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Το βιβλίο αυτό έρχεται να συμπληρώσει το δίτομο έργο μου στον Φάκελο 

Υλικού των αρχαίων Γ΄ Λυκείου, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από 

τις εκδόσεις “Γρηγόρη” και περιέχει όλα τα κείμενα αναφοράς, εκτενείς ανα- 

λύσεις, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού, τα παράλληλα κείμενα και 

τα κείμενα αυτενέργειας αναλυμένα. 

Το παρόν βιβλίο περιέχει κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε διδακτική ενότη- 

τα, ώστε να βοηθήσει τους καθηγητές και τους μαθητές να εμπεδώσουν την 

διδακτέα κάθε φορά ενότητα, αλλά και να εγκλιματιστούν στον νέο τρόπο 

εξέτασης. 

Οι παρατηρήσεις μου για το παρόν πόνημα και για ορθή καθοδήγηση είναι 

οι εξής ως προς κάθε ζητούμενο που απαιτείται: 

1. Μετάφραση πρέπει να ζητείται και να είναι γνωστή επαρκώς, ώστε ο μαθη- 

τής να μπορεί να απαντήσει στο ζητούμενο των ερωτήσεων ανοικτού τύπου 

που αφορά στην απόδοση του αρχαίου κειμένου. 

2. Πρέπει να είναι γνωστό επαρκώς το λεξιλόγιο του κάθε κειμένου, διότι 

αυτό θα χρησιμεύσει και στο ζητούμενο των ερωτήσεων ανοικτού τύπου 

που αφορά στην απόδοση του αρχαίου κειμένου, αλλά και στο τελευταίο που 

αφορά στις λεξιλογικές. 

3. Πρέπει να γίνεται εύληπτο το νοηματικό κέντρο κάθε διδακτικής, η προ- 

έκταση και ο στόχος του κάθε συγγραφέα για το παρόν κείμενο. Αυτό είναι 

απαραίτητο, ώστε να απαντώνται εύστοχα οι ερμηνευτικές ερωτήσεις. 

4. Πρέπει να επεξηγείται ο στόχος του συγγραφέα, το φιλοσοφικό του υπό- 

βαθρο και οι διαφορές ή ομοιότητες που είχε με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα 

της εποχής του. Αυτή η γνώση θα αξιοποιηθεί για την ερώτηση με το παράλ- 

ληλο κείμενο, είτε αυτό αφορά κείμενο αρχαίου είτε νέου συγγραφέα. 

5. Πρέπει να μελετάται λεπτομερώς η εισαγωγή, ώστε να απαντάται εύστοχα 

η ερώτηση εισαγωγής κλειστού τύπου. 

Να ευχαριστήσω θερμά στην παρούσα εισαγωγή την συνάδελφο Ειρήνη 

Απέργη για την ποιοτική διόρθωση που έκανε και με βοηθά κάθε φορά τα 

μέγιστα για τις εκδόσεις των βιβλίων μου. 

Εύχομαι το παρόν πόνημα να βοηθήσει καθηγητές και μαθητές. 

 
Χολαργός 11/7/2020 

Δημήτρης Νάτσης 

 
  ΠΡΟΛΟΓΟΣ   
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Πλάτωνος, Πρωταγόρας 322e-323a 

 
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 φιλί- 

ας συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ 

ἀνθρώποις· “Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νε- 

νέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δη- 

μιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νεί- 

μω;” “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 με- 

τεῖναι συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὢν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχο- 

νται, 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 ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρε- 

τῆς ἢ μὴ εἶναι πόλεις. αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

  Α. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω φράσεων. Να τεκμηριώσε- 

τε την απάντησή σας με συγκεκριμένες αναφορές από το κείμενο: 

 
• Ο Δίας φοβήθηκε μην αφανιστεί το ανθρώπινο γένος. Σ / Λ 

• Ο Ερμής μοίρασε την αιδώ και την δίκη, όπως όλες τις τεχνικές γνώσεις. 

Σ / Λ 

• Ο Δίας έθεσε την εσχάτην των ποινών για όποιον δεν συμμετέχει στην 

αιδώ και στην δίκη. Σ / Λ 

 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

6η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Β) 



Β2. 

