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∆ιδαγμένο κείμενο
Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A–C
Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι
ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γὰρ ἐθέλεις
ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί
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 ἂν 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 γοῡν ἕνεκα κολάζει.
Ταύτην
οὖν
τὴν
δόξαν
πάντες
ἔχουσιν
ὅσοιπερ
τιμωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. Τιμωροῦνται δὲ καὶ
κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν 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, ὥς γέ μοι φαίνεται.
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Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό
σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Οὐδεὶς γὰρ
κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας ... καὶ διδακτὸν ἀρετήν.»
Μονάδες 10
Β1. Ποια άποψη εκφράζει ο Πρωταγόρας στο κείμενο που
σας δίνεται για τον σκοπό της τιμωρίας (μονάδες 5) και
πώς αξιοποιεί την άποψη αυτή για να τεκμηριώσει ότι η
αρετή μπορεί να διδαχθεί; (μονάδες 5)
Μονάδες 10
Β2. «ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται»: Να σχολιάσετε
την παραπάνω φράση, δίνοντας έμφαση στη σημασία
που έχει ο λόγος για τη συγκρότηση και για τη
λειτουργία της κοινωνίας.
Μονάδες 10
Β3. Με βάση το κείμενο που σας δίνεται και το παρακάτω
μεταφρασμένο απόσπασμα, να δείξετε ότι κατά τον
Πρωταγόρα ο ρόλος της πόλης είναι και παιδαγωγικός.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
«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.»
Πλάτωνος Πρωταγόρας 326C-E
Μονάδες 10
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Β4. Πώς περιγράφει ο Πλάτωνας στο πρώτο μέρος του
διαλόγου Πρωταγόρας τους σοφιστές Πρόδικο, Ιππία
και Πρωταγόρα;
Μονάδες 10
Β5. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε στο
τετράδιό σας μία λέξη του διδαγμένου πρωτότυπου
κειμένου ετυμολογικά συγγενή: υποθήκη, βιαιοπραγία,
ιδέα, εκτρέπομαι, μισαλλοδοξία, οίηση, επιεικής,
υποδοχή, τμήμα, άφαντος.
Μονάδες 10
Αδίδακτο κείμενο
Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 54
Τοιούτῳ μὲν πάθει οἱ Ἀθηναῖοι περιπεσόντες ἐπιέζοντο,
ἀνθρώπων τ’ ἔνδον θνῃσκόντων καὶ γῆς ἔξω δῃουμένης. ἐν
δὲ τῷ κακῷ οἷα εἰκὸς ἀνεμνήσθησαν καὶ τοῦδε τοῦ ἔπους,
φάσκοντες οἱ πρεσβύτεροι πάλαι ᾄδεσθαι «ἥξει ∆ωριακὸς
πόλεμος καὶ λοιμὸς ἅμ’ αὐτῷ». ἐγένετο μὲν οὖν ἔρις τοῖς
ἀνθρώποις μὴ λοιμὸν ὠνομάσθαι ἐν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν
παλαιῶν, ἀλλὰ λιμόν, ἐνίκησε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰκότως
λοιμὸν εἰρῆσθαι· οἱ γὰρ ἄνθρωποι πρὸς ἅ ἔπασχον τὴν
μνήμην ἐποιοῦντο. ἢν δέ γε οἶμαί ποτε ἄλλος πόλεμος
καταλάβῃ ∆ωρικὸς τοῦδε ὕστερος καὶ ξυμβῇ γενέσθαι
λιμόν, κατὰ τὸ εἰκὸς οὕτως ᾄσονται.
__________
δῃόω-δῃῶ = καταστρέφω
τὸ ἔπος = ο στίχος
ὁ λιμός = η πείνα

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του
παραπάνω κειμένου.
Μονάδες 20
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Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από
τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
περιπεσόντες
:
τη δοτική πληθυντικού της μετοχής του
παρακειμένου στο αρσενικό γένος
δῃουμένης
:
το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής
του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή
κακῷ
:
τη δοτική πληθυντικού του συγκριτικού
βαθμού στο θηλυκό γένος
ἀνεμνήσθησαν :
το πρώτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής
αορίστου στην παθητική φωνή
τοῦδε
:
την ονομαστική πληθυντικού του
αρσενικού γένους
φάσκοντες
:
τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους
πάλαι
:
τον υπερθετικό βαθμό
ἔρις
:
την αιτιατική ενικού
ἔπασχον
:
το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής
μέλλοντα
ξυμβῇ
:
το δεύτερο ενικό πρόσωπο της
προστακτικής του ίδιου χρόνου
Μονάδες 10
Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω
λέξεων και φράσεων:
ἔνδον, θνῃσκόντων, τοῦ ἔπους, ὑπὸ τῶν παλαιῶν, τοῦδε
(μετά τη λέξη ∆ωρικὸς), γενέσθαι (μονάδες 6)
Γ3.β. Να βρείτε τον υποθετικό λόγο του κειμένου και να
τον χαρακτηρίσετε. (μονάδες 4)
Μονάδες 10
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). 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 καμιά 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 μόνον ανεξίτηλης
μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 18.15.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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