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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
 

∆ιδαγµένο  κείµενο   
Πλάτωνος  Πρωταγόρας  (323 Α - Ε)  

 

 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, ἐάν 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. Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι φύσει ἢ τύχῃ, 
οὐδεὶς θυµοῦται οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα µὴ τοιοῦτοι 
ὦσιν, ἀλλ' ἐλεοῦσιν· οἷον τοὺς αἰσχροὺς ἢ σµικροὺς ἢ ἀσθενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος ὥστε τι τούτων 
ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; Ταῦτα µὲν γὰρ οἶµαι ἴσασιν ὅτι φύσει τε καὶ τύχῃ τοῖς ἀνθρώποις γίγνεται, τὰ 
καλὰ καὶ τἀναντία τούτοις· ὅσα δὲ ἐξ ἐπιµελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι 
ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα µὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυµοὶ 
γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. Ὧν ἐστιν ἓν καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ 
συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς. 
  
Α .  Από  το  κείµενο  που  σας  δίνεται  να  µεταφράσετε  στο  τετράδιό  σας  το  

απόσπασµα :  "Ἐν  γὰρ  ταῖς  ἄλλαις  ἀρεταῖς  . . .  ταῦτα  λέγω" .   
Μονάδες  10 

 

Β .  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τις  απαντήσεις  των  παρακάτω  ερωτήσεων:  
 

Β1. "Ἐν  γὰρ  ταῖς  ἄλλαις  ἀρεταῖς  . . .  ἢ  µὴ  εἶναι  ἐν  ἀνθρώποις":  Να  εκθέσετε  
το  επιχείρηµα  που  χρησιµοποιεί  στην  παράγραφο  αυτή  ο  Πρωταγόρας ,  για  
να  αποδείξει  το  "διδακτόν" της  αρετής ,  και  να  το  αξιολογήσετε .  

Μονάδες  10 
 

Β2.  "Ὅσα  γὰρ  ἡγοῦνται  ἀλλήλους  κακά  . . .  τὸ  ἐναντίον  τῆς  πολιτικῆς  
ἀρετῆς":  Σύµφωνα  µε  τον  Πρωταγόρα ,  οι  άνθρωποι  έχουν  ελαττώµατα  
που  προέρχονται  από  τη  φύση  ή  τυχαίους  παράγοντες .  Έχουν όµως και 
ελαττώµατα που οφείλονται στην έλλειψη αγωγής. Πώς αντιµετωπίζεται στην εποχή του 
σοφιστή καθεµιά από τις κατηγορίες αυτές των ανθρωπίνων ελαττωµάτων στο πλαίσιο 
της κοινωνικής συµβίωσης και γιατί; 

Μονάδες  10  
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Β3. ".. .  ἐπὶ  τούτοις  που  οἵ  τε  θυµοὶ  γίγνονται  καὶ  αἱ  κολάσεις" :  Κατά  τον  
Πρωταγόρα ,  οι  τιµωρίες  (κολάσεις) επιβάλλονται  στους  ανθρώπους ,  όταν  
δε  διαθέτουν  την  πολιτική  αρετή .  Σε  ποιους  και  για  ποιο  λόγο  
επιβάλλονται  κυρώσεις  από  την  πόλη ,  σύµφωνα  µε  τα  στοιχεία  του  
µεταφρασµένου  κειµένου  που  ακολουθεί ;  

  
Πλάτωνος  Πρωταγόρας  (326 D-E) 

 
 Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρες] από τους δασκάλους, η πόλη, µε τη 

σειρά της, τους αναγκάζει να µάθουν τους νόµους και να ζουν σύµφωνα µε αυτούς, 
ώστε να µην ενεργούν από µόνοι τους και όπως νοµίζουν οι ίδιοι [...]. έτσι, και η πόλη, 
υπογραµµίζοντας τους νόµους, αυτά τα επινοήµατα των καλών, παλαιῶν νοµοθετῶν, 
αναγκάζει και όσους ασκούν ένα αξίωµα και όσους άρχονται να συµµορφώνονται µε 
αυτούς. Εκείνος δε ο οποίος τους παραβαίνει, υφίσταται κυρώσεις και οι κυρώσεις 
αυτές ονοµάζονται, και σε σας εδώ [δηλ. στην Αθήνα] και σε πολλά άλλα µέρη, 
εὐθύνες, λες και η δικαιοσύνη ξαναβάζει [τον παραβάτη] στην ευθεία. Ενώ λοιπόν 
είναι τόσο µεγάλη η προσπάθεια που καταβάλλεται για την αρετή και στο ιδιωτικό και 
στο δηµόσιο επίπεδο, εσύ Σωκράτη εκπλήττεσαι και απορείς αν η αρετή είναι διδακτή; 
Το εκπληκτικό όµως θα ήταν µάλλον το να µην µπορεί να διδαχθεί η αρετή. 

