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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτωνας Πρωταγόρας 

 

Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς τ

δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης πολιτικ

ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φ

ἐστιν, ἢ καταγελῶσιν ἢ χαλεπαίνουσιν, κα

μαινόμενον˙ ἐν δὲ δικαιοσύνῃ κα

ἐστιν, ἐὰν οὗτος αὐτὸς καθ’ α

ἡγοῦντο εἶναι, τἀληθῆ λέγειν, ἐ

ἐάντε ὦσιν ἐάντε μή, ἢ μαίνεσθαι τ

οὐδένα ὅντιν’ οὐχὶ ἁμῶς γέ πως μετέχειν α

ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περ

μετεῖναι αὐτῆς, ταῦτα λέγω˙ὅτι δ

ἀλλὰ διδακτόν τε καὶ ἐξ ἐπιμελείας παραγίγνεσθαι 

πειράσομαι ἀποδεῖξαι. Ὅσα γὰ

οῦδεὶς θυμοῦται οὐδὲ νουθετεῖ

τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ’ ἐλεοῦσιν˙ οἷ

ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιε

ἀνθρώποις γίγνεται, τὰ καλὰ κα

διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθ

κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμο

καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην π

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «

ποιεῖν;» 

2. «Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι … παντ

Πρωταγόρας προσκομίζει μια εμπειρική απόδειξη για την καθολικότητα της πολιτικής 

αρετής. Ποια είναι αυτή και γιατί θεωρείται τρελός όποιος δέχεται ότι δεν κατέχει τη 

δικαιοσύνη και την άλλη πολιτική αρετή;
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Πλάτωνας Πρωταγόρας Ενότητα 5η (323a-e) 

ς τῷ ὄντι ἡγοῦνται πάντες ἄνθρωποι πάντα 

πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. 

άν τις φῇ ἀγαθὸς αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην ἡ

χαλεπαίνουσιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι προσιόντες νουθετο

καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα κα

ς καθ’ αὑτοῦ τἀληθῆ λέγῃ ἐναντίον πολλῶν, 

ἐνταῦθα μανίαν, καί φασιν πάντας δεῖν φάναι ε

μαίνεσθαι τὸν μὴ προσποιούμενον [δικαιοσύνην]

ς γέ πως μετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις. 

ποδέχονται περὶ ταύτης τῆς ἀρετῆς σύμβουλον δι

τι δὲ αὐτὴν οὐ φύσει ἡγοῦνται εἶναι οὐδ’ 

πιμελείας παραγίγνεσθαι ᾧ ἂν παραγίγνηται, το

ὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι φύσει 

ῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς τα

ἷον τοὺς αἰσχροὺς ἢ σμικροὺς ἢ ἀσθενε

ν ποιεῖν; Ταῦτα μὲν γὰρ οἶμαι ἴσασιν ὅτι φύσει τε κα

καὶ τἀναντία τούτοις˙ ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας κα

γαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀ

τε θυμοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. 

συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆ

Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ … τι τούτων 

σθαι … παντὶ μετεῖναι αὐτῆς, ταῦτα λέγω

Πρωταγόρας προσκομίζει μια εμπειρική απόδειξη για την καθολικότητα της πολιτικής 

αρετής. Ποια είναι αυτή και γιατί θεωρείται τρελός όποιος δέχεται ότι δεν κατέχει τη 

δικαιοσύνη και την άλλη πολιτική αρετή; 
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νθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν 

τεκμήριον. Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις 

ἡντινοῦν τέχνην ἣν μή 

οι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς 

άν τινα καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἄδικός 

ν, ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην 

ν φάναι εἶναι δικαίους, 

προσποιούμενον [δικαιοσύνην]˙ ὡς ἀναγκαῖον 

νθρώποις. Ὅτι μὲν οὖν πάντ’ 

ς σύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσθαι παντὶ 

δ’ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, 

ν παραγίγνηται, τοῦτό σοι μετὰ τοῦτο 

νθρωποι φύσει ἢ τύχῃ, 

ς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ 

σθενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος 

τι φύσει τε καὶ τύχῃ τοῖς 

πιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ 

ἀλλὰ τἀναντία τούτων 

νουθετήσεις. Ὧν ἐστιν ἓν 

ῆς ἀρετῆς. 

