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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΑΤΩΝ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 320d-321b5 

῏Ην γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητά δὲ γένη οὐκ ἦν. Επειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος 

ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν 

ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. Επειδὴ δ᾿ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ 

καὶ ᾿Επιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται 

᾿Επιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, «Νείμαντος δέ μου,» ἔφη, «ἐπίσκεψαι·» καὶ οὕτω πείσας νέμει. Νέμων 

δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, τοὺς δ᾿ ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσμει· τοὺς δὲ 

ὥπλιζε, τοῖς δ᾿ ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν᾿ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν. ῞Α 

μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἤ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν· ἅ δὲ ηὖξε 

μεγέθει, τῷδε αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν· καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν. Ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο 

εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη·ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἑπήρκεσε, 

πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννύς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶν καὶ στερεοῖς 

δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα, καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως 

ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία τε καὶ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ· καὶ ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, 

τὰ δὲ [θριξὶν καὶ] δὲρμασιν στερεοῖς καὶ ἀναίμοις. Τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας 

ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας· ἔστι δ᾿ οἷς 

ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν·καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ᾿ 

ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων. 

 

1.Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με λέξεις ή φράσεις της νέας 

ελληνικής στηριζόμενοι σε  στοιχεία από το κείμενο. 

 

- η ταχύτητα αντισταθμίζει ………………………………….. 

 

- τα φτερά ή η υπόγεια κατοικία αντισταθμίζουν ……………………………… 



- όσα έχουν μεγάλο σωματικό μέγεθος, …………………………………………. 

- για να αντιμετωπίζουν τις μεταβολές του καιρού, ……………………………….. 

 

- σε αυτά που γίνονται βορά άλλων ζώων δίνεται η δυνατότητα ………………………………… 

 

Μονάδες 10 

 

2. «Ἦν γάρ ποτε […] γῇ κεράννυται», «πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας»: Να αναλύσετε τη δημιουργία 

των θνητῶν γενῶν και την έννοια της  ὥρας όπως αυτές παρουσιάζονται στο παραπάνω 

απόσπασμα.  

Μονάδες 10 

3. «Προμηθέα δὲ παραιτεῖται ᾿Επιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, «Νείμαντος δέ μου,» ἔφη, «ἐπίσκεψαι·» 

καὶ οὕτω πείσας νέμει.» Να σχολιάσετε την αντιστροφή των  ρόλων των δύο Τιτάνων σχετικά 

με τη διανομή των δυνάμεων στα έμβια όντα .Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί; (Στην απάντησή 

σας να λάβετε υπ’ όψιν και την ετυμολογία των ονομάτων τους.) 

Μονάδες 10 

4. «Νέμων δὲ […] γένος ἀϊστωθείη»: Να αναπτύξετε τους τρόπους με τους οποίους ο Επιμηθέας 

επιχειρεί να εξισορροπήσει τις δυνάμεις των έμβιων όντων και να εξασφαλίσει την επιβίωσή 

τους, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο παραπάνω απόσπασμα.  

Μονάδες 10 

 

5. Για καθεμία από τις πέντε παρακάτω λέξεις να γράψετε μία περίοδο λόγου στα νέα 

ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο, 

βαθμό), θα χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: 

«γῇ» , «ἐπίσκεψαι» , «παραιτεῖται», «εὐλάβειαν», «ὥρας». 

Μονάδες 10 

 

6. Μεταφρασμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 320c  

«Αν λοιπόν μπορείς να μας αναλύσεις με τρόπο εναργέστερο γιατί η αρετή είναι διδακτή, μη 

μας αρνηθείς και κάνε το». «Όχι, Σωκράτη», είπε, «δεν θα σας αρνηθώ. Αλλά, τι προτιμάς από 

τα δύο; Να σας το αναλύσω με έναν μύθο, όπως κάνουν οι γεροντότεροι στους νέους, ή να 

αναπτύξω το ζήτημα σε μια διάλεξη;» Πολλοί από αυτούς που κάθονταν κοντά είπαν αμέσως 

να αναπτύξει το θέμα με όποιον από τους δύο τρόπους θέλει. «Εγώ νομίζω», είπε εκείνος, «πως 

είναι πιο χαριτωμένο να σας πω έναν μύθο».  

