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ΤΑΞΗ: Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 
 

Ημερομηνία: Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016 

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτωνος Πολιτεία (514Α-515Α) 

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.  
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῎Ατοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους. 

 Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετά-

φραση του αποσπάσματος: «Μετὰ ταῦτα ... δεικνύασιν». 

Μονάδες 10 

Β1. «ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς 

τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον» - «φῶς δὲ 

αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν»: 

Να συγκρίνετε το φως που προέρχεται από τον Ήλιο με αυτό που 

προέρχεται από τη φωτιά, λαμβάνοντας υπόψη τους συμβολισμούς 

της αλληγορίας. 

Μονάδες 15 

Β2. «ἀπείκασον», «ἄτοπον εἰκόνα», «ὁμοίους ἡμῖν»: Να σχολιάσετε 

τις παραπάνω φράσεις.  

Μονάδες 15 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε 

καθεμιά από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, 

και τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 

α. Η αλληγορία του σπηλαίου αναπτύσσεται στην αρχή του ΣΤ’ βι-

βλίου της Πολιτείας. 

β. Ο απελευθερωμένος δεσμώτης οφείλει να αψηφήσει τον κίνδυνο 

και να επιστρέψει στη σπηλιά για να βοηθήσει τους δεσμώτες. 

γ. Οι δεσμώτες κινούνται ελεύθερα μέσα στο σπήλαιο. 

δ. Στην Αλληγορία του σπηλαίου υπάρχουν υπαινιγμοί για την 

καταδίκη των Τριάκοντα τυράννων. 

ε. Οι δεσμώτες πιστεύουν ότι οι σκιές είναι η μοναδική αλήθεια. 

Μονάδες 10 
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Β4. α. Να γράψετε από μία αντώνυμη λέξη στα αρχαία ελληνικά για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου κειμένου: φῶς, 

μένειν, ὄπισθεν, ὁμοίους. (μονάδες 4) 

β. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της αρχαίας ελληνικής της α’ στή-

λης με τις ετυμολογικά συγγενείς τους στη β’ στήλη (δύο λέξεις 

της β’ στήλης περισσεύουν). (μονάδες 6) 

 

Α’ στήλη Β’ στήλη 

α. περιάγειν 

β. φέροντας 

γ. ἰδὲ 

δ. πρόκειται 

ε. ἔφη 

στ. παρῳκοδομημένον 

1. είδηση 

2. αποικία 

3. κάτοπτρο 

4. προφήτης 

5. κατάκοιτος 

6. άξονας 

7. οισοφάγος 

8. άφιξη 

Μονάδες 10 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Λυσίου Ὑπέρ Πολυστράτου 33-351 

 

ἔως μὲν γάρ εἰρήνη, ἦν ἡμῖν φανερὰ οὐσία, καὶ ἦν ὁ πατὴρ ἀγαθὸς γεωρ-

γός∙ ἐπειδὴ δὲ εἰσέβαλον οἱ πολέμιοι, πάντων τούτων ἐστερήθημεν. ὥστε 

αὐτῶν τούτων ἕνεκα πρόθυμοι ἦμεν εἰς ὑμᾶς, εἰδότες ὅτι χρήματα μὲν 

ἡμῖν οὐκ εἴη ὁπόθεν ἐκτείσομεν, αὐτοὶ δὲ πρόθυμοι ὄντες εἰς ὑμᾶς 

ἀξιοῦμεν εὑρίσκεσθαι χάριν. καίτοι ὁρῶμέν γ’ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

ἐάν τις παῖδας αὑτοῦ ἀναβιβασάμενος κλάῃ καὶ ὀλοφύρηται, τούς τε 

1 Έκδοση Οξφόρδης 
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παῖδας δι’ αὐτόν εἰ ἀτιμωθήσονται ἐλεοῦντας, καὶ ἀφιέντας τὰς τῶν πα-

τέρων ἁμαρτίας διὰ τοὺς παῖδας, οὓς οὔπω ἴστε εἴτε ἀγαθοὶ εἴτε κακοὶ 

ἡβήσαντες γενήσονται∙ ἡμᾶς δ’ ἴστε ὅτι πρόθυμοι γεγενήμεθα εἰς ὑμᾶς, 

καὶ τὸν πατέρα οὐδὲν ἡμαρτηκότα. ὥστε πολλῷ δικαιότεροί ἐστε, ὧν πε-

πείρασθε, τούτοις χαρίσασθαι, ἢ οὓς οὐκ ἴστε ὁποῖοί τινες ἔσονται. πεπόν-

θαμεν δὲ τοὐναντίον τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις.  