… τι τούτων ἐπιχειρεῖν 

Μονάδες 10 

 

τα λέγω»: Στο απόσπασμα ο 

Πρωταγόρας προσκομίζει μια εμπειρική απόδειξη για την καθολικότητα της πολιτικής 

αρετής. Ποια είναι αυτή και γιατί θεωρείται τρελός όποιος δέχεται ότι δεν κατέχει τη 

Μονάδες 10 

 



3. «ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ … πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς»: Πώς αποδεικνύει ο 

Πρωταγόρας ότι η πολιτική αρετή διδάσκεται; Να καταγράψετε τα επιχειρήματά του και να 

τα αξιολογήσετε. 

Μονάδες 10 

 

4. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα; Ποιο το περιεχόμενο των 

σπουδών της Ακαδημίας και ποιοι οι κυριότεροι μαθητές της σχολής; 

Μονάδες 10 

 

5. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις  της 

νέας ελληνικής: μετέχειν, φῇ , δεῖν, μαίνεσθαι, συλλήβδην. 

Μονάδες 10 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίου 

Καὶ οὕτω πολλοὺς κινδύνους ὑπ

πόλιν νυνὶ δέομαι οὐ δωρεάν 

στερηθῆναι τῶν ἐμαυτοῦ, ἡγούμενος

ἄκοντος λαμβάνειν. Καὶ οὐ τοσο

δεξαίμην ὑβρισθῆναι, οὐδὲ παραστ

εἶναι τὰ εἰς ὑμᾶς ἀνηλωμένα, 

προεῖνται τῶν σφετέρων αὐτῶν.

 

Λεξιλόγιο: 

παρίσταμαι μοι= έρχεται στο νου μου

διαδύομαι= αποφεύγω 

προΐεμαι= παραχωρώ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα.

 

2. α) Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς: 

β) παραστῆναι (παρίσταμαι), προε

εγκλίσεων του Αορίστου β’ στη μέση φωνή καθώς και το απαρέμφατο και η μετοχή του ίδ

χρόνου. 

 

3. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: 

εἶναι, ἑκόντος, με, τῶν σφετέρων

β) Να αναγνωριστεί συντακτικά η ακόλουθη πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση): 

«ὅτι ὑμῖν οὐδὲν…τῶν σφετέρων α
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Λυσίου Ἀπολογία δωροδοκίας 11-12 

 

πὲρ ὑμῶν κεκινδυνευκὼς καὶ τοσαῦτα ἀ

δωρεάν ὥσπερ ἕτεροι ἀντὶ τούτων παρ’ ὑμ

γούμενος καὶ ὑμῖν αἰσχρὸν εἶναι παρὰ τε 

τοσοῦτον μοι μὲλει εἴ με δεῖ τὰ ὄντα ἀ

παραστῆναι τοῖς διαδυομένοις τὰς λῃτουργίας 

νηλωμένα, ἐκείνους δὲ δοκεῖν ὀρθῶς βεβουλε

ν. 

= έρχεται στο νου μου 

Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς: κινδύνους, τὴν πόλιν, δωρεάν

ναι (παρίσταμαι), προεῖνται (προΐεμαι): Να γραφεί το β’ ενικό όλων των 

εγκλίσεων του Αορίστου β’ στη μέση φωνή καθώς και το απαρέμφατο και η μετοχή του ίδ

Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: κινδύνους, 

σφετέρων. 

Να αναγνωριστεί συντακτικά η ακόλουθη πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση): 

ν σφετέρων αὐτῶν». 

Καλή επιτυχία!!! 
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ἀγαθὰ εἰργασμὲνος τὴν 

μῶν λαβεῖν, ἀλλὰ μὴ 

τε ἑκόντος ἐμοῦ καὶ παρ’ 

ἀπολέσαι· ἀλλ’ οὐκ ἄν 

τουργίας ἐμοὶ μὲν ἀχάριστα 

ς βεβουλεῦσθαι ὅτι ὑμῖν οὐδὲν 

Μονάδες 30 

ν πόλιν, δωρεάν. 

: Να γραφεί το β’ ενικό όλων των 

εγκλίσεων του Αορίστου β’ στη μέση φωνή καθώς και το απαρέμφατο και η μετοχή του ίδιου 

Μονάδες 10 

κινδύνους, ἡγούμενος, αἰσχρόν 

Να αναγνωριστεί συντακτικά η ακόλουθη πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση): 

Μονάδες 10 


