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Διδαγμέμξ κείμεμξ
Πλάςωμξπ Πρωταγόρας 322 – 323Α
’Εοχςᾷ ξὖμ Ἑομπ Δία ςίμα ξὖμ ςοόπξμ δξίη δίκημ καὶ αἰδῶ
ἀμθοώπξιπ· «Πόςεοξμ ὡπ αἱ ςέυμαι μεμέμημςαι, ξὕςχ καὶ ςαύςαπ μείμχ;
Νεμέμημςαι δὲ ὧδε· εἷπ ἔυχμ ἰαςοικήμ πξλλξῖπ ἱκαμὸπ ἰδιώςαιπ, καὶ ξἱ
ἄλλξι δημιξσογξί· καὶ δίκημ δὴ καὶ αἰδῶ ξὕςχ θῶ ἐμ ςξῖπ ἀμθοώπξιπ, ἤ ἐπὶ
πάμςαπ μείμχ;» «’Επὶ πάμςαπ,» ἔτη ὁ Ζεύπ, «καὶ πάμςεπ μεςευόμςχμ· ξὐ γὰο
ἄμ γέμξιμςξ πόλειπ, εἰ ὀλίγξι αὐςῶμ μεςέυξιεμ ὥρπεο ἄλλχμ ςευμῶμ· καὶ
μόμξμ γε θέπ παο’ ἐμξῦ ςὸμ μὴ δσμάμεμξμ αἰδξῦπ καὶ δίκηπ μεςέυειμ
κςείμειμ ὡπ μόρξμ πόλεχπ.» Οὕςχ δή, ὦ Σώκοαςεπ, καὶ διὰ ςαῦςα ξἵ ςε
ἄλλξι καὶ Ἀθημαῖξι, ὅςαμ μὲμ πεοὶ ἀοεςπ ςεκςξμικπ ᾖ λόγξπ ἤ ἄλληπ
ςιμὸπ δημιξσογικπ, ὀλίγξιπ ξἴξμςαι μεςεῖμαι ρσμβξσλπ, καὶ ἐάμ ςιπ ἐκςόπ
ὤμ ςῶμ ὀλίγχμ ρσμβξσλεύῃ, ξὐκ ἀμέυξμςαι, ὡπ ρὺ τῄπ – εἰκόςχπ, ὡπ ἐγώ
τημι – ὅςαμ

