
Διδαγμένο κείμενο

Αμετάφραστο κείμενο

Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς τῷ ὄντι ἡγοῦνται πάντες 
ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς 
ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. 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, ἐὰν 
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 
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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 έπιχειρεῖν 
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.

Παρατηρήσεις

1) Να συμπληρώσετε τα ακόλουθα κενά με βάση το 
περιεχόμενο της ενότητας:
Α) Ο Πρωταγόρας,  προκειμένου να αποδείξει την 
καθολικότητα της πολιτικής αρετής, προσκομίζει 
ένα………………………….
Β) Στις τέχνες αναμενόμενη στάση  είναι η παραδοχή 
της ……………………μιας συγκεκριμένης τέχνης.
Γ) Αντίθετα, στη δικαιοσύνη ο άδικος οφείλει να 
……………………ότι είναι δίκαιος, ειδάλλως να 
μην……………………………………………………..
Δ) Στα εκ φύσεως ή εκ τύχης μειονεκτήματα, όπως η 
ασχήμια, η……………………………. και η …………………,  η 
λογική αντίδραση είναι……………………………………
Ε ) Στα μειονεκτήματα που οφείλονται σε έλλειψη 
επιμέλειας, …………………….  και…………………………….. 
ο Πρωταγόρας εντάσσει την ……………………, την 
……………………….και ό,τι  αντίκειται στην 
………………………  ……………………

(10 μονάδες)

2) Σε ποιες κατηγορίες εντάσσει ο  Πρωταγόρας τα 
ανθρώπινα μειονεκτήματα και ποια στάση τηρεί ο 
περίγυρος απέναντί τους; 

(15 μονάδες)

3) Με βάση το χωρίο «ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας … 

συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς.» 
και το ακόλουθο μεταφρασμένο απόσπασμα να 



αναφερθείτε στον παιδαγωγικό ρόλο της πόλης. 
(15 μονάδες)

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, παλαιών νομοθετών, 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.»

4) 4) Να συμπληρώσετε τις προτάσεις:

α) Ο Σωκράτης στην …………………..ίσως να έμοιαζε 
πράγματι με …….    ……………………..

β) Η κατηγορία για ………………   .…    ……..   είχε 
μεγαλύτερη σχέση  με την πραγματική αιτία της 
δίωξης του Σωκράτη.

γ)Η μητέρα του Πλάτωνα, η ……………………., 
καταγόταν από ………………  γενιά, που έφτανε μέχρι 
τον …………………….

δ) Η Ακαδημία θα λειτουργήσει για …………….αιώνες, 
μέχρι  το …………   …….., όταν την έκλεισε ο 
…………………..

ε) Στην περίπτωση του Πρωταγόρα η 
σωκρατική……………….είναι πολύ………………………… 
και ο Σωκράτης δείχνει έναν …………………….  
………………………προς τις απόψεις του αντιπάλου του.



( 10 μονάδες)

5) α) Με ποιες λέξεις του αμετάφραστου κειμένου 
σχετίζονται ετυμολογικά οι ακόλουθες λέξεις: οίηση, 
μαντείο, γενέθλια, παρακαταθήκη, ευεξία, λάφυρα, 
επινοητικός, δεξαμενή.

β) αἰσχροὺς, ἀσθενεῖς: για καθεμία λέξη να γράψετε
μία περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη 
σε οποιαδήποτε μορφή της( πτώση, αριθμό, γένος, 
βαθμό, μέρος του λόγου) θα χρησιμοποιείται με 
διαφορετική σημασία από ό,τι στο κείμενο.

 ( 10 μονάδες)

Αίσια έκβαση της προσπάθειας!!!


