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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] 
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Β΄ αδίδακηο κείμενο 

 

Ξενοθώνηος Αποµνηµονεύµαηα Α,6,14 

Ἐγὼ δ' νὖλ θαὶ αὐηόο, ὦ Ἀληηθῶλ, ὥζπεξ ἄιινο ηηο ἢ ἵππῳ ἀγαζῷ ἢ θπλὶ ἢ ὄξληζη ἥδεηαη, 

νὕησ θαὶ ἔηη µᾶιινλ ἥδνµαη θίινηο ἀγαζνῖο, θαὶ ἐάλ ηη ἔρσ ἀγαζόλ, δηδάζθσ, θαὶ ἄιινηο 

ζπλίζηεµη παξ' ὧλ ἂλ ἡγῶµαη ὠθειήζεζζαί ηη αὐηνὺο εἰο ἀξεηήλ· θαὶ ηνὺο ζεζαπξνὺο ηῶλ 

πάιαη ζνθῶλ ἀλδξῶλ, νὓο ἐθεῖλνη θαηέιηπνλ ἐλ βηβιίνηο γξάςαληεο, ἀλειίηησλ θνηλῇ ζὺλ 

ηνῖο θίινηο δηέξρνµαη, θαὶ ἄλ ηη ὁξῶµελ ἀγαζόλ, ἐθιεγόµεζα· θαὶ µέγα λνµίδνµελ θέξδνο, ἐὰλ 

ἀιιήινηο θίινη γηγλώµεζα. Ἐµνὶ µὲλ δὴ ηαῦηα ἀθνύνληη ἐδόθεη αὐηόο ηε µαθάξηνο εἶλαη θαὶ 

ηνὺο ἀθνύνληαο ἐπὶ θαινθἀγαζίαλ ἄγεηλ. 

ἀλειίηησλ=μεηπιίγνληαο (ην βηβιίν πνπ είρε µνξθή θπιίλδξνπ). 

 

Γ1. Να µεηαθξάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην θείµελν. 

Μνλάδεο 20 

Γ2.α. Να γξάςεηε ηνπο δεηνύµελνπο ηύπνπο γηα θαζεµηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ 

θεηµέλνπ: 

ὁξῶµελ : ην ίδην πξόζσπν ζηελ ίδηα έγθιηζε θαη θσλή ηνπ ανξίζηνπ β′ 

γηγλώµεζα : ην δεύηεξν εληθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ανξίζηνπ β′ 

ὠθειήζεζζαη : ην απαξέµθαην παξαθεηµέλνπ ελεξγεηηθήο θσλήο 
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ζπλίζηεµη : ην δεύηεξν εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο ανξίζηνπ ηεο ίδηαο θσλήο 

θαη ηε γεληθή εληθνύ αξζεληθνύ γέλνπο ηεο µεηνρήο ελεζηώηα ηεο ίδηαο θσλήο. 

Μνλάδεο 5 

Γ2.β. Να γξάςεηε ηνπο δεηνύµελνπο ηύπνπο γηα θαζεµηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ 

θεηµέλνπ: 

ὄξληζη : ηελ αηηηαηηθή εληθνύ  

ηη : ηε δνηηθή πιεζπληηθνύ ηνπ ίδηνπ γέλνπο 

ζνθῶλ : ηελ αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ ζειπθνύ γέλνπο 

µέγα : ηα παξαζεηηθά επηζέηνπ ζην γέλνο, ηνλ αξηζµό θαη ηελ πηώζε πνπ βξίζθεηαη 

ηαῦηα : ηε γεληθή πιεζπληηθνύ ζειπθνύ γέλνπο. 

Μνλάδεο 5 

Γ3.α. «ἄλ ηη ὁξῶµελ ἀγαζόλ, ἐθιεγόµεζα». Να αλαγλσξίζεηε ηνλ ππνζεηηθό ιόγν θαη λα ηνλ 

µεηαηξέςεηε ζε ππνζεηηθό ιόγν ηεο απιήο ζθέςεο ηνπ ιέγνληνο. 

Μνλάδεο 4 

Γ3.β. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηα παξαθάησ: 

θίινηο, εἰο ἀξεηήλ, ἀιιήινηο, θίινη, ἀθνύνληη, εἶλαη. 

Μνλάδεο 6 

Καλή επιηστία !  

 

 

 

 

 


