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ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ  Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Μεηὰ ηαῦηα δή, εἶπνλ,  ἀπείθαζνλ  ηνηνύηῳ πάζεη ηὴλ ἡκεηέξαλ θύζηλ παηδείαο ηε πέξη θαὶ 

ἀπαηδεπζίαο. Ἰδὲ γὰξ ἀλζξώπνπο νἷνλ ἐλ θαηαγείῳ νἰθήζεη ζπειαηώδεη,  ἀλαπεπηακέλελ πξὸο 

ηὸ θῶο ηὴλ εἴζνδνλ ἐρνύζῃ καθξὰλ παξὰ πλ ηὸ ζπήιαηνλ, ἐλ ηαύηῃ ἐθ παίδσλ ὄληαο ἐλ 

δεζκνῖο θαὶ ηὰ ζθέιε θαὶ ηνὺο αὐρέλαο, ὥζηε κέλεηλ ηε αὐηνὺο εἴο ηε ηὸ πξόζζελ κόλνλ ὁξλ, 

θύθιῳ δὲ ηὰο θεθαιὰο ὑπὸ ηνῦ δεζκνῦ ἀδπλάηνπο πεξηάγεηλ, θῶο δὲ αὐηνῖο ππξὸο ἄλσζελ θαὶ 

πόξξσζελ θαόκελνλ ὄπηζζελ αὐηῶλ, κεηαμὺ δὲ ηνῦ ππξὸο θαὶ ηῶλ δεζκσηῶλ ἐπάλσ ὁδόλ, 

παξ’ ἣλ ἰδὲ ηεηρίνλ παξῳθνδνκεκέλνλ, ὥζπεξ ηνῖο ζαπκαηνπνηνῖο  πξὸ ηῶλ ἀλζξώπσλ 

πξόθεηηαη ηὰ παξαθξάγκαηα, ὑπὲξ ὧλ ηὰ ζαύκαηα δεηθλύαζηλ. 

Ὅξα ηνίλπλ παξὰ ηνῦην ηὸ ηεηρίνλ θέξνληαο ἀλζξώπνπο ζθεύε ηε παληνδαπὰ ὑπεξέρνληα ηνῦ 

ηεηρίνπ θαὶ ἀλδξηάληαο θαὶ ἄιια δῷα ιίζηλά ηε θαὶ μύιηλα θαὶ παληνῖα εἰξγαζκέλα, νἷνλ εἰθὸο 

ηνὺο κὲλ θζεγγνκέλνπο, ηνὺο δὲ ζηγῶληαο ησλ παξαθεξόλησλ. 

Ἄηνπνλ, ἔθε, ιέγεηο εἰθόλα θαὶ δεζκώηαο ἀηόπνπο. 

Ὁκνίνπο ἡκῖλ, ἦλ δ’ ἐγώ. 

Τί δέ; Τόδε νὐθ εἰθόο, ἦλ δ’ ἐγώ, θαὶ ἀλάγθε ἐθ ηῶλ πξνεηξεκέλσλ, κήηε ηνὺο ἀπαηδεύηνπο 

θαὶ ἀιεζείαο ἀπείξνπο ἱθαλῶο ἄλ πνηε πόιηλ ἐπηηξνπεῦζαη, κήηε ηνὺο ἐλ παηδείᾳ ἐσκέλνπο 

δηαηξίβεηλ δηὰ ηέινπο, ηνὺο κὲλ ὅηη ζθνπὸλ ἐλ ηῷ βίῳ νὐθ ἔρνπζηλ ἕλα, νὗ ζηνραδνκέλνπο δεῖ 

ἅπαληα πξάηηεηλ ἃ ἂλ πξάηησζηλ ἰδίᾳ ηε θαὶ δεκνζίᾳ, ηνὺο δὲ ὅηη ἑθόληεο εἶλαη νὐ πξάμνπζηλ, 

ἡγνύκελνη ἐλ καθάξσλ λήζνηο δῶληεο ἔηη ἀπῳθίζζαη; 

Ἀιεζῆ, ἔθε. 

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. 