Β1. 

• Οι Αθηναίοι για τα τεχνικά ζητήματα δέχονταν την γνώμη όλων των 

πολιτών. Σ / Λ 

• Η ορθή πολιτική συμβουλή εξαρτάται από την αιδώ και την δίκη. 

Σ / Λ 

(Μονάδες 10) 

 

 

Ο Πρωταγόρας στον λόγο του θέλει να αποδείξει ότι τις πολιτικές αρε- 

τές στις πολιτισμένες κοινωνίες όλοι τίς κατέχουν ως ένα σημείο αλλά θέλουν 

καλλιέργεια από έναν ικανό διδάσκαλο. Πώς τά τεκμηριώνει αυτά στο από- 

σπασμα που σάς δόθηκε; 

(Μονάδες 10) 

 

 

Ο Πρωταγόρας θεμελιώνει με τον λόγο του την συμμετοχική δημοκρα- 

τία, δηλαδή ότι όλοι έχουν δικαίωμα, είτε είναι κάποιος τεχνίτης είτε οποια- 

δήποτε εργασία επαγγέλλεται, να συμμετάσχει στα κοινά και στην πολιτική 

ζωή. Σε ποιά σημεία του αποσπάσματος αυτού φαίνεται; Οι απόψεις του αυ- 

τές συμφωνούν με τις γενικότερες πεποιθήσεις του Σωκράτη και του Πλάτω- 

να βάσει και των παρακάτω αποσπασμάτων; 

 
Ο Σωκράτης απευθύνεται στον Χαρμίδη: 

«Ντρέπεσαι να μιλήσεις μπροστά στους υποδηματοποιούς, στους χτίστες, 

στους κατεργαστές δέρματος, στους εμπόρους, σε αυτούς που διαρκώς κυ- 

κλοφορούν στην αγορά και η μόνη τους έγνοια είναι να πωλήσουν ακριβά 

αυτό που αγόρασαν φτηνά; Επειδή από αυτούς αποτελείται η συνέλευση του 

λαού.». 

Ξενοφῶντος, ἀπομνημονεύματα III,7,6. 

 
«…..Κι έτσι αναγκάστηκα να κάνω το εγκώμιο της αληθινής φιλοσοφίας και 

να λέω….. Ότι οι γενεές των ανθρώπων δεν θα πάψουν να υποφέρουν, παρά 

όταν ή εκείνοι που σωστά και γνήσια φιλοσοφούν πάρουν στα χέρια τους την 

πολιτική εξουσία ή οι πολιτικοί ηγέτες, από μια θεία βουλή, φιλοσοφήσουν 

αληθινά.». 

Πλάτωνος, Ζ΄ἐπιστολὴ 326a. 

(Μονάδες 10) 



Να απαντηθεί αν οι κάτωθι ερωτήσεις είναι ορθές ή λάθος: 

 
• Ο Πρωταγόρας στο ομώνυμο έργο αφηγείται τον μύθο του Κάδμου. 

• Ο Πλάτωνας καταγόταν από αριστοκρατική γενιά. Σ / Λ 

• Ο Σωκράτης με τον Πρωταγόρα στο ομώνυμο έργο εν τέλει συμφώνη- 

σαν και ταυτίστηκαν οι απόψεις τους. Σ / Λ 

• Η μητέρα του Σωκράτη τόν ενέπνευσε στις μεθόδους του κατά την φι- 

λοσοφική αναζήτηση. Σ / Λ 

• Ο Πλάτωνας προσπάθησε να εφαρμόσει τις πολιτικές του ιδέες στα τα- 

ξίδια που έκανε στην Σικελία. Σ / Λ 

(Μονάδες 10) 

 
 

  Β4α. Να δοθούν δύο ομόρριζα της αρχαίας ή της νέας ελληνικής για καθε- 

μία από τις λέξεις: δείσας, ἄγοντα, νείμω, μετέχειν. 

