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ΑΡΦΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 Ἐπεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο͵ πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ 
ζπγγέλεηαλ δῴσλ κόλνλ ζενὺο ἐλόκηζελ͵ θαὶ ἐπερείξεη βσκνύο ηε ἱδξύεζζαη θαὶ ἀγάικαηα 
ζεῶλ· ἔπεηηα θσλὴλ θαὶ ὀλόκαηα ηαρὺ δηεξζξώζαην ηῇ ηέρλῃ͵ θαὶ νἰθήζεηο θαὶ ἐζζῆηαο θαὶ 
ὑπνδέζεηο θαὶ ζηξσκλὰο θαὶ ηὰο ἐθ γῆο ηξνθὰο εὕξεην. νὕησ δὴ παξεζθεπαζκέλνη θαη΄ 
ἀξρὰο ἄλζξσπνη ᾤθνπλ ζπνξάδελ͵ πόιεηο δὲ νὐθ ἦζαλ· ἀπώιιπλην νὖλ ὑπὸ ηῶλ ζεξίσλ 
δηὰ ηὸ παληαρῇ αὐηῶλ ἀζζελέζηεξνη εἶλαη͵ θαὶ ἡ δεκηνπξγηθὴ ηέρλε αὐηνῖο πξὸο κὲλ ηξνθὴλ 
ἱθαλὴ βνεζὸο ἦλ͵ πξὸο δὲ ηὸλ ηῶλ ζεξίσλ πόιεκνλ ἐλδεήο -πνιηηηθὴλ γὰξ ηέρλελ νὔπσ 
εἶρνλ͵ ἧο κέξνο πνιεκηθή- ἐδήηνπλ δὴ ἁζξνίδεζζαη θαὶ ζῴδεζζαη θηίδνληεο πόιεηο· ὅη΄ νὖλ 
ἁζξνηζζεῖελ͵ ἠδίθνπλ ἀιιήινπο ἅηε νὐθ ἔρνληεο ηὴλ πνιηηηθὴλ ηέρλελ͵ ὥζηε πάιηλ 
ζθεδαλλύκελνη δηεθζείξνλην.  
 Εεὺο νὖλ δείζαο πεξὶ ηῷ γέλεη ἡκῶλ κὴ ἀπόινηην πᾶλ͵ Ἑξκῆλ πέκπεη ἄγνληα εἰο 
ἀλζξώπνπο αἰδῶ ηε θαὶ δίθελ͵ ἵλ΄ εἶελ πόιεσλ θόζκνη ηε θαὶ δεζκνὶ θηιίαο ζπλαγσγνί. 
ἐξσηᾷ νὖλ Ἑξκῆο Γία ηίλα νὖλ ηξόπνλ δνίε δίθελ θαὶ αἰδῶ ἀλζξώπνηο· Πόηεξνλ ὡο αἱ 
ηέρλαη λελέκεληαη͵ νὕησ θαὶ ηαύηαο λείκσ; λελέκεληαη δὲ ὧδε· εἷο ἔρσλ ἰαηξηθὴλ πνιινῖο 
ἱθαλὸο ἰδηώηαηο͵ θαὶ νἱ ἄιινη δεκηνπξγνί· θαὶ δίθελ δὴ θαὶ αἰδῶ νὕησ ζῶ ἐλ ηνῖο ἀλζξώπνηο͵ 
ἢ ἐπὶ πάληαο λείκσ; Ἐπὶ πάληαο͵ ἔθε ὁ Εεύο͵ θαὶ πάληεο κεηερόλησλ· νὐ γὰξ ἂλ γέλνηλην 
πόιεηο͵ εἰ ὀιίγνη αὐηῶλ κεηέρνηελ ὥζπεξ ἄιισλ ηερλῶλ· θαὶ λόκνλ γε ζὲο παξ΄ ἐκνῦ ηὸλ κὴ 
δπλάκελνλ αἰδνῦο θαὶ δίθεο κεηέρεηλ θηείλεηλ ὡο λόζνλ πόιεσο.  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 

