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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:  
Ἐπειδή δέ ὁ ἂνθρωπος θείας µετέσχε µοίρας, πρῶτον µέν διά τήν τοῦ θεοῦ 
συγγένειαν ζώων µόνον θεούς ἐνόµισεν, καί ἐπεχείρει βωµούς τε ἱδρύεσθαι καί 
ἀγάλµατα θεῶν· ἒπειτα φωνήν καί ὀνόµατα ταχύ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καί οἰκήσεις 
καί ἐσθῆτας καί ὑποδέσεις καί στρωµνάς καί τάς ἐκ τῆς γῆς τροφάς ηὓρετο. Οὓτω δή 
παρεσκευασµένοι κατ’ ἀρχάς ἂνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δέ οὐκ ἦσαν· 
ἀπώλλυντο οὖν ὑπό τῶν θηρίων διά τό πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καί ἡ 
δηµιουργική τέχνη αὐτοῖς πρός µέν τροφήν ἱκανή βοηθός ἦν, πρός δέ τόν τῶν θηρίων 
πόλεµον ἐνδεής –πολιτικήν γάρ τέχνην οὒπω εἶχον, ἧς µέρος πολεµική– ἐζήτουν δή 
ἁθροίζεσθαι καί σώζεσθαι κτίζοντες πόλεις· ὃτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους 
ἃτε οὐκ ἒχοντες τήν πολιτικήν τέχνην, ὣστε πάλιν σκεδαννύµενοι διεφθείροντο. Ζεύς 
οὖν δείσας περί τῷ γένει ἡµῶν µή ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρµῆν πέµπει ἂγοντα εἰς ἀνθρώπους 
αἰδῶ τε καί δίκην, ἳν’ εἶεν πόλεων κόσµοι τε καί δεσµοί φιλίας συναγωγοί. Ἐρωτᾷ 
οὖν Ἑρµῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καί αἰδῶ ἀνθρώποις· «Πότερον ὡς αἱ 
τέχναι νενέµηνται, οὓτω καί ταύτας νείµω; Νενέµηνται δέ ὧδε· εἷς ἒχων ἰατρικήν 
πολλοῖς ἱκανός ἰδιώταις, καί οἱ ἂλλοι δηµιουργοί· καί δίκην δή καί αἰδῶ οὓτω θῶ ἐν 
τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπί πάντας νείµω;» «Ἐπί πάντας,» ἒφη ὁ Ζεύς, «καί πάντες 
µετεχόντων· οὐ γάρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν µετέχοιεν ὣσπερ ἂλλων 
τεχνῶν· καί νόµον γε θές παρ’ ἐµοῦ τόν µή δυνάµενον αἰδοῦς καί 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  νέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε µετέχειν τῆς 
 ἀρετῆς ἢ µὴ εἶναι πόλεις. Αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία. 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α1. α) Να γράψετε τον αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε µία 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. Για κάθε µία από τις 
απαντήσεις σας να γράψετε το χωρίο του αρχαίου κειµένου που την επιβεβαιώνει. 
1. Τα  δώρα  του  Προµηθέα  καθιστούν  τον  άνθρωπο  ικανό  να  επεµβαίνει  
στη  φύση ,  να  προσπαθεί  να  την  αλλάξει  και  να  βελτιώσει  τη  ζωή  
του .  

2. Ο  άνθρωπος  χρησιµοποιώντας  την  πρακτική  νοηµοσύνη  του  
εξασφάλισε  τροφή ,  στέγη  και  ενδυµασία .  

3. Όσα  είχε  πετύχει  ο  άνθρωπος  χάρη  στα  δώρα  του  Προµηθέα  ήταν  
αρκετά  για  την  επιβίωσή  του .  

4. Ο  Δίας  εξασφάλισε  την  καθολική  συµµετοχή  όλων  στην  αιδώ  και  τη  
δίκη .  

5. Ο  Πρωταγόρας  σε  κανένα  σηµείο  της  επιχειρηµατολογίας  του  δε  
συγκλίνει  µε  τον  Σωκράτη .  

