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∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α
Ὅτι μὲν οὖν πάντ’ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περὶ
ταύτης τῆς ἀρετῆς σύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσθαι παντὶ μετεῖναι
αὐτῆς, ταῦτα λέγω· ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ φύσει ἡγοῦνται εἶναι
οὐδ’ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ἀλλὰ διδακτόν τε καὶ ἐξ ἐπιμελείας
παραγίγνεσθαι ᾧ ἂν παραγίγνηται, τοῦτό σοι μετὰ τοῦτο
πειράσομαι ἀποδεῖξαι. Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ
ἔχειν ἄνθρωποι φύσει ἢ τύχῃ, οὐδεὶς θυμοῦται οὐδὲ νουθετεῖ
οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ
τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ’ ἐλεοῦσιν· οἷον τοὺς αἰσχροὺς ἢ σμικροὺς
ἢ ἀσθενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν
ποιεῖν; Ταῦτα μὲν γὰρ οἶμαι ἴσασιν ὅτι φύσει τε καὶ τύχῃ
τοῖς ἀνθρώποις γίγνεται, τὰ καλὰ καὶ τἀναντία τούτοις· 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 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 ἀρετὴν.
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Α.

Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασμα : «Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται
ἀλλήλους ... τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς.»
Μονάδες 10
Β.1. Πώς αντιμετωπίζονται , σύμφωνα με τον Πρωταγόρα,
οι άνθρωποι που έχουν ελαττώματα «φύσει ή τύχῃ»;
Μονάδες 10
Β.2. Γιατί η επιβολή της τιμωρίας αποδεικνύει , σύμφωνα
με τον Πρωταγόρα, ότι η αρετή είναι διδακτή;
Μονάδες 10
Β.3. «ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας ... νουθετήσεις.»
Συνδυάζοντας το παραπάνω απόσπασμα με το
μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί, να εντοπίσετε
τον σκοπό της αγωγής και να αναφέρετε τα μέσα με τα
οποία αυτός επιδιώκεται.
«Στην πραγματικότητα, αρχίζουν από την παιδική
ηλικία να διδάσκουν και να νουθετούν, συνεχίζοντας
για όλη τη ζωή. Αμέσως μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει
ένα παιδί τι του λένε, και η παραμάνα του και η μητέρα
του και ο παιδαγωγός του και ο ίδιος ο πατέρας του
αγωνίζονται γι’ αυτό το πράγμα, για το πώς δηλαδή θα
βελτιωθεί το αγόρι, διδάσκοντάς το για κάθε του πράξη
και για κάθε του λόγο και εξηγώντας του ότι αυτό είναι
δίκαιο και το άλλο άδικο, και ότι αυτό είναι καλό και
το άλλο αισχρό, και αυτό όσιο και εκείνο ανόσιο, και
ότι αυτά πρέπει να τα κάνεις και αυτά να μην τα
κάνεις. Κι όταν ακούει με τη θέλησή του, πάει καλά.
Εάν όμως δεν υπακούει, τότε, με τις απειλές και τα
χτυπήματα το “ισιώνουν”, σαν δέντρο που λυγίζει και
γέρνει. Κι ύστερα, όταν το στέλνουν στους δασκάλους,
δίνουν εντολή να επιμεληθεί ο δάσκαλος περισσότερο
την εὐκοσμία των παιδιών, παρά τα γράμματα και τη
μουσική. Και οι δάσκαλοι άλλωστε γι’ αυτό φροντίζουν
κυρίως. Και μόλις τα αγόρια μάθουν τα γράμματα και
είναι σε θέση στο εξής να καταλάβουν ένα γραπτό
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κείμενο, όπως μέχρι τώρα καταλάβαιναν τον προφορικό
λόγο, τα βάζουν, καθισμένα στα θρανία τους, να
διαβάζουν δυνατά τα ποιήματα των μεγάλων ποιητών
και τα αναγκάζουν να μάθουν απέξω αυτά τα έργα, στα
οποία υπάρχουν πολλές συμβουλές, αλλά και αναλύσεις
για τα πράγματα, και ἔπαινοι και ἐγκώμια για τους
αρχαίους ήρωες, προκειμένου το αγόρι να θελήσει να
τους μιμηθεί και να έχει διάθεση να γίνει παρόμοιος.»
Μονάδες 10
Β.4. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα;
Μονάδες 10
Β.5. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ετυμολογικά
συγγενείς λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής,
απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις του κειμένου:
ἡγοῦνται , ποιεῖν, ἀσκήσεως, κτητῆς, διδάξει.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Α, Ι 10-12
Ἀλλὰ μὴν ἐκεῖνός γε ἀεὶ μὲν ἦν ἐν τῷ φανερῷ· πρῴ τε
γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ᾔει καὶ
πληθούσης ἀγορᾶς ἐκεῖ φανερὸς ἦν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀεὶ τῆς
ἡμέρας ἦν ὅπου πλείστοις μέλλοι συνέσεσθαι· καὶ ἔλεγε μὲν
ὡς τὸ πολύ, τοῖς δὲ βουλομένοις ἐξῆν ἀκούειν. Οὐδεὶς δὲ
πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε
πράττοντος εἶδεν οὔτε λέγοντος ἤκουσεν. Οὐδὲ γὰρ περὶ
τῆς τῶν πάντων φύσεως, ᾗπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι,
διελέγετο σκοπῶν ὅπως ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν
κόσμος ἔχει καὶ τίσιν ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται τῶν
οὐρανίων, ἀλλὰ καὶ τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα
μωραίνοντας ἀπεδείκνυε.
πρῴ = πρωί, νωρίς
συνέσεσθαι = να συναναστραφεί
τίσιν ἀνάγκαις = σύμφωνα με ποιους φυσικούς νόμους.
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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:
ἔλεγε:
το γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου
στην ίδια φωνή.
πλείστοις:
τη δοτική πληθυντικού του συγκριτικού
βαθμού στο ίδιο γένος.
ἀκούειν:
το β΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου στην
ίδια φωνή.
ἀσεβὲς:
την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους.
εἶδεν:
το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής
ενεστώτα στην ίδια φωνή.
φύσεως:
τη δοτική ενικού.
σκοπῶν:
το απαρέμφατο ενεστώτα στη μέση φωνή.
ἔχει:
το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο παρατατικού στην
ίδια φωνή.
τίσιν:
την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος.
τοιαῦτα:
τη γενική ενικού στο αρσενικό γένος.
Μονάδες 10
Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία
των παρακάτω όρων:
ἀεὶ, φανερὸς, λέγοντος, τῶν ἄλλων, ὑπὸ τῶν
σοφιστῶν, ἕκαστα.
Μονάδες 6
β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα
παρακάτω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς
το είδος τους:
εἶδεν, ἔχει.
Μονάδες 4
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

3.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
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 τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.

Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.

5.

Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

2.

7.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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