
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 

Διδαγμένο κείμενο 

ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 514a – 515c 

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· τοὺς γὰρ τοιούτους πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ ἀλλήλων οἴει ἄν 

τι ἑωρακέναι ἄλλο πλὴν τὰς σκιὰς τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου 
προσπιπτούσας; 

Πῶς γάρ, ἔφη, εἰ ἀκινήτους γε τὰς κεφαλὰς ἔχειν ἠναγκασμένοι εἶεν διὰ βίου; 
Τί δὲ τῶν παραφερομένων; οὐ ταὐτὸν τοῦτο; 
Τί μήν; 
Εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί τ’ εἶεν πρὸς ἀλλήλους, οὐ ταῦτα ἡγῇ ἂν τὰ ὄντα αὐτοὺς νομίζειν 

ἅπερ ὁρῷεν; 
Ἀνάγκη.  
Τί δ’ εἰ καὶ ἠχὼ τὸ δεσμωτήριον ἐκ τοῦ καταντικρὺ ἔχοι; ὁπότε τις τῶν παριόντων 

φθέγξαιτο, οἴει ἂν ἄλλο τι αὐτοὺς ἡγεῖσθαι τὸ φθεγγόμενον ἢ τὴν παριοῦσαν σκιάν; 
Μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγ’, ἔφη. 
Παντάπασι δή, ἦν δ’ ἐγώ, οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἄλλο τι νομίζοιεν τὸ ἀληθὲς ἢ τὰς τῶν 

σκευαστῶν σκιάς. 
Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. 



Α. Να εντοπίσετε όλες τις αναφορές στις αισθήσεις των δεσμωτών. Ποιο είναι κάθε φορά το 
αντικείμενο της αίσθησης (το αισθητό); 

Μονάδες 10 
 
Β1. Να ερμηνεύσετε τους συμβολισμούς της αλληγορίας: σπήλαιο, και αλυσίδες. 

Μονάδες 10 
 
Β2. Να σχολιάσετε της απάντηση που δίνει ο Σωκράτης, όταν ο Γλαύκων αμφισβητεί την 
ύπαρξη των δεσμωτών. Με τι παραλληλίζει ο Σωκράτης τους δεσμώτες; 

Μονάδες 10 
 
Β3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις σωστές ή λανθασμένες: 
1. Ο Πλάτωνας πίστευε ότι η δράση των δημαγωγών επί δημοκρατίας έβλαψε την πόλη και γι’ 
αυτό θεώρησε αρχικά ότι το καθεστώς των Τριάκοντα μπορούσε να επανορθώσει την 
κατάσταση και να ωφελήσει την Αθήνα. 
2. Ο Σωκράτης και ο Γλαύκων είχαν βρεθεί στον Πειραιά για να παρακολουθήσουν τους 
εορτασμούς στην Βενδίδα, μία μακεδονική θεότητα. 
3. Παιδιά που έχουν γεννηθεί στην τάξη των φυλάκων αλλά δεν έχουν να επιδείξουν 
εξαιρετικά προσόντα μεταπηδούν στην τάξη των δημιουργών και αντιστρόφως. 
4. Βάσει της αρχής της ισηγορίας πολλά αξιώματα στην αθηναϊκή δημοκρατία αναθέτονταν 
με κλήρωση. 
5. Για να είναι αμερόληπτοι και αδέκαστοι, οι φιλόσοφοι – βασιλείς δε διαθέτουν ούτε 
οικογένεια ούτε περιουσία. 

Μονάδες 
 
Β4. Να βρείτε με ποιες λέξεις του πρωτότυπου κειμένου συγγενεύουν ετυμολογικά οι λέξεις: 
αντιπάθεια, φαεινός, εξουσία, διορατικός, πυρίμαχος, διαφορά, άσχετος, εργασία, 
σιγαστήρας, προσομοίωση. 

Μονάδες 10 
 

Β5. Λαμβάνοντας υπόψη σας το περιεχόμενο της δοθείσας ενότητας και του ακολούθου 
αποσπάσματος να συγκρίνετε το «φῶς τὸ ἀληθινόν» από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη με το 
αγαθό του Πλάτωνα. 

Παράλληλο κείμενο 
Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον (Κεφ. 1: 1-11) 

Πρώτος ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με τον Θεό και ο Λόγος ήταν Θεός. Ήταν από την αρχή 
με τον Θεό. Τα πάντα έγιναν από αυτόν και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα από τα όσα έχουν 
γίνει. Αυτός ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως φέγγει μέσα στο 
σκοτάδι και το σκοτάδι δεν το νίκησε. Παρουσιάστηκε άνθρωπος σταλμένος από τον Θεό και 
το όνομά του ήταν Ιωάννης. Ήρθε για μαρτυρία, να μαρτυρήσει το φως, ώστε όλοι να 
πιστέψουν χάρη σ’ αυτόν. Ο Ιωάννης δεν ήταν το φως, αλλά ο μάρτυς του φωτός. Ο Λόγος ήταν 



το φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Ήταν στον κόσμο 
και ο κόσμος έγινε από αυτόν και ο κόσμος δεν τον γνώριζε. 

