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Διδαγμένο κείμενο 
 
Α1. 1. β / 2. β / 3. α / 4. β / 5. α 
 
β) 1. «Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι» 
2. «τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ’ ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν’ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς 
σωτηρίαν» 
3. «Ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν» 
4. «τοῖς δ’ ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων» 
5. «πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶν καὶ στερεοῖς 
δέρμασιν» 

 
Β1. Με τη λέξη «χρόνος» ο σοφιστής αναφέρεται στην αρχή της δημιουργίας στο σημείο δηλαδή 
που ακολουθεί τη θεογονία, τη γέννηση των θεών. Αντίθετα από τον Ησίοδο που αναφέρεται 
στην δημιουργία των ανθρώπων μετά τη δημιουργία των θεών χωρίς όμως να εξηγεί πώς 
πλάστηκαν και από ποιον (θεοκεντρική προσέγγιση), ο Πρωταγόρας μεταφέρει το κέντρο του 
ενδιαφέροντος στον άνθρωπο (ανθρωποκεντρική προσέγγιση). 
 Η φράση αυτή αποτελεί μια κλασική αρχή αφήγησης μύθων που επιβεβαιώνει τον 
μυθικό χαρακτήρα της αφήγησης. Χαρακτηριστικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν το 
συγκεκριμένο ύφος αποτελούν: η εναλλαγή του ευθέος και πλαγίου λόγου («νείμαντος δ’ ἐμοῦ, 
ἔφη, ἐπίσκεψαι»)  καθώς και η παρατακτική σύνδεση των προτάσεων χωρίς μακρές και 
πολύπλοκες περιόδους όπου μάλιστα κυριαρχεί η αντιθετική σύνδεση ( μὲν, δὲ) και το πλήθος 
των αντιθετικών ζευγών (τοῖς μὲν … ἄλλοις δὲ, τοῖς μὲν … τοῖς δὲ). 

 
Β2. Ο Προμηθέας και ο Επιμηθέας ήταν Τιτάνες, γιοι του Ιαπετού και της Ωκεανίδας Κλυμένης. 
Αφού λοιπόν, οι θεοί έπλασαν την εξωτερική μορφή των έμβιων όντων ανέθεσαν στους δύο 
Τιτάνες την κατανομή των ιδιοτήτων. Φαίνεται πως τόσο ο Προμηθέας όσο και ο Επιμηθέας 
αποτελούν τα εκτελεστικά όργανα της νομοτέλειας που συμβολίζει ο Δίας. Ύστερα από τη 
διαταγή των θεών, ο Επιμηθέας ζητά από τον Προμηθέα να κάνει ο ίδιος την διανομή. Κομβικό 
σημείο στην εξέλιξη του μύθου αποτελεί αυτή η αντιστροφή των ρόλων που εξυπηρετεί άριστα 
την οικονομία του μύθου. Από τα ίδια βέβαια τα ονόματα των Τιτάνων: Προμηθέας 
(πρὸ+μῆτις), Επιμηθέας (ἐπι+μῆδος) αντιλαμβανόμαστε ότι η εξέλιξη αυτής της αντιστροφής 



ρόλων δεν θα είχε θετικές συνέπειες. Καθώς ο Προμηθέας είναι ο προνοητικός, ο συνετός, ο 
διορατικός, ενώ αντίθετα ο Επιμηθέας χαρακτηρίζεται ως απερίσκεπτος και επιπόλαιος. Ο 
Επιμηθέας χαρακτηρίζεται ἁμαρτίνοος και ὀψίνοος, ενώ ο Προμηθέας αἰολόμητις. 

 
Β3. Προκειμένου να υπάρξει μέριμνα να μη χαθεί κάποιο γένος ο Επιμηθέας εφοδιάζει τα 
έμβια όντα  
α. με ιδιότητες, όπλα και δυνάμεις ώστε να μπορούν να προφυλαχθούν.  
β. Με κατάλληλα μέσα προστασίας για τις εποχές του έτους. 
γ. Με ποικιλία στη διατροφή για να μπορούν να επιβιώσουν. 
δ. Με πολυγονία για να διασφαλιστεί η διαιώνιση του είδους. Συγκεκριμένα έδωσε πολυγονία 
στα φυτοφάγα, ενώ στα σαρκοβόρα ολιγονία (δηλαδή μικρή γονιμότητα).  

Έτσι πετυχαίνει να εξασφαλίσει την ύπαρξη και διαιώνιση κάθε είδους αλλά και την 
ισορροπία του οικοσυστήματος. Τα έμβια όντα λοιπόν, εφοδιασμένα με αυτές τις ιδιότητες 
καταφέρνουν να ανταποκριθούν και να εκπληρώσουν τη θεωρία της εξέλιξης όπως 
διατυπώθηκε από το Δαρβίνο. Πιο συγκεκριμένα κάθε ζωντανός οργανισμός αναπτύσσει 
εκείνες τις ιδιότητες που τον βοηθούν να επιβιώσει ή δημιουργεί νέες με στόχο την 
προσαρμογή στο περιβάλλον αποβλέποντας στη διαιώνιση του είδους του.  
Έτσι και ο Πρωταγόρας περιγράφει τον Επιμηθέα να εφοδιάζει τα έμβια όντα με τις δυνάμεις 
εκείνες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της φύσης και ιδιαίτερα τις μεταβολές 
του καιρού από τον Δία. 
Ταυτόχρονα, πετυχαίνει την ισορροπία στη φύση καθώς με την εξισορρόπηση των ιδιοτήτων 
σύμφωνα με την αρχή της αναπλήρωσης, κάθε μειονέκτημα που υπάρχει σε κάθε έμβιο ον 
αναπληρώνεται από μια ισχυρή ικανότητα ως αντιστάθμισμα. Επικρατεί, καταληκτικά, η αρχή 
της σκοπιμότητας καθώς τα έμβια όντα προικίζονται με ιδιότητες που εξηγούνται από το 
σκοπό για τον οποίο πλάστηκαν να φέρουν σε πέρας, εκπληρώνοντας την τελεολογική 
αντίληψη που διέπει τη φύση. 

