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ΑΡΥΑΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

Α´ Γιδαγμένο Κείμενο 

Α.ΚΔΙΜΔΝΟ 

Μεηά ηαῦηα δή, εἶπνλ, ἀπείθαζνλ ηνηνύηῳ πάζεη ηήλ ἡκεηέξαλ θύζηλ παηδείαο ηε πέξη θαί 

ἀπαηδεπζίαο. Ἰδέ γάξ ἀλζξώπνπο νἷνλ ἐλ θαηαγείῳ νἰθήζεη ζπειαηώδεη, ἀλαπεπηακέλελ 

πξόο ηό θῶο ηήλ εἴζνδνλ ἐρνύζῃ καθξάλ παξά πᾶλ ηό ζπήιαηνλ, ἐλ ηαύηῃ ἐθ παίδσλ 

ὄληαο ἐλ δεζκνῖο θαί ηά ζθέιε θαί ηνύο αὐρέλαο, ὣζηε κέλεηλ ηε αὐηνύο εἴο ηε ηό πξόζζελ 

κόλνλ ὁξᾶλ, θύθιῳ δέ ηάο θεθαιάο ὑπό ηνῦ δεζκνῦ ἀδπλάηνπο πεξηάγεηλ, θῶο δέ αὐηνῖο 

ππξόο ἄλσζελ θαί πόξξσζελ θαόκελνλ ὄπηζζελ αὐηῶλ, κεηαμύ δέ ηνῦ ππξόο θαί ηῶλ 

δεζκσηῶλ ἐπάλσ ὁδόλ, παξ' ἥλ ἰδέ ηεηρίνλ παξῳθνδνκεκέλνλ, ὥζπεξ ηνῖο ζαπκαηνπνηνῖο 

πξό ηῶλ ἀλζξώπσλ πξόθεηηαη ηά παξαθξάγκαηα, ὑπέξ ὧλ ηά ζαύκαηα δεηθλύαζηλ. 

Η αλληγορία ηοσ ζπηλαίοσ , 514a – 515a 

Β.ΚΔΙΜΔΝΟ 

Ἡκέηεξνλ δή ἔξγνλ, ἦλ δ' ἐγώ, ηῶλ νἰθηζηῶλ ηάο ηε βειηίζηαο θύζεηο ἀλαγθάζαη ἀθηθέζζαη 

πξόο ηό κάζεκα ὅ ἐλ ηῷ πξόζζελ ἔθακελ εἶλαη κέγηζηνλ, ἰδεῖλ ηε ηό ἀγαζόλ θαί ἀλαβῆλαη 

ἐθείλελ ηήλ ἀλάβαζηλ, θαί ἐπεηδάλ ἀλαβάληεο ἱθαλῶο ἴδσζη, κή ἐπηηξέπεηλ αὐηνῖο ὅ λῦλ 

ἐπηηξέπεηαη. 

Η αλληγορία ηοσ ζπηλαίοσ , 519b – d 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Α. Από ηα θείκελα πνπ ζαο δόζεθαλ λα κεηαθξάζεηε ην Α θείκελν: ≪Μεηά ηαῦηα δή... ηά 

ζαύκαηα δεηθλύαζηλ≫. 

[Μονάδες 10] 
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Α.ΚΔΙΜΔΝΟ 

Β.1Πνηνη είλαη νη ζπκβνιηζκνί ζηελ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ θαη πώο εξκελεύνληαη; 

[Μονάδες 15] 

Β.ΚΔΙΜΔΝΟ 

Β.2 α) Πνην πεξηερόκελν λνκίδεηε όηη έρεη ε έλλνηα ηνπ αγαζνῦ ζην θείκελν; 

      β)Να εληνπίζεηε ζην θείκελν ηνπο όξνπο (ιέμεηο) πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Πιάησλ γηα λα     

ραξαθηεξίζεη ην ἀγαθό, ηελ πνξεία πξνο απηό θαη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ. Τη απνθαιύπηνπλ 

γηα ηε θύζε ηνπ ἀγαθοῦ; 

[Μονάδες 15] 

Β.3 Πνηνο είλαη ν ηόπνο, ν ρξόλνο θαη ηα θύξηα πξόζσπα ηνπ δηαιόγνπ ζηελ "Πνιηηεία" ηνπ 

Πιάησλα; 

[Μονάδες 10] 

Β.4 α) αζρνιία, θεηκήιην, έγθαπκα, αγέιε, πεξηνπζία, βσκόο: Να ζπλδέζεηε ηηο ιέμεηο πνπ 

ζαο δίλνληαη κε νκόξξηδέο ηνπο ζηα θείκελα. 

β) δεηθλύαζηλ, θύζεηο: Να γξάςεηε δύν ζύλζεηα (νπζηαζηηθά, επίζεηα) γηα θαζεκία ιέμε. 

[Μονάδες 10] 

 

 

 

Καιή Επηηπρία !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


