ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Μετά ταῡτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τήν ἡμετέραν φύσιν παιδείας
τε πέρι καί ἀπαιδευσίας. Ἰδέ γάρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει
σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρός τό φῶς τήν εἴσοδον ἐχούσῃ μακράν παρά
πᾶν τό σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καί τά σκέλη καί τούς
αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτούς εἴς τε τό πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δέ τάς
κεφαλάς ὑπό τοῦ δεσμοῡ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δέ αὐτοῖς πυρός ἄνωθεν
καί πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξύ δέ τοῦ πυρός καί τῶν
δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἥν ἰδέ τειχίον, παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς
θαυματοποιοῖς πρό τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τά παραφράγματα, ὑπέρ ὧν τά
θαύματα δεικνύασιν.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 514Α-515Α
Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς
ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἂν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε
τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὃτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ
οὐκ ἒχουσιν ἓνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἃπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ
τε καὶ δημοσίᾳ τοὺς δὲ ὃτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων
νήσοις ζῶντες ἒτι ἀπῳκίσθαι;
Ἀληθῆ, ἒφη.
Ἡμέτερον δὴ ἒργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις
ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἒφαμεν εἶναι μέγιστον,
ἰδεῖν τε τό ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες
ἱκανῶς ἲδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 519Β-519D
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα: «Τί δέ;……ἐπιτρέπεται.»
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
2. Με ποια φράση του α΄ αποσπάσματος δηλώνεται το θέμα της ενότητας και πώς
σχετίζεται με το κεντρικό θέμα της Πολιτείας;
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
3. Ποιες δύο κατηγορίες ανθρώπων αποκλείονται από τη διοίκηση της
Πολιτείας ; Γιατί;
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
4. Ποια έννοια έχει η λέξη «ἀγαθόν» στη φιλοσοφία του Πλάτωνα και με ποιους
όρους του κειμένου χαρακτηρίζει την πορεία και την προσέγγισή του; Τι
αποκαλύπτουν για τη φύση του «ἀγαθοῦ»;
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
5. Ποιοι ορισμοί δίνονται στην Πολιτεία για τη δικαιοσύνη από ποιους και
ποιος ο τελικός ορισμός του Σωκράτη;
ΜΟΝΑΔΕΣ 10

6. Να βρείτε με ποιες λέξεις του β΄αποσπάσματος έχουν ετυμολογική
συγγένεια οι παρακάτω: ανδρείκελο, λαθρεμπόριο, ντροπή, άσχετος,
αφηγητής, ζωγράφος, ραδιόφωνο, ίχνος, πείνα, πρόβατο.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἴσως τινὲς ὑμῶν θαυμάζουσιν, ὅτι τὸν ἄλλον χρόνον ἐμμεμενηκὼς τοῖς τῆς
πόλεως νομίμοις, ὡς οὐκ οἶδ’ εἴ τις ἄλλος τῶν ἡλικιωτῶν, τοσαύτην πεποίημαι
τὴν μεταβολήν, ὥστε περὶ ὧν ὀκνοῦσιν οἱ πρεσβύτεροι λέγειν, περὶ τούτων
νεώτερος ὤν παρελήλυθα συμβουλεύσων. Ἐγὼ δ’ εἰ μέν τις τῶν εἰθισμένων ἐν
ὑμῖν ἀγορεύειν ἀξίως ἦν τῆς πόλεως εἰρηκώς, πολλὴν ἄν ἡσυχίαν ἦγον. νῦν δ’
ὁρῶν τοὺς μὲν συναγορεύοντας οἷς οἱ πολέμιοι προστάττουσι, τοὺς δ’ οὐκ
ἐρρωμένως ἐναντιουμένους, τοὺς δὲ παντάπασιν ἀποσεσιωπηκότας, ἀνέστην
ἀποφανούμενος, ἃ γιγνώσκω περί τούτων, αἰσχρὸν νομίσας, εἰ τὴν ἰδίαν τοῦ
βίου τάξιν διαφυλάττων περιόψομαι τὴν πόλιν ἀνάξια ψηφισαμένην αὑτῆς.
Ἰσοκράτους Ἀρχίδαμος 1-2

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ἐμμένω τινί : μένω πιστός σε κάτι
ποιοῦμαι τήν μεταβολήν : μεταβάλλομαι
ἡσυχίαν ἄγω : ησυχάζω, είμαι φιλήσυχος
ἀποφαίνομαι : λέω τη γνώμη μου
περιοράω - ῶ : ανέχομαι
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το κείμενο
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 20
2. ἐμμεμενηκώς, ἀγορεύειν, ἐναντιουμένους, ἀποφανούμενος, ἀνάξια:
Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5
3. Να βρεθεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου, να χαρακτηριστεί και να
τραπεί στο είδος του προσδοκωμένου. στη συνέχεια να τραπεί στον
πλάγιο λόγο, αφού εξαρτηθεί από τη φράση ¨Ἰσοκράτης ἔφη¨
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5
4. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις του κειμένου:
-τῶν ἡλικιωτῶν : την κλητική του ενικού αριθμού.
-τοσαύτην : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος.
-παρελήλυθα : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα.
-πολλήν : την κλητική του ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος.
-ἐρρωμένως : τον υπερθετικό βαθμό.
-ἐναντιουμένους : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου
χρόνου.
-ἀνέστην : το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
-νομίσας : τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος.
-τάξιν : τη δοτική του ενικού αριθμού.

-περιόψομαι : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄ της ίδιας
φωνής.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10
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