(Μονάδες 8) 

 
 

  Β4β. Να χρησιμοποιήσετε στα νέα ελληνικά τις κάτωθι λέξεις του κειμένου 

με διάφορη σημασία από αυτήν που έχουν στο κείμενο (σε όποιο γένος, αριθ- 

μό και πτώση θέλετε) : δίκην, δημιουργοί. 

(Μονάδες 2)

Β3. 
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Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Γ 6, 3-4 

 
Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλ- 

λον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν ἂν λέγεσθαι καί τιν’ 

ἔχειν ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. Τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ 

σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς 

ἕκαστον ἀλλ’ ὡς σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης 

χορηγηθέντων· πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ φρονή- 

σεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντων, ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα 

καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν δι- 

άνοιαν. Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ 

τῶν ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ πάντες. 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων και να γίνουν 

αναφορές από το κείμενο: 

 

• Ο κάθε πολίτης ατομικά είναι κάτι το αξιόλογο. Σ / Λ 

• Η κριτική στην τέχνη θέλει κατάρτιση. Σ / Λ 

• Το πλήθος μπορεί να ασκήσει την εξουσία καλύτερα από τους αρίστους. 

Σ / Λ 

• Η συλλογική εξουσία μοιάζει με άνθρωπο που έχει πολλά χέρια και πολ- 

λά πόδια. Σ / Λ 

 
(Μονάδες 10) 

 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

18
η

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Α) 



  Β1. «Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων …..πάντα δὲ πάντες.»: Να εξηγήσετε από 

πού απορρέουν τα πλεονεκτήματα της συλλογικής εξουσίας, έτσι όπως τά 

στοιχειοθετεί ο Αριστοτέλης στο συγκεκριμένο απόσπασμα. 

(Μονάδες 10) 

 
 

  Β2. Με βάση το αρχαίο κείμενο να αναλύσετε τα θετικά που εντοπίζει ο 

Αριστοτέλης στην δημοκρατία βάσει του συγκεκριμένου αποσπάσματος από 

το κείμενο. Να συγκρίνετε την άποψη του Αριστοτέλη με το παρακάτω από- 

σπασμα: 

 
«Ἡ δημοκρατία χρειάζεται καὶ μεταχειρίζεται ὡς ἐνεργὰ μέλη της ὅλους τοὺς 

πολῖτές της. Ἔτσι τὸ ἄτομο μπορεῖ νὰ ὑιοθετεῖ μιὰ σειρὰ στάσεων καὶ ἀποφά- 

σεων, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπηρεάζει θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ τὴν πορεία τοῦ κοινωνικοῦ 

καὶ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. Ἀπὸ ἐδῶ ἐκπηγάζει ἕνα μεγάλο χρέος τοῦ ἐλεύθερου 

ἀτόμου: Νὰ μὴ δέχεται ἄκριτα καὶ ἀνεξέταστα τὸ δεδομένο πλαίσιο ζωῆς του. 

Καὶ ἂν ἀκόμη συμφωνεῖ μὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, διακρίνει ὡστόσο περιθώρια βελ- 

τιώσεώς του. Ἄν, ἀντιθέτως, διαφωνεῖ, ὀφείλει νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ τὴν μερικὴ ἢ 

ὁλικὴ ἀλλαγή του. Ἔτσι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου ὡς πολίτη τοῦ ἐπιτρέπει νὰ 

γίνει μοχλὸς στὴν ἐξελικτικὴ διεργασία τῆς κοινωνίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἰ- 

σέρχεται στὴν σκηνὴ τῆς ἱστορίας ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαίους παῖκτες…». 

Γρηγ. Φιλ. Κωσταρᾶ, δρόμοι πολιτικῆς παιδείας, δοκίμιο, Ἀθήνα 1997: Ἡ 

πρόοδος ἔργο ἐλευθερίας καὶ ὄχι ἀνάγκης. 

(Μονάδες 10) 

 
 

Β3. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων: 
 

• Ο Αριστοτέλης ήταν Αθηναίος. Σ / Λ 

• Ο Αριστοτέλης φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνος. Σ / Λ 

• Η ιδιοσυγκρασία του Αριστοτέλη ήταν κατά βάση ποιητική. Σ / Λ 

• Ο Αριστοτέλης ήταν ο δάσκαλος του Φιλίππου. Σ / Λ 

• Ο Αριστοτέλης απεβίωσε στην Χαλκίδα. Σ / Λ 

(Μονάδες 10) 



Β4β. 