 
β) Ποια ήταν η στάση των Αθηναίων απέναντι στη δηµιουργική τέχνη και ποια 
απέναντι στην πολιτική; 
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Μονάδες 10 
 
B1. Να  αναπτύξετε  το  σηµασιολογικό  περιεχόµενο  των  εννοιών  

«αἰδώς» και  «δίκη» και  να  δηλώσετε  γιατί  η  «αἰδώς» και  η  «δίκη» 
θεωρούνται  «πόλεων  κόσµοι  τε  καί  δεσµοί  φιλίας  συναγωγοί» 
(250-300 λέξεις); 

Μονάδες 10 
 
B2. Σε  ποιο  σηµείο  του  κειµένου  γίνεται  αναφορά  στον  καταµερισµό  

της  εργασίας;  Ποια  σηµασία  τού  αποδίδει  ο  Πρωταγόρας  για  την  
εξέλιξη  του  πολιτισµού  και  γιατί  η  πολιτική  αρετή  δεν  µπορούσε  
να  περιλαµβάνεται  στον  καταµερισµό  αυτό  (300-350 λέξεις); 

Μονάδες 10 
 
B3. Να γράψετε το γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε µία από τις παρακάτω περιόδους 
λόγου και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος» εάν 
είναι λανθασµένη: 
1. Ο Σωκράτης για να ελέγξει το χρησµό του µαντείου των Δελφών εξέτασε µε τις 
ερωτήσεις του τον Πρωταγόρα. 

2. Η αµφισβήτηση είναι το µόνο σηµείο σύγκλισης Σωκράτη και σοφιστών. 
3. Η αµφισβήτηση των σοφιστών κατέληγε στην άρνηση. 
4. Ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας πίστευαν ότι ο άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια, την 
ιδέα. 

5. Η µήνυση εναντίον του Σωκράτη έγινε από τον Γοργία. 
6. Κατήγοροι του Σωκράτη ήταν ο Μέλητος, ο Άνυτος και ο Λύκων. 
7. Στην Απολογία του ο Πλάτωνας περιγράφει ότι ο Σωκράτης πίστευε πως το 
γεγονός ότι αδικήθηκε από τους συµπολίτες του δεν αποτελούσε δικαιολογία για 
να διαπράξει αδικία εναντίον των νόµων της πόλης. 

8. Ο Πλάτωνας µετά τον θάνατο του Σωκράτη κατέφυγε στα Μέγαρα. 
9. Στα 367, ο Διονύσιος ο Ι διαδέχτηκε τον πατέρα του και ο Δίωνας πίεσε τον 
Πλάτωνα να επιστρέψει στις Συρακούσες. 

10. Η Ακαδηµία θα λειτουργήσει για εννέα αιώνες µέχρι το 529 π.Χ. 
Μονάδες 10 

 
B4. Να  γράψετε  µέσα  από  το  πρωτότυπο  κείµενο  λέξεις  που  είναι  
ετυµολογικά  συγγενείς  µε  τις  παρακάτω:  δεισιδαιµονία ,  
ερµαφρόδιτος ,  αυτοκτονία ,  αδιάφθορος ,  εξής ,  παρεκτροπή ,  
εξολοθρευτής ,  τοποθέτηση ,  περιουσία , αγενής .  

