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Α΄. Αδίδακτο κείμενο. 

  

Η Σπάρτη, ηττημένη από τους Θηβαίους και σε δεινή κατάσταση, ωθείται από τους 

συμμάχους να συνθηκολογήσει. Ο νεαρός Λακεδαιμόνιος Αρχίδαμος,όμως, προσπαθεί 

να πείσει τους Σπαρτιάτες να δώσουν την ύστατη μάχη. 

 

᾿Εγὼ δὲ πολλοὺς μὲν οἶδα διὰ τὸν πόλεμον μεγάλην εὐδαιμονίαν κτησαμένους, 

πολλοὺς δὲ τῆς ὑπαρχούσης ἀποστερηθέντας (διὰ τὴν εἰρήνην)· οὐδὲν γὰρ τῶν 

τοιούτων ἐστὶν ἀποτόμως οὔτε κακὸν οὔτ΄ ἀγαθόν, ἀλλ' ὡς ἂν χρήσηταί τις καὶ τοῖς 

πράγμασι καὶ τοῖς καιροῖς, οὕτως ἀνάγκη καὶ τὸ τέλος ἐκβαίνειν ἐξ αὐτῶν. Χρὴ δὲ 

τοὺς μὲν εὖ πράττοντας τῆς εἰρήνης ἐπιθυμεῖν· ἐν ταύτῃ γὰρ τῇ καταστάσει 

πλεῖστον ἄν τις χρόνον τὰ παρόντα διαφυλάξειεν· τοὺς δὲ δυστυχοῦντας τῷ πολέμῳ 

προσέχειν τὸν νοῦν· ἐκ γὰρ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς καινουργίας θᾶττον ἂν μεταβολῆς 

τύχοιεν.  

 

Λεξιλόγιο: 

ἀποτόμως = απόλυτα  

ἡ καινουργία = ο νεωτερισμός στο πολίτευμα, οι πολιτικές μεταβολές  

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α.1.  Να μεταφράσετε το κείμενο.                                       

                                                                                         (Μονάδες 20) 

Β.  Παρατηρήσεις 

Β.1.1. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται. 

οἶδα                : α) το γ΄πληθυντικό οριστικής αορίστου β’,  

β) β’ ενικό μέλλοντα 

κτησαμένους     : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παρακειμένου 

χρήσηται            : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα 

ἐκβαίνειν            : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου 

διαφυλάξειεν   : απαρέμφατο παρακειμένου 

θᾶττον               : να γραφούν τα υπόλοιπα παραθετικά 

ἀγαθόν          : την αιτιατική πληθυντικού του συγκριτικού βαθμού στο 

θηλυκό γένος 

ταύτῃ                  : την αιτιατική πληθυντικού στο αρσενικό γένος 

τὰ παρόντα       : τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

τῇ καταστάσει  : κλητική ενικού 

 (Μονάδες 10) 

Β.2.1.  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους του κειμένου: 

 ἐπιθυμεῖν, τοῖς πράγμασι, τῷ πολέμῳ, ταύτῃ, ἐκ τῆς ταραχῆς 

(Μονάδες 5)             

Β.2.2.  Να αναγνωρίσετε το είδος και τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω 

μετοχών (υπογραμμισμένες μέσα στο κείμενο): κτησαμένους, τῆς 

ὑπαρχούσης,  τοὺς εὖ πράττοντας, τοὺς δυστυχοῦντας, τὰ παρόντα 

 

(Μονάδες 5) 

(Μονάδες 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

∆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 ε ἶναι 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.  

 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Α.  Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη 

μετάφραση του αποσπάσματος: «Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς 

ἀδικοῦντας ... καὶ διδακτὸν ἀρετήν.»  

Μονάδες 10  

 

Β1. Πώς ο Πρωταγόρας μέσα από την ανάλυση της θέσης του για 

την επιβολή τιμωριών φτάνει να αποδείξει ότι η πολιτική αρετή 

διδάσκεται; Αξιολογήστε την πειστικότητα του επιχειρήματός 

του.  

Μονάδες 15  

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β2. «ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται»: Να σχολιάσετε την 

παραπάνω φράση, δίνοντας έμφαση στη σημασία που έχει ο 

λόγος για τη συγκρότηση και για τη λειτουργία της κοινωνίας.  

Μονάδες 5  

 

Β3.  Να συγκρίνετε τη θέση του Πρωταγόρα για την τιμωρία με την 

αντίληψη που υπήρχε γι’ αυτή στην εποχή του. Ποιες 

ομοιότητες και διαφορές εντοπίζετε;  

Μονάδες 10  

 

Β4. Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο του Πρωταγόρα που ονομάζεται 

«σχολιασμός ποιητικών κειμένων»; Πώς τη χρησιμοποιούσαν οι 

αρχαίοι, οι σοφιστές και ποιες αντιρρήσεις εκφράζει ο 

Σωκράτης;  

Μονάδες 10  

 

Β5. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε στο τετράδιό 

σας μία λέξη του διδαγμένου πρωτότυπου κειμένου 

ετυμολογικά συγγενή: υποθήκη, βιαιοπραγία, ιδέα, 

εκτρέπομαι, μισαλλοδοξία, οίηση, επιεικής, υποδοχή, 

τμήμα, άφαντος.  

Μονάδες 10  

 

 

  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