 

 

Λεξιλόγιο: 

οὐκ ἔστιν ὁπόθεν= από πουθενά 

ἐκτίνω= πληρώνω 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω 

κειμένου. 

Μονάδες 20 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

πρόθυμοι: την ίδια πτώση, γένος και αριθμό στον υπερθετικό 

βαθμό 

χάριν: τη γενική ενικού 

παῖδας: τη δοτική πληθυντικού  

αὑτοῦ: την ίδια πτώση, γένος και αριθμό στο α’ πρόσωπο 

τῶν πατέρων: την κλητική ενικού 

εἰσέβαλον: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα 

στην ίδια φωνή 

εἰδότες: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα 

ἀξιοῦμεν: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού στην 

ίδια φωνή 
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πεπείρασθε: το β’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα στην ίδια 

φωνή  

πεπόνθαμεν: το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου β’  

Μονάδες 10 

Γ3. α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 

γεωργός, τούτων (ἐστερήθημεν), εὑρίσκεσθαι, αὑτοῦ, τῶν πα-

τέρων, τοῖς ἀνθρώποις. (μονάδες 6) 

β. εἰδότες, ἐλεοῦντας: να αναγνωρίσετε συντακτικά τις μετοχές και 

να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις 

μπορεί να αντικαταστήσει ισοδύναμα την καθεμιά. (μονάδες 4) 

 

α. ἐπεί εἰδείημεν  α. ὅτι ὑμεῖς ἐλεοῖτε 

β. ἐπεί ἴσμεν β. ὅτι ὑμεῖς ἐλεεῖτε 

γ. ἐπεί ᾖσμεν γ. ὅτι οὗτοι ἐλεοῦσι 

Μονάδες 10 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ1  

Μετά από αυτά, λοιπόν, είπα, παράστησε τη δική μας φύση ως προς 

την παιδεία και την απαιδευσία με μια τέτοια εικόνα. Φαντάσου, δηλαδή, 

μέσα σε μια υπόγεια κατοικία όμοια με σπηλιά, η οποία έχει την είσοδο 

ανοιχτή προς το φως σε όλο το μάκρος της σπηλιάς, μέσα σ’ αυτή να βρί-

σκονται άνθρωποι από την παιδική τους ηλικία δεμένοι με δεσμά και στα 

πόδια και στον αυχένα, ώστε να μένουν καθηλωμένοι και να βλέπουν μό-

νο μπροστά τους, χωρίς να μπορούν να στρέφουν γύρω το κεφάλι τους 

λόγω των δεσμών τους. Ακόμη (φαντάσου) ένα φως από φωτιά να καίει 

γι’ αυτούς από ψηλά και μακριά και πίσω τους. Και ανάμεσα στη φωτιά 

και τους δεσμώτες να περνά από ψηλά ένας δρόμος, παράλληλα στον ο-

ποίο φαντάσου να έχει χτιστεί ένας μικρός τοίχος, όπως ακριβώς έχουν 

τοποθετηθεί από τους ταχυδακτυλουργούς μπροστά τους τα παραπετά-

σματα, πάνω στα οποία δείχνουν τις ταχυδακτυλουργίες τους. 

 

Β1. Ο Σωκράτης περιγράφοντας τη σπηλιά τονίζει ότι οι δεσμώτες φω-

τίζονται από μία τεχνητή πηγή, τη φωτιά, και όχι άμεσα από τον 

Ήλιο. Η φωτιά που καίει στη σπηλιά πίσω από τους δεσμώτες φω-

τίζει τον χώρο και βοηθά στη δημιουργία σκιών από πραγματικά 

αντικείμενα στα τοιχώματα. Έτσι, οι δεσμώτες, χωρίς να έχουν πρό-

σβαση στο αληθινό φως του Ήλιου, θεωρούν πραγματικές τις σκιές 

1
 Η µετάφραση αντλήθηκε από το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθηµα (study4exams). 
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και αγνοούν οτιδήποτε υπάρχει πέρα από αυτές. η Αίσθηση είναι 

για αυτούς η πηγή της γνώσης τους. Επομένως, η φωτιά συμβολίζει 

για τους δεσμώτες την πηγή της γνώσης τους. 

