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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 

Β1. Λαμβάνοντας υπόψη σας το κείμενο από τον πλατωνικό Πρωταγόρα να εξηγήσετε τι συμβολίζει 
ο Δίας στο ευρύτερο πλαίσιο του μύθου. 

Μονάδες 10 
Β2. 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 
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 
Β5.  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 

 

 



 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ,5-9 

Ο Λυσίας εκφωνεί ο ίδιος  αυτόν τον λόγο  στο δικαστήριο κατηγορώντας τον Ερατοσθένη 

ως υπαίτιο για τον φόνο του αδελφού του, του Πολέμαρχου την εποχή των Τριάκοντα 

Τυράννων. Στο παρακάτω απόσπασμα ο ρήτορας κατακρίνει τις ενέργειες των Τριάκοντα 

Τυράννων και συγκεκριμένα τις πράξεις του Θεόγνη και του Πείσωνα. 

ἐπειδὴ δ’ οἱ τριάκοντα πονηροὶ [μὲν] καὶ συκοφάνται ὄντες εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν,  

φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν  καὶ τοὺς λοιποὺς πολίτας ἐπ’ 

ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τραπέσθαι, [καὶ] τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων,  ὡς 

ἐγὼ περὶ τῶν ἐμαυτοῦ πρῶτον εἰπὼν καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀναμνῆσαι πειράσομαι.  

Θέογνιςγὰρ καὶ Πείσων   ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν μετοίκων, ὡς εἶέν  τινες   τῇ 

πολιτείᾳ ἀχθόμενοι· καλλίστην οὖν εἶναι πρόφασιν  τιμωρεῖσθαι μὲν δοκεῖν, τῷ δ’ ἔργῳ 

χρηματίζεσθαι· πάντως  δὲ τὴν μὲν πόλιν πένεσθαι τὴν <δ’>ἀρχὴν δεῖσθαι  χρημάτων. καὶ 

τοὺς ἀκούοντας οὐ χαλεπῶς ἔπειθον· ἀποκτιννύναι μὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς 

ἡγοῦντο, λαμβάνειν  δὲ χρήματα περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα  

συλλαβεῖν, τούτων δὲ δύο πένητας, ἵνα αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία, ὡς οὐ 

χρημάτων ἕνεκα ταῦτα πέπρακται, ἀλλὰ συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται, ὥσπερ  τι  τῶν 

ἄλλων εὐλόγως πεποιηκότες.διαλαβόντες δὲ τὰς οἰκίας   ἐβάδιζον· καὶ ἐμὲ μὲν ξένους 

ἑστιῶντα κατέλαβον, οὓς  ἐξελάσαντες Πείσωνί με παραδιδόασιν· οἱ δὲ ἄλλοι εἰς 

τὸἐργαστήριον ἐλθόντες τὰ ἀνδράποδα ἀπεγράφοντο. ἐγὼ δὲΠείσωνα μὲν ἠρώτων εἰ 

βούλοιτό με σῶσαι χρήματα λαβών.ὁ δ’ ἔφασκεν, εἰ πολλὰ εἴη. 

χρηματίζομαι: εξοικονομώ χρήματα, πάντως: σε κάθε περίπτωση, περὶ  πολλοῦ  

ἐποιοῦντο: θεωρούσαν σπουδαίο, διαλαβόντες: αφού μοίρασαν, ἑστιῶντα: να παραθέτω 

γεύμα. 

Γ.1.Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά  το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου: 

«ἀποκτιννύναι  μὲν  γὰρ  ἀνθρώπους  … ὥσπερ  τι  τῶν  ἄλλων  εὐλόγως πεποιηκότες.». 

Μονάδες 10 

Γ.2.Να χαρακτηρίσετε τους Τριάκοντα Τυράννους σύμφωνα με τις πράξεις και τα λόγια 

τους  και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας παραθέτοντας τα αντίστοιχα χωρία του 

κειμένου. 

Μονάδες 10 

Γ.3.α. «ἔδοξεν  οὖν  αὐτοῖς δέκα  συλλαβεῖν,  τούτων  δὲ  δύο πένητας»: 

I.Να μεταφέρετε τα απόλυτα αριθμητικά του  παραπάνω χωρίου στα αντίστοιχα χρονικά 

αριθμητικά στην ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού του αρσενικού γένους (μονάδες 

2). 

II.Να μεταφέρετε τη δεικτική αντωνυμία του αποσπάσματος στην αιτιατική πτώση του 

ίδιου αριθμού στο θηλυκό γένος (μονάδα 1). 

III.Να γράψετε τα παραθετικά του  μονοκατάληκτου επιθέτου του παραπάνω 

αποσπάσματος στον τύπο που  βρίσκεται (μονάδες 2). 



 

 

Γ.3.β.«διαλαβόντες  δὲ  τὰς  οἰκίας   ἐβάδιζον·  καὶ  ἐμὲ  μὲν ξένους  ἑστιῶντα κατέλαβον, 

οὓς  ἐξελάσαντες Πείσωνί με παραδιδόασιν·  οἱ  δὲ  ἄλλοι  εἰς  τὸ   ἐργαστήριον ἐλθόντες τὰ 

ἀνδράποδα  ἀπεγράφοντο.»: Να μεταφέρετε όλες τις μετοχές του παραπάνω 

αποσπάσματος στο α΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στη φωνή που 

βρίσκονται (μονάδες 5). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«[καὶ] τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων»: Να αναγνωρίσετε τη μετοχή του  

παραπάνω αποσπάσματος και να την αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση 

(μονάδες 3). 

Γ.4.β. «ἐπειδὴ  δ’  οἱ  τριάκοντα  πονηροὶ   [μὲν]  καὶ  συκοφάνται  ὄντες  εἰς   τὴν  ἀρχὴν  

κατέστησαν,  φάσκοντες  χρῆναι  τῶν  ἀδίκων  καθαρὰν ποιῆσαι  τὴν  πόλιν  καὶ  τοὺς 

λοιποὺς πολίτας ἐπ’ ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τραπέσθαι, [καὶ] τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα 

ποιεῖν ἐτόλμων»: Να εντοπίσετε στο παραπάνω απόσπασμα τα κατηγορούμενα που 

υπάρχουν και να γράψετε τον όρο στον οποίο αναφέρονται καθώς και τον ρηματικό  τύπο 

από τον οποίο εξαρτώνται  (μονάδες 3). 

Γ.4.γ.«Θέογνις  γὰρ  καὶ  Πείσων   ἔλεγον ἐν  τοῖς  τριάκοντα  περὶ  τῶν  μετοίκων,  ὡς  εἶέν  

τινες   τῇ  πολιτείᾳ ἀχθόμενοι»: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα πρόταση 

του αποσπάσματος,να αιτιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς της  και στη συνέχεια να  

μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

 


