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ΘΕΜΑ 1ο  

 Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. 

Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 A-C) 

Α) Μετάφραση του αποσπάσματος «Οὐδεὶς γὰρ κολάζει … καὶ 

διδακτὸν ἀρετήν»  

Γιατί κανείς δεν τιμωρεί όσους αδικούν έχοντας το νου του σ’ 

αυτό και εξαιτίας αυτού, ότι δηλαδή διέπραξε ένα αδίκημα, 

τουλάχιστον όποιος δεν τιμωρεί ασυλλόγιστα, όπως ακριβώς 

ένα θηρίο· αυτός που επιχειρεί να τιμωρεί σύμφωνα με τη 

λογική, δεν τιμωρεί για το αδίκημα που έχει διαπραχθεί στο 

παρελθόν –γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που έγινε να 

μην έχει συμβεί- αλλά για το μέλλον, για να μην αδικήσει πάλι 

ούτε αυτός ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος που τον είδε ότι 



τιμωρήθηκε. Και επειδή σκέφτεται κατ’ αυτό τον τρόπο, 

πιστεύει ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί· τιμωρεί, επομένως, για 

λόγους αποτροπής. Αυτή, λοιπόν, την άποψη έχουν όλοι όσοι 

επιβάλλουν τιμωρίες στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή. 

Τιμωρούν για να βρουν το δίκιο τους και για σωφρονισμό 

όποιους νομίζουν ότι αδικούν, και οι άλλοι άνθρωποι και 

προπάντων οι Αθηναίοι, οι συμπολίτες σου· επομένως, 

σύμφωνα με αυτό το συλλογισμό, και οι Αθηναίοι είναι από 

εκείνους που θεωρούν ότι η αρετή μπορεί να αποκτηθεί και να 

διδαχτεί. 

ΘΕΜΑ 2ο  

Β1) Ποιος είναι ο σκοπός της τιμωρίας σύμφωνα με το κείμενο. 

Στο κείμενο ο Πρωταγόρας αναγνωρίζει και αποδέχεται την 

έλλογη τιμωρία, αυτή δηλαδή που επιβάλλεται με βάση τη 

λογική, και διατυπώνει μια πρωτοποριακή για την εποχή του 

άποψη σχετικά με την τιμωρία και το σκοπό της. 

Απορρίπτοντας εντελώς τον ανταποδοτικό και εκδικητικό 

χαρακτήρα τής τιμωρίας (ποινής) προβάλλει ως πρωταρχικό 

σκοπό της τιμωρίας, όχι βέβαια την εκδίκηση για όσα έχουν 

διαπραχθεί στο παρελθόν, αλλά το σωφρονισμό του δράστη 

και τον παραδειγματισμό των υπολοίπων, ώστε στο μέλλον να 

μην επαναληφθούν παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η τιμωρία 

δηλαδή λειτουργεί ως ανασχετικός παράγοντας στην αδικία 

ενώ παράλληλα δείχνει το δρόμο για τη δικαιοσύνη. 



Β2) Να αναφέρετε πώς συνδέεται η επιβολή της τιμωρίας με τη 

θέση του Πρωταγόρα για το «διδακτόν»της αρετής. 

Ο σκοπός της τιμωρίας είναι σύμφωνα με τον Πρωταγόρα ο 

σωφρονισμός του αδικούντα και ο παραδειγματισμός των 

υπολοίπων, ώστε να αποφύγουν παρόμοιες πράξεις. Ο 

Πρωταγόρας με τη θέση του αυτή ισχυρίζεται ότι αφού 

αποδέχονται την τιμωρία όλοι οι λογικοί άνθρωποι, γιατί μέσω 

αυτής θα σωφρονιστούν όσοι διέπραξαν αδικήματα, αυτή (η 

τιμωρία) αποτελεί μέσο διδαχής που ο νόμος επιβάλλει στον 

αδικούντα για να συνετιστεί και να διορθωθεί. Αυτός ο τρόπος 

αντιμετώπισης της ποινής δείχνει ότι ο άνθρωπος που 

περιέπεσε σε κάποιο αδίκημα έχει περιθώρια βελτίωσης και 

επομένως ο λόγος που οι άνθρωποι επιβάλλουν ποινές είναι 

γιατί πιστεύουν ότι η πολιτική αρετή μπορεί να διδαχθεί. 

Β3) Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη φράση του πρωτοτύπου 

κειμένου «ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει» και αφετέρου το 

μεταφρασμένο απόσπασμα «Στην πραγματικότητα … να 

γίνει παρόμοιος.» που ακολουθεί, να αναφέρετε τις 

παιδαγωγικές μεθόδους αγωγής των νέων. 

