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 ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας … καὶ οὐχ 

ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται˙ » 

Μονάδες 10 

  
Β1. Να παρουσιάσετε το επιχείρημα του Πρωταγόρα με το οποίο  θέλει να αποδείξει ότι η 

πολιτική αρετή διδάσκεται. Να αξιολογήστε την πειστικότητα του. 

Μονάδες 15  

 
Β2. «Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς …ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα». Με βάση το απόσπασμα από 

το κείμενο που σας δόθηκε, να αναφερθείτε στο σκοπό που  πρέπει να έχει η ποινή σύμφωνα 

με τον Πρωταγόρα και να επεξηγήσετε τη  σημασία που έχει ο λόγος για την εδραίωση της 

δικαιοσύνης.  
 

Μονάδες 15 

 



Β3. Πώς περιγράφει ο Πλάτωνας τους τρεις σοφιστές που παρευρίσκονται στο σπίτι του 

Καλλία; 

Μονάδες 10  

 

Β4. Να δώσετε από δύο ομόρριζα στη νέα ελληνική για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου: πραχθὲν,  θείη, ἰδὼν, ἔχουσιν, εἰσι.  

Μονάδες 10  

 

Καλή επιτυχία!!! 
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Λυκούργου κατὰ Λεωκράτους 15-16 

 

Οι Αθηναίοι οφείλουν να τιμωρήσουν τον κατηγορούμενο ακούγοντας τον ρήτορα που θα 

εκθέσει αναλυτικά τα γεγονότα. 

 

Εὖ γὰρ ἴστε, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτι ᾧ πλεῖστον διαφέρετε τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, τῷ πρὸς τε τοὺς 

θεοὺς εὐσεβῶς καὶ πρὸς τοὺς γονέας ὁσίως καὶ πρὸς τὴν πόλιν φιλοτίμως ἔχειν, τούτου 

πλεῖστον ἀμελεῖν δόξαιτ’ ἄν εἰ τὴν παρ’ ὑμῶν οὗτος διαφύγοι τιμωρίαν. Δέομαι δ’ ὑμῶν, ὦ 

Ἀθηναῖοι, ἀκοῦσαι μου τῆς κατηγορίας διὰ τέλους, καὶ μὴ ἄχθεσθαι, ἐὰν ἄρξωμαι ἀπὸ τῶν ἐν 

τῇ πόλει συμβάντων, ἀλλὰ τοῖς αἰτίοις ὀργίζεσθαι, (καὶ) δι’ οὕς ἀναγκάζομαι νῦν μεμνῆσθαι 

περὶ αὐτῶν. Γεγενημένης γὰρ τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης, καὶ συνδραμόντων ἁπάντων ὑμῶν εἰς 

τὴν ἐκκλησίαν, ἐψηφίσατο ὁ δῆμος, παῖδας μὲν καὶ γυναῖκας ἐκ τῶν ἀγρῶν εἰς τὰ τείχη 

κατακομίζειν, τοὺς δὲ στρατηγούς τάττειν εἰς τὰς φυλακάς (τινάς) τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν οἰκούντων Ἀθήνησι, καθ’ ὅ,τι ἄν αὐτοῖς δοκῇ. 

 

Λεξιλόγιο: 

ἄχθομαι= δυσφορώ 

συντρέχω (συνδραμόντων)= σπεύδω 

κατακομίζω= μεταφέρω 

τάττω= ορίζω 

 

Α] Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Μονάδες 20 

 

Β] Γραμματική: 

Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

τοὺς γονέας (ονομαστική πληθυντικού): 

τῇ πόλει (αιτιατική ενικού): 

ὁ δῆμος (δοτική πληθυντικού): 

παῖδας (κλητική ενικού): 



γυναῖκας (γενική πληθυντικού): 

ἄρξωμαι (γ’ ενικό ευκτικής αορίστου στην ίδια φωνή): 

ἀναγκάζομαι (β’ ενικό οριστικής παθητικού αορίστου): 

ἐψηφίσατο (γ’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου της ίδιας φωνής): 

κατακομίζειν (β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην ενεργητική φωνή): 

τάττειν (μετοχή παρακειμένου ονομαστική ενικού αρσενικό γένος στην μέση φωνή): 

Μονάδες 10 

 

Γ] Συντακτικό: 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: τῶν ἀνθρώπων, ἀκοῦσαι, περὶ 

αὐτῶν, γεγενημένης, ἁπάντων, Ἀθήνησι. 

Μονάδες 6 

 

2. Να αναγνωριστεί ο ακόλουθος υποθετικός λόγος: «τούτου πλεῖστον ἀμελεῖν…διαφύγοι 

τιμωρίαν.» 

Μονάδες 4 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 


