
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017  
 

ΠΛΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ(514a-514b) 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Μετὰ ταῦτα δὴ, 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. […] 

 Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, 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 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. 

  

 

Β. Παρατηρήσεις 

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

αποσπάσματος: «Μετὰ ταῦτα δὴ, εἶπον,  …πὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν.» 

Μονάδες 10 



2. Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο της αλληγορίας του σπηλαίου και τα στοιχεία που 

υποδηλώνουν τον εγκλεισμό των δεσμωτών. 

Μονάδες 15 

 

3. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: ἐν παιδείᾳ, ἐν μακάρων νήσοις, βελτίστας φύσεις. 

Μονάδες 15 

 

 

4. Ποιες θεμελιώδεις αρετές «ενσαρκώνει» η ιδεώδης πολιτεία κατά τον Πλάτωνα;  

Μονάδες 10  

 

5.  Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: εικόνα, 

πεταλούδα, κάτοπτρο, κειμήλιο, οισοφάγος, οργανικός, συντριπτικός, αφήγηση, 

ανέφικτος, βάθρο.  

Μονάδες 10  

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

  



 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

Δημοσθένους, Περὶ τῶν συμμοριῶν 3-4 

Οι Αθηναίοι προτού ξεκινήσουν τον πόλεμο κατά των Περσών, πρέπει να πείσουν τους 

Έλληνες για τα εχθρικά σχέδια του Πέρση βασιλιά, ώστε να συμμαχήσουν με τη θέλησή τους 

ενωμένοι. 

 

Ἐγὼ νομίζω κοινὸν ἐχθρὸν ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων εἶναι βασιλέα, οὐ μὴν διὰ τοῦτο 

παραινέσαιμ’ ἄν μόνοις τῶν ἄλλων ὑμῖν πόλεμον πρὸς αὐτὸν ἄρασθαι˙ οὐδὲ γὰρ αὐτοὺς τοὺς 

Ἕλληνας ὁρῶ κοινοὺς ἀλλήλοις ὄντας φίλους ἀλλ’ ἐνίους μᾶλλον ἐκείνῳ πιστεύοντας ἤ τισιν 

αὑτῶν. Ἐκ δὴ τῶν τοιούτων νομίζω συμφέρειν ὑμῖν τὴν μὲν ἀρχὴν τοῦ πολέμου τηρεῖν ὅπως 

ἴση καὶ δικαία γενήσεται, παρασκευάζεσθαι δ’ ἅ προσήκει πάντα καὶ τοῦθ’ ὑποκεῖσθαι. 

Ἡγοῦμαι γὰρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς Ἕλληνας, εἰ μὲν ἐνεργές (τι) γένοιτο καὶ σαφὲς 

ὡς βασιλεὺς αὐτοῖς ἐπιχειρεῖ, κἄν συμμαχῆσαι καὶ χάριν μεγάλην ἔχειν τοῖς πρὸ αὐτῶν καὶ 

μετ’ αὐτῶν ἐκεῖνον ἀμυνομένοις˙ εἰ δ’ ἔτ’ ἀδήλου τούτου καθεστηκότος προαπεχθησόμεθ’ 

ἡμεῖς, δέδι’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ τούτοις μετ’ ἐκείνου πολεμεῖν ἀναγκασθῶμεν, ὑπὲρ ὧν 

προννοούμεθα. 

 

Λεξιλόγιο: 

παραινῶ= συμβουλεύω 

και τοῦθ’ ὑποκεῖσθαι= και αυτό να έχετε βασικά υπόψη 

ἐπιχειρεῖ= σκέφτεται να επιτεθεί εναντίον 

ἀμύνομαι+αιτιατική= αποκρούω 

προαπεχθάνομαι= γίνομαι μισητός εκ των προτέρων 

 

Α] Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Μονάδες 20 

 

Β] Γραμματική: 

Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων (δοτική πληθυντικού): 

βασιλέα (κλητική ενικού): 

ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι (στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού): 

σαφὲς (δοτική ενικού του θηλυκού γένους): 

χάριν μεγάλην (γενική ενικού): 



ὁρῶ (β’ ενικό Οριστικής Αορίστου β’): 

ἡγοῦμαι (γ’ πληθυντικό υποτακτικής Ενεστώτα): 

γένοιτο (β’ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου): 

ἔχειν (απαρέμφατο αορίστου β’): 

ἀναγκασθῶμεν (γ’ πληθυντικό οριστικής του ίδιου χρόνου): 

Μονάδες 10 

 

 

Γ] Συντακτικό: 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: βασιλέα, διὰ τοῦτο, φίλους, αὐτοῖς, τούτου. 

Μονάδες 5 

 

2. Να αναλυθεί η υπογραμμισμένη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση: «οὐδὲ 

γὰρ αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνας ὁρῶ κοινοὺς ἀλλήλοις ὄντας φίλους». 

Μονάδες 5 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

 

 
 
 