1) α. Πνηα αλζξώπηλα επηηεύγκαηα πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν πξηλ από ηελ απόπεηξα 
ίδξπζεο πόιεσλ; Γηαηί απηά δελ δηαζθάιηζαλ ηελ ζσηεξία ηνπ γέλνπο ησλ αλζξώπσλ;  
   β. Σε πνηα ελέξγεηα πξνέβε ν Γίαο όηαλ αλεζύρεζε γηα ηελ δπζνίσλε ηύρε ηνπ 
αλζξώπνπ; Πνηα απάληεζε έδσζε ζηνλ Δξκή σο πξνο ηνλ ηξόπν δηαλνκήο ηεο αὶδοῦς θαη 
ηεο δίθες;  
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2) ᾿Επεηδὴ δὲ ὁ ἄλζρωπος ζείας κεηέζτε κοίρας, πρῶηολ κὲλ δηὰ ηὴλ ηοῦ ζεοῦ ζσγγέλεηαλ 
δῴωλ κόλολ ζεοὺς ἐλόκηζε, θαὶ ἐπετείρεη βωκούς ηε ἱδρύεζζαη θαὶ ἀγάικαηα ζεῶλ: Σην 
ρσξίν απηό ν Πξσηαγόξαο θαίλεηαη λα δέρεηαη όηη ην ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα είλαη έκθπην. 
Πώο εμεγείηαη ε άπνςή ηνπ απηή, αλ ηε ζπζρεηίζνπκε κε ηηο γεληθόηεξεο πεξί ζεώλ 
αληηιήςεηο ηνπ;  
 

(Μνλάδεο 10)  
 
 

3) Πνηα είλαη ηα εθόδηα κε ηα νπνία ν άλζξσπνο αλαπιεξώλεη ηελ απνπζία θπζηθώλ 
εθνδίσλ (όισλ απηώλ κε ηα νπνία εθνδηάζηεθαλ από ηνλ Δπηκεζέα ηα ππόινηπα δσληαλά 
όληα) θαη εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζή ηνπ; 
 

(Μνλάδεο 10)  
 

4) Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε:  
 

1. Πνηνο είπε: ἓλ οἶδα, ὅηη οὐδὲλ οἶδα;  

α) Ζξάθιεηηνο, β) Σσθξάηεο, γ) Πιάησλ, δ) Πξσηαγόξαο, ε) Αξηζηνηέιεο  
 
2. Πνηα δελ είλαη ζσθξαηηθή θηινζνθηθή κέζνδνο;  

α) εηξσλεία, β) δηαιεθηηθή, γ) καηεπηηθή, δ) επαγσγή, ε) δηάιεμε.  
 
3. Πνηνο ήηαλ έλαο από ηνπο θαηεγόξνπο ηνπ Σσθξάηε ζηε δίθε πνπ ηνλ νδήγεζε ζην 
ζάλαην;  

α) Κξηηίαο, β) Χαξκίδεο, γ) Μέιεηνο, δ) Σσθξνλίζθνο, ε) Αλαμαγόξαο  
 
4) Ζ εὐβοσιία, θαηά ηνλ Πξσηαγόξα, είλαη:  

α) ζπλερήο βειηίσζε ηνπ αλζξώπνπ, β) ηθαλόηεηα ιήςεο ζσζηώλ απνθάζεσλ, γ) νξζή 
ιεηηνπξγία ηεο Βνπιήο, δ) δπλαηόηεηα δηδαρήο ηεο αξεηήο, ε) ελεξγεηηθή ζηάζε δσήο.  
 
5) Ο Πξσηαγόξαο:  

α) Δθζέηεη ηηο απόςεηο ηνπ κε ηξεηο ηξόπνπο: ηνλ κύζν, ηε δηάιεμε, ηνλ ζρνιηαζκό 
πνηεηηθώλ θεηκέλσλ, β) Ηζρπξίδεηαη όηη ε αξεηή είλαη έκθπηε, κε δηδαθηή αλζξώπηλε 
ηδηόηεηα, γ) Αληηκεησπίδεηαη γεινηνγξαθηθά από ηνλ θηινζνθηθό ηνπ αληίπαιν, ηνλ Πιάησλα, 
δ) Αξλείηαη ηε ζρεηηθόηεηα ησλ θηινζνθηθώλ απόςεσλ θαη αζπάδεηαη ηελ ύπαξμε απόιπησλ 
ηδεώλ, ε) Απνθεύγεη ηε ρξήζε ινγηθώλ επηρεηξεκάησλ.  
 

