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 ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως «σωστή» ή «λανθασμένη» και 

να αιτιολογήσετε την απάντηση σας με λέξεις ή φράσεις του κειμένου: 

α. Μόνο στην Αθήνα εκείνη την εποχή , είχαν θεσπιστεί ποινές για όσους διέπρατταν 

αδικήματα. 



β. Ο Πρωταγόρας φαίνεται να απορρίπτει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της ποινής. 

γ. Οποιοσδήποτε πολίτης είχε δικαίωμα , ανεξαρτήτως επαγγέλματος είχε δικαίωμα να λέει 

τη γνώμη του για τα πολιτικά θέματα στην εκκλησία του δήμου. 

δ. Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την αδικία. 

Μονάδες 10 

2. «Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς …ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα». Με βάση το απόσπασμα από το 

κείμενο που σας δόθηκε να επεξηγήσετε τη  σημασία που έχει ο λόγος για την εδραίωση της 

δικαιοσύνης και να σχολιάσετε τη χρήση των ρημάτων «κολάζει» και  «τιμωρεῖται». 

 

Μονάδες 10 

 

3. Να παρουσιάσετε το επιχείρημα του Πρωταγόρα με το οποίο  θέλει να αποδείξει ότι η 

πολιτική αρετή διδάσκεται (χωρίς να το αξιολογήσετε) . 

Μονάδες 10 

 

4 .Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Ποιος είπε: ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα; α) Ηράκλειτος, β) Σωκράτης, γ) Πλάτων, δ) Πρωταγόρας, 

ε) Αριστοτέλης  

2. Ποια δεν είναι σωκρατική φιλοσοφική μέθοδος; α) ειρωνεία, β) διαλεκτική, γ) μαιευτική, δ) 

επαγωγή, ε) διάλεξη. 

 3. Ποιος ήταν ένας από τους κατηγόρους του Σωκράτη στη δίκη που τον οδήγησε στο θάνατο; 

α) Κριτίας, β) Χαρμίδης, γ) Μέλητος, δ) Σωφρονίσκος, ε) Αναξαγόρας 

4. Η εὐβουλία, κατά τον Πρωταγόρα, είναι: α) συνεχής βελτίωση του ανθρώπου, β) ικανότητα 

λήψης σωστών αποφάσεων, γ) ορθή λειτουργία της Βουλής, δ) δυνατότητα διδαχής της αρετής, 

ε) ενεργητική στάση ζωής. 

 5. Ο Πρωταγόρας: α) Εκθέτει τις απόψεις του με τρεις τρόπους: τον μύθο, τη διάλεξη, τον 

σχολιασμό ποιητικών κειμένων, β) Ισχυρίζεται ότι η αρετή είναι έμφυτη, μη διδακτή 

ανθρώπινη ιδιότητα, γ) Αντιμετωπίζεται γελοιογραφικά από τον φιλοσοφικό του αντίπαλο, 

τον Πλάτωνα, δ) Αρνείται τη σχετικότητα των φιλοσοφικών απόψεων και ασπάζεται την 

ύπαρξη απόλυτων ιδεών, ε) Αποφεύγει τη χρήση λογικών επιχειρημάτων. 

Μονάδες 10 

 

5. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις χρησιμοποιούνται σήμερα με διαφορετική σημασία από 

αυτήν που έχουν στο κείμενο; Σχηματίστε μία πρόταση για καθεμιά από αυτές, ώστε να 

φαίνεται η σημερινή σημασία της: α)δόξαν, β) ἀποτροπῆς, γ) κατὰ τοῦτον τὸν λόγον δ) 

ἀποδέχονται 

Μονάδες 10 



6. Διαβάζοντας το απόσπασμα από τις Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του Β. Φίλια πιστεύετε 

ότι εναρμονίζεται με την άποψη του Πρωταγόρα για το σκοπό και τη σημασία της τιμωρίας 

στον άνθρωπο; 

 Είναι φανερό ότι ως κοινωνία δεν έχουμε το δικαίωμα να εκδικούμεθα τον εγκληματία , ούτε 

ως άτομα μας επιτρέπεται να τον περιφρονούμε. Το ότι το μεγάλο πλέγμα γενικών και ειδικών 

κοινωνικών συνθηκών και προσωπικών περιστάσεων προκαλούν την εγκληματική 

συμπεριφορά είναι αναμφισβήτητο. Συνθήκες που ξεκινούν από την κοινωνική αδικία και 

φτάνουν μέχρι τα καθημερινά καταναλωτικά « κεντρίσματα» και τα πρότυπα «επιτυχίας» που 

μας παρέχουν αφειδώς τα μέσα ενημέρωσης και προσωπικές περιστάσεις που φτάνουν το 

άτομο στην αποξένωση , την αλλοτρίωση , το αδιέξοδο , μπορεί να οδηγήσουν στο έγκλημα. Το 

έγκλημα , που οπωσδήποτε αποτελεί εκδήλωση μιας διαταραγμένης προσωπικότητας , 

τουλάχιστον τη στιγμή της διάπραξής του. Διαταραγμένης , για μια σειρά από λόγους 

προσωπικότητας , που είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από αυτό , που ονομάζουμε μια εκ 

γενετής ανώμαλη προσωπικότητα. 

