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Διδαγμέμξ κείμεμξ
ΠΛΑΤΩΝ Πρωταγόρας 322
Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄμθοχπξπ θείαπ μεςέρυε μξίοαπ, ποςξμ μὲμ διὰ
ςὴμ ςξῦ θεξῦ ρσγγέμειαμ ζῴχμ μόμξμ θεξὺπ ἐμόμιρε, καὶ ἐπευείοει
βχμξύπ ςε ἱδούερθαι καὶ ἀγάλμαςα θεμ· ἔπειςα τχμὴμ καὶ ὀμόμαςα
ςαυὺ διηοθοώραςξ ςῇ ςέυμῃ, καὶ ξἰκήρειπ καὶ ἐρθῆςαπ καὶ
ὑπξδέρειπ καὶ ρςοχμμὰπ καὶ ςὰπ ἐκ γῆπ ςοξτὰπ ηὕοεςξ. Οὕςχ δὴ
παοερκεσαρμέμξι κας’ ἀουὰπ ἄμθοχπξι ᾤκξσμ ρπξοάδημ, πόλειπ δὲ
ξὐκ ἦραμ· ἀπώλλσμςξ ξὖμ ὑπὸ ςμ θηοίχμ διὰ ςὸ παμςαυῇ αὐςμ
ἀρθεμέρςεοξι εἶμαι, καὶ ἡ δημιξσογικὴ ςέυμη αὐςξῖπ ποὸπ μὲμ ςοξτὴμ
ἱκαμὴ βξηθὸπ ἦμ, ποὸπ δὲ ςὸμ ςμ θηοίχμ πόλεμξμ ἐμδεήπ – πξλιςικὴμ
γὰο ςέυμημ ξὔπχ εἶυξμ, ἧπ μέοξπ πξλεμική - ἐζήςξσμ δὴ ἁθοξίζερθαι
καὶ ρῴζερθαι κςίζξμςεπ πόλειπ· ὅς’ ξὖμ ἁθοξιρθξῖεμ, ἠδίκξσμ ἀλλήλξσπ
ἅςε ξὐκ ἔυξμςεπ ςὴμ πξλιςικήμ ςέυμημ, ὥρςε πάλιμ ρκεδαμμύμεμξι
διετθείοξμςξ. Ζεὺπ ξὖμ δείραπ πεοὶ ςῶ γέμει ἡμμ μὴ ἀπόλξιςξ πᾶμ,
Ἑομῆμ πέμπει ἄγξμςα εἰπ ἀμθοώπξσπ αἰδ ςε καὶ δίκημ, ἵμ’ εἶεμ
πόλεχμ κόρμξι ςε καὶ δερμξὶ τιλίαπ ρσμαγχγξί. Ἐοχςᾷ ξὖμ Ἑομῆπ
Δία ςίμα ξὖμ ςοόπξμ δξίη δίκημ καὶ αἰδ ἀμθοώπξιπ· «Πόςεοξμ ὡπ αἱ
ςέυμαι μεμέμημςαι, ξὕςχ καὶ ςαύςαπ μείμχ; Νεμέμημςαι δὲ ὧδε· εἷπ ἔυχμ
ἰαςοικὴμ πξλλξῖπ ἱκαμὸπ ἰδιώςαιπ, καὶ ξἱ ἄλλξι δημιξσογξί· καὶ δίκημ
δὴ καὶ αἰδ ξὕςχ θ ἐμ ςξῖπ ἀμθοώπξιπ, ἤ ἐπὶ πάμςαπ μείμχ;»
Α. Να γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό πξσ αμςιρςξιυεί ρε καθεμία
από ςιπ παοακάςχ πεοιόδξσπ και δίπλα ρε ασςόμ ςη λένη «Σωρςό»,
αμ είμαι ρχρςή, ή ςη λένη «Λάθξπ», αμ είμαι λαμθαρμέμη, με βάρη ςξ
αουαίξ κείμεμξ:
1. Τα αμθοώπιμα πξλιςιρμικά επιςεύγμαςα παοαςίθεμςαι με
ανιξλξγική κλιμάκχρη.
2. Ο άμθοχπξπ με ςημ ετεσοεςική ςξσ ικαμόςηςα μπόοερε μα
αμςιμεςχπίρει ςα θηοία.
3. Ο άμθοχπξπ εναουήπ αμέπςσνε σλικξςευμικό πξλιςιρμό ζώμςαπ
ρε κξιμόςηςεπ.
4. Η ξογαμχμέμη μξοτή πξλέμξσ, καςά ςξμ Ποχςαγόοα, μπξοεί μα