 

Παραηηρήζεις 

Α. Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

1. Τνλ εθθξαζηηθό ηξόπν ηεο αιιεγνξίαο δειώλνπλ ηα: 

α) ἰδέ, ἀπείθαζνλ 

β) ἐλ θαηαγείῳ νἰθήζεη ζπειαηώδε 

γ) ὁκνίνπο ἡκῖλ 

2. «ὥζπεξ ηνῖο ζαπκαηνπνηνῖο πξὸ ηῶλ ἀλζξώπσλ πξόθεηηαη ηὰ παξαθξάγκαηα, ὑπὲξ 

ὧλ ηὰ ζαύκαηα δεηθλύαζηλ».: 

α) είλαη παξνκνίσζε θαη ιεηηνπξγηθό ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο 
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β) είλαη παξνκνίσζε θαη  ζπκπιεξσκαηηθό ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο 

3. Σηε θξάζε «πξὸ ηῶλ ἀλζξώπσλ», νη άλζξσπνη είλαη: 

α) νη δεζκώηεο 

β) νη ζεαηέο 

γ) νη ζαπκαηνπνηνί 

4. Σην παξαπάλσ απόζπαζκα νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζπήιαην είλαη : 

α) νη δεζκώηεο, νη ζαπκαηνπνηνί θαη νη «θέξνληεο» 

β) νη δεζκώηεο θαη νη «θέξνληεο» 

γ) νη δεζκώηεο, νη απειεύζεξνη δεζκώηεο θαη νη «θέξνληεο» 

5. Ο θηιόζνθνο ιέγνληαο «κήηε ηνὺο ἀπαηδεύηνπο θαὶ ἀιεζείαο ἀπείξνπο ἱθαλῶο ἄλ 

πνηε πόιηλ ἐπηηξνπεῦζαη»: 

α) αζθεί θξηηηθή ζην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα ηεο επνρήο ηνπ 

β) αλαθέξεηαη ζηελ ηδαληθή πνιηηεία 

 

Β1.  Πνηα ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δεζκώηεο θαη «ηνὺο ἀπαηδεύηνπο θαὶ ἀιεζείαο ἀπείξνπο» 

ζύκθσλα κε ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη; 

Β2.  Πνηνπο αθνξά ην «ἔηη ἀπῳθίζζαη» θαη πνηα ε ζρέζε ηνπ κε ην  «κή ἐπηηξέπεηλ» ζηελ 

πιαησληθή Πνιηηεία; 

Β3. Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

1. Ο Πιάησλ παξνκνηάδεη ηελ πόιε κε αθπβέξλεην ζθάθνο. O ηδηνθηήηεο απηνύ ηνπ 

ζθάθνπο παξνκνηάδεηαη κε ηνπο: 

α) δεκαγσγνύο 

β) δεκηνπξγνύο 

γ) θύιαθεο 

2. «ην ηά αὑηνῦ πξάηηεηλ» ζεκαίλεη: 

α)  ν θαζέλαο λα πξάηηεη κε απηνέιεγρν 

β)  ν θαζέλαο λα πξάηηεη απηό γηα ην νπνίν είλαη πιαζκέλνο 

γ)  ν θαζέλαο λα πξάηηεη απηό πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί 

3. Σηελ ηδαληθή πνιηηεία ηελ επηβνιή ηεο ηάμεο επσκίδνληαη: 

α) νη δεκηνπξγνί 
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β)  νη θύιαθεο επίθνπξνη 

γ) νη θύιαθεο βαζηιείο 

 

Β4. α) Να αληηζηνηρήζεηε ην θαζέλα από ηα παξαθάησ ξήκαηα ηεο ζηήιεο Α κε ηε ζεκαζία 

πνπ έρνπλ κέζα ζην θείκελν ηεο ζηήιεο Β.  

Α Β 

α. πξόθεηηαη 

β.  ζηνράδνκαη 

γ.  ἐπηηξέπσ 

δ.  δηαηξίβσ 

1. γίλεηαη ιόγνο 

2. θαηαβάιισ πξνζπάζεηα 

3.  βξίζθεηαη  κπξνζηά 

4.  ζθέθηνκαη βαζηά 

5.  αθήλσ, δίλσ ηελ άδεηα 

6.  αθήλσ θαηά κέξνο 

7.  απαζρνινύκαη 

8.  ζπρλάδσ 

 

β) Να επηιέμεηε έλα από ηα παξαπάλσ ξήκαηα πνπ λα έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία ζην θείκελν θαη 

ζηα λέα ειιεληθά θαη λα ζρεκαηίζεηε κε απηό (ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν θαη πξόζσπν) κία 

πεξίνδν ιόγνπ. 

