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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 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. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Α1. Ποιον νόμο θέσπισε ο Δίας για όποιον άνθρωπο δεν αποδέχεται τον αλληλοσεβασμό και 
τη δικαιοσύνη; Να γράψετε το αντίστοιχο χωρίο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 
 



 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ), σύμφωνα με 
το κείμενο που σας δόθηκε:  

i. Στο στάδιο του Προμηθέα οι άνθρωποι απέκτησαν τον αλληλοσεβασμό και τη 
δικαιοσύνη. 

ii. Η κατασκευή των βωμών είναι μία από τις πολιτισμικές κατακτήσεις του ανθρώπου. 
iii. πρῶτον  μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν: Το επίρρημα 

πρῶτον  χρησιμοποιείται από τον Πρωταγόρα με τη χρονική του σημασία. 
iv. Οι άνθρωποι συγκρότησαν τις πρώτες κοινωνίες για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο 

από τα θηρία αλλά σε αυτό το στάδιο δεν είχαν ακόμα την πολιτική αρετή. 
v. Ο Ερμής έδωσε στους ανθρώπους τα δώρα του Δία με δική του πρωτοβουλία. 

(μονάδες 5) 
Μονάδες 10 

 
Β1. θείας μετέσχε μοίρας: Να σχολιάσετε το περιεχόμενο της παραπάνω φράσης 
επισημαίνοντας σε τι αναφέρεται ο Πρωταγόρας. 

Μονάδες 10 
Β2. ἔπειτα  φωνὴν  καὶ  ὀνόματα ταχὺ  διηρθρώσατο  τῇ τέχνῃ: Σε ποια πολιτισμική 
κατάκτηση του ανθρώπου αναφέρεται ο σοφιστής και ποιες απόψεις εκφράζει; 

Μονάδες 10 
 

Β3.Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες: 
i. Ο Πλάτωνας γεννήθηκε από αριστοκράτες Λακεδαιμονίους  γονείς. 

ii. Πριν ακόμη τον θάνατο του Σωκράτη, ο Πλάτωνας κατέφυγε, με άλλους του 
σωκρατικού κύκλου, στα Μέγαρα, στον φιλόσοφο Ευκλείδη. 

iii. Η Ακαδημία θα λειτουργήσει για εννέα αιώνες, μέχρι το 529 π.Χ., όταν την έκλεισε ο 
Ιουστινιανός. 

iv. Μεγάλη σημασία στην Ακαδημία είχαν τα μαθηματικά, που θεωρούνταν ως 
απαραίτητη προετοιμασία για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας. 

v. Μαθητής του Πλάτωνα ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αριστοτέλης, που ακολούθησε την ίδια 
φιλοσοφική πορεία με τον δάσκαλό του. 

 
Μονάδες 10 

Β4. α. απόβαση, υπόδημα, τοκετός, ανέφικτος, διασκεδαστής, επιδείνωση: Να εντοπίσετε 
στο αρχαίο κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο για καθεμιά από τις λέξεις που σας 
δόθηκαν. 

(μονάδες 5) 
 

Β4. β. σῴζεσθαι: Να σχηματίσετε μία παράγωγη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής 
γλώσσας, με καθεμιά από τις ακόλουθες καταλήξεις: 
 

-ης 
-ικός 
-ία 
-ος 
-τός 

(μονάδες 5) 
Μονάδες 10 



 

 

 
Β5. Ο ∆ημήτριος Γουδής υποστηρίζει ότι «ο πόλεµος, παρά τα µεγάλα κακά τα οποία 
προξενεί, δίκαια θεωρείται από τον Πρωταγόρα στοιχείο της πολιτικής, γιατί αναπτύσσει τις 
ευγενέστερες ορµές του ανθρώπου, την άµυνα υπέρ του δικαίου και της ελευθερίας, υπέρ 
βωµών και εστιών, αφυπνίζει τα έθνη από την ηθική νάρκη µακροχρόνιας ειρήνης και  
µεταδίδει τον υψηλότερο πολιτισµό των πολιτισµένων λαών σε βαρβάρους.» [πηγή: Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας] 
 
Να συσχετίσετε την παραπάνω άποψη με το ακόλουθο χωρίο του πρωτότυπου κειμένου: 
πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική. 

Μονάδες 10 
 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ   ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ξενοφῶντος,Ἑλληνικά, 5.2.29-5.2.31 

Ο Φοιβίδας με σπαρτιατικές δυνάμεις φθάνει στη Θήβα με σκοπό να πείσει τους Θηβαίους 

να στείλουν ενισχύσεις στον αδελφό του τον Ευδαμίδα  για να υποτάξει τους Ολυνθίους.Ο 

Θηβαίος πολέμαρχος Λεοντιάδης εκμεταλλεύεται την άφιξη των Σπαρτιατών για να 

εξοντώσει τον πολιτικό του αντίπαλο, τον Ισμηνία και εγκαθιστά τον Φοιβίδα στην 

ακρόπολη. 

