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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Α.1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα «Ἐπειδή δέ ο ἂνθρωπος … διεφθείροντο.»
         (Μονάδες 10) 
Β.1. Ποια η άποψη του Πρωταγόρα για τη γένεση και το σκοπό της πόλης ;  
         (Μονάδες 10) 
Β.2. «… ὁ ἂνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας» : Τι θεωρήθηκε για τον άνθρωπο  
       «θεία μοῖρα»και για ποιους λόγους ;     (Μονάδες 10) 
Β.3. Πώς αποδεικνύει ο Αριστοτέλης στο μεταφρασμένο απόσπασμα ότι η πόλη  
       προήλθε εκ φύσεως ; 
Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσοτέρων χωριών 
είναι η πόλη, μια κοινωνική οντότητα τέλεια, που μπορούμε να πούμε ότι 
πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια. συγκροτήθηκε για να διασφαλίζει τη ζωή, 
στην πραγματικότητα όμως υπάρχει για να εξασφαλίζει τη καλή ζωή. Η πόλη, 
επομένως, είναι κάτι που ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι 
πρώτες κοινωνικές οντότητες, αφού αυτή είναι το τέλος εκείνων κι αφού αυτό 
που λέμε φύση ενός πράγματος δεν είναι παρά η μορφή που αυτό έχει κατά τη 
στιγμή της τελείωσης, της ολοκλήρωσης του :αυτό δεν λέμε, πράγματι, πως είναι 
τελικά η φύση του κάθε πράγματος, π.χ. του ανθρώπου, του αλόγου ή του 
σπιτιού, η μορφή δηλαδή που το κάθε πράγμα έχει όταν ολοκληρωθεί η 
εξελικτική του πορεία; Επίσης : Ο τελικός λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα 
πράγμα είναι κάτι έξοχο, και η αυτάρκεια είναι τελικός στόχος και άρα, κάτι 
το έξοχο.         

(Μονάδες 10) 
Β.4. Πώς χρησιμοποιεί το μύθο ως φιλοσοφική μέθοδο ο Πρωταγόρας και πώς    
       ο Πλάτωνας ;       (Μονάδες 10)  
Β.5. α) Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω :  
            μερίδα, άρτιος, σιτοδεία, πλεονέκτης, δικαίωμα 



        β) Να γραφεί από ένα συνώνυμο στα Αρχαία ελληνικά για τις λέξεις :  
            ἐσθής, ἀσθενής, βοηθός, ἐνδεής, νομίζω   (Μονάδες 10)  
 
 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Τίς οὖν ἐστιν ἀποτροπή τῶν τοιούτων λόγων, ἐγώ προερῶ. Ἐπειδάν προελθών 
ἐνταυθοῖ Κτησιφῶν διεξέλθῃ πρός ὑμᾶς τοῦτο δή τό συντεταγμένον αὐτῷ 
προοίμιον, ἒπειτ’ ἐνδιατρίβῃ καί μή ἀπολογῆται, ὑπομνήσατ’ αὐτόν ἀθορύβως 
τό σανίδιον λαβεῖν καί τούς νόμους τῷ ψηφίσματι παραναγνῶναι. Ἐάν δέ μή 
προσποιῆται ὑμῶν ἀκούειν, μηδέ ὑμεῖς ἐκείνου ἐθέλετε ἀκούειν. οὐ γάρ τῶν 
φευγόντων τάς δικαίας ἀπολογίας εἰσεληλύθατε ἀκροασόμενοι, ἀλλά τῶν 
ἐθελόντων δικαίως ἀπολογεῖσθαι. Ἐάν δ’ ὑπερπηδήσας τήν δικαίαν ἀπολογίαν 
∆ημοσθένην παρακαλῇ, μάλιστα μέν μή προσδέχεσθε σοφιστήν οἰόμενον 
ῥήμασι τούς νόμους ἀναιρήσειν, μηδ’ ἐν ἀρετῇ τοῦθ’ ὑμῶν μηδείς 
καταλογιζέσθω, ὃς ἂν ἐπανερομένου Κτησιφῶντος εἰ καλέσῃ ∆ημοσθένην, 
πρῶτος ἀναβοήσῃ  «κάλει, κάλει».    

ΑΙΣΧΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 201 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
ἀποτροπή : απομάκρυνση, απόκρουση 
διεξέρχομαι : διαπραγματεύομαι ένα θέμα με λεπτομέρειες 
διατρίβω : σπαταλώ τον καιρό μου, καθυστερώ 
σανίδιον : μικρός πίνακας για γράψιμο 
παραναγιγνώσκω : διαβάζω κάνοντας παραβολή 
παρακαλῶ : προσκαλώ  
ἀναιρῶ : ακυρώνω, διαγράφω 
καταλογίζομαι : λογαριάζω, υπολογίζω 
ἐπανέρομαι : ξαναρωτώ, ρωτώ επανειλημμένα 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1. Να μεταφραστεί το κείμενο     (Μονάδες 20) 
2. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω τύποι : 

λόγων, ψηφίσματι, ἀκροασόμενοι, ῥήμασι   (Μονάδες 4) 
3. α) Να χαρακτηριστούν πλήρως συντακτικά οι προτάσεις στις οποίες   
          ανήκουν τα ρήματα  «διεξέλθῃ, παρακαλῇ»  (Μονάδες 4) 

β) Ο πλάγιος λόγος που εξαρτάται από το ρήμα «προερῶ» να γίνει  
    ευθύς        (Μονάδες 2) 

4. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω 
λέξεις του κειμένου : 
τίς : τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 
προελθών : τη δοτική του άλλου αριθμού στο ουδέτερο γένος 
ὑπομνήσατ(ε) : το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου στην  
                           ίδια φωνή 
σανίδιον : τη δοτική του ίδιου αριθμού 
παραναγνῶναι : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου   
                            χρόνου  
ἀκροασόμενοι : το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα 



ἀπολογεῖσθαι : το β΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού 
μάλιστα : τους άλλους βαθμούς 
σοφιστήν : την κλητική του ίδιου αριθμού 
καταλογιζέσθω : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέσου   

                       μέλλοντα 
(Μονάδες 10) 
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