 

Β5. Τν πνίεκα ηνπ Παπιόπνπινπ, πνπ αθνινπζεί απνηειεί κηα αιιεγνξία ζηελ νπνία ε 

πόξηα ζπκβνιίδεη ηελ είζνδν ζηελ αθεξεκέλε έλλνηα ηεο πνίεζεο (ηδέα ηεο πνίεζεο). 

α) Πνηεο νκνηόηεηεο εληνπίδεηε ζηελ πνξεία ησλ πνηεηώλ θαη ησλ απειεύζεξσλ δεζκσηώλ 

πξόο ην «θῶο» ( ηελ ηδέα ηεο πνίεζεο θαη ηνπ αγαζνύ αληίζηνηρα); 

β) Πνηεο δηαθνξέο εληνπίδεηε αλάκεζα ζηνπο πξαγκαηηθνύο πνηεηέο θαη ηνπο θηινζόθνπο ηεο 

ηδαληθήο πνιηηείαο; 

 

Γιώργης Πασλόποσλος «Σα Ανηικλείδια» 

  

Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. 

Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ 
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ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε. Όκσο κεξηθνί 

θάηη βιέπνπλ, ην κάηη ηνπο αξπάδεη θάηη 

θαη καγεκέλνη πεγαίλνπλε λα κπνπλ. 

Η πόξηα ηόηε θιείλεη. Χηππάλε κα θαλείο 

δελ ηνπο αλνίγεη. Ψάρλνπλε γηα ην θιεηδί. 

Καλείο δελ μέξεη πνηνο ην έρεη. Αθόκε 

θαη ηε δσή ηνπο θάπνηε ραιάλε κάηαηα 

γπξεύνληαο ην κπζηηθό λα ηελ αλνίμνπλ. 

Φηηάρλνπλ αληηθιείδηα. Πξνζπαζνύλ. 

Η πόξηα δελ αλνίγεη πηα. Γελ άλνημε πνηέ 

γηα όζνπο κπόξεζαλ λα ηδνύλ ζην βάζνο. 

Ίζσο ηα πνηήκαηα πνπ γξάθηεθαλ 

από ηόηε πνπ ππάξρεη ν θόζκνο 

είλαη κηα αηέιεησηε αξκαζηά αληηθιείδηα 

γηα λ’ αλνίμνπκε ηελ πόξηα ηεο Πνίεζεο. 

  

Μα ε Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. 

 

 

 

Β. ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Ο Κιέωλ, έρνληαο καδί ηνπ αζελαϊθέο θαη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο, πιεξνθνξείηαη γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθόηαλ ε Τνξώλε θαη απνθαζίδεη λα επηηεζεί κε ην πεδηθό ηνπ. 

 

Κιέσλ δὲ Ἀζελαίνπο πείζαο ἐο ηὰ ἐπὶ Θξᾴθεο ρσξία ἐμέπιεπζε κεηὰ ηὴλ ἐθερεηξίαλ, 

Ἀζελαίσλ κὲλ ὁπιίηαο ἔρσλ δηαθνζίνπο θαὶ ρηιίνπο θαὶ ἱππέαο ηξηαθνζίνπο, ηῶλ δὲ μπκκάρσλ 

πιείνπο, λαῦο δὲ ηξηάθνληα.  Σρὼλ δὲ ἐο Σθηώλελ πξῶηνλ ἔηη πνιηνξθνπκέλελ θαὶ πξνζιαβὼλ 

αὐηόζελ ὁπιίηαο ηῶλ θξνπξῶλ, θαηέπιεπζελ ἐο ηὸλ Κσθὸλ ιηκέλα ηῶλ Τνξσλαίσλ ἀπέρνληα 

νὐ πνιὺ ηῆο πόιεσο.  ἐθ δ᾽ αὐηνῦ, αἰζζόκελνο ὑπ᾽ αὐηνκόισλ ὅηη νὔηε Βξαζίδαο ἐλ ηῇ 

Τνξώλῃ νὔηε νἱ ἐλόληεο ἀμηόκαρνη εἶελ, ηῇ κὲλ ζηξαηηᾶ ηῇ πεδῇ ἐρώξεη ἐο ηὴλ πόιηλ, λαῦο δὲ 

