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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Κείμενο Α. Πλάτων, Πρωταγόρας, 322a – 322d 

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». 

 

Κείμενο Β, Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1, 12, 1253a 29-39 

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 
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δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου 

κρίσις. 

 

Α.  Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και κατανόησης κειμένου 

i.  α.  Ποια ανθρώπινα επιτεύγματα περιγράφονται στο κείμενο πριν από την απόπειρα 

ίδρυσης πόλεων; Γιατί αυτά δεν διασφάλισαν τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων;  

 β.  Σε ποια ενέργεια προέβη ο Δίας, όταν ανησύχησε για τη δυσοίωνη τύχη του 

ανθρώπου; Ποια απάντηση έδωσε στον Ερμή ως προς τον τρόπο διανομής της αὶδοῦς 

και της δίκης;  

ii.  Ποια είναι τα εφόδια με τα οποία ο άνθρωπος -είτε ως μεμονωμένο άτομο είτε ως 

διακριτό ζωικό γένος- αναπληρώνει την απουσία φυσικών εφοδίων (όλων αυτών με τα 

οποία εφοδιάστηκαν από τον Επιμηθέα τα υπόλοιπα ζωντανά όντα) και εξασφαλίζει 

την επιβίωσή του;  

Μονάδες  10  

 

Β.  Ερωτήσεις ανάπτυξης  

Β1 .   Να προσδιορίσετε τη σημασία της αιδούς και της δίκης. Γιατί αποτελούν 

συνεκτικούς δεσμούς φιλίας; Να λάβετε υπόψη σας και το κείμενο του 

Αριστοτέλη.  

Μονάδες 10  

Β2.   Ποια είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου χωρίς αρετή, σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη, και σε ποιους τομείς;  

Μονάδες 10  

 

Β3 .   Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

1.  Ποιος είπε: ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα;  

 α) Ηράκλειτος,  

 β) Σωκράτης,  

 γ) Πλάτων,  

 δ) Πρωταγόρας,  

 ε) Αριστοτέλης  

2.  Ποια δεν είναι σωκρατική φιλοσοφική μέθοδος;  

 α) ειρωνεία,  

 β) διαλεκτική,  

 γ) μαιευτική,  

 δ) επαγωγή,  

 ε) διάλεξη.  
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3.  Ποιος ήταν ένας από τους κατηγόρους του Σωκράτη στη δίκη που τον  

οδήγησε  στο θάνατο;  

 α) Κριτίας,  

 β) Χαρμίδης,  

 γ) Μέλητος,  

 δ) Σωφρονίσκος,  

 ε) Αναξαγόρας  

4.  Ο Σωκράτης με τη φιλοσοφία του αναζήτησε:  

 α) την πρώτη αρχή της δημιουργίας ,   

 β) την αρχή κάθε ηθικής έννοιας,  

 γ) την αρχή του ευδαίμονα βίου ,   

 δ)  τη δυνατότητα διδαχής της αρετής,  

 ε) την ενεργητική στάση ζωής.  

5.  Ο Πρωταγόρας:  

α) Εκθέτει τις απόψεις του με τρεις τρόπους: τον μύθο, τη διάλεξη, τον  

σχολιασμό ποιητικών κειμένων,  

β) Ισχυρίζεται ότι η αρετή είναι έμφυτη, μη  διδακτή ανθρώπινη ιδιότητα,  

γ)  Αντιμετωπίζεται γελοιογραφικά από τον  φιλοσοφικό του αντίπαλο, τον 

Πλάτωνα,  

δ)  Αρνείται τη σχετικότητα των  φιλοσοφικών απόψεων και ασπάζεται την 

ύπαρξη απόλυτων ιδεών,  

ε)  Αποφεύγει τη χρήση λογικών επιχειρημάτων.  
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Γ .   Να αναζητήσετε στο απόσπασμα  Α  λέξεις ομόρριζες με τις ακόλουθες: 

χειροκροτώ, δέμα, εργάτης, ερμηνεία, σχέση ,  και να αναφέρετε ποιες από 

αυτές διατηρούν τη σημασία τους στα Νέα Ελληνικά.  

Μονάδες 10  

Δ .   Αφού μελετήσετε τους παρακάτω στίχους του Σοφοκλή ,  να συγκρίνετε την 

άποψη του χορού για τον άνθρωπο αρετή με εκείνη του Αριστοτέλη για το ίδιο 

ζήτημα.  

 

Σοφοκλέους, Οἰδίπους Τύραννος, στ. 882-896 

Αν κάποιος πράττοντας και λέγοντας  

πορεύεται τον υπερόπτη δρόμο, 

όποιος τη Δίκη δε φοβάται 

κι όποιος δε σέβεται τα ιερά τεμένη των θεών, 

ας λάβει μοίρα δεινή 

για την ανόσια χλιδή της έπαρσής του. 
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Αν κερδίζει παράνομα κέρδη 

890κι αν δεν ξορκίζει την ασέβεια 

κι αν βεβηλώνει μανιακός τ᾽ ανέγγιχτα, 

πώς θα το καυχηθεί πως θα γλιτώσει 

την ψυχή απ᾽ των θεών τα βέλη; 

Αν είναι να τιμούν ανόσιες πράξεις, 

γιατί να σέρνω το χορό στην ιερά πανήγυρη; 

(μτφρ. Κ.Χ. Μύρης) 
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ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 

 


