχρηστος ἥδ᾽ ἡ 

ἄνοια, ὃς ἂν τοῖς ἰδίοις τέλεσι μὴ ἑαυτὸν μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν ὠφελῇ, οὐδέ γε 

ἄδικον ἐφ᾽ ἑαυτῷ μέγα φρονοῦντα μὴ ἴσον εἶναι, ἐπεὶ καὶ ὁ κακῶς πράσσων πρὸς 

οὐδένα τῆς ξυμφορᾶς ἰσομοιρεῖ· ἀλλ᾽ ὥσπερ δυστυχοῦντες οὐ προσαγορευόμεθα, ἐν τῷ 

ὁμοίῳ τις ἀνεχέσθω καὶ ὑπὸ τῶν εὐπραγούντων ὑπερφρονούμενος, ἢ τὰ ἴσα νέμων τὰ 

ὁμοῖα ἀνταξιούτω.» 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Γιατί κατά τον Αλκιβιάδη οι συμπολίτες του τρέφουν φθόνο προς το πρόσωπό του, ενώ 

ποιά πρέπει να είναι η στάση τους προς αυτόν και γιατί; 

Μονάδες 10 
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Γ3α. Τα παρακάτω πτωτικά να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό, διατηρώντας πτώση και 

γένος : ἄχρηστος, τέλεσι, αὔχησιν. 

Μονάδες 3 

 

Γ3β. Να δοθούν οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως των τύπων : κακῶς, καλὰ. 

Μονάδες 2 

 

Γ3γ. Να δοθεί το γ΄ πληθυντικό οριστικής και το απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο που βρίσκονται 

τα ρήματα : ἀνταξιούτω, προέσχον, καταλιπόντας, ἁμαρτόντων, ἐπιβοώμενος.  

Μονάδες 5 

 

Γ4α. Να δηλωθεί ο ρόλος των πλαγίων πτώσεων (εκτός των εμπροθέτων και μετοχών) στο 

δοθέν απόσπασμα του κειμένου : «Οἶδα δὲ τοὺς τοιούτους ….. ἐν μὲν τῷ καθ᾽ αὑτοὺς βίῳ 

λυπηροὺς ὄντας, τοῖς ὁμοίοις μὲν μάλιστα, ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ξυνόντας, τῶν δὲ 

ἔπειτα ἀνθρώπων προσποίησίν τε ξυγγενείας τισὶ καὶ μὴ οὖσαν καταλιπόντας, καὶ ἧς ἂν 

ὦσι πατρίδος, ταύτῃ αὔχησιν...» 

Μονάδες 8 

 

Γ4β. Καὶ ὅσα αὖ ἐν τῇ πόλει χορηγίαις ἢ ἄλλῳ τῳ λαμπρύνομαι, τοῖς μὲν ἀστοῖς 

φθονεῖται φύσει : να μεταφερθεί το απόσπασμα αυτό σε πλαίσιο πλαγίου λόγου, 

εξαρτώμενο από την φράση Ἀλκιβιάδης ἔλεγε τοῖς Ἀθηναίοις. 

Μονάδες 2 
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ΞΔΗΓΘΕΡ (για ηοςρ εξεηαζόμενοςρ)  
1. Σην ηεηξάδην λα γξάςεηε κόλν ηα πξνθαηαξθηηθά (εκεξνκελία, θαηεύζπλζε, 

εμεηαδόκελν κάζεκα). Μα μην ανηιγπάψεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην.  

2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ ακέζσο 

κόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε θακία άιιε ζεκείσζε.  

Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην ηεηξάδην θαη ηα 

θσηναληίγξαθα.  

3. Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα ζέκαηα.  

4. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο κόλν κε κπιε ή κόλν κε καύξν ζηπιό.  Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κνιύβη κόλν γηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο. 

5. Να κε ρξεζηκνπνηήζεηε ραξηί κηιηκεηξέ.  

6. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή. 

7. Δηάξθεηα εμέηαζεο: Τξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.  

8. Χξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: Μία (1) ώξα κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.  

 
KΑΚΗ ΕΟΘΣΤΘΑ  

 

 

 

 

 

Νάτσης Δημήτριος 
 

 

 

 

 

 


