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ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού 

 

 Α. Διδαγμένο κείμενο 
 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 324 Α – C. 

ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ 

ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που 

οἵ τε θυμοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. Ὧν ἐστιν ἓν καὶ ἡ 

ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς. 

Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί 

μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς 

ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται 

παρασκευαστόν εἶναι ἀρετήν. Οὐδείς γάρ κολάζει τούς ἀδικοῦντας πρός τούτῳ 

τόν νοῦν ἔχων καί τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μή ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως 

τιμωρείται.  ὁ δέ μετά λόγου ἐπιχειρῶν  κολάζειν  οὐ  τοῦ  παρεληλυθότος  ἕνεκα 

 ἀδικήματος τιμωρεῖται -οὐ  γάρ  ἄν  τό  γε  πραχθέν ἀγένητον θείη- ἀλλά τοῦ 

μέλλοντος χάριν, ἵνα μή αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτός οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον 

ἰδών κολασθέντα. Καί τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτήν εἶναι 

ἀρετήν.  ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. Ταύτην οὖν τήν δόξαν πάντες ἔχουσιν 

ὅσοιπερ τιμωροῦνται καί ἰδίᾳ καί δημοσίᾳ. Τιμωροῦνται δέ καί κολάζονται οἵ τε 

ἄλλοι ἄνθρωποι οὕς ἄν οἴωνται ἀδικεῖν, καί οὔχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοί πολῖται. 

ὥστε κατά τοῦτον τόν λόγον καί Ἀθηναῖοί εἰσι τῶν ἡγουμένων παρασκευαστόν 

εἶναι καί διδακτόν ἀρετήν. Ὡς μέν οὖν εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοί πολῖται καί 

χαλκέως καί σκυτοτόμου συμβουλεύοντος τά πολιτικά, καί ὅτι διδακτόν καί 

παρασκευαστόν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ 

μοι φαίνεται. 

 

Α1. Από το διδαγμένο κείμενο να μεταφράσετε το απόσπασμα: «εἰ γάρ ἐθέλεις 

ἐννοῆσαι τό καλάζειν ... καί ἰδίᾳ και δημοσίᾳ». 

Μονάδες 10 
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Β1. Ποια άποψη εκφράζει ο Πρωταγόρας στο κείμενο που σας δίνεται για το  

σκοπό της τιμωρίας (μονάδες 5) και πώς αξιοποιεί την άποψη αυτή για να 

τεκμηριώσει ότι η αρετή μπορεί να διδαχθεί;(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

Β2. «ἀποδέδεικται σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς ὅτι διδακτόν καί 

παρασκευαστόν ἡγοῦνται ἀρετήν». Ο Πρωταγόρας θεωρεί ότι έχει αποδείξει 

«ἱκανῶς» στο συνομιλητή του ότι η αρετή μπορεί να διδαχθεί. Με βάση το 

απόσπασμα που σας δίνεται να κρίνετε τις αποδείξεις που προβάλλει ο 

σοφιστής, σχετικά με το διδακτό της αρετής. 

                                                                                                                                Μονάδες 10 

Β.3. «ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας ... νουθετήσεις.» Συνδυάζοντας το παραπάνω 

απόσπασμα με το μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί, να εντοπίσετε τον 

σκοπό της αγωγής και να αναφέρετε τα μέσα με τα οποία αυτός επιδιώκεται.  

 

«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, όταν το 

στέλνουν στους δασκάλους, δίνουν εντολή να επιμεληθεί ο δάσκαλος 

περισσότερο την εὐκοσμ ία 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 
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συμβουλές, αλλά και αναλύσεις για τα πράγματα, και ἔπα ινο ι και ἐγκώμια για 

τους αρχαίους ήρωες, προκειμένου το αγόρι να θελήσει να τους μιμηθεί και να 

έχει διάθεση να γίνει παρόμοιος.»  

Μονάδες 10  

Β4. Πώς αντιμετωπίζει ο Σωκράτης τη σοφιστική μέθοδο της διάλεξης; 

Μονάδες 10 

 

Β5.  Κολάζω, δόξα, λόγος:     α.        Να αποδώσετε τη σημασία των λέξεων.  β.   

Να  δώσετε  για  καθεμιά  από  αυτές  δυο  ομόρριζες  λέξεις  της  νέας ελληνικής 

(απλές ή σύνθετες). 

Μονάδες 10 
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B. ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

‘’Η αυτάρκεια της Αττικής γης’’ 

Ἐγὼ μὲν τοῦτο ἀεί ποτε νομίζω, ὁποῖοί τινες ἂν οἱ προστάται ὦσι, τοιαύτας καὶ τὰς 

πολιτείας γίγνεσθαι. Ἐπεὶ δὲ τῶν Ἀθήνησι προεστηκότων ἔλεγόν τινες ὡς 

γιγνώσκουσι μὲν τὸ δίκαιον οὐδενὸς ἧττον τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, διὰ δὲ τὴν τοῦ 

πλήθους πενίαν ἀναγκάζεσθαι ἔφασαν ἀδικώτεροι εἶναι περὶ τὰς πόλεις, ἐκ τούτου 

ἐπεχείρησα σκοπεῖν εἴ πῃ δύναιντ᾽ ἂν οἱ πολῖται διατρέφεσθαι ἐκ τῆς ἑαυτῶν, ὅθενπερ 

καὶ δικαιότατον, νομίζων, εἰ τοῦτο γένοιτο, ἅμα τῇ τε πενίᾳ αὐτῶν ἐπικεκουρῆσθαι ἂν 

καὶ τῷ ὑπόπτους τοῖς Ἕλλησιν εἶναι.  Σκοποῦντι δή μοι ἃ ἐπενόησα τοῦτο μὲν εὐθὺς 

ἀνεφαίνετο, ὅτι ἡ χώρα πέφυκεν οἵα πλείστας προσόδους παρέχεσθαι. Ὅπως δὲ 

γνωσθῇ ὅτι ἀληθὲς τοῦτο λέγω, πρῶτον διηγήσομαι τὴν φύσιν τῆς Ἀττικῆς.  Οὐκοῦν τὸ 

μὲν τὰς ὥρας ἐνθάδε πρᾳοτάτας εἶναι καὶ αὐτὰ τὰ γιγνόμενα μαρτυρεῖ. 

                                                                                ΞΕΝ. «Πόροι ή Περί Προσόδων», Κεφ.1 

προστάτης: πολιτικός αρχηγός 

ἐπικουρῶ: βοηθώ, ανακουφίζω 

ὥρα: εποχή 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου.       (μονάδες 20)                 

 

2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις 

του κειμένου: 

προστάται: την κλητική ενικού 

ἧττον: τον θετικό βαθμό του επιρρήματος 

πλήθους: τη δοτική ενικού 

ἑαυτῶν: τον ίδιο τύπο στο θηλυκό, στο α΄ πρόσωπο της αντωνυμίας 

ὦσι: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄ του ρήματος 

προεστηκότων: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄ του ρήματος 

γιγνώσκουσι: το απαρέμφατο του μέλλοντα 

ἔφασαν: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα  

ἐπεχείρησα: τον ίδιο τύπο στην ευκτική 

νομίζων: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα                                            (μονάδες 10) 

                                                                                                       

3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι του κειμένου.  

                                                                                                                (μονάδες 10) 

              

 

                                                                                                                        

Σύχη ἀγαθή!!!! 