δὲ εἰπ ρσμβξσλὴμ πξλιςικπ ἀοεςπ ἴχριμ, ἥμ

δεῖ διὰ

δικαιξρύμηπ πᾶραμ ἰέμαι καὶ ρχτοξρύμηπ, εἰκόςχπ ἅπαμςξπ ἀμδοὸπ
ἀμέυξμςαι, ὡπ παμςὶ ποξρκξμ ςαύςηπ γε μεςέυειμ ςπ ἀοεςπ ἤ μὴ εἶμαι
πόλειπ. Αὕςη, ὦ Σώκοαςεπ, ςξύςξσ αἰςία.
Α. Από ςξ κείμεμξ πξσ ραπ δίμεςαι μα μεςατοάρεςε ςξ απόρπαρμα :
«Οὕςω δὴ, . . . ἤ μὴ εἶμαι πόλειπ».
Μξμάδεπ 10
Β. Να απαμςήρεςε ρςα παοακάςχ εοχςήμαςα :
Β1. δίκημ καὶ αἰδῶ : Να δώρεςε ςξ πεοιευόμεμξ ςχμ δύξ παοαπάμχ
εμμξιώμ και μα ενηγήρεςε ςξ οόλξ ςξσπ ρςη ρσγκοόςηρη πόλεχμ.
Μξμάδεπ 10
Β2. Ο Δίαπ δίμει ασρςηοή εμςξλή ρςξμ Εομή μα μξιοάρει ρε όλξσπ ςξσπ
αμθοώπξσπ ςημ πξλιςική ςέυμη. Από ςημ άλλη, θερπίζει μόμξ για ςη
θαμάςχρη όπξιξσ δεμ ςη διαθέςει. Να άοεςε ςημ αμςίταρη.
Μξμάδεπ 10
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Β3. Να καςαρςήρεςε καςαμξηςό ςξ ρσμπέοαρμα ρςξ ξπξίξ καςαλήγει
ξ Ποχςαγόοαπ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ μύθξσ, ρσγκοίμξμςάπ
ςξ με ςα ποξηγξύμεμα λόγια ςξσ Σχκοάςη ρςξ ακόλξσθξ
μεςατοαρμέμξ υχοίξ:
Πλάςωμξπ Πρωταγόρας 319
«Αλλά ςξ ρχρςό εκ μέοξσπ μξσ είμαι μα πχ για πξιξ λόγξ μξμίζχ πχπ
δεμ ποόκειςαι για κάςι πξσ διδάρκεςαι και γιαςί δεμ μπξοξύμ ξι
άμθοχπξι μα ςξ μεςαδώρξσμ ρε άλλξσπ αμθοώπξσπ. Εγώ λξιπόμ
θεχοώ, όπχπ και ξι άλλξι Έλλημεπ, πχπ ξι Αθημαίξι είμαι ρξτξί. Και
βλέπχ όςι, όπξςε ρσγκεμςοχμόμαρςε ρςημ εκκληρία ςξσ δήμξσ, όςαμ
η πόλη ποόκειςαι μα εκςελέρει κάπξιξ έογξ ξικξδξμικό, καλξύμε
ςξσπ ξικξδόμξσπ χπ ρσμβξύλξσπ ρςημ ξικξδξμία, κι όςαμ πάλι
ποόκειςαι για μασπηγικό έογξ, καλξύμε ςξσπ μασπηγξύπ, και με ςξμ
ίδιξ ςοόπξ ποάςςξσμε όςαμ ποόκειςαι για όλα ςα αμςίρςξιυα έογα,
για όρα δηλαδή θεχοείςαι πχπ είμαι διδακςά και μπξοεί κάπξιξπ μα
ςα μάθει με καςάλληλα μαθήμαςα. Εάμ επιυειοήρει δε κάπξιξπ άλλξπ
μα δώρει ςη ρσμβξσλή ςξσ ρςξμ δήμξ, κάπξιξπ πξσ ξι άμθοχπξι δεμ
ςξμ θεχοξύμ ςευμίςη ρυεςικό, η ρσμέλεσρη δεμ ςξμ απξδέυεςαι, ακόμα
κι αμ είμαι και χοαίξπ και πλξύριξπ και από μεγάλη ξικξγέμεια.
Αμςίθεςα, ςξμ κξοξψδεύξσμ και ςξσ τχμάζξσμ … Όςαμ όμχπ ποέπει μα
απξταριρςεί κάπξιξ ζήςημα πξσ ατξοά ςη διξίκηρη ςηπ πόλεχπ,
ρηκώμεςαι και δίμει ςιπ ρσμβξσλέπ ςξσ γι’ ασςό ενίρξσ και ξ
ξικξδόμξπ, και ξ ριδεοάπ, και ξ έμπξοξπ ή ξ μασςικόπ, και ξ
πλξύριξπ, και ξ τςχυόπ, και ασςόπ πξσ είμαι από μεγάλξ γέμξπ, και
ασςόπ πξσ δεμ είμαι από κάπξια γεμιά ρπξσδαία. Και καμέμαπ δεμ
ςξσπ φέγει γι’ ασςό, όπχπ ςξσπ ποξηγξύμεμξσπ…»
Μξμάδεπ 10

Β4. Πώπ παοξσριάζει ξ Πλάςχμαπ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ διάλξγξ ςξσπ
ρξτιρςέπ Ποόδικξ, Ιππία και Ποχςαγόοα;
Μξμάδεπ 10

Β5. Ατξύ μεςατέοεςε ςξμ ακόλξσθξ πίμακα ρςξ ςεςοάδιό ραπ, μα ςξμ
ρσμπληοώρεςε ρύμτχμα με ςιπ σπξδείνειπ :
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ξμόοοιζεπ λένειπ
ποωςξςύπξσ

ξμόοοιζξ θηλσκό
ξσριαρςικό μ.ε.
(απλό ή ρύμθεςξ)

ξμόοοιζξ αορεμικό
επίθεςξ μ.ε.
(απλό ή ρύμθεςξ)

