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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 322a-323a 
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, 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. 
 
A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω 
περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν 
είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 3) και να τεκμηριώσετε κάθε 
απάντησή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν 
(μονάδες 3): 



 

 

1. Ο Δίας έδωσε εντολή στον Προμηθέα να μοιράσει την αιδώ και την δίκη σε όλους τους 
ανθρώπους. 
2. Ο σοφιστής υποστηρίζει ότι η πολιτική τέχνη είναι μέρος της πολεμικής τέχνης. 
3.Ο Αριστοτέλης διατυπώνει τη θέση ότι η πόλη είναι ένας οργανισμός που υπάρχει εκ 
φύσεως. 
 
Α2.  «οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα»:  Σε ποια/-ες λέξη/-εις του αρχαίου κειμένου 
αναφέρεται ο υπογραμμισμένος τύπος; 
(μονάδες 4) 

Μονάδες 10 
Β1. «ἐζήτουν δὴ ἀθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις»: Ποιοι είναι οι λόγοι που 
υπαγόρευαν τη δημιουργία πόλεων, σύμφωνα με τον σοφιστή; Στην απάντησή σας να λάβετε 
υπόψη τα δύο απαρέμφατα του χωρίου που σας δόθηκε. 

Μονάδες 10 
Β2. O Αριστοτέλης προκειμένου να δώσει έμφαση στην ανάγκη για ένταξη του ανθρώπου 
μέσα σε μια κοινωνία αξιοποιεί ορισμένα εκφραστικά μέσα. Να τα επισημάνετε και να 
εξηγήσετε τι επιδιώκει με καθένα από αυτά. 

Μονάδες 10 
Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω 
θέσεις και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι 
λανθασμένη: 
1. Ο Ηρόδοτος στο έργο του αναφέρεται, σε ένα ιδιαιτέρως σημαντικό χωρίο, στη δημιουργία 
από τους θεούς της πρώτης γυναίκας, της Πανδώρας 
2.Ο Πρωταγόρας είναι ένας φιλόσοφος με έντονους «κοινωνιολογικούς»  προβληματισμούς. 
3. Ο Ησίοδος θεωρούσε την ανθρώπινη ιστορία ως μια πορεία από μια μακάρια παιδική ηλικία 
σε μια θλιβερή και αβάσταχτη κατάσταση γεροντικού ξεπεσμού. 
4. Ο Πλάτωνας εμφανίζεται, από τον τρόπο που παρουσιάζει στο έργο του τον αβδηρίτη 
αντίπαλο του Σωκράτη, να μη σέβεται τον πρωταγορικό φιλοσοφικό λόγο και τη βαρύτητα των 
πρωταγορικών απόψεων. 
5. Η πατρότητα του μύθου του Πρωταγόρα, με τη μορφή στην οποία μας τον παραδίδει ο 
Πλάτωνας, ανήκει στον περίφημο σοφιστή. 

Μονάδες 10 
Β4. ἡ δημιουργικὴ τέχνη: Ποια είναι η σημασία του επιθέτου στο αρχαίο κείμενο (μονάδες 4); 
Να γράψετε  με το α΄ συνθετικό δύο ομορριζα ουσιαστικά, απλά ή σύνθετα, της νέας 
ελληνικής γλώσσας (μονάδες 2) και με καθένα από αυτά να σχηματίσετε ένα ονοματικό 
σύνολο (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 
Β5. Ο Σωκράτης συνομιλεί με τον Θρασύμαχο σχετικά με το θέμα της δικαιοσύνης. O 
Θρασύμαχος εξυμνεί την αδικία. Yποστηρίζει ότι «δικαιοσύνη είναι το δίκαιο του ισχυρότερου» 
και ότι όλοι οι άνθρωποι  θα αδικούσαμε αν είχαμε την ευκαιρία. 
 
Σωκράτης:Σε ρωτώ λοιπόν ό,τι σε ρώτησα και πρωτύτερα, για να συνεχίσουμε τη διερεύνησή 
μας γύρω στη δικαιοσύνη. Τι είναι και πώς σχετίζεται με την αδικία. Γιατί ακούστηκε εδώ ότι η 
αδικία είναι κάτι πιο δυνατό και πιο αποτελεσματικό από τη δικαιοσύνη. Τώρα όμως, είπα, αν 
συμβαίνει η δικαιοσύνη να είναι σοφία και αρετή, εύκολα, φαντάζομαι, θα γίνει φανερό ότι 



 

 

