
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γραβιάς 85   –  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ       −−−−���� 50.51.557 – 50.56.296 
25ης Μαρτίου 111 –  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ−−−−���� 50.27.990 – 50.20.990 
25ηςΜαρτίου 74   –  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ−−−−���� 50.50.658 – 50.60.845 
 
Μάθημα :  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τάξη :  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Ημερομηνία : 10/11/2013 

Ονοματεπώνυμο : 

 

Κείμενο 

Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυµοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὥς ἐξ ἐπιµελείας  

καὶ µαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ 

Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τὶ ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε 

ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. Οὐδεὶς γὰρ κολάζει 

τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι 

ἠδίκησεν, ὅστις µὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιµωρεῖται· ὁ δὲ µετὰ λόγου 

ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήµατος τιµωρεῖται – 

οὐ γὰρ ἄν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη - ἀλλὰ τοῦ µέλλοντος χάριν, ἵνα 

µὴ αὖθις ἀδικήσῃ µήτε αὐτὸς οὗτος µήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν 

κολασθέντα. Καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι 

ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. Ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες 

ἔχουσιν ὅσοιπερ τιµωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ. Τιµωροῦνται δὲ καὶ 

κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὕς ἄν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα 

Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται· ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι 

τῶν ἡγουµένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. Ὡς µὲν οὖν 

εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόµου 

συµβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν 

ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὡς γέ µοι 

φαίνεται.  

 

Παρατηρήσεις 

Α.1. Να µεταφράσετε το παρακάτω απόσπασµα του κειµένου: «Οὐδεὶς 

γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας… καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται» 

         Μονάδες 10 

 

Φάσµα Group 
προπαρασκευή 

για 
Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 

σύγχρονο μαθητικό φροντιστήριο  



 

Α.2. Ποιο επιχείρηµα προσθέτει στην ενότητα αυτή ο Πρωταγόρας, τι 

θέλει να αποδείξει και πώς το αξιολογείτε;  

         Μονάδες 15 

 

 

Α.3.  … µετά λόγου ἐπιχειρῶν: Σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα η µετά λόγου 

τιµωρία αποκλείει την επιβολή της θανατικής ποινής. Μελετώντας το 

µεταφρασµένο απόσπασµα του Πρωταγόρα που ακολουθεί (324D-325B)  

διαπιστώνετε τελικά αν ο Πρωταγόρας εγκρίνει ή όχι τη θανατική ποινή 

και σε ποιες περιπτώσεις; 

 

Σκέψου λοιπόν, τι από τα δύο συµβαίνει: υπάρχει ένα πράγµα στο οποίο 

είναι αναγκαίο να µετέχουν όλοι οι πολίτες, προκειµένου να είναι δυνατή 

η ύπαρξη πόλεως, ή δεν υπάρχει; Έτσι µόνο µπορεί να λυθεί η απορία που 

έχεις. Διότι, εάν µεν υπάρχει αυτό το ένα πράγµα και εάν αυτό το πράγµα 

δεν είναι ούτε η οικοδοµική ούτε η µεταλλουργία ούτε η κεραµική, αλλά η 

δικαιοσύνη και η σωφροσύνη και το όσιον (και αυτά τα ονοµάζω όλα µαζί 

ἀνδρὸς ἀρετήν)· εάν υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγµα στο οποίο πρέπει να 

µετέχουν όλοι και σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να ενεργεί κάθε άνδρας 

ξεχωριστά σε περίπτωση που θέλει να µάθει ή να πράξει κάτι, και σε 

καµιά περίπτωση χωρίς αυτό· και εάν, σε περίπτωση που κάποιος δεν 

µετέχει σ’ αυτό, είτε παιδί είναι, είτε άνδρας είτε γυναίκα, πρέπει να τον 

διδάσκουµε και να τον τιµωρούµε, µέχρι που, µε την τιµωρία, να 

βελτιωθεί· και εάν, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να εκδιώκουµε από 

την πόλη ή να σκοτώνουµε ως ανίατο όποιον δεν υπακούει σε αυτό το 

πράγµα ακόµα και µετά τη διδασκαλία, ακόµα και µετά την τιµωρία· εάν 

λοιπόν έτσι έχουν τα πράγµατα, και εάν, παρόλο που αυτή είναι η φύση 

των πραγµάτων, οι αγαθοί άνδρες, ενώ µορφώνουν τους γιους τους σε 

όλα τα άλλα, αυτό δεν τους το διδάσκουν, τότε σκέψου τι περίεργα 

πλάσµατα είναι αυτοί οι αγαθοί άνδρες! 

         Μονάδες 15 

 

Α.4. Τι γνωρίζετε για τη διάλεξη ως µέθοδο έκθεσης των απόψεων των 

σοφιστών;  

 

         Μονάδες 10 

 

Α.5. Κολάζω, τιµωρῶ, λόγος: α)να αποδώσετε τη σηµασία των λέξεων στη 

αρχαία ελληνική γλώσσα. β)να δώσετε για καθεµία απ’ αυτές δύο 

οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής (απλές ή σύνθετες). 

         Μονάδες 10 

          