μεμέμημται
θεμαςικόπ
τεχμῶμ
ποξέλεσρη
φῄς
Μξμάδεπ 10
Γ. Αδίδακςξ κείμεμξ
Ιρξκοάςξσπ Παμαθημαϊκός, 185-187
Σςξ ακόλξσθξ υχοίξ ρσγκοίμξμςαι ξι άδικεπ μίκεπ και ξι δίκαιεπ ήςςεπ
ρςιπ μάυεπ.
Θασμάζχ δ’ εἴ ςιμεπ ςὰπ μάυαπ καὶ ςὰπ μίκαπ ςὰπ παοὰ ςὸ
δίκαιξμ γιγμξμέμαπ μὴ μξμίζξσριμ αἰρυίξσπ εἶμαι καὶ πλειόμχμ ὀμειδῶμ
μερςὰπ ἤ τὰς ἥττας ςὰπ ἄμεσ κακίαπ ρσμβαιμξύραπ, καὶ ςαῦς’ εἰδότες
ὅςι

μεγάλαι δσμάμειπ, πξμηοαί δὲ καὶ πξλλάκιπ γίγμξμςαι κρείττους

ἀμδοῶμ ρπξσδαίχμ καὶ κιμδσμεύειμ ὑπὲο ςπ παςοίδξπ αἱοξσμέμχμ. Οὕπ
πξλύ ἄμ δικαιόςεοξμ ἐπαιμξῖμεμ ἤ ςξὺπ περὶ τῶμ ἀλλοτρίωμ ἑςξίμχπ
ἀπξθμῄρκειμ ἐθέλξμςαπ καὶ ςξῖπ νεμικξῖπ στρατεύμασιμ ὁμξίξσπ ὄμςαπ·
ταῦτα μὲμ γάο ἐρςιμ ἔογα πξμηοῶμ ἀμθοώπχμ, ςὸ δὲ ςξὺπ υοηρςξύπ
ἐμίξςε υεῖοξμ ἀγωμίζεσθαι ςῶμ ἀδικεῖμ βξσλξμέμχμ θεῶμ ἄμ ςιπ ἀμέλειαμ
εἶμαι τήρειεμ.
Γ1. Να μεςατοάρεςε ςξ παοαπάμχ κείμεμξ ρςη μέα ελλημική.
Μξμάδεπ 20
Γ2. Να

γοάφεςε

ςξσπ

ζηςξύμεμξσπ

παοακάςχ λένειπ :
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καθεμιά

από

ςιπ
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α.

αἰρυίξσπ

ςξμ ίδιξ ςύπξ ρςξ θεςικό βαθμό

ὀμειδῶμ

ςη δξςική εμικξύ

κοείςςξσπ

ςξμ ίδιξ ςύπξ ρςξμ σπεοθεςικό βαθμό

ἀμδοῶμ ρπξσδαίωμ ςημ κληςική εμικξύ
Μξμάδεπ 5
β.

Γ3α.

ρσμβαιμξύραπ

ςξ απαοέμταςξ ςξσ Αξοίρςξσ

εἰδόςεπ

ςξ δεύςεοξ εμικό ποόρχπξ ρςημ ξοιρςική
ςξσ Εμερςώςα

αἱοξσμέμωμ

ςξ δεύςεοξ εμικό ποόρχπξ ρςημ ποξρςακςική
ςξσ Αξοίρςξσ ρςημ ίδια τχμή

ἀπξθμῄρκειμ

ςξ απαοέμταςξ ςξσ Παοακειμέμξσ

τήρειεμ

ςξμ ίδιξ ςύπξ ρςξμ Εμερςώςα
Μξμάδεπ 5

Να αμαγμχοίρεςε ρσμςακςικά ςιπ ακόλξσθεπ λένειπ ςξσ κειμέμξσ :
ςὰπ ἥςςαπ,
ρςοαςεύμαριμ,

εἰδόςεπ,

κοείςςξσπ,

ςαῦςα,

ἀγωμίζερθαι.

πεοὶ ςῶμ ἀλλξςοίωμ,
Μξμάδεπ 7

Γ3β.

«ὃςι

μεγάλαι δσμάμειπ, πξμηοαί δὲ καὶ πξλλάκιπ γίγμξμςαι

κοείςςξσπ ἀμδοῶμ ρπξσδαίωμ καὶ κιμδσμεύειμ ὑπὲο ςῆπ παςοίδξπ
αἱοξσμέμωμ» : Να αμςικαςαρςήρεςε ςη δεσςεοεύξσρα ποόςαρη
με ςημ ιρξδύμαμη ρσμςακςικά μεςξυή.
Μξμάδεπ 3
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