Ωστόσο, ο Ήλιος, το φυσικό φως, φωτίζει τον χώρο έξω από 

τη σπηλιά, τον πραγματικό δηλαδή κόσμο στον οποίο κυριαρχεί η 

Νόηση. Ο φωτεινός κόσμος, λοιπόν, είναι ο κόσμος των Ιδεών και ο 

Ήλιος συμβολίζει την ύψιστη Ιδέα του Αγαθού. Παρόλο που ο 

Πλάτωνας δε διευκρινίζει με σαφήνεια την έννοια του Αγαθού, 

μπορεί να ειπωθεί ότι αυτό είναι α. το «εἶναι» και ό,τι διατηρεί το 

«εἶναι», β. η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και συνέχει 

την πολλαπλότητα, και γ. ό, τι παρέχει την αλήθεια και την επιστή-

μη.  

Συμπεραίνουμε ότι ο Σωκράτης παρουσιάζοντας την αντίθεση 

ως προς την προέλευση του φωτός για τη σπηλιά και τον πραγματι-

κό κόσμο κατορθώνει να αναδείξει τη διαφορά που υπάρχει ανάμε-

σα στον κόσμο της Αίσθησης και στον κόσμο της Νόησης. Σε αυτή 

τη διάκριση θα στηρίξει στη συνέχεια αφενός τη δυσκολία των απε-

λευθερωμένων δεσμωτών να συνηθίσουν το φως του Ήλιου και α-

φετέρου την υποχρέωση τους να επιστρέψουν στο σπήλαιο και να 

βοηθήσουν τους πρώην συν-δεσμώτες τους. 

 

Β2. «ἀπείκασον» 

Με το ρήμα «ἀπείκασον» ο Σωκράτης απευθύνεται στον 

Γλαύκωνα και τον παρακινεί να φανταστεί μια εικόνα. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο ο φιλόσοφος εισάγει τους συνομιλητές του στην αλληγο-

ρία του σπηλαίου. Ως αλληγορία νοείται μία παρομοίωση ή μεταφο-

ρά, η οποία εκτείνεται σε όλο το έργο και ουσιαστικά είναι ένας 

τρόπος έκφρασης του συγγραφέα κατά τον οποίο άλλα λέει και άλ-

λα εννοεί. Με τη χρήση της αλληγορίας ο Πλάτωνας κερδίζει το εν-

διαφέρον και την προσοχή των αναγνωστών, ενώ καθιστά πιο κα-

τανοητές τις δύσκολες φιλοσοφικές έννοιες που πραγματεύεται. Ε-

ξάλλου, η αλληγορία χρησιμοποιείται με σκοπό να δείξει ο φιλόσο-

φος πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τον κόσμο και όχι για να αιτιολο-

γήσει την κατάσταση του κόσμου. 
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«ἄτοπον εἰκόνα» 

Η φράση αποτελεί το πρώτο αξιολογικό σχόλιο του Γλαύκωνα 

για την αλληγορία του σπηλαίου, όπως την παρουσίασε ο Σωκρά-

της. Με το σχόλιο αυτό εκφράζεται η έκπληξή του, ενώ με την επα-

νάληψη της λέξης «ἄτοπον» υπονοείται μια συγκρατημένη επιφύ-

λαξη για όσα είπε ο φιλόσοφος. Επιπλέον, το σχόλιο αυτό προωθεί 

τον διάλογο και δίνει την αφορμή στον Σωκράτη να επεξηγήσει την 

εικόνα που περιέγραψε. 

«ὁμοίους ἡμῖν» 

Η φράση αποτελεί την πρώτη διευκρίνιση της αλληγορίας. Ο Σω-

κράτης επισημαίνοντας ότι οι δεσμώτες μοιάζουν με τους ανθρώ-

πους των σύγχρονων κοινωνιών ουσιαστικά παραλληλίζει τον κό-

σμο του σπηλαίου με τον αισθητό κόσμο. Οι άνθρωποι ζουν στο 

σκοτάδι της αμάθειας και είναι δέσμιοι των ψευδαισθήσεων και των 

προκαταλήψεών τους, ενώ στην πολιτική ζωή την εξουσία ασκούν οι 

«ἀπαίδευτοι» και όχι οι φιλόσοφοι. Με αυτή την αφορμή θα προχω-

ρήσει στη συνέχεια στην ανάλυση της υποχρέωσης των πεπαιδευ-

μένων να αναλάβουν την πολιτική ζωή και να βοηθήσουν τους υ-

πόλοιπους πολίτες να απελευθερωθούν από τα ψεύδη. 

