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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΕΙΑ  

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
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… 

 

… 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. 

 

ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν 

δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ 

πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα 

καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α. Nα μεταφράσετε  τα μαυρισμένα χωρία.      

          Μονάδες 10 

  

Β. Α΄απόσπασμα: να γράψετε τα σύμβολα της αλληγορίας που περιέχει, 

να τα ερμηνεύσετε και να τα αντιστοιχίσετε με τις ανάλογες   βαθμίδες 

γνώσεις. Ποια εκφραστικά μέσα χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας σε όλο το πρώτο 

απόσπασμα και τι πετυχαίνει με αυτά; 

Μονάδες 10  
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Β΄απόσπασμα: «ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ 

στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ 

δημοσίᾳ…»: Σε ποια κατηγορία ανθρώπων αναφέρεται ο Πλάτωνας; Για ποιο 

λόγο τους θεωρεί ακατάλληλους;  

                                                             Μονάδες 5  

 
Να εντοπίσετε τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο δεύτερο απόσπασμα και 

να τις ερμηνεύσετε. 

Μονάδες 5 

 

 

Γ΄απόσπασμα: «ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν 

ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν…»: Ποια λειτουργία του νόμου 

αναφέρεται στο σημείο αυτό;  

Πώς παρουσιάζεται ο νόμος σε όλο το τρίτο απόσπασμα;  

Μονάδες 10 

 

 

Γ. α. Ποια είναι η σχέση δικαιοσύνης και αυτογνωσίας; 

β. Τι γνωρίζετε για τους όρους: πόλις-πολιτεία, δημιουργοί, ολιγαρχία;  

Μονάδες 10 

 

 

Δ. Να βρείτε λέξεις του κειμένου ετυμολογικά συγγενείς με τις 

παρακάτω: πεταλούδα, παρείσακτος, συντρίμμια, διένεξη, ευτράπελος, 

επιλήσμων, περίοπτος, δωροδοκία, διάδημα, χειραφέτηση.  

Μονάδες 10 

 

 

 


