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Α. Διδαγμένο κείμενο 

Πλάτων, Πρωταγόρας (322 Α – 323 Α) 

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων 
μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν. ἔπειτα φωνὴν 
καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ 
στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ’ ἀρχὰς ἄνθρωποι 
ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν. ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν 
ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ 
τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής—πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική— 
ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις. ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν 
ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. 
Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους 
αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς 
Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις. “Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω 
καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε. εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι 
δημιουργοί. καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;” “ Ἐπὶ 
πάντας”, ἔφη ὁ Ζεύς, “καὶ πάντες μετεχόντων. οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν 
μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν. καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενοναἰδοῦς καὶ δίκης 
μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.” Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ 
Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις 
οἴονται μετεῖναι συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὢν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς 
σὺ φῄς —εἰκότως, ὡς ἐγώ φημι— ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ 
δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ 
προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ μὴ εἶναι πόλεις. Αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία. 
 
Α1. α) Να γράψετε τη λέξη «Σωστό» αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι 
λανθασμένη με βάση το αρχαίο κείμενο. 

1. Ο άνθρωπος πρώτος από τα ζώα συγγένεψε με τους θεούς. 
2. Η πολεμική τέχνη είναι μέρος της πολιτικής τέχνης. 
3. Στις συμβουλές για τεχνικά ζητήματα μετέχουν όλοι. 
4. Ο Πρωταγόρας συμφωνεί με τη περιγραφή και την ερμηνεία του Σωκράτη για τη στάση 

που κρατάνε οι Αθηναίοι στην εκκλησία του δήμου.  



5. Οι τεχνικές δεξιότητες δεν ήταν καλός βοηθός για τον πορισμό της τροφής. 
(μονάδες 5) 

β) Για κάθε μία από τις παραπάνω απαντήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το κομμάτι του 
αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνει. 

(μονάδες 5) 
Μονάδες 10 

 
Β1. Ποιο είναι το θεϊκό μερίδιο που έλαβαν οι άνθρωποι και γιατί χαρακτηρίζεται θεϊκό; Τι 
κατάφεραν χάρη σ’ αυτό; 

Μονάδες 10 
 

Β2. Να σχολιάσετε τη φράση τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον 
πόλεως. 

Μονάδες 10 
 

Β3. Να γράψετε τη λέξη «Σωστό» αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος» αν είναι 
λανθασμένη: 
α) Η μήνυση κατά του Σωκράτη έγινε από τον Μέλητο, έναν πλούσιο βυρσοδέψη. 
β) Στην περίπτωση του Σωκράτη, η θρησκεία αποτελούσε το πρόσχημα, πίσω από το οποίο 
κρύβονταν οι πολιτικοί λόγοι της δίωξης. 
γ) Σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή του Πλάτωνα αντλούν οι μελετητές από την όγδοη 
επιστολή. 
δ) Οι μαθητές της Σχολής του Πλάτωνα ονομάζονταν Ακαδημεικοί. 
ε) Λέγεται πως στην είσοδο της Ακαδημίας υπήρχε η επιγραφή «μηδεὶς εἰστω». 

Μονάδες 10  
 

Β4. Να βρεθεί στο αρχαίο κείμενο μια λέξη ετυμολογικά συγγενής για καθεμία από τις 
ακόλουθες λέξεις: νόμισμα, δέσμιος, σωτηρία, δειλία, διάκοσμος, δωροδοκία, χειρονομία, 
σχετικός, πρόθεση, εισιτήριο. 

Μονάδες 10 
 

Β5. Παράλληλα κείμενα 
Αριστοτέλης Πολιτικά (Α 2, 5-6) 

Όλα αυτά κάνουν φανερό ότι η πόλη ανήκει στην κατηγορία των πραγμάτων που υπάρχουν 
εκ φύσεως και ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον προορισμένο από τη φύση να ζει σε πόλη (πολιτικὸν 
ζῷον). ο δίχως πόλη άνθρωπος (θέλω να πω: ο εκ φύσεως δίχως πόλη άνθρωπος, όχι ο δίχως 
πόλη από κάποια τυχαία συγκυρία) ή είναι άνθρωπος κατώτερης ποιότητας ή είναι ένα ον 
ανώτερο από τον άνθρωπο. Είναι σαν εκείνον που ο Όμηρος τον στόλισε με τους 
χαρακτηρισμούς ≪άνθρωπος δίχως σόι, δίχως νόμους, δίχως σπιτικό≫. αυτός ο άνθρωπος, ο 
δίχως πόλη από τη φύση του, είναι —την ίδια στιγμή— και άνθρωπος που παθιάζεται με τον 
πόλεμο: είναι σαν ένα απομονωμένο πιόνι στο παιχνίδι των πεσσών. 
 
