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ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  Γ’ ΛΤΚΔΗΟΤ 

 

Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

Πλάηωνος Πρωταγόρας 322Α-323Α 

 « ηὴλ κὲλ νὖλ πεξὶ ηὸλ βίνλ ζνθίαλ ἄλζξσπνο ηαύηῃ ἔζρελ, ηὴλ δὲ πνιηηηθὴλ νὐθ εἶρελ· ἦλ 

γὰξ παξὰ ηῶ Γηί. ηῶ δὲ Πξνκεζεῖ εἰο κὲλ ηὴλ ἀθξόπνιηλ ηὴλ ηνῦ Γηὸο νἴθεζηλ νὐθέηη 

ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ ―πξὸο δὲ θαὶ αἱ Γηὸο θπιαθαὶ θνβεξαὶ ἦζαλ ― εἰο δὲ ηὸ ηο Ἀζελᾶο θαὶ 

Ἡθαίζηνπ νἴθεκα ηὸ θνηλόλ, ἐλ ᾧ  ἐθηινηερλείηελ, ιαζὼλ εἰζέξρεηαη, θαὶ θιέςαο ηήλ ηε 

ἔκππξνλ ηέρλελ ηὴλ ηνῦ Ἡθαίζηνπ θαὶ ηὴλ ἄιιελ ηὴλ ηο Ἀζελᾶο δίδσζηλ ἀλζξώπῳ, θαὶ ἐθ 

ηνύηνπ εὐπνξία κὲλ ἀλζξώπῳ ηνῦ βίνπ γίγλεηαη, Πξνκεζέα δὲ δη’ Ἐπηκεζέα ὕζηεξνλ, ᾗπεξ 

ιέγεηαη, θινπο δίθε κεηιζελ. 

Ἐπεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ζπγγέλεηαλ δῴσλ 

κόλνλ ζενὺο ἐλόκηζελ, θαὶ ἐπερείξεη βσκνύο ηε ἱδξύεζζαη θαὶ ἀγάικαηα ζελ· ἔπεηηα θσλὴλ 

θαὶ ὀλόκαηα ηαρὺ δηεξζξώζαην ηῆ ηέρλῃ, θαὶ νἰθήζεηο θαὶ ἐζζηαο θαὶ ὑπνδέζεηο θαὶ 

ζηξσκλὰο θαὶ ηὰο ἐθ γο ηξνθὰο εὕξεην. νὕησ δὴ παξεζθεπαζκέλνη θαη’ ἀξρὰο ἄλζξσπνη 

ᾤθνπλ ζπνξάδελ, πόιεηο δὲ νὐθ ἦζαλ· ἀπώιιπλην νὖλ ὑπὸ ηλ ζεξίσλ δηὰ ηὸ παληαρῆ αὐηλ 

ἀζζελέζηεξνη εἶλαη, θαὶ ἡ δεκηνπξγηθὴ ηέρλε αὐηνῖο πξὸο κὲλ ηξνθὴλ ἱθαλὴ βνεζὸο ἦλ, πξὸο 

δὲ ηὸλ ηλ ζεξίσλ πόιεκνλ ἐλδεήο ―πνιηηηθὴλ γὰξ ηέρλελ νὔπσ εἶρνλ, ἧο κέξνο 

πνιεκηθή―ἐδήηνπλ δὴ ἁζξνίδεζζαη θαὶ ζῴδεζζαη θηίδνληεο πόιεηο· ὅη’ νὖλ ἁζξνηζζεῖελ, 

ἠδίθνπλ ἀιιήινπο ἅηε νὐθ ἔρνληεο ηὴλ πνιηηηθὴλ ηέρλελ, ὥζηε πάιηλ ζθεδαλλύκελνη 

δηεθζείξνλην. Ζεὺο νὖλ δείζαο πεξὶ ηῶ γέλεη ἡκλ κὴ ἀπόινηην πᾶλ,Ἑξκλ πέκπεη ἄγνληα εἰο 

ἀλζξώπνπο αἰδ ηε θαὶ δίθελ, ἵλ’ εἶελ πόιεσλ θόζκνη ηε θαὶ δεζκνὶ θηιίαο ζπλαγσγνί. ἐξσηᾷ 

