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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
18.3.2023 

A. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 322a 

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». 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, A 1.12, 1253a29-39 
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.΄ 
 
Α1. δημιουργικὴ τέχνη: Σε τι αναφέρεται το συγκεκριμένο ονοματικό σύνολο; 

(μονάδες 5) 
Α2. οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα: Ποια είναι τἀναντία για τα οποία κάνει λόγο ο 
Αριστοτέλης; 

(μονάδες 5) 
Μονάδες 10 

B1. Ο Αριστοτέλης επιστρατεύει ορισμένα εκφραστικά μέσα προκειμένου να εξάρει τη 
σπουδαιότητα της δικαιοσύνης για την ένταξη του ανθρώπου στην κοινωνία. Να επισημάνετε δύο 
από αυτά και να τα σχολιάσετε με συντομία.  

Μονάδες 10 
Β2.  Να συσχετίσετε τις απόψεις που διατυπώνουν  ο Πρωταγόρας και ο Αριστοτέλης για τη 
συγκρότηση των πόλεων με όσα αναφέρονται στο μεταφρασμένο απόσπασμα που ακολουθεί. Στην 
απάντησή σας να αξιοποιήσετε στοιχεία των κειμένων.  

Πλάτων, Πολιτεία, B. 369 b-c 
Σωκράτης: H πολιτεία, είπα εγώ, μου φαίνεται πως γεννήθηκε, επειδή κάθε ένας από μας δεν είναι 
σε θέση να εξοικονομεί μόνος του όλες τις ανάγκες, αλλά του λείπουν πολλά· ή νομίζεις εσύ πως 
άλλη στάθηκε η αρχή της κοινωνίας; 
Αδείμαντος: Καμιά άλλη. 



 

 

Σωκράτης: Έτσι λοιπόν, επειδή η ανάγκη ενός πράγματος υποχρέωνε τον ένα να καταφύγει στη 
συνδρομή ενός άλλου, και τον άλλο στη βοήθεια ενός τρίτου, οι πολλές αυτές ανάγκες μάζεψαν 
πολλούς να καθίσουν όλοι μαζί στο ίδιο μέρος, για να βοηθούνται μεταξύ των· και σ᾽ αυτό το 
συνοικισμό δώσαμε το όνομα πολιτεία· δεν έτσι είναι; 
Αδείμαντος: Μάλιστα. 
Σωκράτης: Ο ένας λοιπόν δίνει στον άλλο από τα δικά του, ό,τι είναι εκείνο που του δίνει, και 
παίρνει πάλι απ᾽ αυτόν άλλο πράγμα, επειδή βέβαια πιστεύει πως είναι για καλό του αυτό που 
γίνεται; 
Αδείμαντος: Εννοείται. 
Σωκράτης: Έλα λοιπόν να ιδρύσομε με το νου μας εξαρχής την πολιτεία· να την ιδρύσουν δηλαδή, 
καθώς ελέγαμε, οι ανάγκες μας. 

Μετάφραση Ι. Γρυπάρης 
Μονάδες 10 

 
Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση και δίπλα το γράμμα 
της απάντησης που θεωρείτε σωστή: 
 

1) Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το: 
α) 322 μ.Χ. 
β) 323 π.Χ. 
γ) 322 π.Χ. 
δ) 384 π.Χ.  
 

2) Η εκπαίδευση του Αλέξανδρου από τον Αριστοτέλη λάμβανε χώρα κατά κύριο λόγο: 
α) στην Αθήνα 
β) στα Στάγειρα 
γ) στη Μίεζα 
δ) στο Λύκειο 
 

3) Ο Αριστοτέλης αναφέρθηκε διεξοδικά στο «ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν» στο: 
α) πρώτο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 
β) τρίτο βιβλίο των Πολιτικών 
γ) δεύτερο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 
δ) πρώτο βιβλίο των Πολιτικών 
 

4) «εὐδαιμονίη οὐκ ἐν βοσκήμασιν οἰκεῖ οὐδὲ ἐν χρυσῷ· ψυχὴ οἰκητήριον δαίμονος»: Η ρήση 
αυτή ανήκει στον: 
α) Δημόκριτο 
β) Αριστοτέλη 
γ) Ηράκλειτο 
δ) Πρωταγόρα 
 

5) Το θέμα των ηθικών αρετών αναπτύσσεται διεξοδικά από τον Αριστοτέλη: 
α) στο δεύτερο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 
β) στο τρίτο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 
γ) στο δωδέκατο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 
δ) στο πρώτο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 

Μονάδες 10 
Β4. ἀσθενέστεροι, σκεδαννύμενοι, ἀγαθῶν, ἀγριώτατον, χείριστον: Να γράψετε μία αντώνυμη 
λέξη της αρχαίας ελληνικής, διατηρώντας τον τύπο γραμματικά. 