Η αγωγή των Αθηναίων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης είχε 

ως στόχο την κατάκτηση της αρετής. Από τη νηπιακή ηλικία 

έμπαιναν οι βάσεις της ηθικής συμπεριφοράς από τους γονείς, 

την παραμάνα και τον παιδαγωγό. Στο στάδιο αυτό, εκτός από 

τις νουθεσίες (συμβουλές για το τι είναι καλό ή κακό, δίκαιο ή 



άδικο) εφαρμόζονταν και άλλες μέθοδοι όπως οι απειλές και τα 

χτυπήματα που αποσκοπούσαν στο να οδηγήσουν το παιδί στο 

σωστό δρόμο, «ισιώνοντάς το σα δέντρο που λυγίζει». Στη 

συνέχεια το παιδί περνούσε στην επίβλεψη και καθοδήγηση 

του δασκάλου ο οποίος φρόντιζε για την ευκοσμία, την ηθική 

καλλιέργεια και συμπεριφορά του παιδιού. Στο στάδιο αυτό το 

παιδί βελτιώνεται ηθικά και πνευματικά με τη διδασκαλία και 

τη μελέτη ποιημάτων στα οποία υπάρχουν συμβουλές και 

υποδείξεις για διάφορα θέματα αλλά και επαινετικές και 

εγκωμιαστικές αναφορές σε ήρωες και κατορθώματα, τα οποία 

λειτουργούν στη συνείδηση του παιδιού ως πρότυπα για 

μίμηση. 

Β4) Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Ακαδημίας από τον 

Πλάτωνα. 

Σχολ. βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά – Φιλοσοφικός Λόγος» σελ. 41-

42: «Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα … της ελληνιστικής 

εποχής»  

Β5) Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής 

γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου: κτητῆς, ἀγένητον, διανοεῖται, ἔχουσιν, 

φαίνεται. 

κτήμα ιδιοκτησία 

γένεση  απόγονος 

επινόηση  πρόνοια 



ανοχή κάτοχος 

φανερός  φάσμα 

ΘΕΜΑ 3ο  

Αδίδακτο κείμενο 
Γ1)  
Ο Κύρος λοιπόν μέχρι δώδεκα χρονών ή λίγο περισσότερο με αυτή 
την παιδεία (ανατροφή, αγωγή) εκπαιδεύτηκε και από όλους τους 
συνομήλικους -του- φαινόταν να διαφέρει (ξεχωρίζει, υπερέχει) και 
στο να μαθαίνει γρήγορα (στη γρήγορη μάθηση) όσα έπρεπε και στο 
να κάνει το καθετί καλά (ωραία, ορθά) και με ανδρεία (γενναία). 
Μετά λοιπόν από αυτό το χρονικό διάστημα ο Αστυάγης έστειλε και 
προσκάλεσε την κόρη του και το παιδί της (αυτής)· γιατί επιθυμούσε 
να -το- δει, επειδή άκουγε ότι αυτό είναι καλό(ωραίο)και αγαθό 
(ενάρετο, συνετό). Έρχεται λοιπόν και η ίδια η Μανδάνη στον πατέρα 
–της- έχοντας (κρατώντας)και τον Κύρο το γιο. Και αφού έφτασε
πάρα πολύ γρήγορα, και ο Κύρος γνώριζε ότι ο Αστυάγης ήταν 
πατέρας της μητέρας –του-, με ευθύτητα (με ειλικρίνεια) επειδή 
πράγματι ήταν εκ φύσεως (εκ γενετής, ως χαρακτήρας) στοργικό 
παιδί (τρυφερό, αγαπούσε με στοργή) αγκάλιαζε (φιλούσε) και 
αυτόν.  

Γ2α) πάντων: παντί 

τούτου: τούτῳ  

θυγατέρα: θυγατρί 

παῖδα: παιδί 

ὂντα: ὂντι 

     β) ἐπαιδεύθη: παιδευθῆναι 

ποιεῖν: ἐποίει 

ἰδεῖν: ἰδέ 



ἒχουσα: ἒχοιεν 

ὤν: ἐσμέν 

Γ3) τῇ παιδείᾳ: δοτική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του     

μέσου(τρόπου). 

διαφέρων: κατηγορηματική μετοχή, γιατί εξαρτάται από το ῥ. 

«ἐφαίνετο», συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος εξάρτησης 

«Κῦρος». 

ἀνδρείως: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου. 

αὐτῆς: γενική κτητική στο «παῖδα». 

ἰδεῖν: τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ῥ. «ἐπεθύμει». 
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