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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Υποδομή Γ΄ Λυκείου) 
 

ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 322a-323a 

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 ἀθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις· ὅτ’ οὖν ἀθροισθεῖεν, 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 δυνάμενον αἰδοῦς 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. Να γράψετε τα χωρία της πρώτης περιόδου του αρχαίου κειμένου στα οποία αναφέρονται οι 

πολιτισμικές κατακτήσεις του ανθρώπου (μονάδες 7). 

Α2. εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν: Σε ποια/-ες λέξη/-εις του αρχαίου κειμένου 

αναφέρεται ο υπογραμμισμένος τύπος; (μονάδες 3) 



 

Μονάδες 10 

 

Β1. πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική: Θεωρείτε ότι ο σοφιστής με αυτή τη θέση 

τάσσεται υπέρ του πολέμου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, λαμβάνοντας υπόψη το αρχαίο κείμενο. 

Μονάδες 10 

Β2. Τι αναφέρει ο Πρωταγόρας στο επιμύθιο και γιατί θεωρεί ότι απέδειξε στον Σωκράτη το διδακτόν της 

πολιτικής αρετής; Να τεκμηριώσετε την απάνησή σας με συγκεκριμένες αναφορές στο αρχαίο κείμενο.  

Μονάδες 10 

Β3. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ώς Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

i. Ο Πλάτων ταξίδεψε στην Αίγυπτο. 

ii. Οι γονείς του Πλάτωνα ήταν μακεδονικής καταγωγής και αριστοκρατικών φρονημάτων. 

iii. Ο Αριστοκλής ήταν θείος του Πλάτωνα. 

iv. Η μέθοδος του μύθου αντιμετωπίζεται με απαξιωτικό τρόπο από τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη.  

v. Ο σχολιασμός ποιητικών κειμένων είναι μέθοδος που αξιοποιούσαν οι σοφιστές. 

Μονάδες 10 

Β4. μετεῖναι, τεκτονικῆς, ἀνέχονται, ἀρετῆς, πόλεις: Για κάθε τύπο που σας δόθηκε να γράψετε δύο 

ομόρριζα ουσιαστικά, απλά ή σύνθετα, της νέας ελληνικής γλώσσας. 

Μονάδες 10 

Β5.  

 Η συνηθισµένη απόδοση της αρχαίας λέξης «αἰδώς» µε τη νεοελληνική λέξη «ντροπή» δεν είναι 
ικανοποιητική. Κι αν ακόµα τη µεταχειριστούµε, πρέπει να της δώσουµε συνθετότερη σηµασία από τη 
συνηθισµένη. Ας θυµηθούµε ότι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι διδάσκουν πως πρέπει να διακρίνουµε 
«πολιτισµούς ντροπής» από «πολιτισµούς ενοχής» . Παράδειγµα του πρώτου είδους µας δίνει η κοινωνία 
που περιγράφεται από τον Όµηρο. Το υψηλότερο αγαθό για τον οµηρικό άνθρωπο δεν είναι η απαλλαγή 
από συναισθήµατα ενοχής, που δε φαίνεται καν να τα γνωρίζει, αλλά η απόλαυση της τιµής, του έπαινου 
και της δηµόσιας εκτίµησης. Η ισχυρότερη ηθική δύναµη που γνωρίζει ο οµηρικός άνθρωπος δεν είναι ο 
φόβος απέναντι στο θεό, αλλά ο σεβασµός απέναντι στη δηµόσια γνώµη. Αυτή είναι η «αἰδώς». Ο Έκτορας 
θα πει «αἰδέοµαι Τρῶας» πάνω στην πιο κρίσιµη ώρα της ζωής του και θα πορευτεί µε τα µάτια του 
ανοιχτά στο θάνατο.  
 Οι καταναγκασµοί της κοινωνικής εκτίµησης είναι αφόρητοι σε έναν πολιτισµό «ντροπής». Σε µια 
τέτοια κοινωνία, καθετί που εκθέτει έναν άντρα στην περιφρόνηση ή στον περίγελο των συνανθρώπων τού 
είναι αρκετό για να χάσει το σεβασµό στον εαυτό του και καταλήγει να είναι η µεγαλύτερη τιµωρία. Έτσι, 
«αἰδώς» θα πρέπει να ερµηνεύεται «σεβασµός ανθρώπου σε άνθρωπο» και «αυτοσεβασµός». Όλα αυτά 
µετασχηµατίστηκαν βαθµιαία σε αντίστοιχα συναισθήµατα ενοχής, φόβου τιµωρίας, αγωνίας για τις 
ευθύνες, σ'αυτό που λέµε τύψεις της συνείδησης, όταν από την κοινωνία ντροπής, «αἰδοῦς» καλύτερα, 