Μονάδες 10 



 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ   ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΤΑ  ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ, 203– 206 

Demosthenes. Demosthenis.Orationes. ed. S. H. Butcher and W. Rennie. Oxonii. E Typographeo 

Clarendoniano. 1907 and 1921. 

Ο Δημοσθένης στρέφεται εναντίον ενός νόμου που θα επέτρεπε στους οφειλέτες του δημοσίου να 

αποφεύγουν τη σύλληψη για τα χρέη τους.Ο ρήτορας στο παρακάτω απόσπασμα τονίζει ότι ο 

Τιμοκράτης πρότεινε και ψήφισε τον συγκεκριμένο νόμο  ο οποίος, αν εφαρμοζόταν, θα έβλαπτε τα 

συμφέροντα όλης της πόλης και γι’ αυτό πρέπει να τιμωρηθεί. 

δόξετ᾽ ἄρ᾽, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κρίσεις βούλεσθαι καὶ πράγματ᾽ ἔχειν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπηλλάχθαι 

τῶν πονηρῶν. καὶ  μὴν  ὅτι  μὲν  προσήκει  πάντας  κολάζειν  τοὺς  ἀδικοῦντας, εὖ οἶδ᾽ ὅτι  

πάντες  ἄν,  εἴ  τις  ἔροιτο, φήσαιτε· ὅσῳ δὲ μάλιστα τοῦτον, ὃς νόμον  εἰσενήνοχ᾽  ἐπὶ  

βλάβῃ  τοῦ  πλήθους, ἐγὼ πειράσομαι διδάξαι. Τῶν  μὲν  γὰρ  κλεπτῶν  καὶ  λωποδυτῶν  

καὶ  τὰ τοιαῦτα κακουργούντων  ἕκαστος  πρῶτον  μὲν  ὡς  ἀληθῶς  τὸν ἐντυχόντ᾽ ἀδικεῖ,  

καὶ  οὐκ ἂν οἷός τ᾽ εἴη πάντας ἐκδύειν οὐδὲ τὰ πάντων ὑφελέσθαι,  εἶτα  καταισχύνει  τὴν  

αὑτοῦ  δόξαν  καὶ  τὸν  βίον  μόνον. Εἰ  δέ  τις  εἰσφέρει  νόμον  ἐξ  οὗ  τοῖς  ὑμᾶς  

βουλομένοις ἀδικεῖν ἡ πᾶσ᾽ ἐξουσία καὶ ἄδεια γενήσεται, οὗτος ὅλην ἀδικεῖ τὴν πόλιν καὶ 

καταισχύνει  πάντας· νόμος  γὰρ  αἰσχρὸς  ὅταν  κύριος  ᾖ,  τῆς  πόλεως ὄνειδός  ἐστι  τῆς 

θεμένης, καὶ βλάπτει πάντας ὅσοι περ ἂν αὐτῷ χρῶνται. Τὸν  οὖν  καὶ  βλάπτειν  ὑμᾶς  καὶ  

δόξης  ἀναπιμπλάναι  φαύλης  ἐπιχειροῦντα, τοῦτον  οὐ  τιμωρήσεσθε  λαβόντες; Καὶ τί 

φήσετε;  Γνοίη δ᾽ ἄν τις οὕτω μάλισθ᾽ἡλίκα πράγματα συσκευάσας γέγραφ᾽ αὐτόν, καὶ 

ταῦθ᾽ ὡς ὑπεναντία τῇ καθεστώσῃ πολιτείᾳ, εἰ λογίσαιθ᾽ ὅτι πάντες, ὅταν που καταλύοντες 

τὸν δῆμον πράγμασιν ἐγχειρῶσι νεωτέροις, τοῦτο ποιοῦσι πρῶτον ἁπάντων· ἔλυσαν τοὺς 

πρότερον νόμῳ δι᾽ ἁμαρτίαν τινὰ ταύτην ὑπέχοντας τὴν δίκην. 

