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1. Διδαγμένο κείμενο : Πλάτωνος, Πρωταγόρας (323 Ε -  324 Α - C ) 

 

ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, 

ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ γίγνονται 

καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. ὧν ἐστιν ἓν καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην 

πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς. 

ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτη-

τῆς οὔσης. εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε 

δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. οὐ-

δεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδί-

κησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολά-

ζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται–οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγέ-

νητον θείη–ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλ-

λος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα. καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι 

ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ 

τιμωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι 

οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα ᾿Αθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται· ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν 

λόγον καὶ ᾿Αθηναῖοί εἰσι τῶν ἡγουμένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. ὡς 

μὲν οὖν εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόμου συμβουλεύο-

ντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί 

σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι φαίνεται. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / 
ΤΑΞΗ : 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA O.Π. / Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2018 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή απάντηση: 

I. Ο Πρωταγόρας θεωρεί  την αδικία και την ασέβεια: 

α)  έμφυτες ιδιότητες  β) επίκτητες ιδιότητες  γ) τυχαίες ιδιότητες δ) δώρα του Δία 

II. Ο σοφιστής πιστεύει ότι ο σκοπός της τιμωρίας είναι: 

α)  ο σωφρονισμός  β) ο παραδειγματισμός γ)  ο σωφρονισμός και ο παραδειγματισμός 

δ) η εκδίκηση 

III. Το ρήμα  « τιμωροῦμαι » , σύμφωνα με τον Αριστοτέλη,  σημαίνει: 

α) τιμωρώ για ικανοποίηση του αδικηθέντος β) τιμωρώ για σωφρονισμό γ) αποβλέπω 

στην τιμωρία του αδικήσαντος δ) κολάζω 

IV. Στα συμπεράσματα του ο Πρωταγόρας αναφέρει ως αποδεκτούς συμβούλους 

στα πολιτικά ζητήματα: 

 α) τον τσαγκάρη και τον χαλκουργό β) τον χαλκουργό και τον κτηνοτρόφο γ) τον 

χαλκουργό και τον οικοδόμο δ)τον χαλκουργό και τον αυλητή. 

V. Ο όρος «λόγος» στον Πρωταγόρα σημαίνει: 

α) ο έναρθρος λόγος β) η διάνοια γ) η λογική δ) όλα τα προηγούμενα  

                                                                                                                                            (10 μονάδες) 

 

2. «ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώ-

ποις, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ 

γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις»: Να καταγράψετε τους τρόπους 

μετάδοσης της αρετής και να τους σχολιάσετε. 

                                                                                                                                            (10 μονάδες) 

 

3. « Δι’ ἄλλο δεν ἐπιβάλλονται αἱ ποιναί, παρά νά ἐμποδίσωσι  τόν ἔνοχον να 

προξενήση νέας βλάβας εἰς τούς συμπολίτας του καί νά μακρύνωσι τούς λοιπούς 

ἀπό τήν μίμησιν  αὐτοῦ.  Βεκκαρίου, Περί αδικημάτων και ποινών,  1802, 

μετάφραση: Αδαμάντιου Κοραή» : Το απόσπασμα αναφέρεται στην άποψη που 

διατύπωσε ο Ιταλός  διαφωτιστής  Μπεκκαρία για τον σκοπό της ποινής. Ποια είναι η 

άποψη του Πρωταγόρα για το ίδιο  ζήτημα; 

                                                                                                                                           (10 μονάδες) 

 

4. Χαρακτηρίστε ως σωστές («Σ») ή λανθασμένες («Λ») τις παρακάτω προτάσεις : 

α. Μαιευτική είναι η προσπάθεια να εξαχθεί η Σωκρατική άποψη από τον αντίπαλο. 

β. 220  ηλικιωμένοι «Ηλιασταί» έκριναν τον Σωκράτη ένοχο. 
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γ. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του, ο Πλάτωνας κατέφυγε στον φιλόσοφο Ευκλείδη. 

δ. Η Ακαδημία λειτούργησε για 900 χρόνια. 

ε. Ο Καλλίας και ο Αλκιβιάδης ήταν μαθητές του Σωκράτη. 

                                                                                                                                           (10 μονάδες) 
 
 
5.  α) Να αντιστοιχίσετε τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις: 
 

1.παρεληλυθότος Α. παρασκευή 

2.θείη Β. παρόραμα 

3.ἰδὼν Γ. παράθεση 

4.παρασκευαστὸν Δ. παρέλευση 

                                                                                                                                             (8 μονάδες) 
 

        β) δόξαν: να γράψετε  μία περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά χρησιμοποιώντας τον 

όρο (σε οποιαδήποτε πτώση) με διαφορετική  σημασία από αυτή που έχει στο κείμενο.   

