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ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 
 

 

 1. Γιδαγμένο κείμενο από ηο ππωηόηςπο: Πλάηωνορ Ππωηαγόπαρ, 322Α-323Α 
 

 Ἐπεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ 

ζπγγέλεηαλ δῴσλ κόλνλ ζενὺο ἐλόκηζελ, θαὶ ἐπερείξεη βσκνύο ηε ἱδξύεζζαη θαὶ 

ἀγάικαηα ζεῶλ˙ ἔπεηηα θσλὴλ θαὶ ὀλόκαηα ηαρὺ δηεξζξώζαην ηῆ ηέρλῃ, θαὶ νἰθήζεηο 

θαὶ ἐζζηαο θαὶ ὑπνδέζεηο θαὶ ζηξσκλὰο θαὶ ηὰο ἐθ γο ηξνθὰο εὕξεην. Οὕησ δὴ 

παξεζθεπαζκέλνη θαη’ ἀξρὰο ἄλζξσπνη ᾤθνπλ ζπνξάδελ, πόιεηο δὲ νὐθ ἦζαλ˙ 

ἀπώιιπλην νὖλ ὑπὸ ηῶλ ζεξίσλ δηὰ ηὸ παληαρῆ αὐηῶλ ἀζζελέζηεξνη εἶλαη, θαὶ ἡ 

δεκηνπξγηθὴ ηέρλε αὐηνῖο πξὸο κὲλ ηξνθὴλ ἱθαλὴ βνεζὸο ἦλ, πξὸο δὲ ηὸλ ηῶλ ζεξίσλ 

πόιεκνλ ἐλδεήο – πνιηηηθὴλ γὰξ ηέρλελ νὔπσ εἶρνλ, ἧο κέξνο πνιεκηθή – ἐδήηνπλ δὴ 

ἁζξνίδεζζαη θαὶ ζῴδεζζαη θηίδνληεο πόιεηο˙ ὅη’ νὖλ ἁζξνηζζεῖελ, ἠδίθνπλ ἀιιήινπο 

ἅηε νὐθ ἔρνληεο ηὴλ πνιηηηθὴλ ηέρλελ, ὥζηε πάιηλ ζθεδαλλύκελνη δηεθζείξνλην.  

Ζεὺο νὖλ δείζαο πεξὶ ηῷ γέλεη ἡκῶλ κὴ ἀπόινηην πᾶλ, Ἑξκλ πέκπεη ἄγνληα εἰο 

ἀλζξώπνπο αἰδῶ ηε θαὶ δίθελ, ἵλ’ εἶελ πόιεσλ θόζκνη ηε θαὶ δεζκνὶ θηιίαο ζπλαγσγνί. 

Ἐξσηᾷ νὖλ Ἑξκο Δία ηίλα νὖλ ηξόπνλ δνίε δίθελ θαὶ αἰδῶ ἀλζξώπνηο˙ «Πόηεξνλ ὡο 

αἱ ηέρλαη λελέκεληαη, νὕησ θαὶ ηαύηαο λείκσ; Νελέκεληαη δὲ ὧδε˙ εἷο ἔρσλ ἰαηξηθὴλ 

πνιινῖο ἱθαλὸο ἰδηώηαηο, θαὶ νἱ ἄιινη δεκηνπξγνί˙ θαὶ δίθελ δὴ θαὶ αἰδῶ νὕησ ζῶ ἐλ 

ηνῖο ἀλζξώπνηο, ἤ ἐπὶ πάληαο λείκσ;» «Ἐπὶ πάληαο», ἔθε ὁ Ζεύο, «θαὶ πάληεο 

κεηερόλησλ˙ νὐ γὰξ ἂλ γέλνηλην πόιεηο, εἰ ὀιίγνη αὐηῶλ κεηέρνηελ ὥζπεξ ἄιισλ 

ηερλῶλ˙ θαὶ λόκνλ γε ζὲο παξ’ ἐκνῦ ηὸλ κὴ δπλάκελνλ αἰδνῦο θαὶ δίθεο κεηέρεηλ 

θηείλεηλ ὡο λόζνλ πόιεσο».  

