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ΑΡΥΑΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

Α. Γιδαγμένο κείμενο 

Πλάηωνος: «Πρωηαγόρας» (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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ΔΡΩΣΗΔΙ 

Α. Να κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα: «Οὐδείς γάρ κολάζει … διδακηόν 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. 10)   

Β2. Να αλαθέξεηε ηηο ζεκαζίεο πνπ έρεη ε ιέμε "ιόγνο" θαη λα πξνζδηνξίζεηε ην ξόιν ηεο 

έιινγεο ηηκσξίαο, ζηεξηδόκελνη ζην παξαθάησ απόζπαζκα:  «ὁ δὲ μεηά λόγοσ ἐπιτειρών 

κολάζειν …. ὁ ηοῦηον ἱδών κολαζθένηα». 

                                                                                (Μνλ. 10)    

Β3.   Με βάζε ην πξσηόηππν θείκελν ν Πξσηαγόξαο αλαθέξεηαη ζηνλ παηδεπηηθό 

ραξαθηήξα ηεο πνηλήο ελώ ζην κεηαθξαζκέλν πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη 

ζηε ζαλαηηθή πνηλή, ε νπνία θαίλεηαη λα αλαηξεί ην ζσθξνληζηηθό ραξαθηήξα ησλ πνηλώλ. 

Να εθζέζεηε ηηο απόςεηο ζαο γηα ην παξαπάλσ ζέκα αληιώληαο ζηνηρεία ηόζν από ην 

πξσηόηππν θείκελν όζν θαη από ην κεηαθξαζκέλν πνπ αθνινπζεί. 

Πλάηωνος Πρωταγόρας (324 E -325 Β)  

" ... Δηόηη, εάλ κελ ππάξρεη απηό ην έλα πξάγκα θαη εάλ απηό ην πξάγκα δελ είλαη νύηε ε 

νηθνδνκηθή νύηε ε κεηαιινπξγία νύηε ε θεξακηθή, αιιά ε δικαιοζύνη θαη ε ζωθροζύνη θαη 

ην ὅζιον (θαη απηά ηα νλνκάδσ όια καδί ἀνδρὸς ἀρεηήν)· εάλ ππάξρεη ινηπόλ απηό ην 

πξάγκα ζην νπνίν πξέπεη λα κεηέρνπλ όινη θαη ζύκθσλα κε ην νπνίν πξέπεη λα ελεξγεί 

θάζε άλδξαο μερσξηζηά ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα κάζεη ή λα πξάμεη θάηη, θαη ζε θακηά 

πεξίπησζε ρσξίο απηό· θαη εάλ, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ κεηέρεη ζ' απηό, είηε παηδί 

είλαη, είηε άλδξαο είηε γπλαίθα, πξέπεη λα ηνλ δηδάζθνπκε θαη λα ηνλ ηηκσξνύκε, κέρξη πνπ, 

κε ηελ ηηκσξία, λα βειηησζεί· θαη εάλ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, πξέπεη λα εθδηώθνπκε 

από ηελ πόιε ή λα ζθνηώλνπκε σο αλίαην όπνηνλ δελ ππαθνύεη ζε απηό ην πξάγκα αθόκα 

θαη κεηά ηε δηδαζθαιία, αθόκα θαη κεηά ηελ ηηκσξία..."·  

                                                                               (Μνλ. 10) 

Β4. Να γξάςεηε δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θαζεκία από ηηο παξαθάησ ζέζεηο ηε 

ιέμε ΩΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε ΛΑΘΟ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε:   

α. Ο  Πιάησλ απνθάζηζε  λα κελ αζρνιεζεί κε  ηα  θνηλά ηεο Αζήλαο , εμαηηίαο ηεο 

αλάκεημεο κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηελ ππόζεζε ησλ Τξηάθνληα θαη  εμαηηίαο  ηεο  

εθδηθεηηθήο  ζπκπεξηθνξάο  ησλ  δεκνθξαηηθώλ πξνο  ην  Σσθξάηε. 



 
 

Σχολικό έτος 2017-2018                 

 

β. Η ακθηζβήηεζε  ησλ ζνθηζηώλ  είλαη  κία ζεηηθή  ακθηζβήηεζε : ακθηζβεηνύζαλ  

δειαδή  ηηο παξαδνζηαθέο  ηδέεο θαη ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο  θαη  αλαδεηνύζαλ ηε 

βαζύηεξε  αιήζεηα  ησλ πξαγκάησλ. 

γ. Όηαλ  δεηήζεθε  από ην Σσθξάηε, κεηά  από ηελ εηπκεγνξία  ηνπ δηθαζηεξίνπ,  λα νξίζεη 

θαη εθείλνο , ζύκθσλα κε ην  έζηκν , κία  πνηλή , πξόηεηλε  ην πξόζηηκν  ησλ 30  κλσλ. 

δ. Η βαζηθή αληίξξεζε  ηνπ  Σσθξάηε  απέλαληη  ζηε  κέζνδν  ηνπ ζρνιηαζκνύ ησλ   

πνηεηηθώλ θεηκέλσλ έρεη λα θάλεη   κε ηε γεληθή θαρππνςία  ηνπ απέλαληη ζην γξαπηό  ιόγν.  

ε. Η   ζσθξαηηθή εηξσλεία  είλαη  πνιύ  ιεπηή   ζηελ πεξίπησζε  ηνπ  Πξσηαγόξα.  

ζη. Σην  ηξίην  ηαμίδη  ηνπ ζηε  Σηθειία, ν  Πιάησλ θηλδύλεπζε  λα πνπιεζεί  σο  δνύινο  

ζηελ  Αίγηλα.  

δ. Με πνιηηηθά  πξνβιήκαηα  είραλ  αζρνιεζεί  θαη νη πξνγελέζηεξνη ηνπ Σσθξάηε 

 θηιόζνθνη.  

ε. Αλάκεζα  ζηα καζήκαηα  πνπ δηδάζθνληαλ  ζηελ Αθαδεκία, εμέρνπζα  ζέζε  είραλ  ηα  

καζεκαηηθά , πνπ ζεσξνύληαλ  σο  απαξαίηεηε  πξνεηνηκαζία  γηα  ηε δηδαζθαιία  ηεο 

δηαιεθηηθήο.  

ζ. Ο  θηινζνθηθόο   δηάινγνο  «Πξσηαγόξαο»  είλαη  δηήγεζε  ηεο ζπλάληεζεο   Πξσηαγόξα 

– Σσθξάηε  από ηνλ ίδην  ηνλ Πιάησλα.  

η. Τα  δύν  πξόζσπα  πνπ  ζα επέκβνπλ θάπνηεο ζηηγκέο  ζηε ζπδήηεζε  Πξσηαγόξα θαη 

Σσθξάηε  ήηαλ  ν  Κξηηίαο  θαη  ν  Ιππνθξάηεο. 

                                                                                (Μνλ. 10) 

Β5. Να εληνπίζεηε κε πνηεο ιέμεηο ηεο 6εο ελόηεηαο, ζπγγελεύνπλ εηπκνινγηθά νη 

παξαθάησ: δνθάξη, πξόζνςε, θαλνπνηόο, ζρεδόλ, ξήκα, ηκεκαηηθόο, έληηκνο, ζεκέιην, 

άθημε, ηδηνθπήο . 

                                                                                (Μνλ. 10) 

        

                                                     Καλή επιτυχία! 

 

 

 