Β4α. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσ- 

σας, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: δό- 

ξειεν, ἀλήθειαν, συμφορητὰ, κρίνουσιν. 

(Μονάδες 4) 

 

 

 

Να δώσετε την σημασία των παρακάτω λέξεων του κειμένου και ύστε- 

ρα να τίς χρησιμοποιήσετε με διάφορη σημασία στα νέα ελληνικά (σε όποιο 

γένος, αριθμό, πτώση, φωνή, πρόσωπο ή έγκλιση θέλετε): αἰσθήσεις, ἔργα. 

 
(Μονάδες 6) 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

2η Θεματική Ενότητα - 6η Διδακτική Ενότητα (Β) 

 

 

Α. 

Σωστό: “Ζεὺς οὖν δείσας ….μὴ ἀπόλοιτο πᾶν”. 

Λάθος: “ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;” “Ἐπὶ πάντας,” ἔφη ὁ Ζεύς”. 

Σωστό: “καὶ νόμον γε θὲς … κτείνειν”. 

Λάθος: “ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς … μετεῖναι συμβουλῆς”. 

Σωστό: “ὅταν δὲ εἰς ….. ἰέναι καὶ σωφροσύνης”. 

 
...……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Β2. 

Ο Πρωταγόρας θεμελιώνει την συμμετοχική δημοκρατία της αθηναϊκής 

πολιτείας. Αυτό το κάνει ως εξής: 

Ο άνθρωπος άπαξ και γεννάται μέσα σε μία πολιτική κοινωνία, είναι ευ- 

νόητο ότι θα γαλουχηθεί με τις αρχές της δικαιοσύνης και της σωφροσύνης 

(αἰδὼς καὶ δίκη) από το ίδιο το κοινωνικό σύνολο, καθώς αποτελούν τις βά- 

σεις της συμβίωσης-συνύπαρξης. Από την στιγμή που κάθε πολίτης έχει “τὴν 

αἰδὼ καὶ τὴν δίκην” (κατ’ εξοχήν πολιτικές αρετές), αυτό σημαίνει πως μπο- 

ρεί να έχει υπεύθυνη άποψη για τα πολιτικά ζητήματα, πως είναι ώριμος και 

πως πρέπει αναγκαστικά να τού παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής του 

στο πολιτικό γίγνεσθαι, δηλαδή στις πολιτικές αποφάσεις, τόσο με τον λόγο 

όσο και με την έμπρακτη συμμετοχή του. 

Η “αἰδὼς” καὶ η “δίκη” αναπτύσσονται μέσα στην κοινωνική ζωή, μέσα 

σε μια συναλλαγή και συναναστροφή, και επομένως μόνο μέσα σε μια δημο- 

κρατική κοινωνία βρίσκουν την πλήρη έκφρασή τους. Δηλαδή οι δύο αυτές 

αρετές μόνο μέσα σε μία δημοκρατική κοινωνία θα μπορέσουν να πραγματω- 

θούν, να εξωτερικευτούν και να αναπτυχθούν. 

Επομένως, μέσα από την μυθική αφήγηση που επιβάλλει την καθολική και 

χωρίς εξαιρέσεις συμμετοχή των πολιτών στις δύο βασικές πολιτικές αρετές, 

ο Πρωταγόρας στην ουσία θεμελιώνει από θεωρητική άποψη την αθηναϊκή 



 

δημοκρατία. 

Ο Πρωταγόρας αφενός εξυμνεί στον μύθο τις τεχνικές γνώσεις και επι- 

δόσεις, τις οποίες θεωρεί προτέρημα του ανθρώπου σε σχέση με τα υπόλοι- 

πα ζώα (homo faber ο άνθρωπος), και αφετέρου θεωρεί πως λόγω τού ότι 

όλοι οι άνθρωποι γεννώνται μέσα σε πολιτικές κοινωνίες και γαλουχούνται 

με τις αρχές τῆς αἰδοῦς καὶ δίκης (δικαιοσύνης, σωφροσύνης), τις αρχές του 

πολίτη γενικά, τότε καλά κάνουν και συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων 

όλοι ανεξαιρέτως, καθώς είναι ώριμοι και υπεύθυνοι πολίτες και μπορούν να 

βοηθήσουν. 