 

έγινε µετάβαση στην κοινωνία ενοχής. Οι ιδιότητες, οι καταστάσεις αυτής της δεύτερης µας είναι πολύ πιο 
γνώριµες. Σ' αυτή την ανθρωπολογική διάκριση ανταποκρίνονται οι δυο σοφά διαλεγµένοι όροι του 
Πρωταγόρα, «αἰδώς» και «δίκη», που αυτούσιους τους βρίσκουµε και στον Ἡσίοδο (Ἔργα καὶ Ἡµέραι, στ. 
190- 201): δίκη δ' ἐν χερσί καὶ αἰδὼς οὐκ ἔσται.  

Κ. Ν. Πετρόπουλος, σσ. 338-339 

 

Αξιοποιώντας στοιχεία του πρωτότυπου και του μεταφρασμένου κειμένου να εξηγήσετε γιατί η αιδώς 

και η δίκη έχουν τεράστια σημασία για τη διασφάλιση της πολιτικής και κοινωνικής συνοχής. 

 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτων, Περὶ ἀρετῆς 378b-379a 

Στο παρακάτω κείμενο ο Σωκράτης πραγματεύεται το γεγονός ότι η αρετή δεν είναι διδακτή και για 

αυτόν τον λόγο και οι σπουδαίοι  άντρες της Αθήνας δεν μπόρεσαν να κάνουν τους γιους τους 

ενάρετους . 

Σωκράτης: Ἀλλὰ γὰρ ἴσως ὁ Θουκυδίδης φαῦλος ἦν, καὶ οὐχὶ ἦσαν 

αὐτῷ πλεῖστοι φίλοι Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων. καὶ οἰκίας ἦν 

μεγάλης καὶ ἐδύνατο μέγα ἐν τῇ πόλει καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν, ὥστ᾿ 

εἴπερ ἦν τοῦτο διδακτόν, ἐξηῦρεν ἂν ὅστις αὐτοῦ ἔμελλεν τοὺς ὑεῖς 

ἀγαθοὺς ποιήσειν ἢ τῶν ἐπιχωρίων ἢ τῶν ξένων, εἰ αὐτὸς μὴ ἐσχόλαζε 

διὰ τὴν τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἑταῖρε, μὴ οὐκ ᾖ διδακτὸν 

ἡ ἀρετή. 

Ἱππότροφος:Οὔκ, ἴσως. 

Σωκράτης: Ἀλλὰ δὴ εἰ μὴ διδακτόν ἐστιν, ἆρα φύσει φύονται οἱ 

ἀγαθοί; καὶ τοῦτο τῇδέ πῃ σκοποῦντες ἴσως ἂν εὕροιμεν. φέρε γάρ· 

εἰσὶν ἡμῖν φύσεις ἵππων ἀγαθῶν; 

Ἱππότροφος:Εἰσίν. 

Σωκράτης:Οὐκοῦν εἰσίν τινες ἄνθρωποι τέχνην ἔχοντες ᾗ τὰς τῶν 

ἵππων τῶν ἀγαθῶν φύσεις γιγνώσκουσιν, καὶ κατὰ τὸ σῶμα πρὸς 

δρόμον, καὶ κατὰ τὴν ψυχήν, οἵτινές τε θυμοειδεῖς καὶ ἄθυμοι; 

Ἱππότροφος:Ναί. 

Σωκράτης:Τίς οὖν αὕτη ἡ τέχνη ἐστίν; τί ὄνομα αὐτῇ; 

Ἱππότροφος: Ἱππική. 

Σωκράτης:Οὐκοῦν καὶ περὶ τοὺς κύνας ὡσαύτως ἔστιν τις τέχνη ᾗ τὰς 

ἀγαθὰς καὶ τὰς κακὰς φύσεις τῶν κυνῶν διακρίνουσιν; 



 

Ἱππότροφος: Ἔστι. 

Σωκράτης:Τίς αὕτη; 

Ἱππότροφος: Ἡ κυνηγετική. 

Σωκράτης: Ἀλλὰ μὴν καὶ περὶ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον εἰσὶν ἡμῖν 

δοκιμασταί, οἵτινες ὁρῶντες κρίνουσιν τό τε βέλτιον καὶ τὸ χεῖρον; 

Ἱππότροφος: Εἰσίν. 

Σωκράτης:Τίνας οὖν τούτους καλεῖς; 

Ἱππότροφος:Ἀργυρογνώμονας. 

