
 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πλάτωνος  Πρωταγόρας 323c8-  324b.  

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 ἤ  

σμικροὺς ἤ  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 .  

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 γοῦν ἕνεκα κολάζει .  Ταύτην οὖν 

τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ τιμωροῦνται καὶ 

ἰδίᾳ  καὶ δημοσίᾳ.  

Α .  Από  το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε 
στο τετράδιό  σας το τμήμα :  "Εἰ  γὰρ ἐθέλεις . . . .  
δημοσίᾳ."  

Μονάδες 10 

Β.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων :  
1. Υπάρχουν ελαττώματα, τα οποία έχει ο 

άνθρωπος "φύσει"  ή "τύχῃ" ,  και άλλα, τα οποία 
οφείλονται στην έλλειψη αγωγής .   

 Πώς αντιμετωπίζονται από  τον Πλάτωνα οι 
δύο αυτές κατηγορίες ελαττωμάτων ;  

 Μονάδες  10 

2. Ποιος ο σκοπός της ποινής σύμφωνα με τον 
Πρωταγόρα ;  

Μονάδες 10 



 

3.  Να εντοπίσετε στο μεταφρασμένο κείμενο που 
ακολουθεί  τα σημεία, τα οποία αναπτύσσουν 
και επεξηγούν την άποψη που εκφράζει ο 
Πρωταγόρας στη φράση :  " . . .  ἐπὶ τούτοις που οἵ 
τε θυμοὶ γίγνονται καὶ αἱ  κολάσεις καὶ αἱ  
νουθετήσεις ." 

 

  "Στην πραγματικότητα αρχίζουν από  την 
παιδική ηλικία να διδάσκουν και να 
νουθετούν,  συνεχίζοντας για όλη τη ζωή.  
Αμέσως μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει ένα 
παιδί  τι του λένε, και η παραμάνα του και η 
μητέρα του και ο παιδαγωγός του και ο ίδιος ο 
πατέρας του αγωνίζονται γι '  αυτό  το πράγμα, 
για το πώς δηλαδή θα βελτιωθεί  το αγόρι, 
διδάσκοντάς το για κάθε του πράξη και για 
κάθε του λόγο και εξηγώντας του ότι αυτό  
είναι δίκαιο και το άλλο άδικο, και ότι αυτό  
είναι καλό  και το άλλο αισχρό ,  και αυτό  όσιο 
και εκείνο ανόσιο, και ότι αυτά πρέπει να τα 
κάνεις και αυτά να μην τα κάνεις .  Κι όταν 
ακούει με τη θέλησή του, πάει καλά .  Εάν όμως 
δεν υπακούει, τότε, με τις απειλές και τα 
χτυπήματα το "ισιώνουν" ,  σαν δέντρο που 
λυγίζει και γέρνει .  Κι ύστερα, όταν το 
στέλνουν στους δασκάλους, δίνουν εντολή να 
επιμεληθεί  ο δάσκαλος περισσότερο την 
εὐκοσμία  των παιδιών, παρά τα γράμματα και 
τη μουσική .  Και οι  δάσκαλοι άλλωστε γι '  αυτό  
φροντίζουν κυρίως .  Και μόλις τα αγόρια 
μάθουν τα γράμματα και είναι σε θέση στο 
εξής να καταλάβουν ένα γραπτό  κείμενο, όπως 
μέχρι τώρα καταλάβαιναν τον προφορικό  
λόγο, τα βάζουν, καθισμένα στα θρανία τους, 
να διαβάζουν δυνατά τα ποιήματα των 



 

μεγάλων ποιητών και τα αναγκάζουν να 
μάθουν απέξω αυτά τα έργα, στα οποία 
υπάρχουν πολλές συμβουλές, αλλά και 
αναλύσεις για τα πράγματα, και ἔπαινοι και  
ἐγκώμια για τους αρχαίους ήρωες, προκειμένου 
το αγόρι να θελήσει να τους μιμηθεί  και να 
έχει διάθεση να γίνει παρόμοιος . [ . . . ]   

 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 .  
(Πλάτωνος Πρωταγόρας 325c5 -  326e5 ) .   Μονάδες  10  



 

4. Έχει παρατηρηθεί πως η συζήτηση στους 
πλατωνικούς διαλόγους διεξάγεται ως "παιδιά" 
(παιχνίδι). Γιατί ο Πλάτωνας επιλέγει αυτόν τον 
τρόπο διερεύνησης των φιλοσοφικών ζητημάτων; 

 Μονάδες  10 
5.  Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ομόρριζες 

λέξεις απλές ή σύνθετες για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις :   

  ἡγοῦνται,  ἐλεοῦσιν,  συλλήβδην, ἰδών,  

ἀποτροπῆς .  

Μονάδες  10  
 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 Λυσία,  Κατά Διογείτονος 9-10 

 Καλέσας αὐτοὺς εἶπε Διογείτων, ὅτι καταλίποι 
αὐτοῖς ὁ  πατὴρ ε ἴκοσι μνᾶς ἀργυρίου καὶ 
τριάκοντα στατῆρας .  “ἐγώ  οὖν πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ 
δεδαπάνηκα εἰς τὴν ὑμετέραν τροφήν .  καὶ ἕως μὲν 
εἶχον, οὐδέν μοι διέφερεν ·  νυνὶ δὲ καὶ αὐτὸς 
ἀπόρως διάκειμαι .  σὺ οὖν, ἐπειδὴ δεδοκίμασαι καὶ 
ἀνὴρ γεγένησαι, σκόπει αὐτὸς ἤδη πόθεν ἕξεις τὰ 
ἐπιτήδεια⁈.  ταῦτ '  ἀκούσαντες ἐκπεπληγμένοι καὶ 
δακρύοντες ᾤχοντο πρὸς τὴν μητέρα, καὶ 
παραλαβόντες ἐκείνην ἧκον πρὸς ἐμέ.  

αὐτός = ο ίδιος 
ᾤχοντο = έφυγαν και πήγαν. 

1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω 
κείμενο . 
 Μονάδες  20 



 

2. Χωρίς να αντιγράψετε τους επόμενους πίνακες, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που 
ζητούνται : 

α. 

δοτ ική  εν ικο ύ  
γεν ική  

πληθυντ ικού  

αιτ ιατ ική  

πληθ υν τ ικού  ἐγὼ  
   

  

γεν ική  εν ικο ύ  
α ιτ ιατ ική  

πληθ υντ ικού  ὁ  πατὴρ 
  

Μονάδες 5 
β.  

απαρ έμ φ ατο  

ενε ργητ ικού  

μ έλλ οντα 

β ΄  εν ικό  

ο ρ ιστ ικής  

εν εργητ ικού  

αορ ίστου  

απαρ έμφ ατο  

ενεργητ ικ ού  

αο ρ ίσ τ ου  δακρύοντες  

   
 

ορ ιστ ική  εν εργη τ ικού  

αο ρ ίσ τ ου  

( ίδ ιος  αρ ιθ μό ς  

 ίδ ιο  πρόσωπο )  

υ ποτακτ ική  

ενεργη τ ικού  

αορ ίσ του  

( ίδ ιος  αρ ιθμό ς  

ίδ ιο  πρόσωπο )  

καταλ ίποι  

 

  

Μονάδες 5 
3. α. Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι τύποι : 
  καλέσας, αὐτοῖς, ἀργυρίου, τὴν ὑμετέραν.   

Μονάδες 4 
3. β . Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις 

προτάσεις της περιόδου : 



 

   "σύ οὖν ..... ἐπιτήδεια".  
Μονάδες 6  

 
 


