
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Πλάτων, Πρωταγόρας 
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 ‘Ερμῆς 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 ἄν 
γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον γε 
θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον 
πόλεως.» 
 
 
 

Αριστοτέλης, Πολιτικά 
Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν [: την πόλιν]·  ὁ δὲ 
πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος. Ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον 
τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον 
πάντων. Χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα· ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται 
φρονήσει καὶ ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα. Διὸ ἀνοσιώτατον καὶ 
ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ πρὸς ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον. Ἡ δὲ 
δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ 
δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις.  

 

 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1 .  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους, αν είναι σωστές ή λανθασμένες 
ως προς το περιεχόμενό τους και να επιβεβαιώσετε τις απαντήσεις σας με 
φράσεις των αποσπασμάτων που σας έχουν δοθεί.  

α) Οι τεχνικές γνώσεις προσέφεραν όπλα στον άνθρωπο για να αντιμετωπίσει τα 
θηρία. 

β) Οι άνθρωποι έκτιζαν πόλεις και προτού να τους δοθεί η πολιτική αρετή. 

γ) Η ιατρική ανήκει στις τεχνικές γνώσεις του ανθρώπου. 

δ) Ο άνθρωπος είναι ικανός για πολλαπλάσια δεινά λόγω των φυσικών του 
εφοδίων.  

ε) Η αρετή μπορεί να ελέγξει τις ερωτικές απολαύσεις του ανθρώπου.  

Μονάδες 10  

Β1 .  Να προσδιορίσετε τη σημασία της αιδούς και της δίκης. Γιατί αποτελούν 
συνεκτικούς δεσμούς φιλίας; Να λάβετε υπόψη σας και το κείμενο του 
Αριστοτέλη.  

Μονάδες 10  

Β2. Να γράψετε δίπλα σε καθεμία από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό ,  αν 
είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος ,  αν είναι λανθασμένη: 

1. Ο Σωκράτης αντιμετώπισε με σεβασμό την απόφαση του δικαστηρίου για την 
ενοχή του. 

2. Στη σωκρατική μαιευτική η όλη διανοητική προσπάθεια έγκειται στο να 
εξαχθεί από τον ίδιο τον Σωκράτη η αλήθεια. 

3. Ο Σωκράτης αμφισβητώντας τον θεїκό χρησμό που αφορούσε τον εαυτό του 
κατέληγε ότι δεδομένη αλήθεια δεν υπάρχει.  

4. Ο Σωκράτης με τη φιλοσοφία του αναζήτησε την αρχή κάθε ηθικής έννοιας. 

5. Το δικαστήριο έδωσε στον Σωκράτη τη δυνατότητα να προτείνει ο ίδιος ποινή 
για τον εαυτό του 

Μονάδες 10  

Β3 .  Να βρείτε μέσα από τα αποσπάσματα που σας έχουν δοθεί μία ομόρριζη λέξη 
για καθεμία από τις παρακάτω: εργάτης, διασκέδαση, σχέση, διαγωγή, 
διανομή, κατάσταση, υπαίτιος, αποτέλεσμα, εξουσία, χρηματιστήριο  

Μονάδες 10 
Β4 .   Αφού μελετήσετε τους παρακάτω στίχους από τον Οιδίποδα Τύραννο του 
Σοφοκλή, να συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου δίχως αρετή που 
περιγράφει ο Αριστοτέλης με όσα αναφέρει ο Χορός για τον άνθρωπο που 
ξεπερνά τα όρια και το μέτρο.       

 Μονάδες 10 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Σοφοκλέους, Οιδίπους Τύραννος ,  στ. 882-896 

Αν κάποιος πράττοντας και λέγοντας 
πορεύεται τον υπερόπτη δρόμο, 
όποιος τη Δίκη δε φοβάται 
και όποιος δε σέβεται τα ιερά τεμένη των θεών,  
ας λάβει μοίρα δεινή 
για την ανόσια χλιδή της έπαρσής του. 
Αν κερδίζει παράνομα κέρδη  
και αν δεν ξορκίζει την ασέβεια 
και αν βεβηλώνει μανιακός τ΄ανέγγιχτα, 
πώς θα το καυχηθεί πως θα γλιτώσει  
την ψυχή απ΄των θεών τα βέλη; 
Αν είναι να τιμούν ανόσιες πράξεις,  
γιατί να σέρνω τον χορό στην ιερά πανήγυρη; 

 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀνδοκίδης, Κατὰ Ἀλκιβιάδου 5-7 

Ο ρήτορας καταγγέλλει τον νόμο του εξοστρακισμού καθώς θεωρεί ότι είναι 
άδικος, ενώ ταυτόχρονα απευθύνει παραινέσεις στους συμπολίτες του. 