νὖλ Ἑξκο Γία ηίλα νὖλ ηξόπνλ δνίε δίθελ θαὶ αἰδ ἀλζξώπνηο· «Πόηεξνλ ὡο αἱ ηέρλαη 

λελέκεληαη, νὕησ θαὶ ηαύηαο λείκσ; λελέκεληαη δὲ ὧδε· εἷο ἔρσλ ἰαηξηθὴλ πνιινῖο ἱθαλὸο 

ἰδηώηαηο, θαὶ νἱ ἄιινη δεκηνπξγνί· θαὶ δίθελ δὴ θαὶ αἰδ νὕησ ζ ἐλ ηνῖο ἀλζξώπνηο, ἢ ἐπὶ 

πάληαο λείκσ;» «Ἐπὶ πάληαο», ἔθε ὁ Ζεύο, «θαὶ πάληεο κεηερόλησλ· νὐ γὰξ ἂλ γέλνηλην 

πόιεηο, εἰ ὀιίγνη αὐηλ κεηέρνηελ ὥζπεξ ἄιισλ ηερλλ· θαὶ λόκνλ γε ζὲο παξ’ ἐκνῦ ηὸλ κὴ 

δπλάκελνλ αἰδνῦο θαὶ δίθεο κεηέρεηλ θηείλεηλ ὡο λόζνλ πόιεσο». νὕησ δή, ὦ Σώθξαηεο, θαὶ 

δηὰ ηαῦηα νἵ ηε ἄιινη θαὶ Ἀζελαῖνη,ὅηαλ κὲλ πεξὶ ἀξεηο ηεθηνληθο ᾖ ιόγνο ἢ ἄιιεο ηηλὸο 

δεκηνπξγηθο, ὀιίγνηο νἴνληαη κεηεῖλαη ζπκβνπιο, θαὶ ἐάλ ηηο ἐθηὸο ὢλ ηλ ὀιίγσλ 

ζπκβνπιεύῃ, νὐθ ἀλέρνληαη, ὡο ζὺ θῄο ―εἰθόησο, ὡο ἐγώ θεκη― ὅηαλ δὲ εἰο ζπκβνπιὴλ 

πνιηηηθο ἀξεηο ἴσζηλ, ἣλ δεῖ δηὰ δηθαηνζύλεο πᾶζαλ ἰέλαη θαὶ ζσθξνζύλεο, εἰθόησο 

ἅπαληνο ἀλδξὸο ἀλέρνληαη, ὡο παληὶ πξνζθνλ ηαύηεο γε κεηέρεηλ ηο ἀξεηο ἢ κὴ εἶλαη 

πόιεηο. αὕηε, ὦ Σώθξαηεο, ηνύηνπ αἰηία.» 

 

Παραηηρήζεις 

Α1. α) « Εεὺς οὖν δείζας περὶ ηῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιηο πᾶν,Ἑρμν πέμπει ἄγονηα εἰς 

ἀνθρώποσς αἰδῶ ηε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόζμοι ηε καὶ δεζμοὶ θιλίας ζσναγωγοί.»: 

Πνηνο παξεκβαίλεη, θαηά ηνλ κύζν ηνπ Πξσηαγόξα, γηα λα ζώζεη ηνπο αλζξώπνπο θαη κε 

πνηνλ ηξόπν; 
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β) «Ἐπὶ πάνηας», ἔθη ὁ Εεύς, «καὶ πάνηες μεηετόνηων· οὐ γὰρ ἂν γένοινηο πόλεις, εἰ 

ὀλίγοι αὐηῶν μεηέτοιεν ὥζπερ ἄλλων ηετνῶν·»: ζην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα από ηνλ 

κύζν ηνπ Πξνκεζέα λα εληνπίζεηε πώο απνδίδεηαη ιεθηηθά από ην πξσηόηππν θείκελν: 

1. Η καθολικόηηηα ηεο πνιηηηθήο αξεηήο. 

2. Η αναγκαιόηηηα ηεο πνιηηηθήο αξεηήο. 

 

A2. Να πξνζδηνξίζεηε ην πεξηερόκελν ησλ όξσλ – θξάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ: περὶ ηὸν βίον 

ζοθίαν, Γιὸς θσλακαὶ, θείας μεηέζτε μοίρας. 