Μονάδες 10 
 
 
B5.  ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
Αφού  µελετήσετε  το  απόσπασµα  «Οὕτω  δή ,  ὦ  Σώκρατες ,  καὶ  διὰ  
ταῦτα . . .τούτου  αἰτία» και  το  παρακάτω  µεταφρασµένο  κείµενο ,  να  
απαντήσετε  στο  ερώτηµα:  πώς  συσχετίζει  την  πολιτική  αρετή  ο  
Πρωταγόρας  και  πώς  ο  Σωκράτης  µε  τις  αντιλήψεις  και  τη  συµπεριφορά  
των  Αθηναίων  στον  δηµόσιο  βίο  τους;   
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Εγώ  [δηλ .  ο  Σωκράτης] λοιπόν  θεωρώ ,  όπως  και  οι  άλλοι  Έλληνες ,  πως  
οι  Αθηναίοι  είναι  σοφοί .  Και  βλέπω  ότι ,  όποτε  συγκεντρωνόµαστε  στην  
εκκλησία  του  δήµου ,  όταν  η  πόλη  πρόκειται  να  εκτελέσει  κάποιο  έργο  
οικοδοµ ικό ,  καλούµε  τους  οικοδόµους  ως  συµβούλους  στην  οικοδοµ ία ,  
κι  όταν  πάλι  πρόκειται  για  ναυπηγικό  έργο ,  καλούµε  τους  ναυπηγούς ,  
και  µε  τον  ίδιο  τρόπο  πράττουµε  όταν  πρόκειται  για  όλα  τα  αντίστοιχα  
έργα ,  για  όσα  δηλαδή  θεωρείται  πως  είναι  διδακτά  και  µπορεί  κάποιος  
να  τα  µάθει  µε  κατάλληλα  µαθήµατα .  Εάν  επιχειρήσει  δε  κάποιος  άλλος  
να  δώσει  τη  συµβουλή  του  στον  δήµο ,  κάποιος  που  οι  άνθρωποι  δεν τον  
θεωρούν  τεχνίτη  σχετικό ,  η  συνέλευση  δεν  τον  αποδέχεται ,  ακόµα  κι  αν  
είναι  και  ωραίος  και  πλούσιος  και  από  µεγάλη  οικογένεια .  Αντίθετα  τον  
κοροϊδεύουν  και  του  φωνάζουν ,  µέχρι  αυτός  που  τόλµησε  να  µ ιλήσει  να  
φύγει  µόνος  του  τροµοκρατηµένος  ή  µέχρι  να  τον  σύρουν  οι  τοξότες  
και  να  τον  βγάλουν  σηκωτό ,  µε  διαταγή  των  πρυτάνεων .  Για  τα  θέµατα  
λοιπόν  που  θεωρούν  [οι  Αθηναίοι] ότι  εξαρτώνται  από  κάποια  
συγκεκριµένη  τεχνογνωσία ,  έτσι  ενεργούν .  Όταν  όµως  πρέπει  να  
αποφασιστεί  κάποιο  ζήτηµα  που  αφορά  τη  διοίκηση  της  πόλεως ,  
σηκώνεται  και  δίνει  τις  συµβουλές  του  γι’ αυτό  εξίσου  και  ο  οικοδόµος  
και  ο  σιδεράς  και  ο  έµπορος  ή  ο  ναυτικός  και  ο  πλούσιος  και  ο  φτωχός  
και  αυτός  που  είναι  από  µεγάλο  γένος  και  αυτός  που  δεν  είναι  από  
κάποια  γενιά  σπουδαία .  Και  κανένας  δεν  τους  ψέγει  γι’ αυτό ,  όπως  τους  
προηγούµενους:  γιατί  εσύ ,  χωρίς  να  έχεις  διδαχθεί  από  πουθενά  αυτό  
το  πράγµα  και  χωρίς  να  έχεις  δάσκαλο  σ’ αυτό  το  θέµα ,  θέλεις  τώρα  να  
δώσεις  και  συµβουλές .  Άρα ,  είναι  προφανές  πως  δεν  θεωρούν  ότι  το  
πράγµα  αυτό  είναι  κάτι  που  διδάσκεται .   
Πλάτωνος Πρωταγόρας, 319.b.3-319.d.7 
 
 
 
Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Πλάτωνος  Ἀλκιβιάδης  Α121b6-122a8 

Ο  Αλκιβιάδης  είναι  ένας  διάλογος  ανάµεσα  στον  Σωκράτη  και  τον  
Αλκιβιάδη ,  ο  οποίος  θέλει  να  ασχοληθεί  µε  την  πολιτική ,  για  τη  
δικαιοσύνη  και  την  ωφέλεια ,  την  αυτογνωσία  και  τη  φροντίδα  για  
την  ψυχή .  Στο  συγκεκριµένο  αποσπασµα  ο  Σωκράτης  συγκρίνει  την  
καταγωγή  και  τη  διαπαιδαγώγηση  του  Αλκιβιάδη  µε  αυτές  των  
Περσών .  
 
