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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πλάτων, Ευθύφρων,  2c-3a  
Ο Ευθύφρων  είναι ένας πρώιμος διάλογος του Πλάτωνα .  

Διαδραματίζεται λίγες ημέρες πριν από τη δίκη του Σωκράτη  
ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Ευθύφρονα.  

Οι δύο διαλεγόμενοι επιχειρούν να προσδιορίσουν τι σημαίνει 
«ευσέβεια»  

 

ΕΥ : τίς οὗτος;  

ΣΩ : οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσκω, ὦ Εὐθύφρων, τὸν ἄνδρα 

[…]· ὀνομάζουσι μέντοι αὐτόν, ὡς ἐγᾦμαι, Μέλητον. […]  

ΕΥ : οὐκ ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες· ἀλλὰ δὴ τίνα γραφήν σε 

γέγραπται;  

ΣΩ : ἥντινα; οὐκ ἀγεννῆ, ἔμοιγε δοκεῖ· τὸ γὰρ νέον ὄντα 

τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι οὐ φαῦλόν ἐστιν. ἐκεῖνος γάρ, 

ὥς φησιν, οἶδε τίνα τρόπον οἱ νέοι διαφθείρονται καὶ τίνες οἱ 

διαφθείροντες αὐτούς. Καί κινδυνεύει σοφός τις εἶναι, καί τήν 

ἐμήν ἀμαθίαν κατιδών ὡς διαφθείροντος τούς ἡλικιώτας 

αὐτοῦ ἔρχεται κατηγορήσων μου ὥσπερ πρός μητέρα πρός 

τήν πόλιν, καί φαίνεταί μοι τῶν πολιτικῶν μόνος ἄρχεσθαι 

ὀρθῶς· ὀρθῶς γάρ ἐστι τῶν νέων πρῶτον ἐπιμεληθῆναι ὅπως 

ἔσονται ὅτι ἄριστοι, ὥσπερ γεωργόν ἀγαθόν τῶν νέων φυτῶν 

εἰκός πρῶτον ἐπιμεληθῆναι, μετά δέ τοῦτο καί τῶν ἄλλων. Καί 

δή καί Μέλητος ἴσως πρῶτον μέν ἡμᾶς ἐκκαθαίρει τούς τῶν 

νέων τάς βλάστας διαφθείροντας, ὥς φησιν· ἔπειτα μετά 

τοῦτο δῆλον ὅτι τῶν πρεσβυτέρων ἐπιμεληθείς πλείστων καί 

μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλει γενήσεται, ὥς γε τό εἰκός 

συμβῆναι ἐκ τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμένῳ.  

 
Γ.1.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω 

αποσπάσματος : «Καί κινδυνεύει σοφός τις εἶναι…..μετά  
δέ  τοῦτο καί τῶν ἄλλων» 

Μονάδες 10  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
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Γ.2.  Σύμφωνα με τον Σωκράτη :  

α . ποια κατηγορία του προσάπτει ο Μέλητος ;  
β. ποιο είναι το πρώτο στάδιο με το οποίο πρέπει να 
ασχολείται ένας πολιτικός άνθρωπος;  
γ . ο Μέλητος έχει  τα χαρακτηριστικά  του πολιτ ικού 
ανθρώπου ;  

Μονάδες 10  
 
Γ.3.α. Στο  απόσπασμα που μεταφράσατε  να βρείτε τ ις αντωνυμίες 

ονομαστικής ή αιτιατικής  πτώσης και να τις γράψετε στο ίδιο 
γένος και στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού από αυτόν 
στον οποίο βρίσκονται.   

Μονάδες 3  
 

β. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις 
λέξεις που ακολουθούν:  
κατιδών  : τη μετοχή του Ενεστώτα της ενεργητικής φωνής 
στο θηλυκό γένος και στη δοτική του ενικού αριθμού.  
διαφθείροντος  :  το β΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του 
μέσου Υπερσυντελίκου.  
ἔρχεται  : το γ΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του Μέλλοντα.  
ἄρχεσθαι  : το β΄ενικό πρόσωπο της προστακτικής του 
Παρακειμένου της ίδιας φωνής.  
μητέρα  :  την ονομαστική του ενικού αριθμού.  
ἡλικιώτας  : την κλητική πτώση στον άλλον αριθμό.  
ἄριστοι  : το επίρρημα του θετικού βαθμού.  

Μονάδες 7  
Μονάδες 10  

Γ.4.α.  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους τ ου 

αποσπάσματος που μεταφράσατε : μοι, γεωργόν, φυτῶν.  

Μονάδες 3  
 

β. διαφθείροντος ,  κατηγορήσων  : να αναγνωρίσετε ως 
προς το είδος τις μετοχές και να αποδώσετε την καθεμία από 
αυτές με την αντίστοιχή της δευτερεύουσα πρόταση .  Να 
δικαιολογήσετε την έγκλιση που θα επιλέξετε κάθε φορά για 
την εκφορά καθεμιάς από τις προτάσεις αυτές .  

Μονάδες 3  
 

γ. «ὀρθῶς γάρ ἐστι τῶν νέων πρῶτον ἐπιμεληθῆναι ὅπως 
ἔσονται ὅτι ἄριστοι» : να γράψετε ολόκληρη τη 
δευτερεύουσα  πρόταση του αποσπάσματος κα ι να τη 
χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, 
συντακτική λειτουργία).                                                                                

Μονάδες 4  
Μονάδες 10  

 


