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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-323a) - Η πολιτική αρετή, κοινό δώρο του Δία 

στους ανθρώπους, απαραίτητη ιδιότητα για τη συγκρότηση κοινωνιών 

 

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 ο 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 ὤν 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, ότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς 



 

 

 

παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ μὴ εἶναι πόλεις. Αὕτη, ὦ Σώκρατες, 

τούτου αἰτία. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Α.  Να μεταφράσετε το απόσπασμα :₍₍  Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος … ἀνθρώποις· .₎ ₎  

(μονάδες 10)  

Β1.  Ποια είναι τα μέρη της πολιτικής αρετής, σύμφωνα με τον 

Πρωταγόρα, και ποια η σημασία τους για τη συγκρότηση κοινωνιών;  

(μονάδες 10)  

Β2.  Πώς ο άνθρωπος απέκτησε συγγένεια με τους θεούς και γιατί η 

έντεχνος σοφία και η φωτιά θεωρούνται θεϊκά στοιχεία;  

(μονάδες 10)  

 

Β3.  Πώς βλέπετε να διαρθρώνονται, μέσα στον μύθο του Πρωταγόρα, τα 

στάδια της εξέλιξης του πολιτισμού που κατακτά ο άνθ ρωπος;   

(μονάδες 10)  

Β4. Να δοθούν από δύο ομόρριζα στη νέα ελληνική για  καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις:  μοίρας, ἐνόμισεν, ἀπώλλυντο, διεφθείροντο, 

ἄγοντα, συμβουλῆς.  

(μονάδες 10)  

 

Β5. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα; Ποιο το 

περιεχόμενο των σπουδών της Ακαδημίας και ποιοι οι κυριότεροι 

μαθητές της σχολής;  

(μονάδες 10)  

 

 

 

 

 



 

 

 

Αδίδακτο Κείμενο Ξενοφωντος Κύρου Ανάβασις  2,3, 21 – 23  

 

Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες  οὔτε ἐπορευόμεθα ἐπὶ  

βασιλέα, ἀλλὰ πολλὰς προφάσεις Κῦρος ηὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὖ οἶσθα,  

ἵνα ὑμᾶς τε ἀπαρασκεύους  λάβοι καὶ ἡμᾶς ἐνθάδε ἀγάγοι. ἐπεὶ μέντοι  

ἤδη αὐτὸν ἑωρῶμεν ἐν δεινῷ ὄντα, ᾐσχύνθημεν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους  

προδοῦναι αὐτόν, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παρέχοντες  ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ  

ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ Κῦρος τέθνηκεν, οὔτε βασιλεῖ ἀντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς 

οὔτ' ἔστιν ὅτου ἕνεκα βουλοίμεθα ἂν τὴν βασιλέως χώραν κακῶς ποιεῖν, 

οὐδ' αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἂν ἐθέλοιμεν, πορευοίμεθα δ' ἂν οἴκαδε, εἴ τις 

ἡμᾶς μὴ λυποίη·   

Λεξιλόγιο  

παρέχω ἐμαυτόν εὖ ποιεῖν= δέχομαι τις ευεργεσίες κάποιου  

ἔστιν ὅτου ἕνεκα  = για κάποιο λόγο  

 

Παρατηρήσεις  

Γ.1.  Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου   

(μονάδες 20)  

Γ.2 Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται  

 συνήλθομεν: β ενικό οριστικής υπερσυντελίκου 

 ἐπορευόμεθα: β ενικό οριστικής αορίστου α  



 

 

 

 βασιλέα: δοτική πληθυντικού 

 λάβοι: ίδιο πρόσωπο και έγκλιση στο μέλλοντα 

 ἑωρῶμεν: β ενικό προστακτικής ενεστώτα μέσης φωνής  

 προδοῦναι: απαρέμφατο παθητικού αορίστου  

 παρέχοντες: α πληθυντικό υποτακτικής αορίστου β  

 χώραν: κλητική πληθυντικού  

 τις: γενική ενικού ίδιου γένους  

 ἡμᾶς: δοτική ενικού β προσώπου 

(μονάδες 10)  

Γ.3.  α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: πολεμήσοντες , 

ἀπαρασκεύους , εὖ ποιεῖν , βασιλέως    

(μονάδες 4)  

 

Γ.3.  β.  Να αναγνωριστεί πλήρως η δευτερεύουσα πρόταση (είδος, 

εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία) «ἵνα ὑμᾶς τε 

ἀπαρασκεύους λάβοι»  

(μονάδες 2)  

Γ.3.  γ. Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος (υπόθεση, απόδοση, είδος)  

«πορευοίμεθα δ' ἂν οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς μὴ λυποίη»  

(μονάδες 4)  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