Αν η διαπίστωση αυτή είναι σωστή τα οποιαδήποτε μέτρα, που λαμβάνονται για την 

αντιμετώπιση του εγκλήματος δεν μπορεί να είναι – κάτω από μια γενικότερη θεώρηση του 

προβλήματος- κατά του εγκληματούντος, αλλά υπέρ του, δηλαδή να στοχεύουν στην 

αποκατάστασή του σαν προσωπικότητας , όχι στην καταστροφή του. Ακριβώς γι αυτό κάθε 

ποινή , που δεν εξασφαλίζει κατά κύριο λόγο τους όρους αναδιαπαιδαγώγησης του 

εγκληματία , είναι ένα μέτρο βαθιά αντιανθρώπινο , γιατί επιδιώκει την προστασία της 

κοινωνίας από το έγκλημα , αντιμετωπίζοντας τον εγκληματία με τα ίδια μέτρα και σταθμά , 

που θ αντιμετώπιζε ένα άγριο θηρίο. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αἰσχίνου κατὰ Τιμὰρχου, 27-29 

Ο ρήτορας Αισχίνης τονίζει ότι ο νομοθέτης έδινε σε όλους τους Αθηναίους πολίτες το 

δικαίωμα να μιλούν ενώπιον της εκκλησίας του δήμου, ενώ το στερούσε απ’ όσους δεν άξιζαν 

να συμβουλεύουν την πόλη. 

Ἃ συνιδὼν ὁ νομοθέτης διαρρήδην ἀπέδειξεν, οὓς χρὴ δημηγορεῖν καὶ οὓς οὐ δεῖ λέγειν ἐν τῷ 

δήμῳ. Καὶ οὐκ ἀπελαύνει ἀπὸ τοῦ βήματος, εἴ τις μὴ προγόνων ἐστὶν τῶν ἐστρατηγηκότων 

οὐδέ γε εἰ τέχνην τινὰ ἐργάζεται ἐπικουρῶν τῇ ἀναγκαίᾳ τροφῇ, ἀλλὰ τούτους καὶ μάλιστα 

ἀσπάζεται, καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἐπερωτᾷ, τίς ἀγορεύειν βούλεται. Τίνας δ’ οὐκ ᾤετο δεῖν 

λέγειν; τοὺς αἰσχρῶς βεβιωκότας· τούτους οὐκ ἐᾷ δημηγορεῖν. Καὶ ποῦ τοῦτο δηλοῖ; 

Δοκιμασία,φησί, ῥητόρων· ἐάν τις λέγῃ ἐν τῷ δήμῳ τὸν πατέρα τύπτων ἢ τὴν μητέρα, ἢ μὴ 

τρέφων, ἢ μὴ παρέχων οἴκησιν· τοῦτον οὐκ ἐᾷ λέγειν. Νὴ Δία καλῶς γε, ὡς ἔγωγέ φημι. Διὰ 

τί; Ὃτι εἴ τις, οὓς ἐξ ἴσου δεῖ τιμᾶν τοῖς θεοῖς, εἰς τούτους ἐστὶ φαῦλος, τί ποτε, φησίν, ὑπ’ 

αὐτοῦ πείσονται οἱ ἀλλότριοι καὶ ἡ πόλις ὅλη; Καὶ τίσι δεύτερον ἀπεῖπε μὴ λέγειν; Ἢ τὰς 

στρατείας, φησί, μὴ ἐστρατευμένος, ὅσαι ἂν αὐτῷ προσταχθῶσιν, ἢ τὴν ἀσπίδα 

ἀποβεβληκώς, δίκαια λέγων. Τί δή ποτε;Ἂνθρωπε, τῇ πόλει, ὑπὲρ ἧς τὰ ὅπλα μὴ τίθεσαι ἢ διὰ 

δειλίαν μὴ δυνατὸς εἶ ἐπαμῦναι, μηδὲ συμβουλεύειν ἀξίον.  

Λεξιλόγιο: 

ἐπικουρῶ τῇ ἀναγκαίᾳ τροφῇ: προσπαθώ να εξοικονομήσω την αναγκαία τροφή 

τὺπτω: χτυπώ 

πείσονται: θα πάθουν 

τί δὴ ποτε: γιατί άραγε ; 

 

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα : ” Ἃ συνιδὼν … οὐκ ἐᾷ δημηγορεῖν „ . 

Μονάδες 10 

 

Β. Να αναφέρετε δυο κατηγορίες ανθρώπων στους οποίους ο νομοθέτης απαγόρευσε να 

μιλούν στην εκκλησία του δήμου . 

Μονάδες 10 



Γ. 1.Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

ὁ νομοθέτης ( κλητική ενικού ): 

τῷ δήμῳ ( ονομαστική πληθυντικού ): 

τοῦ βήματος ( δοτική πληθυντικού ): 

τὴν μητέρα ( κλητική ενικού ): 

οἲκησιν ( ίδια πτώση άλλου αριθμού ): 

 

Μονάδες 5 

    2. συνιδὼν: β’ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου 

λὲγειν: απαρέμφατο αορίστου β’ 

ἐργὰζεται: β’ ενικό οριστικής παρακειμένου  

ἐστρατευμὲνος: β’ πληθυντικού προστακτικής ίδιου χρόνου 

προσταχθῶσι: γ’ πληθυντικό οριστικής ίδιου χρόνου και φωνής 

 

Μονάδες 5 

Δ. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις : διαρρήδην, δημηγορεῖν ,  

τῶν ἐστρατηγηκότων , τῇ τροφῇ , τίνας, οὓς, τοῖς θεοῖς, ὑπ’ αὐτοῦ, δὶκαια, ἐπαμῦναι . 

 

Μονάδες 10 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


