
ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
 
∆ιδαγµένο κείµενο 
 

�νθα δ� π	ς παντ� θυµο�ται κα� νουθετε�,  δ�λον �τι �ς �ξ �πιµελείας κα� µαθήσεως 
κτητ�ς ο!σης. Ε$ γ&ρ �θέλεις �ννο�σαι τ) κολάζειν,  , Σώκρατες,  το/ς 0δικο�ντας τι ποτε 
δύναται, α2τό σε διδάξει �τι ο4 γε 5νθρωποι 6γο�νται παρασκευαστ)ν ε7ναι 0ρετήν.  Ο2δε�ς γ&ρ 
κολάζει το/ς 0δικο�ντας πρ)ς τούτ9 τ)ν νο�ν :χων κα� τούτου <νεκα,  �τι =δίκησεν, �στις µ� 
>σπερ θηρίον 0λογίστως τιµωρε�ται· @ δA µετ& λόγου �πιχειρBν κολάζειν ο2 το� παρεληλυθότος 
<νεκα 0δικήµατος τιµωρε�ται−ο2 γ&ρ Dν τό γε πραχθAν 0γένητον θείη−0λλ& το� µέλλοντος χάριν,  
4να µ� αEθις 0δικήσF µήτε α2τ)ς οGτος µήτε 5λλος @ το�τον $δHν κολασθέντα.  Κα� τοιαύτην 
διάνοιαν :χων διανοε�ται παιδευτ�ν ε7ναι 0ρετήν· 0ποτροπ�ς γοJν <νεκα κολάζει.  Ταύτην οEν 
τ�ν δόξαν πάντες :χουσιν �σοιπερ τιµωρο�νται κα� $δίL κα� δηµοσίL.  Τιµωρο�νται δA κα� 
κολάζονται ο4 τε 5λλοι 5νθρωποι οMς Dν οNωνται 0δικε�ν,  κα� ο2χ Oκιστα Pθηνα�οι οQ σο� 
πολ�ται· >στε κατ& το�τον τ)ν λόγον κα� Pθηνα�οί ε$σι τBν 6γουµένων παρασκευαστ)ν ε7ναι 
κα� διδακτ)ν 0ρετήν.  Rς µAν οEν ε$κότως 0ποδέχονται οQ σο� πολ�ται κα� χαλκέως κα� 
σκυτοτόµου συµβουλεύοντος τ& πολιτικά, κα� �τι διδακτ)ν κα� παρασκευαστ)ν 6γο�νται 
0ρετήν,  0ποδέδεικταί σοι, , Σώκρατες, QκανBς, >ς γέ µοι φαίνεται. 

 
Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A–C 

 
1. Να µεταφραστεί το απόσπασµα «Ο2δείς γάρ κολάζει … παρασκευαστόν ε7ναι καί διδακτόν 

0ρετήν»           
            Μονάδες 10 
2. Ποια άποψη εκφράζει ο Πρωταγόρας για τον σκοπό της τιµωρίας και πώς αξιοποιεί την άποψη 

αυτή για να τεκµηριώσει το διδακτό της αρετής ;  
            Μονάδες 10 
3. Με ποιον τρόπο ο Πρωταγόρας εκµεταλλεύεται την συµπεριφορά της Αθηναϊκής κοινής γνώµης 

για να ενισχύσει την άποψή του για το διδακτό της αρετής ;  
            Μονάδες 10 
4. Ο Πρωταγόρας, δια στόµατος ∆ία στο µύθο, πρότεινε για όποιον δεν έχει συµµετοχή στην αιδώ 

και στη δίκη την θανατική ποινή (κτείνειν �ς νόσον πόλεως). Με βάση το διδαγµένο κείµενο 
να αναφέρετε αρχικά ποια αντίφαση δηµιουργείται. Στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη 
σας το παρακάτω µεταφρασµένο απόσπασµα, να αιτιολογήσετε γιατί η προηγούµενη 
αντίφαση αίρεται ως ένα βαθµό : «… και εάν,  σε περίπτωση που κάποιος δε µετέχει σ’ αυτό 
(δηλαδή στην 0νδρός 0ρετήν) πρέπει να τον διδάσκουµε και να τον τιµωρούµε µέχρι που µε 
την τιµωρία να βελτιωθεί. και εάν, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να εκδιώκουµε από την 
πόλη ή να σκοτώνουµε ως ανίατο όποιον δεν υπακούει σ’ αυτό το πράγµα ακόµα και µετά την 
διδασκαλία, ακόµα και µετά την τιµωρία». 