Ο προβληματισμός για τη γένεση της πόλης απασχόλησε τόσο τους αρχαίους φιλοσόφους όσο 
και τους νεώτερους διαφωτιστές. Αφού μελετήσετε το απόσπασμα: «Ἐπειδή δὲ ὁ 
ἄνθρωπος…σκεδανύμενοι διεφθείροντο» να συγκρίνετε τις απόψεις του Πλάτωνα και του 
Αριστοτέλη για τη δημιουργία των πόλεων. 

Μονάδες 10 



Γ. Αδίδακτο κείμενο 
Αἰσχίνου, Κατὰ Τιμάρχου 6-8 

Ο Τίμαρχος, πολιτικός αντίπαλος του Αισχίνη, κατηγόρησε τον ρήτορα ότι ως μέλος της 
αποστολής προς το Φίλιππο της Μακεδονίας για τη συνομολόγηση της ειρήνης του Φιλοκράτη 
(364 π.Χ.) πρόδωσε την εντολή της πατρίδας. Ο Αισχίνης με το λόγο του υποστηρίζει, πριν από 
οτιδήποτε άλλο, ότι ο Τίμαρχος δεν έχει το δικαίωμα αυτό, κατηγορώντας τον για μεγάλες 
ηθικές παραβάσεις. Το απόσπασμα προέρχεται από το προοίμιο του λόγου. 
 
Προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μὲν νομοθετῶμεν, τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς ἔχοντας 

καὶ συμφέροντας νόμους τῇ πόλει θησόμεθα, ἐπειδὰν δὲ νομοθετήσωμεν, τοῖς νόμοις τοῖς 

κειμένοις πείθεσθαι, τοὺς δὲ μὴ πειθομένους κολάζειν, εἰ δεῖ τὰ τῆς πόλεως καλῶς ἔχειν. 

Σκέψασθε γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ Σόλων ἐκεῖνος, ὁ 

παλαιὸς νομοθέτης, καὶ ὁ Δράκων καὶ οἱ κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους νομοθέται. Πρῶτον μὲν 

γὰρ ἐνομοθέτησαν περὶ τῆς σωφροσύνης τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων καὶ διαρρήδην ἀπέδειξαν 

ἃ χρὴ τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον ἐπιτηδεύειν, καὶ ὡς δεῖ αὐτὸν τραφῆναι, ἔπειτα δεύτερον περὶ 

τῶν μειρακίων, τρίτον δ’ ἐφεξῆς περὶ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν, οὐ μόνον περὶ τῶν ἰδιωτῶν, ἀλλὰ καὶ 

περὶ τῶν ῥητόρων. Καὶ τούτους τοὺς νόμους ἀναγράψαντες ὑμῖν παρακατέθεντο, καὶ ὑμᾶς 

αὐτῶν ἐπέστησαν φύλακας.  

 
Λεξιλόγιο: 
διαρρήδην= σαφώς 
ἐπιτηδεύω= ασχολούμαι 
τὸ μειράκιον= έφηβος 
ἐφεξῆς= έπειτα 
παρακατίθημι τινι= αφήνω παρακαταθήκη σε κάποιον 
ἐφίστημι= διορίζω  
 
Γ1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Πρῶτον μὲν γὰρ ἐνομοθέτησαν … ἐπέστησαν 
φύλακας». 

Μονάδες 10 
 
Γ2. Ποιες σκέψεις και ποια πρότυπα πρέπει να έχουν οι Αθηναίοι όταν νομοθετούν σύμφωνα 
με τον ρήτορα; 

Μονάδες 10 
 

 



Γ3. α) Να γραφεί η γενική ενικού και πληθυντικού των ακόλουθων ουσιαστικών: τῇ πόλει, ὁ 
νομοθέτης, τὸν παῖδα, τῶν ῥητόρων, φύλακας.  

(μονάδες 5) 
β) Να αντικατασταθεί εγκλιτικά στο πρόσωπο στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται: 
νομοθετῶμεν. Να γραφεί το απαρέμφατο και η μετοχή του ίδιου χρόνου. Να κλιθεί ο 
Παρατακτικός του σκοπεῖν στη φωνή που βρίσκεται. 

(μονάδες 5) 
Μονάδες 10 

 
Γ4. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: ἡμᾶς, νόμους, ἔχειν, περὶ 
σωφροσύνης, νομοθέτης, κατὰ τοὺς χρόνους, διαρρήδην, τὸν ἐλεύθερον, ὑμῖν, φυλακάς. 

 
Μονάδες 10 

 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 


