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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

1. Ποιες είναι οι τέσσερις θεµελιώδεις αρετές, κατά τον Πλάτωνα, και πώς 
ενσαρκώνονται στην ιδεώδη πολιτεία του; (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2000) 

2. Ποια είναι η αγωγή των φυλάκων κατά τον Πλάτωνα; (ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 2005) 
3. Ποιες οι θεµελιώδεις αρετές της ιδεώδους πολιτείας κατά τον Πλάτωνα και πώς 

συσχετίζονται µε τη διάρθρωση των κοινωνικών τάξεων της πολιτείας του; 
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2007) 

4. Πώς εξηγεί ο Πλάτωνας τη µετάβαση από τη ∆ηµοκρατία στην Τυραννίδα και ποια 
είναι, σύµφωνα µε τον φιλόσοφο, τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών πολιτευµάτων; 
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2011) 

5. Ποιες είναι, κατά τον Πλάτωνα, οι ενασχολήσεις των φυλάκων-αρχόντων 
(βασιλέων) µετά την ολοκλήρωση της αγωγής τους και ποια τα χαρακτηριστικά 
τους ως φιλοσόφων-βασιλέων; (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012) 

6. Στην πλατωνική πολιτεία ποια είναι η διαίρεση σε τάξεις και ο ρόλος της καθεµιάς; 
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ) 
 

7. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθµό καθεµιάς από τις προτάσεις της 
στήλης Α, τη σωστή λέξη ή πρόταση της στήλης Β:  

Στήλη Α           Στήλη Β  

1. Δικαιοσύνη είναι η εντιµότητα στις συναλλαγές σύµφωνα µε τον  

 

Γλαύκωνα.  
Θρασύµαχο.  
Κέφαλο.  

2. Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των φυλάκων δεν περιλαµβάνει  

 

τη στερεοµετρία.  
την αρµονική.  
τον χορό.  

3. Το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα στις Συρακούσες 
είχε δραµατικές εξελίξεις, γιατί  

 

γνώρισε τον Πυθαγορισµό.  
εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το 
νησί.  
ενεπλάκη στην εµφύλια διαµάχη 
Δίωνα-Διονυσίου.  

 

4. Οι φύλακες επίκουροι  
είναι υποχρεωµένοι να συντηρούν τις δύο άλλες τάξεις.  
επωµίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα.  
µεριµνούν για την ευδαιµονία ολόκληρης της πολιτείας.  

5. Όταν ο κακούργος κηφήνας αναλάβει µε τη βοήθεια του Δήµου 
την εξουσία, εγκαθιστά  

τη Δηµοκρατία.  
την Ολιγαρχία.  
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την Τυραννίδα.  
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018) 

8. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεµία αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α 
µε την ετυµολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. (Στη στήλη Β 
περισσεύει µία λέξη.)  
 

Στήλη Α      Στήλη Β  

ἀφικέσθαι  ανικανοποίητος  
εἰ ͂πον  αφαιρετικός  
ἰδεῖν  ιδέα  
µεταδιδόναι παράδοση 

 ρήµα 
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018) 

 
9. Για καθεµία από τις τρεις παρακάτω λέξεις να γράψετε µία περίοδο λόγου στα νέα 

ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε µορφή της (πτώση, αριθµό, γένος, 
βαθµό, µέρος του λόγου), θα χρησιµοποιείται µε διαφορετική σηµασία από αυτήν 
που έχει στο αρχαίο κείµενο: «ἀγαθόν», «πόνων», «φαυλότεραι».  

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018) 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
10. Να σχολιάσετε ερµηνευτικά τη φράση «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην 

τὴν ἀνάβασιν». (ΕΝΟΤΗΤΑ 12-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 2005) 
11. Ποια είναι η ηθική υποχρέωση των φιλοσόφων κατά τον Πλάτωνα, όπως 

διαφαίνεται από το κείµενο; (ΕΝΟΤΗΤΑ 12-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 2005) 
12. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των όρων – φράσεων του κειµένου: ἐν παιδείᾳ 

(µονάδες 6), ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν (µονάδες 9). (ΕΝΟΤΗΤΑ 12-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2011) 

13. Με βάση το κείµενο που σας δίνεται να προσδιορίσετε ποιοι δεν είναι κατάλληλοι 
να αναλάβουν πολιτικές εξουσίες και γιατί. (ΕΝΟΤΗΤΑ 12-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2011) 

14. Να ερµηνεύσετε, µε βάση το κείµενο που σας δίνεται, τους συµβολισµούς: πρὸς τὸ 
φῶς, ἐν δεσµοῖς, ἀνδριάντας. (ΕΝΟΤΗΤΑ 11-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012) 

15. Με ποιους εκφραστικούς τρόπους αισθητοποιείται η εικόνα του σπηλαίου και των 
δεσµωτών (µονάδες 8) και ποιος ο ρόλος του καθενός; (µονάδες 7) (ΕΝΟΤΗΤΑ 11-
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012) 

16. Ποιος είναι ο σκοπός του «νόµου» και µε ποια µέσα επιδιώκεται η πραγµατοποίησή 
του σύµφωνα µε το κείµενο που σας δίνεται; (Ενότητα 13/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013-
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ) 
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17. «βελτίστας φύσεις», «τὸ ἀγαθὸν», «ἀναβῆναι...τὴν ἀνάβασιν»: ποιο είναι το περιεχόµενο 
των παραπάνω όρων και πώς συνδέονται µεταξύ τους σύµφωνα µε το κείµενο που σας 
δίνεται; (Ενότητες 12 & 13/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ) 
 
 
 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
18. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, 

για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: διατρίβειν, µετέχειν, 
µηχανᾶται, ἐπελάθου, διαφερόντως. (ΕΝΟΤΗΤΑ 12-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 2005) 

19. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγµένο κείµενο µία ετυµολογικά συγγενή λέξη για 
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: απόρρητος, ντροπαλός, 
αντιβιοτικό, αποχή, δυσπραγία, µονοκατοικία, προφήτης, είδωλο, βάθρο, 
ανυπόµονος. (ΕΝΟΤΗΤΑ 12-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2011) 

20. Να βρείτε στο διδαγµένο κείµενο µία ετυµολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, 
για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: γεωµετρία, σχήµα, 
ευφυής, υπόδηµα, διένεξη, οπτασία, άξονας, διεργασία, πυρετός, δίφθογγος. 
(ΕΝΟΤΗΤΑ 11- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012) 

21. άφιξη, προσαρµογή, πολιτισµός, τρόπος, επιµελητής: για καθεµιά από τις 
παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής να γράψετε µια ετυµολογικά συγγενή λέξη 
από το κείµενο. (Ενότητες 12 & 13/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ) 

22. Ο Πλάτων, για να παρουσιάσει το αγαθό και την πορεία προς την κατάκτησή του, 
χρησιµοποιεί, µεταξύ άλλων, τις παρακάτω φράσεις: α) «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ 
µάθηµα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαµεν εἶναι µέγιστον», β) «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν» και γ) 
«ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν». Να αναλύσετε το νόηµα αυτών των φράσεων 
στο κείµενο του Πλάτωνα. (Ενότητες 12 & 13/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018) 

23. Αφού διαβάσετε το χωρίο «Ε ̓πελάθου [...] τη ͂ς πόλεως», να απαντήσετε µε βάση 
αυτό στα δύο επόµενα ερωτήµατα: 
α. Ποιος είναι ο σκοπός του νόµου; 
β. Με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει;   

(Ενότητες 12 & 13/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018) 

 


