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Δείκτες Επιτυχίας (Δ.Ε. Α.ΙΙ.2, Α.ΙΙ.3, Α.ΙΙ.4, Α.ΙΙ.5, Α.ΙΙ.6, Α.ΙΙ.8, Α.ΙΙ.9):  
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Ουσιαστικά β΄ κλίσης (βλ. Γ.Α.Ε. σ. 52-58) 
Ουσιαστικά γ΄ κλίσης (βλ. Γ.Α.Ε. σ. 58-88) 
Δευτερόκλιτα επίθετα (βλ. Γ.Α.Ε. σ. 95-98) 

Οριστική βαρύτονων ρημάτων ε.φ. & μ.φ. (βλ. Γ.Α.Ε. σ. 164-172) 
Απαρέμφατο ε.φ. & μ.φ. (βλ. Σ.Α.Ε. σ. 164-172) 

Κύριοι όροι πρότασης (βλ. Σ.Α.Ε. §§ 14-16 ) 
Ειδικό-Τελικό απαρέμφατο - Απαρεμφατική σύνταξη (βλ. Σ.Α.Ε. §§ 90-97 ) 

 
 

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα αποτελούσε φροντίδα κυρίως των γονιών αλλά 

και της πόλης. Ιδεώδες της ήταν να γίνουν οι νέοι «καλοὶ κἀγαθοί». Αυτό επιτυγχανόταν με την 

άσκηση του σώματός τους, ώστε αυτό να αποκτήσει ευρωστία και ομορφιά, και της ψυχής τους, 

ώστε να γίνουν ενάρετοι. Στο κείμενο που ακολουθεί ο σοφιστής Πρωταγόρας αναπτύσσει το 

εκπαιδευτικό σύστημα της αρχαίας Αθήνας. 
 

Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται 

ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ παῖς, διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον καὶ τόδε 

μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν ἐστι. Τοὺς παῖδας εἰς διδασκάλων πέμπουσιν, οἳ μᾶλλον 

τῆς εὐκοσμίας τῶν παίδων ἐπιμέλονται ἢ γραμμάτων καὶ κιθαρίσεως˙ ὅταν δὲ 

γράμματα μάθωσι καὶ δύνωνται ἐννοεῖν τὰ γεγραμμένα, παρατιθέασιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν 

βάθρων ἀναγιγνώσκειν ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα καὶ ἐκμανθάνειν ἀναγκάζουσιν, ἐν 

οἷς πολλοὶ ἔπαινοι καὶ ἐγκώμια παλαιῶν ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔνεισι, ἵνα ὁ παῖς μιμῆται καὶ 

ὀρέγηται ὅμοιος γενέσθαι. Οἵ τ’ αὖ κιθαρισταὶ σωφροσύνης τε ἐπιμελοῦνται καὶ ὅπως 

ἂν οἱ νέοι μηδὲν κακουργῶσι˙ πρὸς δὲ τούτοις, ἐπειδὰν κιθαρίζειν μάθωσιν, ἄλλων αὖ 

ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα διδάσκουσι μελοποιῶν, εἰς τὰ κιθαρίσματα ἐντείνοντες, καὶ 

τοὺς ῥυθμούς τε καὶ τὰς ἁρμονίας ἀναγκάζουσιν οἰκειοῦσθαι ταῖς ψυχαῖς τῶν παίδων, 

ἵνα ἡμερώτεροί τε ὦσιν εἰς τὸ λέγειν τε καὶ πράττειν. Ἔτι τοίνυν πρὸς τούτοις εἰς 

παιδοτρίβου πέμπουσιν, ἵνα τὰ σώματα βελτίω ἔχοντες ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ χρηστῇ 

οὔσῃ καὶ μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν πονηρίαν τῶν σωμάτων καὶ ἐν τοῖς 

πολέμοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πράξεσι. 
 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 325c-326c (διασκευή)1 
Λεξιλόγιο 
ἔνειμι= ενυπάρχω 
ἀποδειλιῶ= φοβάμαι πολύ 
πονηρία=κακή κατάσταση σώματος, καχεξία 
εὐκοσμία= καλή συμπεριφορά, ευπρέπεια 
παρατιθέασιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν βάθρων= τους παρουσιάζουν στα θρανία 
 

 
1. Να μεταφράσετε το πιο πάνω αδίδακτο κείμενο σε ορθό νεοελληνικό λόγο. 

