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ΑΡΥΑΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΩΚΡ. Ἡκέηεξνλ δὴ ἔξγνλ, ἦλ δ' ἐγώ, ηῶλ νἰθηζηῶλ ηάο ηε βειηίζηαο θύζεηο ἀλαγθάζαη 

ἀθηθέζζαη πξὸο ηὸ κάζεκα ὃ ἐλ ηῷ πξόζζελ ἔθακελ εἶλαη κέγηζηνλ, ἰδεῖλ ηε ηὸ ἀγαζὸλ 

θαὶ ἀλαβῆλαη ἐθείλελ ηὴλ ἀλάβαζηλ, θαὶ ἐπεηδὰλ ἀλαβάληεο ἱθαλῶο ἴδσζη, κὴ ἐπηηξέπεηλ 

αὐηνῖο ὃ λῦλ ἐπηηξέπεηαη. 

ΓΛ.Ἒπεηη’, ἒθε, ἀδηθήζνκελ αὐηνύο, θαί πνηήζνκελ ρεῖξνλ δῆλ, δπλαηόλ αὐηνῖο ὂλ ἂκεηλνλ;  

ΩΚΡ.Ἐπειάζνπ, ἦλ δ’ ἐγώ, πάιηλ, ὦ θίιε, ὃηη λόκῳ νὐ ηνῦην κέιεη, ὃπσο ἓλ ηη γέλνο ἐλ 

πόιεη δηαθεξόλησο εὖ πξάμεη, ἀιι’ ἐλ ὃιῃ ηῇ πόιεη ηνῦην κεραλᾶηαη ἐγγελέζζαη, 

ζπλαξκόηησλ ηνύο πνιίηαο πεηζνῖ ηε θαί ἀλάγθῃ, πνηῶλ κεηαδηδόλαη ἀιιήινηο ηῆο ὠθειίαο 

ἣλ ἂλ ἓθαζηνη ηό θνηλόλ δπλαηνί ὦζηλ ὠθειεῖλ θαί αὐηόο ἐκπνηῶλ ηνηνύηνπο ἂλδξαο ἐλ ηῇ 

πόιεη, νὐρ ἳλα ἀθηῇ ηξέπεζζαη ὃπῃ ἓθαζηνο βνύιεηαη, ἀιι’ ἳλα θαηαρξῆηαη αὐηόο αὐηνῖο ἐπί 

ηόλ ζύλδεζκνλ ηῆο πόιεσο.  

ΓΛ.Ἀιεζῆ, ἒθε· ἐπειαζόκελ γάξ.  

ΩΚΡ.Σθέςαη ηνίλπλ, εἶπνλ, ὦ Γιαύθσλ, ὃηη νὐδ’ ἀδηθήζνκελ ηνύο παξ’ ἡκῖλ θηινζόθνπο 

γηγλνκέλνπο, ἀιιά δίθαηα πξόο αὐηνύο ἐξνῦκελ, πξνζαλαγθάδνληεο ηῶλ ἂιισλ 

ἐπηκειεῖζζαί ηε θαί θπιάηηεηλ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 Α. Να κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα: «Ἐπειάζνπ, ἦλ δ’ ἐγώ … ἐπηκειεῖζζαί ηε θαί 

θπιάηηεηλ». 

 Μνλάδεο 10  
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Β1. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ έλλνηα πνπ ν θηιόζνθνο απνδίδεη ζην "ἀγαζόλ" θαη λα 

εληνπίζεηε ηνπο όξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί  γηα λα ραξαθηεξίζεη ην ίδην ην αγαζό θαη ηελ 

πνξεία πξνζέγγηζήο ηνπ. 

Μνλάδεο 15  

Β2. Πνηα ζέζε θαηέρεη ν λόκνο ζηελ ηδεώδε Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα, όπσο πξνθύπηεη από 

ηελ παξαπάλσ ελόηεηα;  

Μνλάδεο 15  

Β3. Πνηεο απόςεηο δηαηππώλνληαη ζηελ αξρή ηεο “Πνιηηείαο” ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ηεο 

δηθαηνζύλεο;  

Μνλάδεο 10  

Β4. α. Να εληνπίζεηε ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη εηπκνινγηθά νη 

παξαθάησ ιέμεηο: ιήζαξγνο, δώξν, αξκνλία, εππεηζήο, δών.  

Μνλάδεο 5  

β. Να γξάςεηε από έλα νκόξξηδν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: κέισ, κεραλῶκαη, 

ἀθίεκη, ἐπηκεινῦκαη, πνηῶ.  

Μνλάδεο 5 

 

 

 

 

 

Καλή Επιτυχία !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