είναι και κάτι πιο δυνατό από την αδικία, αφού η αδικία είναι άγνοια[…] δε θέλω όμως, 
Θρασύμαχε, να δούμε το πράγμα με αυτόν τον απλό και επίπεδο τρόπο αλλά να το 
εξετάσουμε κάπως έτσι: Θα δεχόσουν ως δεδομένο ότι μια πολιτεία μπορεί να είναι άδικη και 
να επιχειρεί, παραβαίνοντας το δίκαιο, να υποδουλώσει άλλες πολιτείες και να το κατορθώνει 
και πολλές να τις κρατάει υπόδουλες; […] Αν δουλειά της αδικίας είναι να σπέρνει παντού το 
μίσος, όπου κι αν εμφανίζεται, σε ελεύθερους ή σε δούλους, άραγε δε θα τους κάνει να 
μισούν ο ένας τον άλλο και να 'χουν διχόνοια και να μην μπορούν να πράξουν κάτι από κοινού; 
[…] Κι όταν εισχωρήσει σε δύο άτομα; Δε θα 'ρθει διχόνοια ανάμεσά τους; Δε θα 'χουν 
διαφορές, δε θα μισηθούν, δε θα γίνουν εχθροί και μεταξύ τους και με τους δίκαιους 
ανθρώπους; […] Κι αν η αδικία, θαυμάσιέ μου άνθρωπε, εισχωρήσει σε ένα άτομο, άραγε θα 
χάσει τη δύναμή της ή θα την διατηρήσει αμείωτη; 
 

Πλάτων, Πολιτεία, A, 351a- d-352a 
 

Να συγκρίνετε τις απόψεις που διατυπώνονται στο παραπάνω απόσπασμα της πλατωνικής 
Πολιτείας με όσα αναφέρουν ο Πρωταγόρας και ο Αριστοτέλης στα αρχαία κείμενα που σας 
δόθηκαν, σχετικά με την πολιτική διάσταση της δικαιοσύνης. 

Μονάδες 10 
 
 
Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διογένης Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων ,Βιβλίον Β', 

Σωκράτης, 23-25 

[ed. H S Long, Oxford 1964] 

Στο παρακάτω απόσπασμα ο Διογένης Λαέρτιος  σκιαγραφεί την προσωπικότητα του Σωκράτη 

και αναφέρει κάποια αξιοσημείωτα περιστατικά της ζωής του. 

Ἐπεμελεῖτο δὲ καὶ σωμασκίας, καὶ ἦν εὐέκτης. ἐστρατεύσατο γοῦν εἰς Ἀμφίπολιν· καὶ 

Ξενοφῶντα ἀφ' ἵππου πεσόντα ἐν τῇ κατὰ Δήλιον μάχῃ διέσωσεν ὑπολαβών. ὅτε καὶ πάντων 

φευγόντων Ἀθηναίων αὐτὸς ἠρέμα ἀνεχώρει, παρεπιστρεφόμενος ἡσυχῇ καὶ τηρῶν 

ἀμύνασθαι εἴ τις οἱ ἐπέλθοι. ἐστρατεύσατο δὲ καὶ εἰς Ποτίδαιαν διὰ θαλάττης· πεζῇ γὰρ οὐκ 

ἐνῆν τοῦ  πολέμου κωλύοντος. ὅτε καὶ μεῖναι νυκτὸς ὅλης ἐφ' ἑνὸς σχήματος αὐτόν  φασι, καὶ 

ἀριστεύσαντα αὐτόθι παραχωρῆσαι Ἀλκιβιάδῃ τοῦ ἀριστείου· …Ἦν δὲ καὶ ἰσχυρογνώμων καὶ 

δημοκρατικός, ὡς δῆλον ἔκ  τε  τοῦ μὴ εἶξαι τοῖς περὶ Κριτίαν κελεύουσι Λέοντα τὸν 

Σαλαμίνιον, ἄνδρα πλούσιον, ἀγαγεῖν πρὸς αὐτοὺς ὥστε ἀπολέσθαι· ἀλλὰ καὶ μόνος 

ἀποψηφίσασθαι τῶν δέκα στρατηγῶν. καὶ ἐνὸν  αὐτῷ ἀποδρᾶναι τῆς εἱρκτῆς μὴ ἐθελῆσαι· 

τοῖς τε κλαίουσιν αὐτὸν  ἐπιπλῆξαι καὶ τοὺς καλλίστους λόγους ἐκείνους δεδεμένον   

διαθέσθαι.  Αὐτάρκης τε ἦν καὶ σεμνός. καί ποτε Ἀλκιβιάδου, καθά  φησι  Παμφίλη ἐν τῷ 

ἑβδόμῳ τῶν Ὑπομνημάτων, διδόντος αὐτῷ χώραν μεγάλην ἵνα οἰκοδομήσηται οἰκίαν φάναι, 

"καὶ εἰ ὑποδημάτων ἔδει καὶ βύρσαν μοι ἐδίδους ἵν' ἐμαυτῷ ὑποδήματα ποιησαίμην, 

καταγέλαστος ἂν ἦν λαβών." 