Η δυνατότητα όλων να εκφέρουν άποψη για τα θέματα της πολιτικής 

στην εκκλησία του δήμου σήμαινε ότι η πολιτική δεν διδάσκεται κατά τον 

Σωκράτη, διαφορετικά, αν ήταν διδακτή, δεν θα μπορούσε να διατυπώσει κα- 

θένας γνώμη παρά μόνο - όπως υπονοείται - ο ειδικός. Σύμφωνα με τον Πρω- 

ταγόρα, το δικαίωμα να εκφέρουν όλοι άποψη είναι νόμιμο, αφού ἡ αἰδὼς καὶ 

ἡ δίκη είναι (δυνάμει) κτήμα όλων. Ο Πρωταγόρας εκφράζει μία αντιτεχνο- 

κρατική αντίληψη για την πολιτική, επιδοκιμάζει το αθηναϊκό πολίτευμα και 

ιδίως το δικαίωμα ισηγορίας. 

Ο Σωκράτης, όπως φαίνεται από το απόσπασμα, έχει αντίθετη άποψη. 

Δηλαδή, ο ίδιος ο Σωκράτης δεν ήταν τόσο ενθουσιασμένος από αυτήν την 

ανάμειξη των πάντων τόσο στην διατύπωση γνώμης, όσο και στην συμμε- 

τοχή τους στην λήψη αποφάσεων για τα κοινά. Παραδίδεται η ιστορία ότι, 

όταν ο Χαρμίδης τού εξομολογήθηκε πως διστάζει να παρουσιαστεί στην εκ- 

κλησία του Δήμου, επειδή φοβόταν να αντιμετωπίσει το πλήθος, ο Σωκράτης 

προσπάθησε να αποβάλει αυτούς τους φόβους του μιλώντας με μεγάλη υπο- 

τίμηση για τους ασήμαντους και αμαθείς επαγγελματίες από τους οποίους 

αποτελείται η εκκλησία του Δήμου. 

Επιδίωξη τελικά του Σωκράτη, ήταν η σωστή διδασκαλία της πολιτικής τέ- 

χνης. Ο ίδιος ομολογούσε ότι ήταν πολιτικός στον βαθμό που βοηθούσε τους 

άλλους να ασκήσουν την πολιτική κατά τρόπο επωφελή για το σύνολο των 

πολιτών. Δεν διαφωνούσε βέβαια ο Σωκράτης στον δημοκρατικό θεσμό της 

ισηγορίας, δηλαδή στο δικαίωμα λόγου πάντων των πολιτών στην Εκκλησία 

του δήμου, αλλά σκοπός του ήταν να μπορούν να μιλούν με την σιγουριά και 

την ευστοχία των ειδικών στα τεχνικά θέματα. 

Για τον Σωκράτη η πολιτική, όπως και η αρετή, είναι ή θα έπρεπε να εί- 

ναι επιστήμη, ένας κλάδος επιστημονικής γνώσης. Εκείνο που προσπαθούσε 

σε όλη του την ζωή ο Σωκράτης ήταν να απαλλαχθούν οι συμπολίτες του 

από την αλαζονεία της δοκησισοφίας τους και να αποκτήσουν επίγνωση της 

άγνοιάς τους. Μόνο όταν θα κατανοήσουν την άγνοιά τους θα μπορέσουν 



 

να αναλύσουν τα πολιτικά φαινόμενα, να συλλάβουν την ουσία τους, ύστερα 

να συνειδητοποιήσουν σταδιακά τα διάφορα πολιτικά προβλήματα σε όλο 

το βάθος και την πολυπλοκότητά τους, και στο τέλος να προχωρήσουν στην 

επίλυσή τους. 

