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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνος, Πρωταγόρας 323a5 - 323c8
Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς τῷ ὄντι ἡγοῦνται
πάντες ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε
καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον.
Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ
ἀγαθὸς αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην ἡντινοῦν τέχνην ἣν μή
ἐστιν, ἢ καταγελῶσιν ἢ χαλεπαίνουσιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι
προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς μαινόμενον· ἐν δὲ δικαιοσύνῃ
καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα καὶ εἰδῶσιν ὅτι
ἄδικός ἐστιν, ἐὰν οὗτος αὐτὸς καθ’ αὑτοῦ τἀληθῆ λέγῃ
ἐναντίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι,
τἀληθῆ λέγειν, ἐνταῦθα μανίαν, καί φασιν πάντας δεῖν
φάναι εἶναι δικαίους, ἐάντε ὦσιν ἐάντε μή, ἢ μαίνεσθαι
τὸν μὴ προσποιούμενον [δικαιοσύνην]· ὡς ἀναγκαῖον
οὐδένα ὅντιν’ οὐχὶ ἁμῶς γέ πως μετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ
εἶναι ἐν ἀνθρώποις.
Ὅτι μὲν οὖν πάντ’ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περὶ
ταύτης τῆς ἀρετῆς σύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσθαι παντὶ
μετεῖναι αὐτῆς, ταῦτα λέγω· ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ φύσει
ἡγοῦνται εἶναι οὐδ’ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ἀλλὰ διδακτόν
τε καὶ ἐξ ἐπιμελείας παραγίγνεσθαι ᾧ ἂν παραγίγνηται ,
τοῦτό σοι μετὰ τοῦτο πειράσομαι ἀποδεῖξαι .
Α1. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Ἵνα
δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ... ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις».
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β1. Ποιο είναι το «τεκμήριον» που επικαλείται ο
Πρωταγόρας στην πρώτη παράγραφο του κειμένου και
σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει;
Μονάδες 10
Β2. Πώς αντιλαμβάνεται ο Πρωταγόρας το περιεχόμενο των
όρων «φύσει» και «ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου» και με ποιο
ζεύγος όρων τους αντιπαραθέτει ;
Μονάδες 10
Β3. Να εντοπίσετε στο μεταφρασμένο απόσπασμα που
ακολουθεί τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί η αθηναϊκή
πολιτεία, προκειμένου να επιτευχθεί η θέση που
εκφράζει ο Πρωταγόρας με τη φράση «ὡς ἀναγκαῖον
οὐδένα ὅντιν’ οὐχὶ ἁμῶς γέ πως μετέχειν αὐτῆς (τῆς
πολιτικῆς ἀρετῆς), ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις».
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
«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! Ότι το πράγμα
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αυτό το θεωρούν διδακτό και στο ιδιωτικό και στο
δημόσιο επίπεδο, το αποδείξαμε ήδη».
Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324e2 - 325b5
Μονάδες 10
Β4. Τι γνωρίζετε για τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη;
Μονάδες 10
Β5. Να γράψετε στο τετράδιό
συγγενείς λέξεις της αρχαίας ή της
σύνθετες, για καθεμιά από τις
κειμένου: ἀπατᾶσθαι, πολιτικῆς,
ἀναγκαῖον .

σας δύο ετυμολογικά
νέας Ελληνικής, απλές ή
παρακάτω λέξεις του
καταγελῶσιν , εἰδῶσιν,
Μονάδες 10

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτους, Αἰγινητικός 10
Ἐγὼ δὲ καὶ Θρασύλοχος τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν
πατέρων
παραλαβόντες ,
ὅσην
ὀλίγῳ
πρότερον
διηγησάμην, ἔτι μείζω τῆς ὑπαρχούσης αὐτὴν ἐποιήσαμεν.
ἕως μὲν γὰρ παῖδες ἦμεν, περὶ πλείονος ἡμᾶς αὐτοὺς
ἡγούμεθα ἢ τοὺς ἀδελφούς, καὶ οὔτε θυσίαν οὔτε
θεωρίαν οὔτ’ ἄλλην ἑορτὴν οὐδεμίαν χωρὶς ἀλλήλων
ἤγομεν· ἐπειδὴ δ’ ἄνδρες ἐγενόμεθα, οὐδὲν πώποτ’
ἐναντίον ἡμῖν αὐτοῖς ἐπράξαμεν , ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων
ἐκοινωνοῦμεν καὶ πρὸς τὰ τῆς πόλεως ὁμοίως διεκείμεθα
καὶ φίλοις καὶ ξένοις τοῖς αὐτοῖς ἐχρώμεθα. καὶ τί δεῖ
λέγειν τὰς οἴκοι χρήσεις;

περὶ πλείονος ἡγοῦμαι = ενδιαφέρομαι περισσότερο, υπολογίζω
πιο πολύ
θεωρία = ιερή πρεσβεία
αἱ οἴκοι χρήσεις = οι οικιακές υποθέσεις
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Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του
κειμένου.
Μονάδες 20
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται
για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
ἐγὼ
:
τη δοτική πτώση του πληθυντικού
αριθμού στο ίδιο πρόσωπο.
τοσαύτην
:
την
αιτιατική
του
πληθυντικού
αριθμού στο θηλυκό γένος.
παραλαβόντες
:
το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
μείζω
:
τη γενική πτώση του ενικού αριθμού του
αρσενικού γένους στον υπερθετικό βαθμό.
παῖδες
:
τη γενική πτώση του πληθυντικού
αριθμού.
ἦμεν
:
το απαρέμφατο του ενεστώτα.
ἡγούμεθα
:
το
γ΄
ενικό
πρόσωπο
του
παρατατικού.
ἄνδρες
:
τη δοτική πτώση του πληθυντικού
αριθμού.
ἐγενόμεθα
:
το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής
του ίδιου χρόνου.
ἐπράξαμεν
:
την
ονομαστική
πτώση
του
πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό
γένος της μετοχής του παθητικού
αορίστου.
Μονάδες 10
Γ3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία των
παρακάτω όρων:
παρὰ τῶν πατέρων, πρότερον, τῆς ὑπαρχούσης,
ἄλλην, ἄνδρες, τῶν ἰδίων.
(μονάδες 6)
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Γ3. β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παρακάτω
ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους:
διηγησάμην, ἦμεν.
(μονάδες 4)
Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των θεμάτων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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