Μονάδες 10 
 

Β4. Να  προσδιορίσετε  το  περιεχόµενο  και  τη  λειτουργία  του  µύθου  ως  
µεθόδου  ανάπτυξης  απόψεων  του  Πρωταγόρα  και  του  Πλάτωνα .  

Μονάδες 10 
 

Β5. Να  γράψετε  δύο  οµόρριζες  λέξεις  της  νέας  ελληνικής  γλώσσας ,  απλές  ή  
σύνθετες ,  για  καθεµιά  από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  κειµένου :   

 καταγελῶσιν ,  εἰδῶσιν ,  µετέχειν ,  προσποιούµενον ,  ἀποδεῖξαι .   
Μονάδες  10 

 
 

Γ .  Αδίδακτο  κείµενο   
∆ηµοσθένης  κατά  Μειδίου  (169 - 170) 

 
 Ἐγὼ  γὰρ  οἶδ '  ὅτι  πολλοὶ  πολλὰ  κἀγάθ '  ὑµᾶς  εἰσιν  εἰργασµένοι ,  οὐ  κατὰ  τὰς  
Μειδίου  λῃτουργίας ,  οἱ  µὲν  ναυµαχίας  νενικηκότες ,  οἱ  δὲ  πόλεις  εἰληφότες ,  οἱ  δὲ  
πολλὰ  καὶ  καλὰ  τῇ  πόλει  στήσαντες  τρόπαια·  ἀλλ '  ὅµως  οὐδενὶ  πώποτε  τούτων  
δεδώκατε  τὴν  δωρειὰν  ταύτην  οὐδ '  ἂν  δοίητε ,  ἐξεῖναι  τοὺς  ἰδίους  ἐχθροὺς  
ὑβρίζειν  αὐτῶν  ἑκάστῳ ,  ὁπότ '  ἂν  βούληται  καὶ  ὃν  ἂν  δύνηται  τρόπον .  οὐδὲ  γὰρ  
Ἁρµοδίῳ  καὶ  Ἀριστογείτονι·  τούτοις  γὰρ  δὴ  µέγισται  δέδονται  δωρειαὶ  παρ '  ὑµῶν  
καὶ  ὑπὲρ  µεγίστων .  οὐδ '  ἂν  ἠνέσχεσθ '  ,  εἰ  προσέγραψέ  τις  ἐν  τῇ  στήλῃ  "ἐξεῖναι  δὲ  
καὶ  ὑβρίζειν  αὐτοῖς  ὃν  ἂν  βούλωνται".    
       
δωρειά:  δωρεά ,  προνόµ ιο .  
 
Γ1. Να  µεταφράσετε  στο  τετράδιό  σας  το  κείµενο .  

Μονάδες  20 
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Γ2.α .  Να  µεταφέρετε  στο  τετράδιό  σας  τους  παρακάτω  πίνακες ,  στα  κενά  των  
οποίων  θα  συµπληρώσετε  τους  τύπους  που  ζητούνται .  (Το  επίθετο  να  
γραφεί  στην  πτώση ,  στο  γένος  και  στον  αριθµό  που  βρίσκεται  ο  τύπος  που  
δίνεται).    

 Επίρρηµα  
 Θετικός  Συγκριτικός  Υπερθετικός  
Καλά     

 
 

 Επίθετο  
 Θετικός  Συγκριτικός  
µεγίστων  

Μονάδες  5 
 

Γ2.β .  Να  γράψετε  τους  ζητουµένους  τύπους  για  καθεµ ιά  από  τις  παρακάτω  λέξεις  
του  κειµένου  :  
οἶδ(α):  το  τρίτο  ενικό  πρόσωπο  της  υποτακτικής  και  προστακτικής  του  

ίδιου  χρόνου .  
δεδώκατε:  το  ίδιο  πρόσωπο  της  οριστικής  του  παρατατικού  και  του  

αορίστου  β´ της  ίδιας  φωνής .  
δύνηται:  το  ίδιο  πρόσωπο  της  ευκτικής  στο  χρόνο  που  βρίσκεται .  

  Μονάδες  5  
 

Γ3.α .  "Ἐγὼ  γὰρ  οἶδ '  ὅτι  πολλοὶ  πολλὰ  κἀγάθ'  ὑµᾶς  εἰσιν  εἰργασµένοι": Να  
γράψετε  τη  δευτερεύουσα  πρόταση  του  χωρίου  αυτού ,  να  δηλώσετε  το  είδος  
της  και  να  προσδιορίσετε  το  συντακτικό  της  ρόλο  (Μονάδες  3).  

 Να  µεταφέρετε  τον  πλάγιο  λόγο  σε  ευθύ  (Μονάδες  2).  
Μονάδες  5 

 

Γ3.β .  Να  αναγνωρίσετε  συντακτικά  τις  παρακάτω  λέξεις  ή  φράσεις  του  κειµένου:  
 κατὰ  τὰς  λῃτουργίας ,  τῇ  πόλει ,  οὐδενί ,  ὑβρίζειν  (το  πρώτο  του  

κειµένου) ,  ὑπὲρ  µεγίστων .  
Μονάδες  5  

 