Ἐν   ᾧ   δὲ   ἡ  μὲν   βουλὴ   ἐκάθητο   ἐν   τῇ  ἐν  ἀγορᾷ  στοᾷ  διὰ  τὸ  τὰς  γυναῖκας  ἐν  τῇ  

Καδμείᾳ  θεσμοφοριάζειν,  θέρους  δὲ  ὄντος  καὶ μεσημβρίας   πλείστη   ἦν   ἐρημία   ἐν  ταῖς   

ὁδοῖς,  ἐν  τούτῳ προσελάσας  ἐφ᾽  ἵππου   ὁ  Λεοντιάδης   ἀποστρέφει   τε  τὸν  Φοιβίδαν  

καὶ   ἡγεῖται  εὐθὺς  εἰς  τὴν ἀκρόπολιν. καταστήσας δ’ ἐκεῖ  τὸν Φοιβίδαν  καὶ  τοὺς  μετ’  

αὐτοῦ  καὶ   παραδοὺς   τὴν   βαλανάγραν  αὐτῷ  τῶν  πυλῶν, καὶ  εἰπὼν  μηδένα  παριέναι 

εἰς  τὴν ἀκρόπολιν  ὅντινα   μὴ  αὐτὸς  κελεύοι,  εὐθὺς   ἐπορεύετο   πρὸς   τὴν  βουλήν. ἐλθὼν   

δὲ   εἶπε  τάδε·  Ὅτι  μέν,  ὦ  ἄνδρες,   Λακεδαιμόνιοι  κατέχουσι τὴν  ἀκρόπολιν,  μηδὲν  

ἀθυμεῖτε· οὐδενὶ  γάρ  φασι  πολέμιοι  ἥκειν, ὅστις  μὴ  πολέμου  ἐρᾷ· ἐγὼ  δὲ  τοῦ νόμου  

κελεύοντος  ἐξεῖναι  πολεμάρχῳ   λαβεῖν,  εἴ   τις  δοκεῖ  ἄξια  θανάτου  ποιεῖν, λαμβάνω 

τουτονὶ   Ἰσμηνίαν,  ὡς  πολεμοποιοῦντα. καὶ  ὑμεῖς  δὲ  οἱ  λοχαγοί  τε καὶ  οἱ  μετὰ  τούτων  

τεταγμένοι,  ἀνίστασθε,  καὶ  λαβόντες  ἀπαγάγετε τοῦτον  ἔνθα  εἴρηται.  οἱ  μὲν  δὴ  εἰδότες  

τὸ  πρᾶγμα  παρῆσάν  τε  καὶ ἐπείθοντο  καὶ  συνελάμβανον·  τῶν  δὲ  μὴ  εἰδότων,  ἐναντίων  

δὲ  ὄντων  τοῖς  περὶ  Λεοντιάδην,  οἱ  μὲν  ἔφευγον  εὐθὺς  ἔξω  τῆς  πόλεως, δείσαντες  μὴ  

ἀποθάνοιεν·  οἱ  δὲ  καὶ  οἴκαδε  πρῶτον  ἀπεχώρησαν·  

- θεσμοφοριάζειν: γιορτάζω τα Θεσμοφόρια - ἀποστρέφει:  γυρίζει  πίσω- βαλανάγρα  : 

κλειδί  - ἐρᾷ (ἐρῶ):επιθυμεί. 

Γ.1.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας την πρώτη περίοδο  του κειμένου. 

Μονάδες 10 



 

 

Γ.2.Πώς  αντέδρασαν  οι  Θηβαίοι  όταν  άκουσαν  στη  συνεδρίαση  της  βουλής  τον  

Λεοντιάδη  να  προτείνει  στους  βουλευτές  να συλλάβουν τον Ισμηνία; 

Μονάδες 10 

Γ.3.Να γράψετε στο τετράδιό  σας  τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις  παρακάτω 

λέξεις: 

α΄ 

-γυναῖκας:την κλητική πτώση του ενικού αριθμού 

-ὄντος:τον ίδιο τύπο στο θηλυκό γένος 

-ὅντινα :την  αιτιατική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

-ἄξια :τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος 

-πρᾶγμα: τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού 

β΄ 

-ἀποστρέφει:το β΄ενικό πρόσωπο της οριστικής  του μέσου παρακειμένου  

-ἡγεῖται:το  β΄ πληθυντικό πρόσωπο της  προστακτικής του ίδιου χρόνου   

-ἐπορεύετο:το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου α΄ 

-κατέχουσι:το  β΄  ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄στην ίδια φωνή 

-εἰδότων:το  β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα. 

Μονάδες 10 

Γ4.α.«Ὅτι  Λακεδαιμόνιοι  κατέχουσι τὴν ἀκρόπολιν - μὴ ἀποθάνοιεν»: Να  αναγνωρίσετε  τις  

παραπάνω  δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου ,να  αιτιολογήσετε  την έγκλιση  εκφοράς 

τους και να γράψετε τη  συντακτική  λειτουργία  τους (μονάδες 6). 

Γ4.β.«θέρους, πολέμου, θανάτου, ὡς  πολεμοποιοῦντα»:Να  αναγνωρίσετε  συντακτικά  τους  

παραπάνω   υπογραμμισμένους  όρους του  κειμένου ( μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

 

 

 