 

 

 

σωμασκίας: σωματική άσκηση, εὐέκτης: υγιής, δυνατός, ὅτε: τότε, οὐκ  ἐνῆν: δεν ήταν 

δυνατόν, ἔκ   τε  τοῦ  μὴ   εἶξαι: και επειδή δεν υποχώρησε, δεν ενέδωσε, τῆς   εἱρκτῆς: από τη 

φυλακή, καθά: όπως, Παμφίλη: Ελληνίδα ιστορικός που έζησε κατά την περίοδο της βασιλείας 

του Νέρωνα, ἐν  τῷ  ἑβδόμῳ  : στο έβδομο βιβλίο,  ἔδει: είχα ανάγκη, βύρσαν: δέρμα. 

 

 

 

 

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το ακόλουθο απόσπασμα: «Ἐπεμελεῖτο  δὲ  καὶ  

σωμασκίας,  … αὐτὸς ἠρέμα ἀνεχώρει». 

Μονάδες 10 

Γ2. Να εντοπίσετε στο παραπάνω κείμενο ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του 

Σωκράτη και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας παραθέτοντας ένα περιστατικό από τη ζωή 

του. 

Μονάδες 10 

Γ3α.«εἴ  τις  οἱ  ἐπέλθοι»: Να αναγνωρίσετε τις αντωνυμίες του αποσπάσματος και να τις 

μεταφέρετε – όπου βρίσκονται –στον άλλο αριθμό (μονάδες 2). 

Γ3β. «Ἦν δὲ καὶ ἰσχυρογνώμων καὶ δημοκρατικός,  ὡς  δῆλον  ἔκ  τε  τοῦ  μὴ  εἶξαι τοῖς περὶ 

Κριτίαν  κελεύουσι  Λέοντα  τὸν  Σαλαμίνιον,  ἄνδρα  πλούσιον, ἀγαγεῖν  πρὸς  αὐτοὺς  ὥστε  

ἀπολέσθαι·»: 

i: «ἰσχυρογνώμων»: Να γράψετε τη γενική πτώση του θηλυκού γένους στον ίδιο αριθμό και 

στον βαθμό που βρίσκεται το επίθετο (μονάδα 1). 



 

 

ii: «ἄνδρα  πλούσιον»: Να μεταφέρετε τη συνεκφορά στη δοτική πτώση του πληθυντικού 

αριθμού, θέτοντας συγχρόνως το  επίθετο στον συγκριτικό βαθμό (μονάδες 2). 

Γ3γ.«καὶ  Ξενοφῶντα ἀφ' ἵππου  πεσόντα  ἐν  τῇ  κατὰ  Δήλιον μάχῃ διέσωσεν ὑπολαβών.  

ὅτε  καὶ  πάντων  φευγόντων  Ἀθηναίων  αὐτὸς ἠρέμα ἀνεχώρει, παρεπιστρεφόμενος ἡσυχῇ 

καὶ τηρῶν ἀμύνασθαι  εἴ  τις  οἱ  ἐπέλθοι. ἐστρατεύσατο  δὲ  καὶ  εἰς Ποτίδαιαν  διὰ  

θαλάττης·  πεζῇ  γὰρ  οὐκ  ἐνῆν  τοῦ  πολέμου κωλύοντος.  ὅτε   καὶ   μεῖναι   νυκτὸς  ὅλης  

ἐφ'  ἑνὸς  σχήματος  αὐτόν  φασι»: 

i: Να εντοπίσετε στο παραπάνω απόσπασμα τους ρηματικούς τύπους που βρίσκονται σε 

αόριστο β΄ και να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια 

φωνή (μονάδες 3). 

ii:«μεῖναι, φασι»:Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον χρόνο που βρίσκονται οι 

τύποι (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

Γ4α.«ὅλης, Ἀλκιβιάδῃ, ἰσχυρογνώμων, αὐτῷ, λαβών»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους 

παραπάνω όρους του κειμένου (μονάδες 5).Τη μετοχή λαβών να την αναλύσετε στην 

αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση (μονάδα 1). 

Γ4β.«ἐστρατεύσατο  γοῦν  εἰς  Ἀμφίπολιν·  καὶ  Ξενοφῶντα ἀφ' ἵππου  πεσόντα  ἐν  τῇ  κατὰ  

Δήλιον μάχῃ διέσωσεν ὑπολαβών.»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά δύο εμπροθέτους 

επιρρηματικούς προσδιορισμούς από το παραπάνω χωρίο (μονάδες 2). 

Γ4γ.«"καὶ  εἰ  ὑποδημάτων  ἔδει  καὶ βύρσαν  μοι  ἐδίδους  ἵν'  ἐμαυτῷ  ὑποδήματα  

ποιησαίμην, καταγέλαστος  ἂν  ἦν  λαβών."»: Να εντοπίσετε στο παραπάνω απόσπασμα δύο 

επιρρηματικές προτάσεις που να ανήκουν σε διαφορετικό είδος, να τις αναγνωρίσετε και να 

γράψετε τη συντακτική λειτουργία τους μέσα στην περίοδο (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 


