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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῡ 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 τοῡ 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. 
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.  
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1.  Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς … ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι 
καὶ ἀγάλματα θεῶν˙˙» 

Μονάδες 10 
2. «Ἐπειδή ο άνθρωπος μετέσχε θείας μοίρας»: Πώς σχετίζεται η παραπάνω φράση του 
Πρωταγόρα με το δώρο της φωτιάς του Προμηθέα; 

Μονάδες 10 
3. Πώς δικαιολογείται ένας αγνωστικιστής, ο Πρωταγόρας, να κάνει στο έργο του αναφορά 
στους θεούς; 

Μονάδες 10 
4. Στηριζόμενοι στο παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα να παρουσιάσετε τη θέση, το 
επιχείρημα και τη συλλογιστική πορεία  του Σωκράτη σχετικά με τη διδασκαλία της πολιτικής  
αρετής. 

Μονάδες 10 
 



Μάλιστα, ωραία τέχνη να κατέχεις λοιπόν, αν βέβαια την κατέχεις πραγματικά", είπα εγώ. 
"Εγώ πάντως, θα σου πω αυτό που σκέφτομαι. Γιατί εγώ δεν θεωρούσα, Πρωταγόρα, πως αυτό 
είναι κάτι που διδάσκεται. Αφού όμως το λες εσύ, εγώ δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Αλλά το 
σωστό εκ μέρους μου είναι να πω για ποιο λόγο νομίζω πως δεν πρόκειται για κάτι που 
διδάσκεται και γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να το μεταδώσουν σε άλλους ανθρώπους. Εγώ 
λοιπόν θεωρώ, όπως και οι άλλοι Έλληνες, πως οι Αθηναίοι είναι σοφοί. Και βλέπω ότι, όποτε 
συγκεντρωνόμαστε στην εκκλησία του δήμου, όταν η πόλη πρόκειται να εκτελέσει κάποιο έργο 
οικοδομικό, καλούμε τους οικοδόμους ως συμβούλους στην οικοδομία, κι όταν πάλι πρόκειται 
για ναυπηγικό έργο, καλούμε τους ναυπηγούς, και με τον ίδιο τρόπο πράττουμε όταν πρόκειται 
για όλα τα αντίστοιχα έργα, για όσα δηλαδή θεωρείται πως είναι διδακτά και μπορεί κάποιος 
να τα μάθει με κατάλληλα μαθήματα. Εάν επιχειρήσει δε κάποιος άλλος να δώσει τη 
συμβουλή του στον δήμο, κάποιος που οι άνθρωποι δεν τον θεωρούν τεχνίτη σχετικό, η 
συνέλευση δεν τον αποδέχεται, ακόμα κι αν είναι και ωραίος και πλούσιος και από μεγάλη 
οικογένεια. Αντίθετα, τον κοροϊδεύουν και του φωνάζουν, μέχρι αυτός που τόλμησε να μιλήσει 
να φύγει μόνος του τρομοκρατημένος ή μέχρι να τον σύρουν οι τοξότες και να τον βγάλουν 
σηκωτό, με διαταγή των πρυτάνεων. Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν [οι Αθηναίοι] ότι 
εξαρτώνται από κάποια συγκεκριμένη τεχνογνωσία, έτσι ενεργούν. Όταν όμως πρέπει να 
αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της πόλεως, σηκώνεται και δίνει τις 
συμβουλές του γι' αυτό εξίσου και ο οικοδόμος, και ο σιδεράς, και ο έμπορος ή ο ναυτικός, και 
ο πλούσιος, και ο φτωχός, και αυτός που είναι από μεγάλο γένος, και αυτός που δεν είναι από 
κάποια γενιά σπουδαία. Και κανένας δεν τους ψέγει γι' αυτό, όπως τους προηγούμενους: γιατί 
εσύ, χωρίς να έχεις διδαχτεί από πουθενά αυτό το πράγμα και χωρίς να έχεις δάσκαλο σ' αυτό 
το θέμα, θέλεις τώρα να δώσεις και συμβουλές. Άρα, είναι προφανές πως δεν θεωρούν ότι το 
πράγμα αυτό είναι κάτι που διδάσκεται. 