(μετάφραση Άγγελος Βλάχος) 
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο 
ΠΛΑΤΩΝ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Β’ 146d – 147b 

Το απόσπασμα προέρχεται από το έργο του Πλάτωνα «Αλκιβιάδης», όπου ο Σωκράτης συζητά 
με τον Αλκιβιάδη για το πόσο σημαντικό είναι να προσέχουν οι άνθρωποι τα αιτήματά τους 
προς τους θεούς. Ο Σωκράτης υποστηρίζει την άποψη πως υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι 
προτιμότερο να τα αγνοεί κανείς παρά να τα γνωρίζει, γιατί κάθε επιμέρους γνώση, αν δεν 
συνοδεύεται από τη γνώση του βελτίστου, μπορεί να αποβεί επιβλαβής. 
 
ΣΩ. Ὁρᾷς οὖν, ὅτε γ’ ἔφην κινδυνεύειν τό γε τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν κτῆμα, ἐάν τις ἄνευ τῆς 
τοῦ βελτίστου ἐπιστήμης κεκτημένος ᾖ, ὀλιγάκις μὲν ὠφελεῖν, βλάπτειν δὲ τὰ πλείω 
τὸν ἔχοντα αὐτό, ἆρ’ οὐχὶ τῷ ὄντι ὀρθῶς ἐφαινόμην λέγων; 
ΑΛ. Καὶ εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ νῦν μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Δεῖ ἄρα καὶ πόλιν καὶ ψυχὴν τὴν μέλλουσαν ὀρθῶς βιώσεσθαι ταύτης τῆς ἐπιστήμης 
ἀντέχεσθαι, ἀτεχνῶς ὥσπερ ἀσθενοῦντα ἰατροῦ ἤ τινος κυβερνήτου τὸν ἀσφαλῶς 
μέλλοντα πλεῖν. ἄνευ γὰρ ταύτης, ὅσῳπερ ἂν λαμπρότερον ἐπουρίσῃ τὸ τῆς τύχης ἢ περὶ 
χρημάτων κτῆσιν ἢ σώματος ῥώμην ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, τοσούτῳ μείζω 
ἁμαρτήματα ἀπ’ αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὡς ἔοικε, γίγνεσθαι. ὁ δὲ δὴ τὴν καλουμένην 
πολυμαθίαν τε καὶ πολυτεχνίαν κεκτημένος, ὀρφανὸς δὲ ὢν ταύτης τῆς ἐπιστήμης, ἀγόμενος 
δὲ ὑπὸ μιᾶς ἑκάστης τῶν ἄλλων, ἆρ’ οὐχὶ τῷ ὄντι δικαίως πολλῷ χειμῶνι χρήσεται, ἅτε οἶμαι 
ἄνευ κυβερνήτου διατελῶν ἐν πελάγει, χρόνον οὐ μακρὸν βίου θέων; ὥστε συμβαίνειν μοι 
δοκεῖ καὶ ἐνταῦθα τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὃ λέγει κατηγορῶν πού τινος, ὡς ἄρα πολλὰ μὲν ἠπίστατο 
ἔργα, κακῶς δέ, φησίν, ἠπίστατο πάντα. 

 

Γ1. Να μεταφραστεί στα νέα ελληνικά το χωρίο: «Ὁρᾷς οὖν, … ὀρθῶς ἐφαινόμην λέγων;». 
Μονάδες 10 

 
Γ2. Ποια παρομοίωση χρησιμοποιεί ο Σωκράτης για να δηλώσει την κατάσταση του 
πολυμαθούς ατόμου που δεν κατέχει όμως την γνώση του βελτίστου; 

Μονάδες 10 
 

Γ3. α) Να γραφεί η γενική ενικού και πληθυντικού των ονομάτων: κτῆμα, ψυχήν, 
κυβερνήτου, κτῆσιν, χειμῶνι. 

Μονάδες 5 
 

β) Να γραφεί το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται οι 
ακόλουθοι τύποι: ὠφελεῖν, κεκτημένος, πλεῖν. 

Μονάδες 5 



Γ4. α) Να αναλυθούν οι ακόλουθες μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις: ὁ δὲ δὴ 
τὴν καλουμένην … κεκτημένος, ἅτε … διατελῶν. 

Μονάδες 5 
 

β) Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι ακόλουθοι όροι: ἀντέχεσθαι, περὶ κτῆσιν, γίγνεσθαι, 
τῆς ἐπιστήμης, χειμῶνι. 

Μονάδες 5 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 

 
 
 
 

 
 


