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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνος Πρωταγόρας 324a-c
Ἔνθα 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 ἂν 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.
Τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν
οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται·
ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι τῶν
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ἡγουμένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. Ὡς
μὲν οὖν εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ
σκυτοτόμου συμβουλεύοντος τὰ πολιτικὰ, καὶ ὅτι διδακτὸν
καὶ παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ
Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι φαίνεται.
Α. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο
τετράδιό σας το τμήμα: «Οὐδεὶς γὰρ κολάζει ... καὶ
διδακτὸν ἀρετήν».
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β.1. Με βάση το κείμενο που σας δόθηκε, πώς συμβάλλει
η λογική επιβολή της τιμωρίας στην εδραίωση της
δικαιοσύνης;
Μονάδες 10
Β.2. Με ποια λογική επιχειρηματολογία προσπαθεί ο
Πρωταγόρας να αποδείξει το διδακτόν της
αρετής;
Μονάδες 10
Β.3. «Ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ
τιμωροῦνται
καὶ
ἰδίᾳ
καὶ
δημοσίᾳ».
Να
συσχετίσετε την παραπάνω θέση του Πρωταγόρα με
όσα διατυπώνονται στο παρακάτω μεταφρασμένο
κείμενο σχετικά με την πολιτική αρετή.
«Το μάθημα [το οποίο διδάσκω] είναι η
εὐβουλία, η σωστή σκέψη και λήψη αποφάσεων
τόσο για τα θέματα που αφορούν τα οἰκεῖα, την
ιδιωτική ζωή, πώς δηλαδή να διευθετεί κανείς με
τον καλύτερο τρόπο τα ζητήματα του οἴκου του,
όσο και για τα θέματα που αφορούν την πόλη,
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ώστε να είναι κανείς όσο γίνεται πιο ικανός να
πράξει και να μιλήσει για τα πολιτικά θέματα».
«Άραγε», είπα εγώ [δηλ. ο Σωκράτης, που
αφηγείται τη συζήτησή του σε τρίτο φίλο του],
«παρακολουθώ σωστά τα λεγόμενά σου; Γιατί
απ’ ό,τι καταλαβαίνω , μιλάς για την πολιτική
τέχνη και εννοείς πως αναλαμβάνεις να κάνεις
τους άνδρες ἀγαθοὺς πολίτες».
Μονάδες 10
Β.4. Ο σχολιασμός ποιητικών κειμένων ως μέθοδος
έκθεσης των απόψεων του Πρωταγόρα.
Μονάδες 10
Β . 5 . Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε
στο τετράδιό σας μια λέξη του κειμένου
ετυμολογικά συγγενή:
απόκτημα,
εικασία.

ανόητος,

ηγέτης,

παράδοξος,
Μονάδες 10

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξ ε ν ο φ ῶ ν τ ο ς Ἀ π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α Β 1. 27-28
Καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἑτέρα γυνὴ προσελθοῦσα εἶπε· καὶ ἐγὼ
ἥκω πρὸς σέ, ὦ Ἡράκλεις, εἰδυῖα τοὺς γεννήσαντάς σε καὶ
τὴν φύσιν τὴν σὴν ἐν τῇ παιδείᾳ καταμαθοῦσα· ἐξ ὧν
ἐλπίζω, εἰ τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὸν τράποιο, σφόδρ’ ἄν σε τῶν
καλῶν καὶ σεμνῶν ἐργάτην ἀγαθὸν γενέσθαι καὶ ἐμὲ ἔτι
πολὺ ἐντιμοτέραν καὶ ἐπ’ ἀγαθοῖς διαπρεπεστέραν φανῆναι.
Οὐκ ἐξαπατήσω δέ σε προοιμίοις ἡδονῆς, ἀλλ’ ᾗπερ οἱ θεοὶ
διέθεσαν τὰ ὄντα διηγήσομαι μετ’ ἀληθείας. Τῶν γὰρ ὄντων
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ἀγαθῶν καὶ καλῶν οὐδὲν ἄνευ πόνου καὶ ἐπιμελείας θεοὶ
διδόασιν ἀνθρώποις.
Γ.1.

Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείμενο.
Μονάδες 20

Γ.2.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται
για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
προσελθοῦσα:

το β΄ ενικό προστακτικής του ίδιου
χρόνου στην ίδια φωνή.

σέ:

τη δοτική πληθυντικού.

εἰδυῖα:

το γ΄ ενικό
ενεστώτα.

τῶν καλῶν:

την
αιτιατική
πληθυντικού
στο
συγκριτικό βαθμό του ίδιου γένους.

ὧν:

τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού
γένους.

ἐλπίζω:

το γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής μέλλοντα
της ίδιας φωνής.

τράποιο:

το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην
ίδια φωνή.

ἐργάτην:

την κλητική ενικού.

πρόσωπο

οριστικής

διαπρεπεστέραν: την αιτιατική ενικού του ίδιου γένους
στο θετικό βαθμό.
φανῆναι:

τη μετοχή του θηλυκού γένους στη
γενική ενικού του ίδιου χρόνου στην
ίδια φωνή.
Μονάδες 10
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Γ.3.α. Να αναγνωρισθούν
κειμένου.

συντακτικώς

οι

μετοχές

του

Μονάδες 6

Γ.3.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω:
τὴν σὴν, τῶν καλῶν, γενέσθαι, ἐντιμοτέραν.
Μονάδες 4
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και το φωτοαντίγραφο.
3. Να μεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγμένο
κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
5. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά την
έναρξη της εξέτασης.
ΤΥΧΗι ΑΓΑΘΗι
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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