Οἶμαι δὲ καὶ τοὺς φίλους ὑμῶν ἐν ταύτῃ μάλιστα τῇ ἡμέρᾳ λυπεῖσθαι καὶ τοὺς 

ἐχθροὺς ἥδεσθαι, συνειδότας ὡς ἂν ἀγνοήσαντες ἐξελάσητε τὸν βέλτιστον, δέκα 

ἐτῶν ἡ πόλις οὐδὲν ἀγαθὸν ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνδρὸς πείσεται. Ῥᾴδιον δὲ καὶ 

ἐντεῦθεν γνῶναι τὸν νόμον πονηρὸν ὄντα˙ μόνοι γὰρ αὐτῷ τῶν Ἑλλήνων 

χρώμεθα, καὶ οὐδεμία τῶν ἄλλων πόλεων ἐθέλει μιμήσασθαι. Καίτοι ταῦτα 

διέγνωσται ἄριστα τῶν δογμάτων, ἃ καὶ τοῖς πολλοῖς καὶ τοῖς ὀλίγοις ἁρμόττοντα 

μάλιστα τυγχάνει καὶ πλείστους ἐπιθυμητὰς ἔχει.  Περὶ μὲν οὖν τούτων οὐκ οἶδ' 

ὅ τι δεῖ μακρότερα λέγειν˙ πάντως γὰρ οὐδὲν ἂν πλεῖον εἰς τὸ παρὸν ποιήσαιμεν˙ 

δέομαι δ' ὑμῶν τῶν λόγων ἴσους καὶ κοινοὺς ἡμῖν ἐπιστάτας γενέσθαι, καὶ 



πάντας ἄρχοντας περὶ τούτων καταστῆναι, καὶ μήτε τοῖς λοιδορουμένοις μήτε 

τοῖς ὑπὲρ καιρὸν χαριζομένοις ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ τῷ μὲν θέλοντι λέγειν καὶ 

ἀκούειν εὐμενεῖς εἶναι,  τῷ δὲ ἀσελγαίνοντι καὶ θορυβοῦντι χαλεπούς. 

Ἀκούσαντες γὰρ ἕκαστον τῶν ὑπαρχόντων ἄμεινον βουλεύσεσθε περὶ ἡμῶν.  

Λεξιλόγιο 

ἥδομαι= ευχαριστιέμαι 

ἐξελαύνω= εξορίζω 

πονηρός (νόμος)= άδικος (νόμος) 

διαγιγνώσκομαι= διακρίνομαι 

λοιδοροῦμαι= κακολογώ, υβρίζω 

δόγμα= θεσμός 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Οἶμαι δὲ καὶ τοὺς φίλους ὑμῶν … λέγειν». 

Μονάδες 20 

Γ2.  Ποιες είναι οι παρακλήσεις / προτροπές που απευθύνει ο ρήτορας στο 
ακροατήριο; (Δέομαι δ' ὑμῶν … βουλεύσεσθε περὶ ἡμῶν).  

Μονάδες 10 

Γ3. α)  Να γραφεί η δοτική ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών: ἡ πόλις, τοῦ 
ἀνδρός, τὸν νόμον, τῶν δογμάτων, ἄρχοντας .  

Μονάδες 5 

Γ3. β)  Να γραφεί ο αόριστος β’ των ακόλουθων ρημάτων σε όλες τις εγκλίσεις 
στο β’ ενικό καθώς και το απαρέμφατο και η μετοχή τους: τυγχάνει, λέγειν .  

Μονάδες 5 

Γ4.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις:  λυπεῖσθαι, ἐτῶν, ὑπὸ τοῦ ἀνδρός, 
πονηρόν, τῶν Ἑλλήνων, ταῦτα, τοῖς ὀλίγοις, περὶ τούτων, μακρότερα, ὑμῶν .  

Μονάδες 10 

 

Καλή επιτυχία!!!  

 