αμαπςσυθεί ένχ από πξλιςικά ξογαμχμέμεπ κξιμχμίεπ.
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5. Η ατελήπ σπεμθύμιρη ςξσ Δομή ποξπ ςξμ Δία ςξσ ςοόπξσ
διαμξμήπ ςχμ ςευμικώμ γμώρεχμ είμαι έμα κχμικό ρςξιυείξ πξσ
ποξκαλεί ςη υαλάοχρη ςχμ ακοξαςώμ και ςημ αμαμέχρη ςηπ
ποξρξυήπ ςξσπ για ςξ επιμύθιξ.
Μξμάδεπ 10
Β1. ἔπειτα φωμὴμ καὶ ὀμόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχμῃ : Πξια είμαι
η άπξφη ςξσ Ποχςαγόοα (και γεμικά ςχμ ρξτιρςώμ) για ςη γλώρρα;
Μξμάδεπ 10
Β2. δίκημ καὶ αἰδῶ : Να δώρεςε ςξ πεοιευόμεμξ ςχμ δύξ παοαπάμχ
εμμξιώμ και μα ενηγήρεςε ςξ οόλξ ςξσπ ρςη ρσγκοόςηρη πόλεχμ.
Μξμάδεπ 10
Β3. Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη για καθεμιά από ςιπ παοακάςχ
θέρειπ :
1) Δκςόπ από ςξμ Σχκοάςη, ζηςήμαςα ηθικήπ απαρυόληραμ και :
α. πξλλξύπ πξιηςέπ και ςξμ Ηοάκλειςξ,
β. πξλλξύπ ρξτιρςέπ και ςξμ Δημόκοιςξ,
γ. ποξγεμέρςεοξσπ τιλξρότξσπ.
2) Σςξμ διάλξγξ Ποχςαγόοαπ επιλέγεςαι χπ ειραγχγή :
α. ξ διάλξγξπ ςξσ Σχκοάςη με έμαμ τίλξ ςξσ ένχ από ςξ ρπίςι ςξσ
Καλλία,
β. η παοξσρίαρη ςχμ ποξρώπχμ ςξσ διαλόγξσ,
γ. η παοξσρίαρη ςξσ τιλξρξτικξύ εοχςήμαςξπ ςξσ διαλόγξσ.
3) Ίρχπ ρςημ αμτιρβήςηρη ξ Σχκοάςηπ μα έμξιαζε ποάγμαςι με ςξσπ
ρξτιρςέπ, επειδή :
α. και η δική ςξσπ αμτιρβήςηρη αμαζηςξύρε ςημ ποώςη αλήθεια
ςχμ ποαγμάςχμ,
β. και η δική ςξσπ αμτιρβήςηρη καςέληγε ρςημ άομηρη,
γ. και ασςξί αμτιρβηςξύραμ ςιπ παοαδεδεγμέμεπ αλήθειεπ.
4) Από ςιπ καςηγξοίεπ πξσ δέυςηκε ξ Σχκοάςηπ με ςημ ποαγμαςική
αιςία ςηπ δίχνήπ ςξσ ρυεςιζόςαμ πεοιρρόςεοξ :
α. η καςηγξοία για διατθξοά ςχμ μέχμ,
β. η καςηγξοία για αρέβεια ποξπ ςξσπ θεξύπ,
γ. η καςηγξοία για αθεΐα.
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5) Σςξ ςέλξπ ςξσ διαλόγξσ μεςανύ Σχκοάςη και Ποχςαγόοα :
α. διαγοάτεςαι ξλξκληοχμέμα η ρχκοαςική θέρη πεοί αοεςήπ,
β. επικοαςεί η άπξφη ςξσ Ποχςαγόοα,
γ. δεμ διαςσπώμεςαι έμα ξοιρςικό ρσμπέοαρμα.
Μξμάδεπ 10

