
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 
Α) Κείμενο:  
Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ 
ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει ὅ,τι χρήσαιτο. 
ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα 
ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ 
ἄοπλον· ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει  καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. 
Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου 
καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί ―ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ 
χρησίμην γενέσθαι― καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. Τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν 
ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. Τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς 
μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν ―πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς 
φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν― εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ 
ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ 
τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου 
γίγνεται, Προμηθέα δὲ δι’ Ἐπιμηθέα ὕστερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλθεν. 
 
Παρατηρήσεις:  
1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα : «· λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον … ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί.»   

Μονάδες 10 
 

2.  Ο Προμηθέας αφού έκανε επιθεώρηση στη διανομή του Επιμηθέα διαπίστωσε ότι ο 
άνθρωπος έχει μείνει χωρίς εφόδια.   
(α) Ποιες ατέλειες παρουσίαζε ο άνθρωπος, σύμφωνα με το μύθο;   

Μονάδες 10 
 

(β) Αφού ορίσετε τις έννοιες  «ἔντεχνος σοφία» και  «ἔμπυρος τέχνη» να αναφερθείτε στη 
σημασία που έχουν τα προμηθεϊκά   αυτά δώρα στην εξέλιξη του ανθρώπινου γένους.  

Μονάδες 10 
 

3. Στηριζόμενοι στο παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα να παρουσιάσετε το περιεχόμενο 
της «εὐβουλίας» σύμφωνα με τον Πρωταγόρα. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του τρόπου 
ζωής των Αθηναίων πολιτών; 



 "Το μάθημα [το οποίο διδάσκω] είναι η εὐβουλία, η σωστή σκέψη και λήψη αποφάσεων 
τόσο για τα θέματα που αφορούν τα οἰκεῖα, την ιδιωτική ζωή, πώς δηλαδή να διευθετεί κανείς 
με τον καλύτερο τρόπο τα ζητήματα του οἴκου του, όσο και για τα θέματα που αφορούν την 
πόλη, ώστε να είναι κανείς όσο γίνεται πιο ικανός να πράξει και να μιλήσει για τα πολιτικά 
θέματα" 
 "Άραγε", είπα εγώ [δηλ. ο Σωκράτης, που αφηγείται τη συζήτησή του με τον Πρωταγόρα 
σε τρίτο φίλο του], "παρακολουθώ σωστά τα λεγόμενά σου; Γιατί απ' ό,τι καταλαβαίνω, μιλάς 
για την πολιτική τέχνη και εννοείς πως αναλαμβάνεις να κάνεις τους 
άνδρες ἀγαθούς πολίτες". 

"Αυτό ακριβώς, Σωκράτη", είπε, "είναι το μάθημα που ισχυρίζομαι πως διδάσκω" 
Μονάδες 10 

 
4. Να δώσετε για κάθε θέμα του ρήματος «ἔχω» παράγωγα ουσιαστικά (απλά ή σύνθετα) στα 
νέα ελληνικά: 
εχ-:  
σχ-: 
οχ-: 
-ούχος: 
-ουχία: 
-ωχ-: 

Μονάδες 10 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 
  



 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
Θουκυδίδου Ἱστορίαι Γ’ 56 

 
Οι Πλαταιείς απευθυνόμενοι στους Σπαρτιάτες ζητούν να τους αντιμετωπίσουν με δίκαιο και 

αντικειμενικό τρόπο και να μην επηρεάζονται από συμφεροντολογικές βλέψεις. Πρέπει οι 
Σπαρτιάτες να θυμηθούν τον πραγματικό ρόλο των Θηβαίων και τις αδικίες που έχουν 

διαπράξει. 
 

 Θηβαῖοι δὲ πολλά μέν καὶ ἄλλα ἡμᾶς ἠδίκησαν, τό δέ τελευταῖον αὐτοί ξύνιστε, δι’ ὅπερ 
καὶ τά δὲ πάσχομεν. Πόλιν γὰρ αὐτοὺς τὴν ἡμετέραν καταλαμβάνοντας ἐν σπονδαῖς καὶ 
προσέτι ἱερομηνίᾳ ὀρθῶς τε ἐτιμωρησάμεθα κατὰ τὸν πᾶσι νόμον καθεστῶτα, τὸν ἐπίοντα 
πολέμιον ὅσιον εἶναι ἀμύνεσθαι, καὶ νῦν οὐκ ἄν εἰκότως δι’ αὐτοὺς βλαπτοίμεθα. Εἰ γὰρ τῷ 
αὐτίκα χρησίμῳ ὑμῶν τε καὶ ἐκείνων πολεμίῳ τὸ δίκαιον λήψεσθε, τοῦ μὲν ὀρθοῦ φανεῖσθε 
οὐκ ἀληθεῖς κριταὶ ὄντες, τὸ δὲ ξυμφέρον μᾶλλον θεραπεύοντες. 
 
Λεξιλόγιο: 
ἱερομηνία= γιορτινή ημέρα 
ὅσιον ἐστι= είναι θεμιτό 
λαμβάνω τὸ δίκαιον= ερμηνεύω το δίκαιο 
αὐτίκα= αμέσως 
 
Α] Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Μονάδες 20 
 
Β] Για ποιο λόγο κατηγορούν οι Πλαταιείς τους Θηβαίους και τι ακριβώς ζητούν από τους 
Σπαρτιάτες; 

Μονάδες 10 
 

Γ] Γραμματική 
Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 
πόλιν (αιτιατική πληθυντικού): 
σπονδαῖς (γενική πληθυντικού): 
πολέμιον (δοτική ενικού): 
νόμον (δοτική πληθυντικού): 
κριταὶ (γενική ενικού): 



ἠδίκησαν (γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα την ίδια φωνή): 
πάσχομεν (β’ ενικό υποτακτικής αορίστου β’): 
καταλαμβάνοντας (β΄ενικό προστακτικής αορίστου β΄στην ίδια φωνή): 
ἀμύνεσθαι (α’ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή): 
βλαπτοίμεθα (β’ ενικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή): 

Μονάδες 10 
 

Δ] Συντακτικό 
1. Να αναγνωριστούν οι ακόλουθοι τύποι: πολλὰ, ἡμᾶς, τὴν ἡμετέραν, εἰκότως, δι’ αὐτοὺς, 
κριταὶ, ὄντες. 

Μονάδες 7 
 

2. εἰ γὰρ τῷ αὐτίκα…θεραπεύοντες: Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (υπόθεση-
απόδοση-είδος) και να τον μετατρέψετε στο προσδοκώμενο. 

Μονάδες 3 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 

 

 

 

 