 

α. Για ποιους λόγους ο Πρωταγόρας επιλέγει τον μύθο προκειμένου να εκθέσει την άποψή 

του για την αρετή; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένες αναφορές στο 

παραπάνω μεταφρασμένο κείμενο. (μονάδες 4) 

 

 β. Κατά την αφήγηση του μύθου ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί ποικίλα εκφραστικά μέσα. Να 

εξηγήσετε πώς λειτουργούν στην αποτελεσματικότητα του μύθου ως μέσου διδασκαλίας, 

τεκμηριώνοντας την απάντησή σας με μία μεταφορά ,μία αντίθεση , το χιαστό σχήμα και μια 

προσωποποίηση  από το πρωτότυπο κείμενο. (μονάδες 6)  

 

Μονάδες 10 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αἰσχίνου Ἐπιστολὴ 3, 1-3 

Ο συγγραφέας της επιστολής αποδίδει την εξορία του σε πολιτικό καιροσκοπισμό των 

αντιπάλων του. 

Οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ὅσοι φεύγουσιν ἀδίκως, ἢ δέονται τῶν πολιτῶν ὅπως ἐπανέλθωσιν, ἢ 

διαμαρτόντες τούτου λοιδοροῦσι τὰς ἑαυτῶν πατρίδας, ὡς φαύλως αὐτοῖς προσφερομένας· 

ἐγὼ δὲ ἐπείπερ ἅπαξ ἀναξίως ὧν ἐπολιτευσάμην ἠτύχησα, καὶ κατηγορῶν ἄλλων αὐτὸς 

ἑάλων, ἄχθομαι μέν, ὥσπερ εἰκός ἐστιν, ἀγανακτῶ δὲ οὐδέν. Οὐ γὰρ οὕτως ἔγωγε ἠλίθιός 

εἰμι ὥστε, ἐξ ἧς πόλεως Θεμιστοκλῆς ὁ τὴν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας ἐξηλάθη, καὶ ὅπου 

Μιλτιάδης, ὅτι μικρὸν ὤφειλε τῷ δημοσίῳ, γέρων ὢν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἀπέθανε, ταύτῃ τῇ 

πόλει Αἰσχίνην τὸν Ἀτρομήτου φεύγοντα ἀγανακτεῖν οἴεσθαι δεῖν, εἴ τι τῶν εἰωθότων 

Ἀθήνησιν ἔπαθεν. 

Λεξιλόγιο: 

Διαμαρτάνω: κάνω λάθος, αποτυγχάνω 

λοιδορῶ: κακολογώ 

προσφέρομαι: συμπεριφέρομαι 

ἐξελαύνομαι: φεύγω, εξορίζομαι 

τὰ εἰωθότα: τα συνηθισμένα 

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα:″ Οἱ μὲν ἄλλοι… δὲ οὐδέν „. 

Μονάδες 10 

Β. Πώς αντιμετωπίζει την εξορία του ο συγγραφέας της επιστολής και γιατί αναφέρεται στα 

παραδείγματα του Μιλτιάδη και του Θεμιστοκλή ; 

Μονάδες 10 

Γ.1 Τὰς πατρίδας, πόλεως, γέρων, δεσμωτηρίῳ: Να γραφεί η γενική και δοτική του ενικού και 

του πληθυντικού αριθμού. 

Μονάδες 5 



Γ.2 Ἐπανέλθωσι, ἀπέθανε : Να αντικατασταθούν εγκλιτικά στο β’ ενικό του αορίστου β’ 

και να γραφεί το απαρέμφατο και η μετοχή. 

Μονάδες 5 

Δ.1 Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: 

πάντες, τῶν πολιτῶν, φαύλως, ἠλίθιος , ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τῶν εἰωθότων. 

Μονάδες 6 

Δ.2 Να αναγνωριστούν οι ακόλουθες δευτερεύουσες προτάσεις:  

″ ὅπως ἐπανέλθωσιν „ ,″ ὅτι μικρὸν ὤφειλε τῷ δημοσίῳ „. ( είδος, εισαγωγή, εκφορά, 

συντακτικός ρόλος ) 

Μονάδες 4 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