A3. α) «ἔπειηα θωνὴν καὶ ὀνόμαηα ηατὺ διηρθρώζαηο ηῆ ηέτνῃ». Πνηα άπνςε εθθξάδεη ν 

Πξσηαγόξαο γηα ηε γιώζζα; Να ηελ αμηνινγήζεηε ζε ζύγθξηζε κε ηε ζύγρξνλε 

γισζζνινγία. . 

β) «πολιηικὴν γὰρ ηέτνην οὔπω εἶτον, ἧς μέρος πολεμική»: Η «πνιεκηθή»  ηέρλε 

παξνπζηάδεηαη σο κέξνο ηεο πνιηηηθήο. Πώο εμεγείηαη απηό θαηά ηε γλώκε ζαο;  

 

A4. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θαζεκία από ηηο 

παξαθάησ ζέζεηο, ηε ιέμε ωζηό, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάθος, αλ είλαη ιαλζαζκέλε: 

1. Η θαηεγνξία γηα δηαθζνξά ησλ λέσλ ήηαλ ε πξαγκαηηθή αηηία ηεο δίσμεο ηνπ 

Σσθξάηε. 

2. Ο Πιάησλαο ήιζε ζε επαθή κε ηνλ Ππζαγνξηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαμηδηώλ ηνπ. 

3. Μύζνο νξίδεηαη θάζε αθήγεζε πνπ έρεη πνηεηηθό ραξαθηήξα θαη πξόθεηηαη γηα 

θαηαζθεπή θάπνηνπ δηαλνεηή. 

4. Η δηαινγηθή κνξθή ησλ έξγσλ ηνπ Πιάησλα δελ επεξεάδεη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

ιεπηνκεξεηώλ θαη ησλ ιεπηώλ απνρξώζεσλ ηνπ θηινζνθηθνύ ιόγνπ. 

5. Η βαζηθή αληίξξεζε ηνπ Σσθξάηε απέλαληη ζηνλ γξαπηό ιόγν ζηεξίδεηαη ζηελ 

άπνςή ηνπ όηη ην γξαπηό είλαη βνπβό. 

 

A5.α) Να βξείηε ζην παξαπάλσ δηδαγκέλν θείκελν κία εηπκνινγηθά ζπγγελή ιέμε γηα 

θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο:  θιλόπαηρις, προζιηός, ζσμβάν, δέμα, 

ιός. 

β) Να γξάςεηε κία νκόξξηδε ιέμε ηεο αξραίαο ή ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο, απιή ή 

ζύλζεηε, γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο  ηνπ θεηκέλνπ: δίδωζιν, ἐνετώρει, 

ἀπώλλσνηο, ζσναγωγοί, θῄς. 
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A6. Να ζπγθξίλεηε ηελ άπνςε ηνπ Πξσηαγόξα γηα ηελ «αἰδῶ» θαη ηε «δίκη» κε ηελ άπνςε 

πνπ εθθξάδεη ν Πεξηθιήο ζηνλ Επιτάφιο, όηη ε αζελατθή δεκνθξαηία ζηεξίδεηαη ζηελ 

επζπλείδεηε πεηζαξρία ησλ πνιηηώλ ηεο ζηνπο γξαπηνύο θαη άγξαθνπο λόκνπο θαη όρη ζηνλ 

θόβν. 

Θοσκσδίδη, Περικλέοσς Επιτάφιος, κεφ. 37, 

[…] «Τὸ πνιίηεπκα πνὺ ἔρνκε ζὲ ηίπνηε δὲλ ἀληηγξάθεη ηὰ μέλα πνιηηεύκαηα. Ἀληίζεηα, εἴκαζηε 

πνιὺ πεξηζζόηεξν ἐκεῖο παξάδεηγκα γηὰ ηνὺο ἄιινπο παξὰ κηκεηὲο ηνπο. Τὸ πνιίηεπκά καο 

ιέγεηαη Δεκνθξαηία, ἐπεηδὴ ηὴλ ἐμνπζία δὲλ ηὴλ ἀζθνῦλ ιίγνη πνιίηεο, ἀιιὰ ὅινο ὁ ιαόο. Ὅινη 

νἱ πνιίηεο εἶλαη ἴζνη κπξνζηὰ ζηὸλ λόκν γηὰ ηὶο ἰδησηηθέο ηνπο δηαθνξέο. Γηὰ ηὰ δεκόζηα 

