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 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

                                                Πλάτων, Πρωταγόρας 322Α-323Α 

 

 

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 ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις. ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, 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— 
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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. 

 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Β1α. Ποια είναι τα στάδια του πολιτισμού των ανθρώπων μετά την προσφορά των προμηθεϊκών 

δώρων , σύμφωνα με τον μύθο του Πρωταγόρα; 

 

Μονάδες 5 

 

Β1β. Για ποιον λόγο επενέβη ο πατέρας των θεών στην πορεία του ανθρώπινου γένους και ποια 

ήταν η εξέλιξη του πολιτισμού μετά την παρέμβαση του Δία ; 

 

Μονάδες 5 

 

Β2. «αἰδώς» , «δίκη»: Αφού αναλύσετε το περιεχόμενο των δύο εννοιών , να εξηγήσετε με ποιον 

τρόπο η «αἰδώς» και η  «δίκη»  συνιστούν μέρη της πολιτικής αρετής και συμβάλλουν στην 

εμπέδωση της πολιτικής ενότητας.  

 

Μονάδες 10 

 

Β3. Με τη φράση «φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ» ο σοφιστής τοποθετείται 

εμμέσως σχετικά με τη δημιουργία της γλώσσας, ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε συγγραφείς 

και φιλοσόφους. Ποια είναι η θέση του Πρωταγόρα και ποιες άλλες απόψεις γνωρίζετε σχετικά 

με το θέμα αυτό;  

 

Μονάδες 10 

 

Β4. Να χαρακτηρίζετε ως σωστή ή λανθασμένη καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις. 

 

i. Η διαλεκτική μέθοδος του Σωκράτη είναι παρεμφερής με τη μέθοδο της διάλεξης των 

σοφιστών. 
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ii. Πριν από τον Σωκράτη κανένας φιλόσοφος δεν είχε ασχοληθεί με άλλα ζητήματα εκτός 

των φυσικών φαινομένων. 

iii. Εκτός από τον Σωκράτη, είναι πιθανό ότι και ο ίδιος ο Πρωταγόρας είχε οδηγηθεί σε 

δίκη για αθεΐα. 

iv. Ο διάλογος Πρωταγόρας διαδραματίζεται στο σπίτι ενός πλούσιου μετοίκου της 

Αθήνας, του Κέφαλου. 

v. Η συνάντηση του Σωκράτη με τον Πρωταγόρα και ο μεταξύ τους διάλογος είναι το 

αποτέλεσμα της επιθυμίας του Ιπποκράτη, νεαρού φίλου του Σωκράτη , να γίνει 

μαθητής του σοφιστή.  

 

Μονάδες 10 

 

Β5α. Να γράψετε δυο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή 

σύνθετες, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: βωμούς, μετεχόντων, 

συναγωγοί, ἴωσιν, ηὕρετο. 

 

Μονάδες 5 

 

Β5β. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια οι ακόλουθοι 

όροι της νέας ελληνικής γλώσσας: μερίδιο, διοικητής, αντίδοτο, προσθήκη, απόρρητος. 

 

Μονάδες 5 

 

Β6. Μελετώντας το κείμενο από τον Πλατωνικό διάλογο Πρωταγόρας και το ακόλουθο 

απόσπασμα από την Πολιτεία του Πλάτωνα, να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές στη 

σκέψη του Πρωταγόρα και του Σωκράτη, σχετικά με το ζήτημα της συγκρότησης των πόλεων: 

 

Τί λέτε λοιπόν; δοκιμάζομε να βγάλομε πέρα την επιχείρηση; Γιατί μου φαίνεται πως δεν είναι 

μικρή δουλειά αυτή· αποφασίσετε λοιπόν. 

Αποφασίστηκε, είπε ο Αδείμαντος, και λοιπόν εμπρός. 

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 
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άλλη στάθηκε η αρχή της κοινωνίας; 

Καμιά άλλη.  

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; 

Μάλιστα. 

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; 

Εννοείται. 

 

Πλάτων,  Πολιτεία 369a5-c8 

μτφρ. Ι. Γρυπάρη  

 

Μονάδες 10 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ισοκράτη, Προς Νικοκλέα 2.2-2.6 

 Στον παραινετικό λόγο Προς Νικοκλέα, από τον οποίο είναι το παρακάτω απόσπασμα, ο Ισοκράτης 

παραθέτει διδαχές προς τον νεαρό διάδοχο του κυπριακού θρόνου, τον Νικοκλή, για τα καθήκοντα 

και τον τρόπο διακυβέρνησης του καλού ηγεμόνα. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από το προοίμιο 

του λόγου αναφέρεται στη διαφορά ανάμεσα στους ιδιώτες: απλούς πολίτες και τους τυράννους.  

Τοὺς μὲν γὰρ ἰδιώτας ἐστὶ πολλὰ τὰ παιδεύοντα, μάλιστα μὲν τὸ μὴ τρυφᾶν ἀλλ’ ἀναγκάζεσθαι 

περὶ τοῦ βίου καθ’ ἑκάστην τὴν ἡμέραν βουλεύεσθαι, ἔπειθ’ οἱ νόμοι καθ’ οὓς ἕκαστοι 

πολιτευόμενοι τυγχάνουσιν, ἔτι δ’ ἡ παρρησία καὶ τὸ φανερῶς ἐξεῖναι τοῖς τε φίλοις ἐπιπλῆξαι 

καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐπιθέσθαι ταῖς ἀλλήλων ἁμαρτίαις· πρὸς δὲ τούτοις καὶ τῶν ποιητῶν τινες τῶν 

προγεγενημένων ὑποθήκας ὡς χρὴ ζῆν καταλελοίπασιν· ὥστ’ ἐξ ἁπάντων τούτων εἰκὸς αὐτοὺς 

βελτίους γίγνεσθαι.  