            Μονάδες 10 
5. Πόσα και ποια είναι στην ουσία τα θέµατα του πλατωνικού διαλόγου «Πρωταγόρας» ;  
            Μονάδες 10 
6. Για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε µια λέξη του διδαγµένου κειµένου ετυµολογικά 

συγγενή : διαθήκη, συνεννόηση, αρχηγός, ερχοµός, όραµα, σχολείο, ντροπαλός, επιεικής, 
τµηµατικός, ένδειξη. 

 
 
 
 
 
 
 



Αδίδακτο κείµενο 
 

 
PπορB δ’ e,τι χρήσωµαι το�ς fπολοίποις κα� τίνος πρώτου µνησθB κα� ποίου δευτέρου. τ) γ&ρ 
�φεξ�ς µε λέγειν διαπέφευγεν. gσως οEν 0ναγκα�όν �στιν, �ς Dν hκαστον τύχF προσπεσόν, οMτως 
ε$πε�ν περ� α2τBν. � δ’ οEν µοι ν�ν �πελήλυθε, κα� περ� iν �γώ µAν �νόµιζον ε7ναι δηλωτέον, 
Dλλος δέ τίς µοι συνεβούλευε µ� λέγειν, ο2κ 0ποκρύψοµαι πρ)ς fµ	ς. jπειδ� γ&ρ 0πήνεγκε τ�ν 
γραφήν, �σκόπουν περ� α2τBν τούτων kσπερ Dν fµBν hκαστος, κα� τόν τε βίον τ)ν �µαυτο� κα� 
τ&ς πράξεις �ξήταζον κα� πλε�στον χρόνον περ� τ&ς τοιαύτας διέτριβον, �φ’ αlς mµην �παινε�σθαί 
µε προσήκειν. 
         �σοκράτους Περ� �ντιδόσεως 140-141 

 
 
 

Λεξιλόγιο 
�φεξ$ς : κατά σειρά 
προσπίπτω : έρχοµαι ξαφνικά στο νου κάποιου 
�πέρχοµαί τινι : έρχοµαι στο νου κάποιου 
�ποφέρω τ(ν γραφ(ν : καταθέτω την καταγγελία 
διατρίβω : χάνω καιρό, καθυστερώ 
 
 

Παρατηρήσεις 
1. Να µεταφραστεί το κείµενο.        Μονάδες 20 
 
2. πρ,του, προσπεσόν, �, �παινε�σθαι, µε : Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις.  

           Μονάδες 5 
 
3. Ο πλάγιος λόγος που εξαρτάται από το “�πορ0” να γίνει ευθύς.   Μονάδες 5 

 
     
 

4. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου : 
 - χρήσωµαι : το β΄ ενικό πρόσωπο, στην ίδια έγκλιση, στον ενεστώτα της ίδιας φωνής. 
 - µνησθ0 : το ίδιο πρόσωπο, στην ίδια έγκλιση, στον παρακείµενο της ίδιας φωνής. 
 - διαπέφευγεν : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄. 
 - �πελήλυθε : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα. 
 - �ποκρύψοµαι : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειµένου στην ίδια φωνή. 
 - προσπεσόν : τη δοτική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένος. 
 - τ�ς : τη δοτική του πληθυντικού αριθµού στο θηλυκό γένος. 
 - 7καστος : την ονοµαστική του πληθυντικού αριθµού στο θηλυκό γένος. 
 - πρ8ξεις : την κλητική του ενικού αριθµού. 
 - πλε�στον : το θετικό βαθµό. 
            Μονάδες 10  

 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΓΟΥΝΗΣ Σ. – ΠΑΤΣΙΑΣ Β. – ΒΑΙΝΑ Ζ. – ΠΟΡΓΙΑΛΙ∆ΟΥ Ν. 