 

Β3. α. Λάθος 

β. Σωστό 

γ. Λάθος 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

Β4. α.2 φῶς – σκότος 

μένειν - ἀπιέναι 

ὄπισθεν - ἔμπροσθεν 

ὁμοίους – ἀνομοίους 

 

β. α – 6, β – 7, γ – 3, δ – 5, ε – 4, στ – 2 
 

2
 Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Γ1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ3 

Όσο υπήρχε ειρήνη, η περιουσία μας ήταν φανερή και ο πατέρας 

ήταν καλός γεωργός. Όταν, όμως, εισέβαλαν οι εχθροί, όλα αυτά τα στε-

ρηθήκαμε. Επομένως, εξαιτίας αυτών των ίδιων γεγονότων, ήμασταν 

πρόθυμοι απέναντί σας, γιατί γνωρίζαμε ότι από πουθενά δεν θα έχουμε 

χρήματα να σας πληρώσουμε, επειδή, όμως, είμαστε πρόθυμοι απέναντί 

σας έχουμε την αξίωση να κερδίσουμε την εύνοιά σας. Και, όμως, βλέπου-

με ότι εσείς, κύριοι δικαστές, εάν κάποιος, αφού παρουσιάσει τα παιδιά 

του, κλαίει και οδύρεται, λυπάστε τα παιδιά του, αν χάσουν εξαιτίας του 

τα πολιτικά τους δικαιώματα, και συγχωρείτε τα σφάλματα των πατέρων 

λόγω των παιδιών, για τα οποία δεν γνωρίζετε ακόμη αν θα γίνουν καλοί 

ή κακοί πολίτες, όταν ενηλικιωθούν. Για εμάς, όμως, γνωρίζετε ότι ήμα-

σταν πρόθυμοι απέναντί σας και ότι ο πατέρας μας δεν έχει διαπράξει 

καμία αδικία. Επομένως, είναι πολύ δικαιότερο να είστε επιεικείς σ’ αυ-

τούς που έχετε δοκιμάσει παρά σ’ αυτούς που δεν γνωρίζετε τι λογής άν-

θρωποι θα γίνουν. Έχουμε πάθει το αντίθετο από τους άλλους ανθρώ-

πους.  

 

Γ2. προθυμότατοι, χάριτος, παισί(ν), ἐμαυτοῦ, (ὦ) πάτερ, εἴσβαλλε, 

ἴστε, ἠξίου, πειρῷο, πάθῃ4 

 

Γ3. α. γεωργός: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος ἦν, ὁ πα-

τήρ, τούτων αντικείμενο στο ρήμα ἐστερήθημεν, εὑρίσκεσθαι: 

τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἀξιοῦμεν (ταυτοπρο-

σωπία), αὑτοῦ: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική 

κτητική στο παῖδας, τῶν πατέρων: ετερόπτωτος ονοματικός 

προσδιορισμός, γενική υποκειμενική στο τάς ἁμαρτίας, τοῖς 

ἀνθρώποις: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, δοτική α-

ντικειμενική στο τοὐναντίον  

3
 Η µετάφραση αποδόθηκε όπως θα µπορούσε να αποδοθεί από κάποιον µαθητή και όχι από κάποιον φιλόλογο 

4
 Οι απαντήσεις στις γραµµατικές ασκήσεις στηρίχθηκαν στο εγχειρίδιο της σχολικής γραµµατικής Μιχ. Χ. Οι-

κονόµου, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β 
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β. εἰδότες: αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρή-

ματος ἦμεν, ἡμεῖς που εννοείται. Η μετοχή έχει θέση επιρρηματι-

κού προσδιορισμού της αιτίας στο πρόθυμοι ἦμεν. Είναι αντικει-

μενικής αιτιολογίας, διότι δε συνοδεύεται από κάποιο μόριο.  

Δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση: γ. ἐπεί ᾖσμεν 

ἐλεοῦντας: κατηγορηματική μετοχή. Αναφέρεται στο αντικείμε-

νο του ρήματος ὁρῶμεν, ὑμᾶς, το οποίο ταυτοχρόνως είναι και 

υποκείμενο της μετοχής. Η κατηγορηματική μετοχή έχει θέση 

κατηγορηματικού προσδιορισμού στο ὑμᾶς.  

Δευτερεύουσα ειδική πρόταση: β. ὅτι ὑμεῖς ἐλεεῖτε5 

 

 

5
 Οι απαντήσεις στις συντακτικές ασκήσεις στηρίχθηκαν στα εγχειρίδια των σχολικών συντακτικών Π. Μπίλλα, 

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, ΟΕ∆Β και Α. Β. Μουµτζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνι-

κής, ΟΕ∆Β 
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