Ὁ  δὲ  Περσῶν  τοσοῦτον  ὑπερβάλλει ,  ὥστ '  οὐδεὶς  ὑποψίαν  ἔχει  ὡς  ἐξ  
ἄλλου  ἂν  βασιλεὺς  γένοιτο  ἢ  ἐξ  αὐτοῦ·  διὸ  οὐ  φρουρεῖται  ἡ  βασιλέως  
γυνὴ  ἀλλ '  ἢ  ὑπὸ  φόβου .  Ἐπειδὰν  δὲ  γένηται  ὁ  παῖς  ὁ  πρεσβύτατος ,  
οὗπερ  ἡ  ἀρχή ,  πρῶτον  µὲν  ἑορτάζουσι  πάντες  οἱ  ἐν  τῇ  βασιλέως ,  ὧν  ἂν  
ἄρχῃ ,  εἶτα  εἰς  τὸν  ἄλλον  χρόνον  ταύτῃ  τῇ  ἡµέρᾳ  βασιλέως  γενέθλια  
πᾶσα  θύει  καὶ  ἑορτάζει  ἡ  Ἀσία·  ἡµῶν  δὲ  γενοµένων ,  τὸ  τοῦ  
κωµῳδοποιοῦ ,  οὐδ '  οἱ  γείτονες  σφόδρα  τι  αἰσθάνονται ,  ὦ  Ἀλκιβιάδη .  
Μετὰ  τοῦτο  τρέφεται  ὁ  παῖς ,  οὐχ  ὑπὸ  γυναικὸς  τροφοῦ  ὀλίγου  ἀξίας ,  
ἀλλ '  ὑπ '  εὐνούχων  οἳ  ἂν  δοκῶσιν  τῶν  περὶ  βασιλέα  ἄριστοι  εἶναι·  οἷς  τά  
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τε  ἄλλα  προστέτακται  ἐπιµέλεσθαι  τοῦ  γενοµένου ,  καὶ  ὅπως  ὅτι  
κάλλιστος  ἔσται  µηχανᾶσθαι ,  ἀναπλάττοντας  τὰ  µέλη  τοῦ  παιδὸς  καὶ  
κατορθοῦντας·  καὶ  ταῦτα  δρῶντες  ἐν  µεγάλῃ  τιµῇ  εἰσιν .  Ἐπειδὰν  δὲ  
ἑπτέτεις  γένωνται  οἱ  παῖδες ,  ἐπὶ  τοὺς  ἵππους  καὶ  ἐπὶ  τοὺς  τούτων  
διδασκάλους  φοιτῶσιν ,  καὶ  ἐπὶ  τὰς  θήρας  ἄρχονται  ἰέναι .  Δὶς  ἑπτὰ  δὲ  
γενόµενον  ἐτῶν  τὸν  παῖδα  παραλαµβάνουσιν  οὓς  ἐκεῖνοι  βασιλείους  
παιδαγωγοὺς  ὀνοµάζουσιν·  εἰσὶ  δὲ  ἐξειλεγµένοι  Περσῶν  οἱ  ἄριστοι  
δόξαντες  ἐν  ἡλικίᾳ  τέτταρες ,  ὅ  τε  σοφώτατος  καὶ  ὁ  δικαιότατος  καὶ  ὁ  
σωφρονέστατος  καὶ  ὁ  ἀνδρειότατος .  Ὧν  ὁ  µὲν  µαγείαν  τε  διδάσκει  τὴν  
Ζωροάστρου  τοῦ  Ὡροµάζου  – ἔστι  δὲ  τοῦτο  θεῶν  θεραπεία  – διδάσκει  
δὲ  καὶ  τὰ  βασιλικά ,  ὁ  δὲ  δικαιότατος  ἀληθεύειν  διὰ  παντὸς  τοῦ  βίου ,  ὁ  
δὲ  σωφρονέστατος  µηδ '  ὑπὸ  µ ιᾶς  ἄρχεσθαι  τῶν  ἡδονῶν ,  ἵνα  ἐλεύθερος  
εἶναι  ἐθίζηται  καὶ  ὄντως  βασιλεύς ,  ἄρχων  πρῶτον  τῶν  ἐν  αὑτῷ  ἀλλὰ  µὴ  
δουλεύων ,  ὁ  δὲ  ἀνδρειότατος  ἄφοβον  καὶ  ἀδεᾶ  παρασκευάζων ,  ὡς  ὅταν  
δείσῃ  δοῦλον  ὄντα·  
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Ὁ δὲ Περσῶν …ὦ Ἀλκιβιάδη. Να µεταφράσετε το παραπάνω απόσπασµα. 

Μονάδες 10 
2. Πόσοι είναι οι βασιλικοί παιδαγωγοί και τι διδάσκει ο καθένας;  

Μονάδες 10 
3. α) Να εντοπίσετε δυο επίθετα υπερθετικού βαθµού και να γράψετε τους τρεις 
βαθµούς του επιρρήµατος. 

Μονάδες 10 
β) Να εντοπίσετε δυο ρηµατικούς τύπους σε παρακείµενο και να τους µεταφέρετε 
στον αόριστο. 

4. Στο παρακάτω απόσπασµα: α) να αναγνωρίσετε τους υπογραµµισµένους 
συντακτικούς όρους, β) να εντοπίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο και να 
αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου που λανθάνει και γ) Να µεταφέρετε 
την τελευταία ηµιπερίοδο στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση «Σωκράτης ἔφη». 
Ἐπειδὰν δὲ ἑπτέτεις γένωνται οἱ παῖδες, ἐπὶ τοὺς ἵππους καὶ ἐπὶ τοὺς τούτων 
διδασκάλους φοιτῶσιν, καὶ ἐπὶ τὰς θήρας ἄρχονται ἰέναι. δὶς ἑπτὰ δὲ γενόµενον 
ἐτῶν τὸν παῖδα παραλαµβάνουσιν οὓς ἐκεῖνοι παιδαγωγοὺς ὀνοµάζουσιν· εἰσὶ δὲ 
ἐξειλεγµένοι Περσῶν οἱ ἄριστοι δόξαντες ἐν ἡλικίᾳ τέτταρες, ὅ τε σοφώτατος 
καὶ ὁ δικαιότατος καὶ ὁ σωφρονέστατος καὶ ὁ ἀνδρειότατος. 

Μονάδες 10 
 

 
 