 
1 Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει μέρος από ή και ολόκληρο το απόσπασμα, αφού στόχος είναι 
η εξάσκηση των μαθητών/ριών στην επεξεργασία αδίδακτου κειμένου. Ο/Η εκπαιδευτικός είναι δυνατόν 
να αξιοποιήσει το πιο πάνω απόσπασμα για λεξιλογικές ασκήσεις. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ                          

1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους πιο κάτω υπογραμμισμένους τύπους.      

(α) ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ παῖς 
(β) Τοὺς παῖδας εἰς διδασκάλων πέμπουσιν 
(γ) οἳ μᾶλλον τῆς εὐκοσμίας τῶν παίδων ἐπιμέλονται 
(δ) ἵνα ὁ παῖς μιμῆται καὶ ὀρέγηται ὅμοιος γενέσθαι 
(ε) οἱ νέοι μηδὲν κακουργῶσι 
(στ) ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ 
 

 
2. 

(i) … καὶ δύνωνται ἐννοεῖν τὰ γεγραμμένα 

(ii) καὶ ἐκμανθάνειν ἀναγκάζουσιν 

(iii) ἐπειδὰν κιθαρίζειν μάθωσιν 
 

Στις πιο πάνω προτάσεις, αφού υπογραμμίσετε το απαρέμφατο, να σημειώσετε:  
 

 

(α) το είδος του απαρεμφάτου 

(β) τον συντακτικό του ρόλο  

(γ) το υποκείμενο του απαρεμφάτου 

(δ) αν υπάρχει ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.      
                                                                                          

 

3. μήτηρ, διδασκάλων, ἁρμονίας, κιθαρίσεως, παιδοτρίβου, παλαιῶν: Να 

αναγνωρίσετε γραμματικά τους τύπους (γένος, πτώση, αριθμός).      
                                                                                        

4. Να εντοπίσετε στο κείμενο τους ακόλουθους τύπους και να τους μεταφέρετε στον 
αντίθετο αριθμό.                                                                                                                   
(α) τροφὸς 
(β) πατὴρ 
(γ) γραμμάτων 
(δ) ποιητῶν 
(ε) ἔπαινοι 
(στ) ἀγαθῶν 
(ζ) τούτοις 
(η) ψυχαῖς 
(θ) πολέμοις 
(ι) πράξεσι 
 
 

5. πέμπουσι: Να γράψετε το γ΄ πρόσωπο ενικού στην οριστική έγκλιση του 

Παρατατικού και του Μέλλοντα, στην ίδια φωνή.                                                         

6. ἀναγκάζουσιν: Να γράψετε το β΄ πρόσωπο πληθυντικού στην οριστική έγκλιση 

του Μέλλοντα και του Αορίστου, στην ίδια φωνή.   

7. διδάσκουσι: Να γράψετε το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού στην οριστική έγκλιση 

Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου, στην ίδια φωνή. 

8. ἐστι:  

(α) Να γράψετε το β΄ πρόσωπο ενικού στην οριστική έγκλιση του Παρατατικού και 

του Μέλλοντα.       

(β) Να γράψετε το απαρέμφατο Ενεστώτα και Μέλλοντα.    

 

9. πέμπουσιν: Να γράψετε το απαρέμφατο Μέλλοντα και Αορίστου, στην ίδια φωνή.      

   

10. πράττειν: Να γράψετε το απαρέμφατο Ενεστώτα και Μέλλοντα στη μέση φωνή. 

 

11. Να μεταφέρετε την πιο κάτω πρόταση στα Αρχαία Ελληνικά. 

Πρέπει οι σοφιστές και οι ρήτορες να επιθυμούν την αρετή. 


