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ΑΡΥΑΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

Α. Διδαγμένο κείμενο 

Πλάηωνος: «Πρωηαγόρας» Ενόηηηα 6η (324 Α-C) 

Ἔλζα δὴ πᾶο παληὶ ζπµνῦηαη θαὶ λνπζεηεῖ, δῆινλ ὅηη ὥο ἐμ ἐπηµειείαο θαὶ µαζήζεσο θηεηῆο 

νὔζεο. Εἰ γὰξ ἐζέιεηο ἐλλνῆζαη ηὸ θνιάδεηλ, ὦ Σώθξαηεο, ηνὺο ἀδηθνῦληαο ηὶ πνηε δύλαηαη, 

αὐηό ζε δηδάμεη ὅηη νἵ γε ἄλζξσπνη ἡγνῦληαη παξαζθεπαζηὸλ εἶλαη ἀξεηήλ. Οὐδεὶο γὰξ 

θνιάδεη ηνὺο ἀδηθνῦληαο πξὸο ηνύηῳ ηὸλ λνῦλ ἔρσλ θαὶ ηνύηνπ ἕλεθα, ὅηη ἠδίθεζελ, ὅζηηο 

µὴ ὥζπεξ ζεξίνλ ἀινγίζησο ηηµσξεῖηαη· ὁ δὲ µεηὰ ιόγνπ ἐπηρεηξῶλ θνιάδεηλ νὐ ηνῦ 

παξειειπζόηνο ἕλεθα ἀδηθήµαηνο ηηµσξεῖηαη – νὐ γὰξ ἄλ ηό γε πξαρζὲλ ἀγέλεηνλ ζείε - 

ἀιιὰ ηνῦ µέιινληνο ράξηλ, ἵλα µὴ αὖζηο ἀδηθήζῃ µήηε αὐηὸο νὗηνο µήηε ἄιινο ὁ ηνῦηνλ 

ἰδὼλ θνιαζζέληα. Καὶ ηνηαύηελ δηάλνηαλ ἔρσλ δηαλνεῖηαη παηδεπηὴλ εἶλαη ἀξεηήλ· 

ἀπνηξνπῆο γνῦλ ἕλεθα θνιάδεη. Ταύηελ νὖλ ηὴλ δόμαλ πάληεο ἔρνπζηλ ὅζνηπεξ ηηµσξνῦληαη 

θαὶ ἰδίᾳ θαὶ δεµνζίᾳ. Τηµσξνῦληαη δὲ θαὶ θνιάδνληαη νἵ ηε ἄιινη ἄλζξσπνη νὕο ἄλ νἴσληαη 

ἀδηθεῖλ, θαὶ νὐρ ἥθηζηα Ἀζελαῖνη νἱ ζνὶ πνιῖηαη· ὥζηε θαηὰ ηνῦηνλ ηὸλ ιόγνλ θαὶ Ἀζελαῖνί 

εἰζη ηῶλ ἡγνπµέλσλ παξαζθεπαζηὸλ εἶλαη θαὶ δηδαθηὸλ ἀξεηήλ. Ὡο µὲλ νὖλ εἰθόησο 

ἀπνδέρνληαη νἱ ζνὶ πνιῖηαη θαὶ ραιθέσο θαὶ ζθπηνηόµνπ ζπµβνπιεύνληνο ηὰ πνιηηηθά, θαὶ 

ὅηη δηδαθηὸλ θαὶ παξαζθεπαζηὸλ ἡγνῦληαη ἀξεηήλ, ἀπνδέδεηθηαί ζνη, ὦ Σώθξαηεο, ἱθαλῶο, 

ὡο γέ µνη θαίλεηαη. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ 

Α. Να κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα: «Οὐδείς γάρ ….. ἀρεηήν.» 