 νὕησ δή, ὦ Σώθξαηεο, θαὶ δηὰ ηαῦηα νἵ ηε ἄιινη θαὶ Ἀζελαῖνη,ὅηαλ κὲλ πεξὶ ἀξεηο 

ηεθηνληθο ᾖ ιόγνο ἢ ἄιιεο ηηλὸο δεκηνπξγηθο, ὀιίγνηο νἴνληαη κεηεῖλαη ζπκβνπιο, 
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θαὶ ἐάλ ηηο ἐθηὸο ὢλ ηῶλ ὀιίγσλ ζπκβνπιεύῃ, νὐθ ἀλέρνληαη, ὡο ζὺ θῄο ―εἰθόησο,  

ὡο ἐγώ θεκη― ὅηαλ δὲ εἰο ζπκβνπιὴλ πνιηηηθο ἀξεηο ἴσζηλ, ἣλ δεῖ δηὰ δηθαηνζύλεο 

πᾶζαλ ἰέλαη θαὶ ζσθξνζύλεο, εἰθόησο ἅπαληνο ἀλδξὸο ἀλέρνληαη, ὡο παληὶ πξνζθνλ  

ηαύηεο γε κεηέρεηλ ηο ἀξεηο ἢ κὴ εἶλαη πόιεηο. αὕηε, ὦ Σώθξαηεο, ηνύηνπ αἰηία. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Α) Από ην θείκελν, πνπ ζαο δίλεηαη, λα κεηαθξάζεηε ζηε λέα ειιεληθή γιώζζα ην 

απόζπαζκα: «Οὕηω δὴ ... ἀνθπώποιρ».  

Μονάδερ 10  

Β1) Να ζρνιηάζεηε εξκελεπηηθά ηελ πιαησληθή θξάζε «ὁ ἄνθπωπορ θείαρ μεηέζσε 

μοίπαρ».  

Μονάδερ 10  

Β2) Να εμεγήζεηε γηαηί θαηά ηνλ κύζν ηνπ Πξσηαγόξα ε αἰδώρ θαη ε δίκη 

ιεηηνπξγνύλ σο «πόλεων κόζμοι καὶ δεζμοὶ θιλίαρ ζςναγωγοί». 

Μονάδερ 10  

Β3. «ὅηαν δὲ εἰρ ζςμβοςλὴν ... ἢ μὴ εἶναι πόλειρ». Με βάζε ην ρσξίν ηνπ 

πξσηόηππνπ θεηκέλνπ θαη ην κεηαθξαζκέλν θείκελν πνπ αθνινπζεί, λα αλαιύζεηε ηε 

ζέζε ησλ δύν ζπλνκηιεηώλ, ηνπ Σσθξάηε θαη ηνπ Πξσηαγόξα, γηα ην δηδαθηό ή ην κε 

δηδαθηό ηεο αξεηήο.  

Πλάηωνορ Πρωταγόρας 319c7-319d7 

«Γηα ηα ζέκαηα ινηπόλ πνπ ζεσξνύλ [νη Αζελαίνη] όηη εμαξηώληαη από θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνγλσζία, έηζη ελεξγνύλ. Όηαλ όκσο πξέπεη λα απνθαζηζηεί θάπνην 

δήηεκα πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο πόλεως, ζεθώλεηαη θαη δίλεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ γη’ 

απηό εμίζνπ θαη ν νηθνδόκνο, θαη ν ζηδεξάο, θαη ν έκπνξνο ή ν λαπηηθόο, θαη ν 

πινύζηνο, θαη ν θησρόο, θαη απηόο πνπ είλαη από κεγάιν γέλνο, θαη απηόο πνπ δελ 

είλαη από θάπνηα γεληά ζπνπδαία. Καη θαλέλαο δελ ηνπο ςέγεη γη’ απηό, όπσο ηνπο 

πξνεγνύκελνπο: γηαηί εζύ, ρσξίο λα έρεηο δηδαρηεί από πνπζελά απηό ην πξάγκα θαη 

ρσξίο λα έρεηο δάζθαιν ζ’ απηό ην ζέκα, ζέιεηο ηώξα λα δώζεηο θαη ζπκβνπιέο. Άξα, 

είλαη πξνθαλέο πσο δελ ζεσξνύλ όηη ην πξάγκα απηό είλαη θάηη πνπ δηδάζθεηαη.»  

Μονάδερ 10 
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Β4. Τη γλσξίδεηε γηα ην κύζν σο ηξόπνο έθζεζεο ησλ απόςεσλ ηνπ Πξσηαγόξα θαη 

ησλ ζνθηζηώλ θαη σο κέζνδνο αθήγεζεο ζηνλ Πιάησλα.  
Μονάδερ 10 

 

Β5.  α) Να γξάςεηε έλα νκόξξηδν νπζηαζηηθό ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο, απιό ή 

ζύλζεην, γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ:  

         ζκεδαννύμενοι, διεθθείπονηο, ἄγονηα, δοίη, νενέμηνηαι.  

Μονάδερ 5 

     β) Με πνηεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ έρνπλ εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα νη παξαθάησ ιέμεηο:  

         άπθπωζη, θέζη, ζσεδόν, απόγονορ, όλεθπορ 

 

Μονάδερ 5 

 

 

Καλή Δπιηςσία !  

 

 

 

 

 