Σωκράτης:Πότερον οὖν σπουδαιότερόν ἐστιν ταῖς πόλεσιν ἵπποι καὶ 

κύνες ἀγαθοὶ καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα, ἢ ἄνδρες ἀγαθοί; 

Ἱππότροφος: Ἄνδρες ἀγαθοί. 

οἰκίας:από γενιά, τῶν ἐπιχωρίων: από τους ντόπιους, ἐσχόλαζε: (εδώ) αδιαφορούσε, τῇδε:(επίρρημα) 

έτσι,θυμοειδεῖς: άγρια,ατίθασα (άλογα),ἄθυμοι:εξημερωμένα(άλογα). 

 



 
 

Γ1.Να μεταφράσετε το παρακάτω χωρίο:«Ἀλλὰ γὰρ ἴσως ὁ 

Θουκυδίδης φαῦλος ἦν, …ἀγαθοὺς ποιήσειν». 

Μονάδες 10 

Γ2.Σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο να γράψετε τι σημαίνουν οι 

ακόλουθοι όροι: α) ἱππική τέχνη, β) κυνηγετική τέχνη και γ) 

ἀργυρογνώμονες. 

Μονάδες 10 

Γ3.α.1.«καὶ τὰς κακὰς φύσεις τῶν κυνῶν διακρίνουσιν»:Να 

μεταφέρετε τα ουσιαστικά της παραπάνω πρότασης στην κλητική 

πτώση του ενικού αριθμού (μονάδες 2). 

Γ3.α.2.«οἵτινες ὁρῶντες κρίνουσιν τό τε βέλτιον»:Από την παραπάνω 

πρόταση να γράψετε (μονάδες 3): 

i.την αντωνυμία στην ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού στο ίδιο 

γένος, 

ii.το επίθετο  στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στον θετικό βαθμό, 

iii.τη μετοχή στη γενική πτώση του ενικού αριθμούστο θηλυκό γένος. 

Γ3.β.1.«ὥστ᾿ εἴπερ ἦν τοῦτο διδακτόν, ἐξηῦρεν ἂν» : Να μεταφέρετε το 

υπογραμμισμένο ρήμα του αποσπάσματος στο β΄ ενικό πρόσωπο της  

προστακτικής στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται(μονάδα 1). 

Γ3.β.2. «ὅστις αὐτοῦ ἔμελλεν τοὺς ὑεῖς ἀγαθοὺς ποιήσειν ἢ τῶν 

ἐπιχωρίων ἢ τῶν ξένων»: Να μεταφέρετε το ρήμα της παραπάνω 

πρότασης στον αντίστοιχο τύπο του μέλλοντα στην ίδια φωνή (μονάδα 

1). 



 

Γ3.β.3.«ἆρα φύσει φύονται οἱ ἀγαθοί;»:Να μεταφέρετε το ρήμα της 

παραπάνω πρότασης στο α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 

ενεργητικού  παρακειμένου(μονάδα 1). 

 Γ3.β.4.« ᾗ τὰς ἀγαθὰς καὶ τὰς κακὰς φύσεις τῶν κυνῶν 
διακρίνουσιν»: Να μεταφέρετε το ρήμα της παραπάνω πρότασης στον 
τύπο που βρίσκεται i)στον μέλλοντα στην ίδια φωνή και ii) στον 
παθητικό αόριστο (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

Γ4.α.«ὁ Θουκυδίδης φαῦλος ἦν - ὅστις αὐτοῦ ἔμελλεν τοὺς ὑεῖς 

ἀγαθοὺς ποιήσειν - ἆρα φύσει φύονται οἱ ἀγαθοί;- εἰσίν τινες 

ἄνθρωποι τέχνην ἔχοντες - τὰς κακὰς φύσεις τῶν κυνῶν διακρίνουσιν -

περὶ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον εἰσὶν ἡμῖν δοκιμασταί»:Να 

χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω υπογραμμισμένους όρους 

του κειμένου (μονάδες 6). 

Γ4.β.«ὥστ᾿ εἴπερ ἦν τοῦτο διδακτόν, ἐξηῦρεν ἂν»: i) Να αναγνωρίσετε 

τη δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται με τον σύνδεσμο ὥστε και 

να γράψετε τη συντακτική λειτουργία της στο απόσπασμα (μονάδες 2). 

ii) Να εντοπίσετε την υπόθεση και την απόδοση που υπάρχει στο 

παραπάνω χωρίο και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου 

(μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 

 

 