Β4α.

Να βοείςε ςιπ λένειπ ςξσ ποχςξςύπξσ πξσ εμταμίζξσμ εςσμξλξγική
ρσγγέμεια με ςιπ ακόλξσθεπ:
 ρσμδεςήοαπ :
 πάοεογξ :
 ποξίκα :
 σπξβαθμίζω :
 ειρακςέξπ :
Μξμάδεπ 5

Β4β.

Να ρσμδέρεςε κάθε οήμα ςηπ Α΄ ρςήληπ με ςξ ρσμώμσμό ςξσ ρςη
Β΄ ρςήλη (δύξ οήμαςα ςηπ Β΄ ρςήληπ πεοιρρεύξσμ) :
Α΄ ΣΤΗΛΗ
1. μετέχω
2. ἄγω
3. δίδωμι
4. ἀπόλλυμαι
5. ἁθροίζομαι

Β΄ ΣΤΗΛΗ
α) διαφθείρομαι
β) δέχομαι
γ) κομίζω
δ) κοιμωμῶ
ε) σῴζομαι
ρς) παρέχω
ζ) συμάγομαι
Μξμάδεπ 5

Β5.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΔΙΜΔΝΟ
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, Περὶ θεῶμ

«Πεοὶ μὲμ θεμ ξὐκ ἔυχ εἰδέμαι, ξὔθ’ ὡπ εἰρὶμ ξὔθ’ ὡπ ξὐκ
εἰρὶμ ξὔθ’ ὁπξῖξί ςιμεπ ἰδέαμ· πξλλὰ γὰο ςὰ κχλύξμςα εἰδέμαι, ἥ ς’
ἀδηλόςηπ καὶ βοαυὺπ ὤμ ὁ βίξπ ςξῦ ἀμθοώπξσ.»
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Ατξύ μελεςήρεςε ςξ παοαπάμχ ρχζόμεμξ απόρπαρμα από ςξ
(υαμέμξ ρήμεοα) έογξ ςξσ Ποχςαγόοα Πεοὶ θεμ, μα ρσγκοίμεςε ςιπ
γεμικόςεοεπ αμςιλήφειπ ςξσ ρυεςικά με ςξσπ θεξύπ με ςημ άπξφη πξσ
ταίμεςαι πχπ διαςύπχρε ρςξ μύθξ πεοί θοηρκεσςικξύ ρσμαιρθήμαςξπ.
Να ςεκμηοιώρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μξμάδεπ 10
Αδίδακςξ κείμεμξ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Β΄ 53
Οι επιπςώρειπ ςξσ λξιμξύ ρςημ Αθήμα (430 - 429 π.Χ.)
Ποςόμ ςε ἦονε καὶ ἐπ ἄλλα ςῇ πόλει ἐπὶ πλέξμ ἀμομίας ςὸ
μόρημα. Ῥᾷξμ γὰο ἐςόλμα ςιπ ἅ ποόςεοξμ ἀπεκούπςεςξ μὴ καθ’ ἡδομὴμ
πξιεῖμ, ἀγυίρςοξτξμ ςὴμ μεςαβξλήμ ὁρῶμτες ςμ ςε εὐδαιμόμχμ καὶ
αἰτμιδίχπ θμῃρκόμςχμ καὶ ςμ οὐδὲμ ποόςεοξμ κεκςημέμχμ, εὐθὺπ δὲ
ςἀκείμχμ ἐυόμςχμ. Ὥρςε ςαυείαπ ςὰπ ἐπασοέρειπ καὶ ποὸπ ςὸ ςεοπμόμ
ἠνίξσμ πξιεῖρθαι, ἐτήμεοα ςά ςε ρώμαςα καὶ ςὰ υοήμαςα ὁμξίχπ
ἡγξύμεμξι.

Καὶ

τὸ

μὲμ

προταλαιπωρεῖμ

ςῶ

δόναμςι

καλῶ

ξὐδεὶπ

ποόθσμξπ ἦμ, ἄδηλξμ μξμίζχμ εἰ ποὶμ ἐπ’ αὐςὸ ἐλθεῖμ διατθαοήρεςαι·
ὅ,ςι δὲ ἤδη ςε ἡδύ παμςαυόθεμ ςε ἐπ αὐςὸ κεοδαλέξμ, ςξῦςξ καὶ καλὸμ
καὶ υοήριμξμ καςέρςη. Θεμ δὲ τόβξπ ἤ ἀμθοώπχμ μόμξπ ξὐδείπ
ἀπεῖογε, ςὸ μὲμ κοίμξμςεπ ἐμ ὁμξίῳ καὶ ρέβειμ καὶ μὴ ἐκ ςξῦ πάμςαπ
ὁοᾶμ ἐμ ἴρῳ ἀπξλλσμέμξσπ, ςμ δὲ ἁμαοςημάςχμ ξὐδεὶπ ἐλπίζχμ μέυοι
ςξῦ δίκημ γεμέρθαι βιξύπ ἄμ ςὴμ ςιμχοίαμ ἀμςιδξῦμαι, πξλύ δὲ μείζχ
ςὴμ ἤδη καςεφητιρμέμημ ρτμ ἐπικοεμαρθῆμαι, ἥμ ποὶμ ἐμπερεῖμ εἰκὸπ
εἶμαι ςξῦ βίξσ ςι ἀπξλαῦραι.
 ἀποκρύπτομαι = απξτεύγχ
 ὁ, ἡ ἀγχίστροφος, τό ἀγχίστροφομ = γοήγξοξπ, νατμικόπ / εσμεςάβληςξπ
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 ἡ ἐπαύρεσις = η απόλασρη
 εἰ διαφθαρήσεται = αμ δεμ θα πεθάμει, αμ θα ζήρει (εδώ: εἰ = εἰ μή,
γιαςί βοίρκεςαι μεςά από έκτοαρη αμτιβξλίαπ)
Γ1.