(Μνλάδεο 10) 
 
 



 
 

Σχολικό έτος 2018-2019                 

 

5) α. Να αλαδεηήζεηε ζην απόζπαζκα ιέμεηο νκόξξηδεο κε ηηο αθόινπζεο: τεηροθροηώ, 
δέκα, εργάηες, ερκελεία, ζτέζε.  
β. ηέρλε: Γξάςηε κηα πξόηαζε ζηελ νπνία ε ιέμε λα έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία από απηή 
πνπ έρεη ζην θείκελν.  

(Μνλάδεο 10) 
  
6)Σην παξαθάησ απόζπαζκα από ηα Ποιηηηθά ηνπ Αξηζηνηέιε βιέπνπκε ηελ άπνςε ηνπ 
θηινζόθνπ γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο πόιεο. Να ζπγθξίλεηε ηελ άπνςή ηνπ κε απηή πνπ 
παξνπζηάδεη ν Πξσηαγόξαο ζηελ παξαπάλσ ελόηεηα.  
 

 Ζ θνηλσληθή νληόηεηα πνπ πξνήιζε από ηε ζπλέλσζε πεξηζζόηεξσλ ρσξηώλ είλαη ε 
πόιε, κηα θνηλσληθή νληόηεηα ηέιεηα, πνπ κπνξνύκε λα πνύκε όηη πέηπρε ηειηθά ηελ ύςηζηε 
απηάξθεηα· ζπγθξνηήζεθε γηα λα δηαζθαιίδεη ηε δσή, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ππάξρεη 
γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ θαιή δσή. Ζ πόιε, επνκέλσο, είλαη θάηη πνπ ήξζε ζηελ ύπαξμε εθ 
θύζεσο, όπσο αθξηβώο θαη νη πξώηεο θνηλσληθέο νληόηεηεο, αθνύ απηή είλαη ην ηέινο 
εθείλσλ θη αθνύ απηό πνπ ιέκε θύζε ελόο πξάγκαηνο δελ είλαη παξά ε κνξθή πνπ απηό 
έρεη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ηειείσζεο, ηεο νινθιήξσζήο ηνπ: απηό δελ ιέκε, πξάγκαηη, πσο 
είλαη ηειηθά ε θύζε ηνπ θάζε πξάγκαηνο, π.ρ. ηνπ αλζξώπνπ, ηνπ αιόγνπ ή ηνπ ζπηηηνύ, ε 
κνξθή δειαδή πνπ ην θάζε πξάγκα έρεη όηαλ νινθιεξσζεί ε εμειηθηηθή ηνπ πνξεία; 
Δπίζεο: Ο ηειηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη έλα πξάγκα είλαη θάηη ην έμνρν, θαη ε 
απηάξθεηα είλαη ηειηθόο ζηόρνο θαη, άξα, θάηη ην έμνρν. Όια απηά θάλνπλ θαλεξό όηη ε πόιε 
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξαγκάησλ πνπ ππάξρνπλ εθ θύζεσο θαη όηη ν άλζξσπνο είλαη 
έλα νλ πξννξηζκέλν από ηε θύζε λα δεη ζε πόιε (πνιηηηθὸλ δῷνλ)· ν δίρσο πόιε 
άλζξσπνο (ζέισ λα πσ: ν εθ θύζεσο δίρσο πόιε άλζξσπνο, όρη ν δίρσο πόιε από 
θάπνηα ηπραία ζπγθπξία) ή είλαη άλζξσπνο θαηώηεξεο πνηόηεηαο ή είλαη έλα νλ αλώηεξν 
από ηνλ άλζξσπν· είλαη ζαλ εθείλνλ πνπ ν Όκεξνο ηνλ ζηόιηζε κε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο 
«άλζξσπνο δίρσο ζόη, δίρσο λόκνπο, δίρσο ζπηηηθό»· απηόο ν άλζξσπνο, ν δίρσο πόιε 
από ηε θύζε ηνπ, είλαη —ηελ ίδηα ζηηγκή— θαη άλζξσπνο πνπ παζηάδεηαη κε ηνλ πόιεκν: 
είλαη ζαλ έλα απνκνλσκέλν πηόλη ζην παηρλίδη ησλ πεζζώλ.  
 

(Μνλάδεο 10) 
 
 

 

Να έχετε επιτυχία!  