 
Ο Πλάτωνας, πια, θεωρεί, αντίθετα και αυτός με τον Πρωταγόρα, ότι μόνο  

οι άνθρωποι οι πεπαιδευμένοι μπορούν να ασκήσουν την εξουσία και μόνο 

τότε οι κοινωνίες θα ευτυχήσουν, διότι οι φιλόσοφοι θα τούς οδηγήσουν στην 

θέαση τοῦ Ἀγαθοῦ, θα κυβερνήσουν αμερόληπτα και ανιδιοτελώς, θα έχουν 

σοφία και πρακτική δεξιότητα, ώστε να ευτυχήσει η κοινωνία. 

Και ο Πλάτωνας, σε αντίθεση με τον Πρωταγόρα, δεν θεωρεί κάτι το αξι- 

όλογο τις πρακτικές-τεχνικές γνώσεις, επιδόσεις. Υποστήριζε πως η απα- 

σχόληση κάποιου με ένα επάγγελμα τόν αποκλείει από την άσκηση εξουσί- 

ας. Διαχωρίζει την τεχνική νόηση από την καθαυτή νόηση. Γι αυτό και στην 

Πολιτεία του χωρίζει τους ανθρώπους σε τρεις τάξεις, όπου οι δημιουργοί 

αποκλείονται από την εξουσία και μάλιστα δεν τούς προσδίδει καμία αρετή. 

 
...……………………………………………………………………………………
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Β4β. 

- δίκην: Στο κείμενο με την σημασία “αίσθημα δικαιοσύνης”. 

Για τις πράξεις του συνελήφθη και θα γίνει δίκη. 

- δημιουργοί: Στο κείμενο με την σημασία “τεχνίτης ”. 

Ο ανθρωπισμός γίνεται δημιουργός πολιτισμού. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

5η Θεματική Ενότητα - 18η Διδακτική Ενότητα (Α) 

 

 

Α. 

Λάθος: “Τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ”. 

Λάθος: “Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ….πάντα δὲ πάντες.”. 

Σωστό: “ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος…δὲ κἂν ἀλήθειαν.”. 

Σωστό : “καὶ γίνεσθαι συνελθόντων, ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύ- 

ποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ αἰσθήσεις.”. 

 

 
Β1. 

Παρότι ο Αριστοτέλης γνώριζε την παρακμή της αθηναϊκής δημοκρατίας και 

επηρεάστηκε από την απαισιοδοξία του διδασκάλου του Πλάτωνα σχετικά με 

την ωριμότητα και το ήθος του πλήθους, ωστόσο προσχωρεί στην αισιόδοξη 

δημοκρατική παράδοση και χαρακτηρίζει τους πολλούς ικανότερους από 

τους λίγους να αποφαίνονται σε δημόσια θέματα. 

Τό κάνει όμως με κάποιες επιφυλάξεις […μάλλον να τήν ασκεί το πλήθος, 

…ίσως και κάποια αλήθεια, …είναι ενδεχόμενο να είναι καλύτεροι από εκεί- 

νους]. 

Τα πλεονεκτήματα: Το κάθε επιμέρους άτομο (πολίτης) μπορεί να μην 

είναι αξιόλογος άνθρωπος, ωστόσο ενωμένοι όλοι μαζί μπορεί σαν σύνολο 

να είναι καλύτεροι απ’ τους λίγους και άριστους∙ και αυτό γιατί ο καθένας 

διαθέτει ένα μόριο αρετής και φρόνησης και ενωμένοι όλοι μαζί γίνονται κάτι 

σαν ένας άνθρωπος, που διαθέτει αθροιστικά πολλαπλάσια δύναμη και ανά- 

λογη αρετή και εξυπνάδα. 

Τα παραδείγματα που στηρίζει την θέση του: 

α) Οι πολλοί που κυβερνούν το κράτος, διαθέτοντας ο καθένας από ένα 

μόριο αρετής και φρόνησης, μοιάζουν με τους συνδαιτυμόνες που συνεισφέ- 

ρουν ο καθένας ό,τι μπορεί για ένα “κοινό δείπνο”∙ αυτό το δείπνο είναι κα- 

λύτερο από εκείνο που θα γινόταν με τα έξοδα ενός μόνο ανθρώπου. [παρά- 

δειγμα σχετικό με τις υλικές απολαύσεις]. 