τοῖς δὲ τυράννοις οὐδὲν ὑπάρχει τοιοῦτον, ἀλλ’ οὓς ἔδει παιδεύεσθαι μᾶλλον τῶν ἄλλων, 

ἐπειδὰν εἰς τὴν ἀρχὴν καταστῶσιν, ἀνουθέτητοι διατελοῦσιν· οἱ μὲν γὰρ πλεῖστοι τῶν 

ἀνθρώπων αὐτοῖς οὐ πλησιάζουσιν, οἱ δὲ συνόντες πρὸς χάριν ὁμιλοῦσι. καὶ γάρ τοι κύριοι 

γιγνόμενοι καὶ χρημάτων πλείστων καὶ πραγμάτων μεγίστων, διὰ τὸ μὴ καλῶς χρῆσθαι ταύταις 

ταῖς ἀφορμαῖς πεποιήκασιν ὥστε πολλοὺς ἀμφισβητεῖν, πότερόν ἐστιν ἄξιον ἑλέσθαι τὸν βίον 

τὸν τῶν ἰδιωτευόντων μὲν ἐπιεικῶς δὲ πραττόντων, ἢ τὸν τῶν τυραννευόντων. ὅταν μὲν γὰρ 

ἀποβλέψωσιν εἰς τὰς τιμὰς καὶ τοὺς πλούτους καὶ τὰς δυναστείας, ἰσοθέους ἅπαντες νομίζουσι 

τοὺς ἐν ταῖς μοναρχίαις ὄντας· ἐπειδὰν δ’ ἐνθυμηθῶσιν τοὺς φόβους καὶ τοὺς κινδύνους, καὶ 
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διεξιόντες ὁρῶσι τοὺς μὲν ὑφ’ ὧν ἥκιστα χρῆν διεφθαρμένους, τοὺς δ’ εἰς τοὺς οἰκειοτάτους 

ἐξαμαρτεῖν ἠναγκασμένους, τοῖς δ’ ἀμφότερα ταῦτα συμβεβηκότα, πάλιν ὁπωσοῦν ζῆν 

ἡγοῦνται λυσιτελεῖν μᾶλλον ἢ μετὰ τοιούτων συμφορῶν ἁπάσης τῆς Ἀσίας βασιλεύειν. ταύτης 

δὲ τῆς ἀνωμαλίας καὶ τῆς ταραχῆς αἴτιόν ἐστιν, ὅτι τὴν βασιλείαν ὥσπερ ἱερωσύνην παντὸς 

ἀνδρὸς εἶναι νομίζουσιν, ὃ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων μέγιστόν ἐστι καὶ πλείστης προνοίας 

δεόμενον. 

 

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 Δ1.Να μεταφράσετε στη νεοελληνική γλώσσα το χωρίο του αδίδακτου κειμένου: «καὶ γάρ τοι 

κύριοι γιγνόμενοι … ἐν ταῖς μοναρχίαις ὄντας».  

 

Μονάδες 10  

 

Δ2. Ποια είναι σύμφωνα με το κείμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τύραννοι και πού 

οφείλονται;  

 

Μονάδες 10  

 

Δ3α. ὃ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων μέγιστόν ἐστι καὶ πλείστης προνοίας δεόμενον: να 

μεταφερθούν οι ονοματικοί τύποι στον άλλο αριθμό με αντίστοιχο μετασχηματισμό του 

ρήματος β. οἱ μὲν γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων αὐτοῖς οὐ πλησιάζουσιν, οἱ δὲ συνόντες πρὸς 

χάριν ὁμιλοῦσι: να μεταφερθούν τα ρήματα σε παρατατικό (σε παρελθοντική χρονική βαθμίδα 

διαρκείας)  

 

Μονάδες 10  

 

Δ4α. ἔπειθ’ οἱ νόμοι καθ’ οὓς ἕκαστοι πολιτευόμενοι τυγχάνουσιν, ἔτι δ’ ἡ παρρησία καὶ τὸ 

φανερῶς ἐξεῖναι τοῖς τε φίλοις ἐπιπλῆξαι καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐπιθέσθαι ταῖς ἀλλήλων 

ἁμαρτίαις: να βρεθούν και να αναγνωρισθούν οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί του 

αποσπάσματος.  

 

β. ὅταν μὲν γὰρ ἀποβλέψωσιν εἰς τὰς τιμὰς καὶ τοὺς πλούτους καὶ τὰς δυναστείας, ἰσοθέους 

ἅπαντες νομίζουσι τοὺς ἐν ταῖς μοναρχίαις ὄντας: να βρεθεί και να αναγνωρισθεί ο 

υποθετικός λόγος και να μετατραπεί ώστε να δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρελθόν.  

Μονάδες 10 