 
4. 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 
5. Με ποιες λέξεις του κειμένου συνδέονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις: ανακωχή, 
βάθρο, πανωλεθρία, εργασία, απότοκο. 

 Μονάδες 10 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά Δ’ 2 1-4 
Ο Αγησίλαος κατάφερε να εισβάλει στη Μικρή Φρυγία, όπου προκάλεσε δυσχέρειες στο 

σατράπη της, τον Φαρνάβαζο. Λόγω όμως της απειλής του αντισπαρτιατικού συνασπισμού 
στην Ελλάδα, δεν θα προλάβει να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του για διείσδυση στα βάθη 

της Μ. Ασίας. 
Οἱ δέ Λακεδαιμόνιοι, ἐπεὶ σαφῶς ᾔσθοντο τὰ τε χρήματα ἐληλυθότα εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰς 
μεγίστας πόλεις συνεστηκυίας ἐπὶ πολέμῳ πρὸς αὐτούς, ἐν κυνδύνῳ τε τήν πόλιν ἐνόμισαν καὶ 
στρατεύειν ἀναγκαῖον ἡγήσαντο εἶναι. Καὶ αὐτοὶ μέν ταῦτα παρεσκευάζοντο, εὐθύς δέ καὶ ἐπί 
τόν Ἀγησίλαον πέμπουσιν Ἐπικυδίδαν. Ὁ δ’ ἐπεί ἀφίκετο, τὰ τε ἄλλα διηγεῖτο ὡς ἔχοι καὶ ὅτι 
ἡ πόλις ἐπιστέλλοι αὐτοῖς βοηθεῖν ὡς τάχιστα τῇ πατρίδι. Ὁ δ’ Ἀγησίλαος ἐπεί ἤκουσε, 
χαλεπῶς μὲν ἤνεγκε, ἐνθυμούμενος καὶ οἵων τιμῶν καὶ οἵων ἐλπίδων ἀποστεροῖτο, ὅμως δὲ 
συγκαλέσας τοὺς συμμάχους ἐδήλωσε τά ὑπὸ τᾶς πόλεως παραγγελλόμενα καὶ εἶπεν ὅτι 
ἀναγκαῖον εἴη βοηθεῖν τῇ πατρίδι. 
 
Λεξιλόγιο: 
συνίσταμαι ἐπὶ πολέμῳ προς τινα= συνασπίζομαι με σκοπό τον πόλεμο εναντίον κάπου  
ἐπιστέλλω τινί  + τελ. απαρέμφατο= διατάζω κάποιον να… 
 
Α] Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Μονάδες 20 
 
Β] Ποια ήταν η διαταγή που μετέφερε ο Επικυδίδας και ποια η αντίδραση του Αγησιλάου; 

Μονάδες 10 
 

Γ] Γραμματική: 
Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 
τὰ χρήματα (δοτική πληθυντικού): 
τὰς πόλεις (αιτιατική ενικού): 
τῇ πατρίδι (κλητική ενικού): 
τιμῶν (δοτική ενικού): 
ἐλπίδων (αιτιατική πληθυντικού): 
ᾔσθοντο (β’ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου): 
παρεσκευάζοντο (γ’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου της ίδιας φωνής): 
πέμπουσι (απαρέμφατο παρακειμένου): 



βοηθεῖν (γ’ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα): 
ἐδήλωσε (β’ ενικό οριστικής ενεστώτα): 

Μονάδες 10 
 

Δ] Συντακτικό: 
1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: ἐληλυθότα, ἐν κινδύνῳ, στρατεύειν, 
συγκαλέσας, ὑπὸ τῆς πόλεως, τῇ πατρίδι. 

Μονάδες 6 
 
2. «Ὁ δ’ ἐπεὶ ἀφίκετο…τῇ πατρίδι»: Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του 
χωρίου, να δηλωθεί ο συντακτικός τους ρόλος και να δικαιολογηθεί η εκφορά τους. 

Μονάδες 4 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 

 

 