β) Ο αριθμός των πολλών όχι μόνο δεν παρασύρει τον Αριστοτέλη σε υπο- 

τίμηση της ωριμότητάς του και σε περιφρόνηση του κύρους της συλλογικής 

κρίσης τους, αλλά (και) χρησιμοποιείται και ως επιχείρημα να καταδειχτεί η 

υπεροχή τους σε σύγκριση με τον εκάστοτε ειδικό. 



 

Έτσι, μας λέει ότι ένα σύνολο ανθρώπων απαρτίζει, κατά κάποιον τρόπο, 

έναν «άνθρωπο», που διαθέτει μεγάλο αριθμό χεριών – ποδιών – αισθήσεων. 

Ταυτόχρονα, όμως, αυτός ο «άνθρωπος» συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό από 

ηθικές και πνευματικές ικανότητες. 

Το υποθετικό και παραστατικό παράδειγμα του ενός ανθρώπου με τα πολ- 

λά χέρια και πόδια (υπερφυσική δύναμη σωματική), με τις πολλές αισθήσεις 

και με την συσσωρευμένη αρετή και εξυπνάδα, εκφράζει την έννοια της δύνα- 

μης και της υπεροχής. Στην μυθολογία υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγμα- 

τα (Ερινύες, Εκατόγχειρες, Απόλλωνας των Λακεδαιμονίων). [παράδειγμα 

από την μυθολογία]. 

γ) Το τελευταίο παράδειγμα είναι σχετικό με την κρίση των δραματικών 

αγώνων στην αρχαία Αθήνα: Εκλέγονταν με κλήρο 10 κριτές, ο καθένας απ’ 

τους οποίους έγραφε την κρίση του σε πινακίδα∙ απ’ τις 10 πινακίδες διαλέ- 

γονταν οι 5 και με βάση τις κρίσεις αυτών προέκυπτε το τελικό αποτέλεσμα 

της κρίσης. Έτσι, η τελική κρίση εξέφραζε την γνώμη όλων των Αθηναίων 

θεατών. Έτσι βλέπουμε ότι ο Αριστοτέλης προχωρεί ακόμη περισσότερο: οι 

πολλοί, αθροίζοντας τις ικανότητές τους, είναι σε θέση να αποδειχτούν ανώ- 

τεροι από τον ειδικό (επαΐοντα), όχι μόνο σε θέματα πολιτικής ευθυκρισίας, 

αλλά και σε ειδικά θέματα, όπως η ποίηση και η μουσική. 

Εν τούτοις, ο Αριστοτέλης δεν δέχεται έτσι ανεπιφύλακτα την άσκηση 

εξουσίας από το πλήθος. 

Θεωρεί ότι κάθε άνθρωπος, ακόμα και αν δεν είναι κάτι αξιόλογο, πρέπει 

να διαθέτει έστω και λίγα στοιχεία αρετής, φρόνησης, εξυπνάδας. 

Επίσης, πρέπει ο καθένας μέσα στο πλήθος να διατηρεί την προσωπικό- 

τητά του, την ιδιοπροσωπία του και τις προσωπικές απόψεις και κρίσεις του, 

και εντέλει να τίς συνενώνει με των υπολοίπων. Δηλαδή, το πλήθος να μη 

λειτουργεί ως μάζα, στην οποία το κάθε άτομο έχει χάσει τις ικανότητες που 

διέθετε. 

Εν ολίγοις, τα άτομα που απαρτίζουν το πλήθος πρέπει να διατηρούν την 

ατομικότητά τους και το πλήθος να μη λειτουργεί ως ἀνδράποδον. 

 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….......................................................................................................................... 



Β3. 

Λάθος. 

Σωστό. 

Λάθος. 

Λάθος. 

Σωστό. 

 

Β4α. 

δόξειεν: δοκίμιο, δόγμα. 

ἀλήθειαν: λήθη, λαθραίος. 

συμφορητὰ: φορέας, δίφρος. 

κρίνουσιν: κριτική, κρίμα. 
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