πεξηέπεκςε δέθα ἐο ηὸλ ιηκέλα πεξηπιεῖλ.  Καὶ πξὸο ηὸ πεξηηείρηζκα πξῶηνλ ἀθηθλεῖηαη, ὃ 

πξνζπεξηέβαιε ηῇ πόιεη ὁ Βξαζίδαο ἐληὸο βνπιόκελνο πνηῆζαη ηὸ πξνάζηεηνλ, θαὶ δηειὼλ 
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ηνῦ παιαηνῦ ηείρνπο κίαλ αὐηὴλ ἐπνίεζε πόιηλ.  Βνεζήζαληεο δὲ ἐο αὐηὸ Παζηηειίδαο ηε ὁ 

Λαθεδαηκόληνο ἄξρσλ θαὶ ἡ παξνῦζα θπιαθὴ πξνζβαιόλησλ ηῶλ Ἀζελαίσλ ἠκύλνλην. Καὶ 

ὡο ἐβηάδνλην θαὶ αἱ λῆεο ἅκα πεξηέπιενλ αἱ ἐο ηὸλ ιηκέλα πεξηπεκθζεῖζαη, δείζαο ὁ 

Παζηηειίδαο κὴ αἵ ηε λῆεο θζάζσζη ιαβνῦζαη ἐξῆκνλ ηὴλ πόιηλ θαὶ ηνῦ ηεηρίζκαηνο 

ἁιηζθνκέλνπ ἐγθαηαιεθζῇ, ἀπνιηπὼλ αὐηὸ δξόκῳ ἐρώξεη ἐο ηὴλ πόιηλ. 

 

Παραηηρήζεις 

1. Να κεηαθξαζηεί ζηα λέα ειιεληθά ην απόζπαζκα «Σρὼλ δὲ ἐο Σθηώλελ πξῶηνλ …. ἐο ηὸλ 

ιηκέλα πεξηπιεῖλ». 

 

2.    α. Πνηεο πιεξνθνξίεο έιαβε ν Κιέσλ γηα ηελ Τνξώλε; 

β. Πώο αληέδξαζε ν Σπαξηηάηεο Παζηηειίδαο ζηελ επίζεζε ηνπ Αζελαίνπ ζηξαηεγνύ; 

 

3.     α. Να θάλεηε πιήξε γξακκαηηθή αλαγλώξηζε ζηνπο αθόινπζνπο όξνπο ηνπ 

θεηκέλνπ: πείζαο, λαῦο, αὐηὴλ, ιαβνῦζαη 

β. Να γίλεη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ζηα ξήκαηα: ἐμέπιεπζε, ἀθηθλεῖηαη 

γ. πξνζβαιόληωλ: λα θιηζεί ε κεηνρή ζειπθνύ γέλνπο ζε εληθό, δηαηεξώληαο ηνλ ρξόλν θαη ηε 

θσλή 

 

4. α. «Κιέωλ δὲ Ἀζελαίνπο πείζαο ἐο ηὰ ἐπὶ Θξᾴθεο ρωξία ἐμέπιεπζε κεηὰ ηὴλ ἐθερεηξίαλ, 

Ἀζελαίωλ κὲλ ὁπιίηαο ἔρωλ δηαθνζίνπο θαὶ ρηιίνπο θαὶ ἱππέαο ηξηαθνζίνπο, ηῶλ δὲ μπκκάρωλ 

πιείνπο, λαῦο δὲ ηξηάθνληα.  Σρὼλ δὲ ἐο Σθηώλελ πξῶηνλ ἔηη πνιηνξθνπκέλελ θαὶ πξνζιαβὼλ 

αὐηόζελ ὁπιίηαο ηῶλ θξνπξῶλ, θαηέπιεπζελ ἐο ηὸλ Κωθὸλ ιηκέλα ηῶλ Τνξωλαίωλ ἀπέρνληα 

νὐ πνιὺ ηῆο πόιεωο» Να εληνπίζεηε θαη λα αλαγλσξίζεηε ζην απόζπαζκα ηνπο εκπξόζεηνπο 

επηξξεκαηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο. 

 

β. Να γίλεη πιήξεο ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε ηεο δεπηεξεύνπζαο πξόηαζεο ηνπ θεηκέλνπ «ὅηη 

νὔηε Βξαζίδαο ἐλ ηῇ Τνξώλῃ». 

 

 

 

 