                                                                                                                                             (2 μονάδες) 

 

6. Στο μεταφρασμένο παράλληλο κείμενο που ακολουθεί καταγράφονται τα 

συμπεράσματα    του  Σωκράτη για  την αρετή. Να τα συγκρίνετε με τα αντίστοιχα   του 

Πρωταγόρα στο  πρωτότυπο απόσπασμα. 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 « Όταν όμως πρέπει να αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της πόλεως, 
σηκώνεται και δίνει τις συμβουλές του γι' αυτό εξίσου και ο οικοδόμος, και ο σιδεράς, και 
ο έμπορος ή ο ναυτικός, και ο πλούσιος, και ο φτωχός, και αυτός που είναι από μεγάλο 
γένος, και αυτός που δεν είναι από κάποια γενιά σπουδαία. Και κανένας δεν τους ψέγει 
γι' αυτό, όπως τους προηγούμενους: γιατί εσύ, χωρίς να έχεις διδαχτεί από πουθενά αυτό 
το πράγμα και χωρίς να έχεις δάσκαλο σ' αυτό το θέμα, θέλεις τώρα να δώσεις και 
συμβουλές. Άρα, είναι προφανές πως δεν θεωρούν ότι το πράγμα αυτό είναι κάτι που 
διδάσκεται.» 
                                                                                                                                           (10 μονάδες ) 

 

 

2.ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   (Ἰσοκράτους Ἑλένης ἐγκώμιον ΙΘ, 39-41) 

 

Ο Ισοκράτης έγραψε τον λόγο αυτόν κατά τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας του στη σχολή 

του και αντιπαρατίθεται στους ανταγωνιστές του επιδεικνύοντας τις ρητορικές του 

ικανότητες. Στο απόσπασμα, μετά τον θάνατό του  ήρωα Θησέα, που  νικήθηκε από την 

ομορφιά της Ελένης, πολλοί ήταν αυτοί που διεκδίκησαν την αγάπη της. 
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Μετὰ γὰρ τὴν Θησέως εἰς Ἅιδου κατάβασιν, ἐπανελθούσης αὐτῆς εἰς 

Λακεδαίμονα καὶ πρὸς τὸ μνηστεύεσθαι λαβούσης ἡλικίαν, ἅπαντες οἱ τότε 

βασιλεύοντες καὶ δυναστεύοντες τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχον περὶ αὐτῆς· ἐξὸν 

γὰρ αὐτοῖς λαμβάνειν ἐν ταῖς αὐτῶν πόλεσι γυναῖκας τὰς πρωτευούσας, 

ὑπεριδόντες τοὺς οἴκοι γάμους ἦλθον ἐκείνην μνηστεύσοντες. Οὔπω δὲ 

κεκριμένου τοῦ μέλλοντος αὐτῇ συνοικήσειν, ἀλλ’ ἔτι κοινῆς τῆς τύχης 

οὔσης, οὕτω πρόδηλος ἦν ἅπασιν ἐσομένη περιμάχητος, ὥστε συνελθόντες 

πίστεις ἔδοσαν ἀλλήλοις ἦ μὴν βοηθήσειν, εἴ τις ἀποστεροίη τὸν ἀξιωθέντα 

λαβεῖν αὐτήν, νομίζων ἕκαστος τὴν ἐπικουρίαν ταύτην αὑτῷ 

παρασκευάζειν.  Τῆς μὲν οὖν ἰδίας ἐλπίδος πλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς ἅπαντες 

ἐψεύσθησαν, τῆς δὲ κοινῆς δόξης ἧς ἔσχον περὶ ἐκείνης οὐδεὶς αὐτῶν 

διήμαρτεν.  

Λεξιλόγιο 

ὑπερορῶ: περιφρονώ 

 ἦ μὴν  : αλήθεια , πράγματι  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

i. Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά το  απόσπασμα: «Μετὰ γὰρ τὴν Θησέως……… 

ἐκείνην μνηστεύσοντες» .    

                                                                                                                                           (10 μονάδες) 

 

ii. Σε ποια συμφωνία κατέληξαν οι μνηστήρες της Ελένης και για ποιο λόγο;  

                                                                                                                                           (10 μονάδες) 

 

iii. α.  «Τῆς μὲν οὖν ἰδίας ἐλπίδος πλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς ἅπαντες ἐψεύσθησαν, τῆς δὲ κοινῆς 

δόξης ἧς ἔσχον περὶ ἐκείνης οὐδεὶς αὐτῶν διήμαρτεν» : να γράψετε τη δοτική  ενικού των 
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υπογραμμισμένων όρων  και να μεταφέρετε τα ρήματα στον ίδιο τύπο του  ενεστώτα και 

του παρατατικού . 

                                                                                                                                           (10 μονάδες) 

       

       

iv. α. « Μετὰ γὰρ τὴν Θησέως εἰς Ἅιδου κατάβασιν, ἐπανελθούσης αὐτῆς εἰς 

Λακεδαίμονα καὶ πρὸς τὸ μνηστεύεσθαι λαβούσης ἡλικίαν, ἅπαντες οἱ τότε 

βασιλεύοντες καὶ δυναστεύοντες τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχον περὶ αὐτῆς» : να 

αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους. 

      β. ἐπανελθούσης: να αντικαταστήσετε την μετοχή με την αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση. 

                                                                                                                                           (10 μονάδες) 


