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Α) Κείμενο:  

 ῏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.  

 

B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1) Να μεταφράσετε το απόσπασμα : «Επειδὴ δὲ καὶ …καὶ τἆλλα  οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν.» 

Μονάδες 10 

 

2) «Ἦν γάρ ποτε χρόνος»: Να σχολιάσετε τη φράση ως προς το περιεχόμενο(8 μονάδες)  και 

τη λειτουργία της στη δομή του λόγου (2 μονάδες) . 

 

Μονάδες 10 

 



3) «Νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν … καὶ ἀναίμοις.» Με ποιους τρόπους ο Επιμηθέας διανέμει τις 

δυνάμεις  στα έμβια όντα και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί η διανομή;  

Μονάδες 10 

 

4) 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 

τουςάνδρες ἀγαθούς πολίτες". 

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

Μονάδες 10 

 

5) Τι γνωρίζετε για τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη; 

Μονάδες 10 

 

6)  Να εντοπίσετε από το πρωτότυπο κείμενο που σας δίνεται λέξεις της αρχαίας ελληνικής 

που συγγενεύουν ετυμολογικά με τις παρακάτω λέξεις: ουσία,  μοίρα, γεωγραφία, 

τυποποίηση, νηπιαγωγός, μέλλον, σύνταξη, προφήτης, πιθανός, σχέση. 

Μονάδες 10 

Καλή επιτυχία!!! 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ξενοφῶν Ἑλληνικά 5, 1, 16-17 

Ο στρατηγός καλεί τους στρατιώτες του να πολεμήσουν γενναία για να απολαύσουν τα 

αγαθά της νίκης. 

 

Καὶ ἡ πόλις δέ τοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἡ ἡμετέρα, ἥ δοκεῖ εὐδαίμων εἶναι, εὖ ἴστε ὅτι 

τἀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ ἐκτήσατο οὐ ῥαθυμοῦσα, ἀλλὰ ἐθέλουσα καὶ πονεῖν καὶ κινδυνεύειν, 

ὁπότε δέοι. Καὶ ὑμεῖς οὖν ἦτε μὲν καὶ πρότερον, ὡς ἐγὼ οἶδα, ἄνδρες ἀγαθοί˙ νῦν δὲ 

πειρᾶσθαι χρὴ ἔτι ἀμείνους γίγνεσθαι, ἵν’ ἡδέως μὲν συμπονῶμεν, ἡδέως δὲ 

συνευδαιμονῶμεν. Τί γὰρ ἥδιον ἤ μηδένα ἀνθρώπων κολακεύειν μήτε Ἕλληνα μήτε 

βάρβαρον ἕνεκα μισθοῦ, ἀλλ’ ἑαυτοῖς ἱκανοὺς εἶναι τὰ ἐπιτήδεια πορίζεσθαι, καὶ ταῦτα 

ὅθενπερ κάλλιστον; 

 

Λεξιλόγιο: 

τοι= πράγματι 

ἡδέως – ἥδιον – ἥδιστα= με ευχαρίστηση 

καὶ ταῦτα= και μάλιστα 

ὅθενπερ= απ’ όπου 

 

Α] Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Μονάδες 20 

 

Β] Γραμματική 

1) Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

ἡ πόλις (γενική πληθυντικού): 

ὦ ἄνδρες στρατιῶται (αιτιατική ενικού): 

ἀνθρώπων (δοτική ενικού): 

μισθοῦ (δοτική πληθυντικού): 

τὰ ἐπιτήδεια (γενική ενικού): 

Μονάδες 5 

2) ἦτε: Να γραφεί το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων του Ενεστώτα. Επίσης να γράψετε το 

απαρέμφατο και τη μετοχή του Ενεστώτα. Να κλιθεί η Οριστική του Μέλλοντα. 

Μονάδες 5 

 



Γ] Συντακτικό 

Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: στρατιῶται, ἥ, εὐδαίμων, πονεῖν, 

πρότερον, πειρᾶσθαι, ἡδέως, ἀνθρώπων, ἕνεκα μισθοῦ, τὰ ἐπιτήδεια. 

Μονάδες 10 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


