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Διδαγμένο κείμενο
Πλάτωνος Πρωταγόρας 322A – 323A και 324A-C
Α. ᾿Ερωτᾷ οὖν ῾Ερμῆς Δία τίνα οὗν τρόπον δοίη δίκην καί αἰδῶ ἀνθρώποις· «Πότερον ὡς
αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν
πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς
ἀνθρώποις, ἤ ἐπὶ πάντας νείμω;» «᾿Επὶ πάντας», ἔφη ὁ Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων·
οὐ γὰρ ἄν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον
γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον
πόλεως.»
Β. ῎Ενθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως
κτητῆς 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. Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου
ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λόγου
ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται – οὐ γὰρ ἄν τό
γε πραχθὲν ἀγένητον θείη – ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε
αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος 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.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε τη μετάφραση του (Β)
αποσπάσματος: «῎Ενθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται ... καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ».
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β1. Ποιος είναι ο σκοπός της ποινής σύμφωνα με τον Πρωταγόρα;
Μονάδες 10

Β2. Στο πρώτο απόσπασμα ο Δίας προστάζει τον Ερμή να μοιράσει σε όλους τους
ανθρώπους την αιδώ και τη δίκη. Στο δεύτερο απόσπασμα βλέπουμε τη σημασία της
ποινής για όσους δε μετέχουν στην αρετή. Να σχολιάσετε την αντίφαση.
Μονάδες 10
Β3. Η επιβολή των ποινών είναι έγκυρο επιχείρημα για το διδακτό της αρετής;
Μονάδες 10
Β4. Ποιο είναι το αντικείμενο διδασκαλίας του Πρωταγόρα και ποιες είναι οι
επιφυλάξεις που διατυπώνει ο Σωκράτης;
Μονάδες 10
Β5. α) θέμα, δύναμη, μετοχή, διανομή, κόλαση, ελευθερία: Να βρείτε στα
αποσπάσματα που σας δίνονται από μία ομόρριζη λέξη των παραπάνω τύπων.
Μονάδες 6
β) κτείνειν, πραχθέν, ἐννοῆσαι, δοίη: Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό
στη ν.ε. απλό ή σύνθετο για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 4

Αδίδακτο κείμενο
Πλάτων, Γοργίας
Ἀλλ᾿ οἶμαι οἱ τιθέμενοι τοὺς νόμους οἱ ἀσθενεῖς ἄνθρωποί εἰσιν καὶ οἱ πολλοί. Πρὸς
αὑτοὺς οὖν καὶ τὸ αὑτοῖς συμφέρον τούς τε νόμους τίθενται καὶ τοὺς ἐπαίνους
ἐπαινοῦσιν καὶ τοὺς ψόγους ψέγουσιν· ἐκφοβοῦντες τοὺς ἐρρωμενεστέρους τῶν
ἀνθρώπων καὶ δυνατοὺς ὄντας πλέον ἔχειν, ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσιν, λέγουσιν ὡς
αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν, καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων
ζητεῖν ἔχειν· ἀγαπῶσι γὰρ οἶμαι αὐτοὶ ἂν τὸ ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες. Διὰ ταῦτα
δὴ νόμῳ μὲν τοῦτο ἄδικον καὶ αἰσχρὸν λέγεται, τὸ πλέον ζητεῖν ἔχειν τῶν πολλῶν, καὶ
ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν· ἡ δέ γε οἶμαι φύσις αὐτὴ ἀποφαίνει αὐτό, ὅτι δίκαιόν ἐστιν τὸν
ἀμείνω τοῦ χείρονος πλέον ἔχειν καὶ τὸν δυνατώτερον τοῦ ἀδυνατωτέρου.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:





(δυνατοὺς ὄντας) πλέον ἔχειν = να πλεονεκτούν/υπερέχουν
τὸ ἴσον ἔχω = έχω ίσα / τα ίδια δικαιώματα
νόμῳ = κατά συνθήκη / κατά σύμβαση
(τοῦ χείρονος) πλέον ἔχειν = να υπερέχει

 ἀγαπῶσι [εδώ] = είναι ευχαριστημένοι

Γ. Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου.
Μονάδες 20

Γ1.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις:
•
•
•
•
•

οἱ ἀσθενεῖς: την κλητική του ενικού αριθμού του αρσενικού γένους και τη δοτική
ενικού του ουδετέρου γένους
ὄντας: την κλητική του ενικού αριθμού και τη δοτική του πληθυντικού αριθμού
στο γένος που βρίσκεται
πλέον: το επίρρημα στο θετικό βαθμό
τοῦτο: την κλητική του ενικού αριθμού και τη γενική του πληθυντικού αριθμού
του θηλυκού γένους
ἡ φύσις: την κλητική του ενικού αριθμού
Μονάδες 5

Γ1.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις:
•
•
•
•
•

εἰσίν: το γ΄ ενικό της ευκτικής του μέλλοντα και το β΄ ενικό προστακτικής
ενεστώτα
ψέγουσιν: το γ΄ πληθυντικό του παθητικού παρακειμένου
ἔχειν: το γ΄ ενικό της υποτακτικής του αορίστου β΄ και το απαρέμφατο
παρακειμένου στην ίδια φωνή
λέγουσιν: το β΄ ενικό της προστακτικής του αορίστου β΄ και το β΄ ενικό
οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή
καλοῦσιν: ο ίδιος τύπος στο μέλλοντα στην ίδια φωνή και το β΄ ενικό
προστακτικής του παθητικού αορίστου α΄

του

του
της
της

Μονάδες 5

Γ2.α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ἐκφοβοῦντες, τῶν ἀνθρώπων, αἰσχρὸν, τὸ ζητεῖν, ἀδικεῖν, τὸν ἀμείνω.
[Οι λέξεις είναι υπογραμμισμένες στο κείμενο που σας δίνεται.]
Μονάδες 6
Γ2.β. Να αναγνωριστεί ως προς το είδος, την εισαγωγή, την εκφορά και τη χρήση η
δευτερεύουσα πρόταση του αποσπάσματος: «ἡ δέ γε οἶμαι φύσις αὐτὴ ἀποφαίνει
αὐτό, ὅτι δίκαιόν ἐστιν τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος πλέον ἔχειν καὶ τὸν δυνατώτερον
τοῦ ἀδυνατωτέρου».
Μονάδες 4