ἀμηώκαηα πξνηηκῶληαη ἐθεῖλνη πνὺ εἶλαη ἱθαλνὶ θαὶ ηὰ ἀμίδνπλ θαὶ ὄρη ἐθεῖλνη πνὺ ἀλήθνπλ ζὲ 

κηὰ ὁξηζκέλε ηάμε. Καλείο, ἄλ ηύρε θαὶ δὲλ ἔρεη θνηλσληθὴ ζέζε ἤ ἄλ εἶλαη θησρόο, δὲλ 

ἒκπνδίδεηαη γη’ απηὸ λὰ ὑπεξεηήζε ηὴλ πνιηηεία, ἄλ ἔρε θάηη ἄμην λὰ πξνζθέξε. Σηὴ δεκόζηα 

δσὴ καο εἴκαζηε ἐιεύζεξνη, ἀιιὰ θαὶ ζηὶο θαζεκεξηλὲο καο ζρέζεηο δὲλ ὑπνβιέπνκε ὁ ἕλαο ηὸλ 

ἄιιν, δὲλ ζπκώλνκε κὲ ηὸλ γείηνλά καο ἄλ δηαζθεδάδε θαὶ δὲλ ηνῦ δείρλνκε ὄςε πεηξαγκέλνπ 

πνύ, ἄλ ἴζσο δὲλ ηὸλ βιάθηε, ὅκσο ηὸλ ζηελνρσξεί. Ἄλ, ὡζηόζν, ἡ απζηεξόηεηα ιείπε ἀπὸ ηὴλ 

θαζεκεξηλή καο δσή, ζηὰ δεκόζηα πξάγκαηα, ἀπὸ ἐζσηεξηθὸ ζεβαζκό, δὲλ παξαλνκνῦκε. 

Σεβόκαζηε ηνὺο ἄξρνληεο, πεηζαξρνῦκε ζηνὺο λόκνπο, θαί, κάιηζηα, ζὲ ὅζνπο ἔρνπλ γίλεη γηὰ λὰ 

πξνζηαηεύνπλ ηνὺο ἀδπλάηνπο θαὶ ὅζνπο πνύ, ἄλ θαὶ ἄγξαθνη, εἶλαη ληξνπὴ λὰ ηνὺο παξαβαίλεη 

θαλείο.»[…] 

Μεηάθραζη: Άγγελος . Βλάτος 

 

 

 

Β. ΑΓΗΓΑΚΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

Ο Κιέσλ, έρνληαο καδί ηνπ αζελατθέο θαη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο, πιεξνθνξείηαη γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθόηαλ ε Τνξώλε θαη απνθαζίδεη λα επηηεζεί κε ην πεδηθό ηνπ. 

 

Κιέσλ δὲ Ἀζελαίνπο πείζαο ἐο ηὰ ἐπὶ Θξᾴθεο ρσξία ἐμέπιεπζε κεηὰ ηὴλ ἐθερεηξίαλ, 

Ἀζελαίσλ κὲλ ὁπιίηαο ἔρσλ δηαθνζίνπο θαὶ ρηιίνπο θαὶ ἱππέαο ηξηαθνζίνπο, ηλ δὲ μπκκάρσλ 

πιείνπο, λαῦο δὲ ηξηάθνληα.  Σρὼλ δὲ ἐο Σθηώλελ πξηνλ ἔηη πνιηνξθνπκέλελ θαὶ πξνζιαβὼλ 

αὐηόζελ ὁπιίηαο ηλ θξνπξλ, θαηέπιεπζελ ἐο ηὸλ Κσθὸλ ιηκέλα ηλ Τνξσλαίσλ ἀπέρνληα 

νὐ πνιὺ ηο πόιεσο.  ἐθ δ᾽ αὐηνῦ, αἰζζόκελνο ὑπ᾽ αὐηνκόισλ ὅηη νὔηε Βξαζίδαο ἐλ ηῆ 

Τνξώλῃ νὔηε νἱ ἐλόληεο ἀμηόκαρνη εἶελ, ηῆ κὲλ ζηξαηηᾷ ηῆ πεδῆ ἐρώξεη ἐο ηὴλ πόιηλ, λαῦο δὲ 

