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ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΠΕΝΤΕ  (5) 
 

1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. 
Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-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 ἡγουμένων παρασκευαστὸν  
εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν .  Ὡς μὲν οὖν εἰκότως  
ἀποδέχονται  οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόμου 
συμβουλεύοντος  τὰ πολιτικά , καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ  
παρασκευαστὸν  ἡγοῦνται ἀρετήν , ἀποδέδεικταί  σοι , ὦ 
Σώκρατες , ἱκανῶς , ὥς γέ μοι φαίνεται .  
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Να απαντήσετε  στα παρακάτω : 

Α) Από το κείμενο , που σας δίνεται , να μεταφράσετε  στη 
νέα ελληνική γλώσσα το απόσπασμα :  «Οὐδεὶς γὰρ 
κολάζει ... καὶ διδακτὸν  ἀρετήν» . 

Μονάδες 10 
 

Β1) Ποιος είναι ο σκοπός  της τιμωρίας σύμφωνα  με το 
κείμενο .  

Μονάδες 10 
 

Β2) Να αναφέρετε  πώς συνδέεται  η επιβολή της τιμωρίας 
με τη θέση του Πρωταγόρα  για το «διδακτόν» της 
αρετής .   

Μονάδες 10 
 

Β3) Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη φράση του πρωτοτύπου 
κειμένου «ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει» και αφετέρου 
το μεταφρασμένο απόσπασμα «Στην πραγματικότητα… 
να γίνει παρόμοιος.» που ακολουθεί, να αναφέρετε τις 
παιδαγωγικές μεθόδους αγωγής των νέων. 

Πλάτωνος Πρωταγόρας (324C – 326A) 

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 ,  
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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 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 

Β4) Τι γνωρίζετε  για την ίδρυση της Ακαδημίας  από τον 
Πλάτωνα .  

Μονάδες 10 

Β5) Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής 
γλώσσας , απλές ή σύνθετες , για καθεμιά από τις 
παρακάτω  λέξεις του κειμένου :  

 κτητῆς, ἀγένητον, διανοεῖται , ἔχουσιν, φαίνεται. 
Μονάδες 10 

 
2. Αδίδακτο  κείμενο. 

Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία, Ι, ΙΙΙ, 1 - 2  
 

Κῦρος γὰρ μέχρι μὲν δώδεκα  ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλέον ταύτῃ 
τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύθη , καὶ πάντων τῶν ἡλίκων1 διαφέρων  
ἐφαίνετο  καὶ εἰς τὸ ταχύ μανθάνειν  ἃ δέοι καὶ εἰς τὸ καλῶς 
καὶ ἀνδρείως ἕκαστα  ποιεῖν .  Ἐκ δὲ τούτου τοῦ χρόνου 
μετεπέμψατο2 Ἀστυάγης  τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα καὶ τὸν 
παῖδα αὐτῆς· ἰδεῖν γὰρ ἐπεθύμει , ὅτι ἤκουεν αὐτὸν καλὸν 
καὶ ἀγαθὸν εἶναι .  Ἔρχεται δὲ αὐτή τε ἡ Μανδάνη πρὸς τὸν 
πατέρα καὶ τὸν Κῦρον τὸν υἱὸν ἔχουσα .  Ὡς δὲ ἀφίκετο 
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τάχιστα καὶ ἔγνω  ὁ Κῦρος τὸν Ἀστυάγην τῆς μητρὸς 
πατέρα ὄντα , εὐθὺς οἷα δὴ παῖς φύσει φιλόστοργος ὢν 
ἠσπάζετό  τε αὐτὸν .  
    
1 ἡλίκος-η-ον :  συνομήλικος  
2 μεταπέμπομαι :  στέλνω  και  προσκαλώ  
 

Να απαντήσετε  στα παρακάτω : 

Γ1) Να μεταφράσετε  στη νέα ελληνική γλώσσα το 
παραπάνω  κείμενο .  

Μονάδες 20 

Γ2α) Να γράψετε τη δοτική ενικού των παρακάτω  λέξεων :  

 πάντων, τούτου, θυγατέρα, παῖδα, ὄντα. 
Μονάδες 5 

Γ2β) Να γράψετε τον ζητούμενο  τύπο για κάθε έναν από 
τους παρακάτω  ρηματικούς τύπους του κειμένου :  
ἐπαιδεύθη: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια 

φωνή . 
ποιεῖν:  το γ΄ ενικό πρόσωπο του Παρατατικού 

στην ίδια φωνή . 
ἰδεῖν:  το β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής του 

ίδιου χρόνου και στην ίδια φωνή . 
ἔχουσα:  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Ευκτικής του 

ίδιου χρόνου  και στην ίδια φωνή . 
ὤν:  το α΄ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής του 

ίδιου χρόνου . 
Μονάδες 5 

Γ3) Να γίνει  πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω  λέξεων του κειμένου :  τῇ παιδείᾳ, 
διαφέρων, ἀνδρείως, αὐτῆς, ἰδεῖν . 

Μονάδες 10 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μη μεταφέρετε στο 
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω 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. 

3. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας ό,τι σας ζητείται από το 
διδαγμένο κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο. 

4. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες, μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων.  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα, μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων και όχι πριν την 17.00. 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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