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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, ἢ ἐπὶ πάληαο λείκσ;"
"Ἐπὶ πάληαο," ἔθε ν 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." Οὕησ 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, θαὶ ἐάλ ηηο ἐθηὸο ὤλ 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, ὦΣώθξαηεο, ηνύηνπ αἰηία.
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Α. Από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη λα κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα: « Νενέμηνηαι
δὲ ὧδε·… ἢ μὴ εἶναι πόλεις ».
Μονάδες 10

Β. Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα:

Β1. Ο Δίαο δίλεη απζηεξή εληνιή ζηνλ Εξκή λα κνηξάζεη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο ηελ
πνιηηηθή ηέρλε. Από ηελ άιιε, ζεζπίδεη λόκν γηα ηε ζαλάησζε όπνηνπ δελ ηε δηαζέηεη. Να
άξεηε απηήλ ηελ αληίθαζε.
Μονάδες 15
Β2. Να θαηαζηήζεηε θαηαλνεηό ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν Πξσηαγόξαο κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ κύζνπ, ζπγθξίλνληάο ην κε ηα πξνεγνύκελα ιόγηα ηνπ Σσθξάηε ζην
αθόινπζν κεηαθξαζκέλν ρσξίν:
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« Αιιά ην ζσζηό εθ κέξνπο κνπ είλαη λα πσ γηα πνην ιόγν λνκίδσ πσο δελ πξόθεηηαη γηα θάηη πνπ
δηδάζθεηαη θαη γηαηί δελ κπνξνύλ νη άλζξσπνη λα ην κεηαδώζνπλ ζε άιινπο αλζξώπνπο. Εγώ ινηπόλ
ζεσξώ, όπσο θαη νη άιινη Έιιελεο, πσο νη Αζελαίνη είλαη ζνθνί. Καη βιέπσ όηη, όπνηε
ζπγθεληξσλόκαζηε ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ, όηαλ ε πόιε πξόθεηηαη λα εθηειέζεη θάπνην έξγν
νηθνδνκηθό, θαινύκε ηνπο νηθνδόκνπο σο ζπκβνύινπο ζηελ νηθνδνκία, θη όηαλ πάιη πξόθεηηαη γηα
λαππεγηθό έξγν, θαινύκε ηνπο λαππεγνύο, θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πξάηηνπκε όηαλ πξόθεηηαη γηα όια
ηα αληίζηνηρα έξγα, γηα όζα δειαδή ζεσξείηαη πσο είλαη δηδαθηά θαη κπνξεί θάπνηνο λα ηα κάζεη κε
θαηάιιεια καζήκαηα. Εάλ επηρεηξήζεη δε θάπνηνο άιινο λα δώζεη ηε ζπκβνπιή ηνπ ζηνλ δήκν,
θάπνηνο πνπ νη άλζξσπνη δελ ηνλ ζεσξνύλ ηερλίηε ζρεηηθό, ε ζπλέιεπζε δελ ηνλ απνδέρεηαη, αθόκα
θη αλ είλαη θαη σξαίνο θαη πινύζηνο θαη από κεγάιε νηθνγέλεηα. Αληίζεηα, ηνλ θνξντδεύνπλ θαη ηνπ
θσλάδνπλ, κέρξη απηόο πνπ ηόικεζε λα κηιήζεη λα θύγεη κόλνο ηνπ ηξνκνθξαηεκέλνο ή κέρξη λα
ηνλ ζύξνπλ νη ηνμόηεο θαη λα ηνλ βγάινπλ ζεθσηό, κε δηαηαγή ησλ πξπηάλεσλ. 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 πόιεσο,
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
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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».

Μονάδες15

Β3. Πώο παξνπζηάδεη ν Πιάησλαο ζην ζπγθεθξηκέλν δηάινγν ηνπο ζνθηζηέο Πξόδηθν, Ιππία
θαη Πξσηαγόξα;

Β4. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο:
Οκόξξηδεο ιέμεηο πξσηνηύπνπ

Οκόξξηδν ζειπθό νπζηαζηηθό Οκόξξηδν αξζεληθό επίζεην λ.ε
ζηε λ.ε
(απιό ή ζύλζεην)
(απιό ή ζύλζεην)

δοίη
θεμαηικός
ηετνῶν
προέλεσζη

θῄς
Μονάδες10

ΚΑΛΗ
ΔΠΙΣΤΥΙΑ!
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