πεξηέπεκςε δέθα ἐο ηὸλ ιηκέλα πεξηπιεῖλ.  Καὶ πξὸο ηὸ πεξηηείρηζκα πξηνλ ἀθηθλεῖηαη, ὃ 

πξνζπεξηέβαιε ηῆ πόιεη ὁ Βξαζίδαο ἐληὸο βνπιόκελνο πνηζαη ηὸ πξνάζηεηνλ, θαὶ δηειὼλ 

ηνῦ παιαηνῦ ηείρνπο κίαλ αὐηὴλ ἐπνίεζε πόιηλ.  Βνεζήζαληεο δὲ ἐο αὐηὸ Παζηηειίδαο ηε ὁ 

Λαθεδαηκόληνο ἄξρσλ θαὶ ἡ παξνῦζα θπιαθὴ πξνζβαιόλησλ ηλ Ἀζελαίσλ ἠκύλνλην. Καὶ 

ὡο ἐβηάδνλην θαὶ αἱ λεο ἅκα πεξηέπιενλ αἱ ἐο ηὸλ ιηκέλα πεξηπεκθζεῖζαη, δείζαο ὁ 

Παζηηειίδαο κὴ αἵ ηε λεο θζάζσζη ιαβνῦζαη ἐξκνλ ηὴλ πόιηλ θαὶ ηνῦ ηεηρίζκαηνο 

ἁιηζθνκέλνπ ἐγθαηαιεθζῆ, ἀπνιηπὼλ αὐηὸ δξόκῳ ἐρώξεη ἐο ηὴλ πόιηλ. 
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Παραηηρήζεις 

1. Να κεηαθξαζηεί ζηα λέα ειιεληθά ην απόζπαζκα «Σρὼλ δὲ ἐο Σθηώλελ πξῶηνλ …. ἐο ηὸλ 

ιηκέλα πεξηπιεῖλ». 

 

2.    α. Πνηεο πιεξνθνξίεο έιαβε ν Κιέσλ γηα ηελ Τνξώλε; 

β. Πώο αληέδξαζε ν Σπαξηηάηεο Παζηηειίδαο ζηελ επίζεζε ηνπ Αζελαίνπ ζηξαηεγνύ; 

 

3.     α. Να θάλεηε πιήξε γξακκαηηθή αλαγλώξηζε ζηνπο αθόινπζνπο όξνπο ηνπ 

θεηκέλνπ: πείζαο, λαῦο, αὐηὴλ, ιαβνῦζαη 

β. Να γίλεη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ζηα ξήκαηα: ἐμέπιεπζε, ἀθηθλεῖηαη 

γ. πξνζβαιόλησλ: λα θιηζεί ε κεηνρή ζειπθνύ γέλνπο ζε εληθό, δηαηεξώληαο ηνλ ρξόλν θαη ηε 

θσλή 

 

4. α. «Κιέσλ δὲ Ἀζελαίνπο πείζαο ἐο ηὰ ἐπὶ Θξᾴθεο ρσξία ἐμέπιεπζε κεηὰ ηὴλ ἐθερεηξίαλ, 

Ἀζελαίσλ κὲλ ὁπιίηαο ἔρσλ δηαθνζίνπο θαὶ ρηιίνπο θαὶ ἱππέαο ηξηαθνζίνπο, ηῶλ δὲ μπκκάρσλ 

πιείνπο, λαῦο δὲ ηξηάθνληα.  Σρὼλ δὲ ἐο Σθηώλελ πξῶηνλ ἔηη πνιηνξθνπκέλελ θαὶ πξνζιαβὼλ 

αὐηόζελ ὁπιίηαο ηῶλ θξνπξῶλ, θαηέπιεπζελ ἐο ηὸλ Κσθὸλ ιηκέλα ηῶλ Τνξσλαίσλ ἀπέρνληα 

νὐ πνιὺ ηῆο πόιεσο» Να εληνπίζεηε θαη λα αλαγλσξίζεηε ζην απόζπαζκα ηνπο εκπξόζεηνπο 

επηξξεκαηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο. 

 

β. Να γίλεη πιήξεο ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε ηεο δεπηεξεύνπζαο πξόηαζεο ηνπ θεηκέλνπ «ὅηη 

νὔηε Βξαζίδαο ἐλ ηῇ Τνξώλῃ». 

 

 