                                                                                (Μνλ. 10) 

Β1. Να αζθήζεηε θξηηηθή ζηε θξάζε «ἀποδέδεικηαί ζοι ἱκανώς», ιακβάλνληαο ππόςε 

ζαο επξύηεξα ην ζπιινγηζκό ηνπ Πξσηαγόξα, όπσο απηόο αλαπηύζζεηαη ζηελ 6ε ελόηεηα. 

                                                                                (Μνλ. 15)   

Β2. Να πξνζδηνξίζεηε ην ξόιν ηεο έιινγεο ηηκσξίαο, ζηεξηδόκελνη ζην παξαθάησ 

απόζπαζκα:  «ὁ δὲ μεηά λόγοσ ἐπιτειρών κολάζειν …. ὁ ηοῦηον ἱδών κολαζθένηα». 

                                                                                (Μνλ. 10)    

Β3. "... ἐπὶ ηούηοις ποσ οἵ ηε θσμοὶ γίγνονηαι καὶ αἱ κολάζεις": Καηά ηνλ Πξσηαγόξα, νη 

ηηκσξίεο (θνιάζεηο) επηβάιινληαη ζηνπο αλζξώπνπο, όηαλ δε δηαζέηνπλ ηελ πνιηηηθή αξεηή. 

Σε πνηνπο θαη γηα πνην ιόγν επηβάιινληαη θπξώζεηο από ηελ πόιε, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ κεηαθξαζκέλνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί;  

Πλάηωνος Πρωταγόρας (326 D-E)  

Καη όηαλ πηα θύγνπλ απηνί (δει. νη λένη άλδξεο) από ηνπο δαζθάινπο, ε πόιε, κε ηε ζεηξά 

ηεο, ηνπο αλαγθάδεη λα κάζνπλ ηνπο λόκνπο θαη λα δνπλ ζύκθσλα κε απηνύο, ώζηε λα κελ 

ελεξγνύλ από κόλνη ηνπο θαη όπσο λνκίδνπλ νη ίδηνη.[...] Έηζη, θαη ε πόιε, ππνγξακκίδνληαο 

ηνπο λόκνπο, απηά ηα επηλνήκαηα ησλ θαιώλ, παλαιῶν νομοθετῶν, αλαγθάδεη θαη όζνπο 

αζθνύλ έλα αμίσκα θαη όζνπο άξρνληαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε απηνύο. Εθείλνο δε ν 

νπνίνο ηνπο παξαβαίλεη, πθίζηαηαη θπξώζεηο θαη νη θπξώζεηο απηέο νλνκάδνληαη, θαη ζε ζαο 

εδώ [δει. ζηελ Αζήλα] θαη ζε πνιιά άιια κέξε, εὐθύνες, ιεο θαη ε δηθαηνζύλε μαλαβάδεη 

[ηνλ παξαβάηε] ζηελ επζεία. Ελώ ινηπόλ είλαη ηόζν κεγάιε ε πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηελ αξεηή θαη ζην ηδησηηθό θαη ζην δεκόζην επίπεδν, εζύ Σσθξάηε 

εθπιήηηεζαη θαη απνξείο αλ ε αξεηή είλαη δηδαθηή; Τν εθπιεθηηθό όκσο ζα ήηαλ κάιινλ ην 

λα κελ κπνξεί λα δηδαρζεί ε αξεηή.  

                                                                                (Μνλ. 10) 

Β4. Πνην είλαη ην πξώην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο κεηαμύ Σσθξάηε θαη Πξσηαγόξα θαη πνπ 

θαηαιήγνπλ νη δπν ζπλνκηιεηέο;  

                                                                                (Μνλ. 10) 
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Β5. Να εληνπίζεηε κε πνηεο ιέμεηο ηεο 6εο ελόηεηαο, ζπγγελεύνπλ εηπκνινγηθά νη 

παξαθάησ: παξειζόλ, ύπνπηνο, ζεζκόο, επηθαλήο, απόδεημε. 

                                                                                (Μνλ. 5) 

 

 Καλή Επιηστία!   