 
Β4. μόριο – εἰμαρμένος – μερίδα 
άγημα – ἄγειν – αγωγή 
αυτόνομος – νέμων – νομή 
ωροσκόπιο – ὥρας – ωράριο 
συνάφεια – προσῆψε - αφή 

 
Β5. Σύμφωνα με τον προσωκρατικό Εμπεδοκλή η δημιουργία των όντων προήλθε από τα 
τέσσερα στοιχεία: τη φωτιά, το νερό, το χώμα και τον αέρα που αποκαλούνται ριζώματα. Ήταν 
άλλωστε διαδεδομένη από την αρχαιότητα η θεωρία για τα τέσσερα στοιχεία (γῆ, πῦρ, ἀήρ, 
ὕδωρ) από την ανάμειξη των οποίων σε ποικίλες αναλογίες απαρτίζονται και 
μετασχηματίζονται όλα τα υλικά πράγματα. Πίστευε πως τίποτε δεν δημιουργείται από το 
μηδέν και τίποτα δεν καταλήγει στο μηδέν. Άρα όλα τα θνητά όντα προέρχονται από τα 
τέσσερα στοιχεία και καταλήγουν σε αυτά. Ο Εμπεδοκλής αναφέρεται σε δύο δυνάμεις που 
χωρίζουν και ενώνουν αντίστοιχα τα τέσσερα στοιχεία˙ πρόκειται για τη Έχθρα και τη 
Φιλότητα. Έτσι διαγράφεται ένας κύκλος αέναης νομοτελιεακής εναλλαγής. Ανάλογα με τον 
Εμπεδοκλή και ο Πρωταγόρας φαίνεται ότι επηρεασμένος αναφέρεται στα στοιχεία (φωτιά – 
χώμα) και σε όσα αναμειγνύονται με αυτά (νερό – αέρας) τα οποία δεν κατονομάζει. 
 
 
 



Γ. Αδίδακτο κείμενο 
 
Γ1. Εγώ λοιπόν, άνδρες Αθηναίοι, όταν άκουγα πιο παλιά από την μια θαύμαζα αυτή την πόλη 
επειδή άκουγα ότι όλοι και όσοι αδικούνταν και όσοι φοβούνταν καταφεύγοντας εδώ 
πετύχαιναν προστασίας. Τώρα δεν ακούω πια (αυτό), αλλά καθώς ο ίδιος είμαι παρών βλέπω 
και τους πολύ φημισμένους Λακεδαιμονίους και μαζί μ’ αυτούς τους πολύ πιστούς φίλους τους 
να έχουν έρθει σε εσάς και να σας παρακαλούν να τους βοηθήσετε. 

 
Γ2. Το κατόρθωμα στο οποίο αναφέρεται ο ομιλητής σχετίζεται με το γεγονός ότι οι Αθηναίοι 
δεν επέτρεψαν να μείνουν άταφοι οι Αργείοι νεκροί στη Θήβα, αλλά παρενέβησαν και τους 
έθαψαν με τις δέουσες τιμές. Το ίδιο πρέπει και οι τωρινοί Αθηναίοι να κάνουν δηλαδή να 
παρέμβουν και να μην αφήσουν τους Θηβαίους μήτε να ταπεινώσουν μήτε να εξολοθρεύσουν 
τους Λακεδαιμονίους. 

 
Γ3. α) ἀνδρός Ἀθηναίου – ἀνδρῶν Ἀθηναίων 
τῆς πόλεως – τῶν πόλεων 
φίλου – φίλων 
ἐπικουρίας – ἐπικουρῖων 
προγόνου – προγόνων 

 
β)  πείθουσι 
 ἔπειθον 
 πείσουσι 
 ἔπεισαν 
 πεπείκασι 
 ἐπεπείκεσαν  
  
ἔπεισαν – πείσωσι – πείσαιεν / ειαν – πεισάντων / πεισάτωσαν 

 
 

Γ4. ὦ ἄνδρες= κλητική προσφώνηση 
τυγχάνειν= αντικείμενο στο ἤκουον, ειδικό απαρέμφατο 
ἐπικουρίας= αντικείμενο στο τυγχάνειν 
αὐτῶν= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός γενική κτητική στο φίλους  
πρὸς ὑμᾶς= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός κατεύθυνσης στο ἥκοντας 
δεομένους= κατηγορηματική μτχ. αναφέρεται στα αντικείμενα του ὁρῶ (Λακεδαιμονίους – 
φίλους) 
τότε= επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου στο ἔπεισαν 
ἐπὶ τῇ Καδμείᾳ= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός στάσης σε τόποι στο οὐκ εἴασαν 
ἀτάφους= κατηγορούμενο στο τοὺς τελευτήσαντας 
Λακεδαιμονίων= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο τοῦς 
ζῶντας. 
 