ἐκδύειν: να απογυμνώνει, ὑφελέσθαι: να αρπάζει, ἄδεια: ασφάλεια,ατιμωρησία, κύριος  ᾖ: 

επικυρωθεί, ἔλυσαν:αθώωσαν. 

 

Ο ρήτορας Δημοσθένης, ρωμαϊκό αντίγραφο. 

Γ1.Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική το ακόλουθο απόσπασμα:«Εἰ  δέ  τις   εἰσφέρει   

νόμον ….τοῦτο ποιοῦσι πρῶτον ἁπάντων·». 

Μονάδες 20 

Γ2.«Τῶν  μὲν  γὰρ  κλεπτῶν   … ὅσοι  περ  ἂν αὐτῷ  χρῶνται.»: Ο Δημοσθένης για να 

αιτιολογήσει την άποψή του ότι πρέπει να τιμωρείται όποιος προτείνει νόμο επιζήμιο για 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82#Αρχαία_ελληνικά_(grc)


 

 

την πόλη, προβαίνει σε μία σύγκριση. Ποιους συγκρίνει ο ρήτορας στο παραπάνω 

απόσπασμα και σε ποια συμπεράσματα καταλήγει; 

Μονάδες 10 

Γ3α.«πλήθους, κακουργούντων, δόξαν, κύριος, ὄνειδος, φαύλης, καθεστώσῃ, δῆμον»:   

Να αντιγράψετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας και να κατατάξετε τις παραπάνω 

λέξεις στην κατάλληλη στήλη (μονάδες 4): 

Ουσιαστικά 

α΄κλίσης 

Ουσιαστικά 

β΄κλίσης 

Ουσιαστικά 

γ΄κλίσης 

Επίθετα Μετοχές 

     

     

 

Γ3β.«Καὶ  μὴν  ὅτι  μὲν  προσήκει  πάντας  κολάζειν  τοὺς  ἀδικοῦντας, εὖ  οἶδ᾽  ὅτι  πάντες  

ἄν, εἴ  τις  ἔροιτο, φήσαιτε· οὐκ ἂν οἷός τ᾽ εἴη πάντας  ἐκδύειν οὐδὲ τὰ πάντων 

ὑφελέσθαι,  εἶτα  καταισχύνει  τὴν  αὑτοῦ  δόξαν  καὶ  τὸν  βίον  μόνον. νόμος  γὰρ  

αἰσχρὸς  ὅταν  κύριος  ᾖ,  τῆς  πόλεως  ὄνειδός   ἐστι   τῆς  θεμένης.»:Να εντοπίσετε όλους 

τους ρηματικούς  τύπους  που  βρίσκονται  στον  αόριστο  β΄ και να γράψετε το β΄ενικό 

πρόσωπο της οριστικής   και  της  προστακτικής  στη φωνή που βρίσκονται οι παραπάνω 

ρηματικοί τύποι (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 

Γ4α.«Καὶ  μὴν  ὅτι  μὲν  προσήκει  πάντας  κολάζειν  τοὺς  ἀδικοῦντας, εὖ οἶδ᾽ ὅτι  πάντες  

ἄν, εἴ  τις  ἔροιτο, φήσαιτε»:Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του 

αποσπάσματος,να αιτιολογήσετε την εκφορά τους και να δηλώσετε  τη συντακτική 

λειτουργία τους (μονάδες 6). 

Γ4β.«ὅσῳ δὲ μάλιστα τοῦτον, ὃς νόμον  εἰσενήνοχ᾽  ἐπὶ βλάβῃ  τοῦ  πλήθους, ἐγὼ  

πειράσομαι διδάξαι.»:Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τον ονοματικό ετερόπτωτο 

προσδιορισμό του αποσπάσματος (μονάδα 1). 

Γ4γ.«νόμος  γὰρ  αἰσχρὸς  ὅταν  κύριος  ᾖ,  τῆς  πόλεως  ὄνειδός   ἐστι   τῆς  θεμένης»:Να 

μεταφέρετε τον ευθύ λόγο στον πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση:  

Οὗτος εἶπεν ὅτι (μονάδες 3) Μονάδες 10 

 