«Ῥᾷξμ γάο ἐςόλμα ςιπ … ὁμξίωπ ἡγξύμεμξι.» : Να μεςατοάρεςε
ςξ παοαπάμχ υχοίξ ρςη μέα ελλημική.
Μξμάδεπ 10

Γ2.

Πώπ ρσμπεοιτέοξμςαι ξι Αθημαίξι, όςαμ νερπά ξ θαμαςητόοξπ
λξιμόπ ρςημ πόλη ςξσπ; Γιαςί αμςιδοξύμ με ςξμ ρσγκεκοιμέμξ
ςοόπξ;
Μξμάδεπ 10

Γ3.

Να γοάφεςε

ςξσπ

ζηςξύμεμξσπ

ςύπξσπ

για

καθεμιά

από

ςιπ

παοακάςχ λένειπ :
ῥᾷξμ

ςξμ ίδιξ ςύπξ ρςξ θεςικό βαθμό

ςῶμ εὐδαιμόμωμ

ςημ κληςική εμικξύ ρςξ ίδιξ γέμξπ

ςὰπ ἐπασοέρειπ

ςημ ίδια πςώρη ρςξμ άλλξ αοιθμό

ποόθσμξπ

ςη δξςική εμικξύ ρςξ ρσγκοιςικό βαθμό ςξσ
επιθέςξσ ρςξ γέμξπ πξσ βοίρκεςαι

ὅ,ςι

ςημ αιςιαςική πληθσμςικξύ ρςξ ίδιξ γέμξπ

ἦονε

ςξ ςοίςξ εμικό ποόρχπξ ρςημ ξοιρςική ςξσ
Υπεορσμςελίκξσ ρςημ άλλη τχμή

ὁοῶμςεπ

ςξ ποώςξ πληθσμςικό ποόρχπξ ρςημ ξοιρςική
ςξσ Παοαςαςικξύ ρςημ ίδια τχμή

ἐυόμςωμ

ςξ ποώςξ εμικό ποόρχπξ ρςημ εσκςική ςξσ
Αξοίρςξσ ρςημ ίδια τχμή

διατθαοήρεςαι

ςξ

δεύςεοξ

πληθσμςικό

ποόρχπξ

ρςημ

ποξρςακςική ςξσ Παοακειμέμξσ ρςημ ίδια τχμή
καςέρςη

ςξ απαοέμταςξ ςξσ Παοακειμέμξσ ρςημ ίδια
τχμή
Μξμάδεπ 10
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Γ4α.

Να αμαγμχοίρεςε ρσμςακςικά ςιπ ακόλξσθεπ λένειπ ςξσ κειμέμξσ :
ἀμξμίαπ, καθ’ ἡδξμὴμ, ὁοῶμςεπ, ξὐδὲμ, ςὸ ποξςαλαιπωοεῖμ.
Μξμάδεπ 5

Γ4β.

«Ὥρςε ςαυείαπ ςὰπ ἐπασοέρειπ καὶ ποὸπ ςὸ ςεοπμόμ ἠνίξσμ
πξιεῖρθαι, ἐτήμεοα ςά ςε ρώμαςα καὶ ςὰ υοήμαςα ὁμξίωπ
ἡγξύμεμξι» : Να αμαγμχοίρεςε ςξ είδξπ ςηπ παοαπάμχ ποόςαρηπ.
Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μξμάδεπ 2

Γ4γ.

«Ῥᾷξμ ἐςόλμα ςιπ ἅ ποόςεοξμ ἀπεκούπςεςξ μὴ καθ’ ἡδξμὴμ
πξιεῖμ» : Να εναοςήρεςε ςημ παοαπάμχ πεοίξδξ από ςη τοάρη
«Θξσκσδίδηπ εἶδε».
Μξμάδεπ 3



Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο ΠΔΙΡΑΙΑ
Ρέμα Σαομπάμη
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