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Διδαγμένο κείμενο 
Πλάτων – Πρωταγόρας 320d – 321b5 

Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν. Ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος 
ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν 
ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. Ἐπειδὴ δ’ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ 
καὶ Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται 
Ἐπιμηθεὺς 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. Ἃ 
μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν· ἃ 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 ἐπήρκεσε, 
πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς 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] δέρμασιν 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. 
 
Α1. α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
1. α) Ο Προμηθέας παρακάλεσε τον Επιμηθέα να κάνει ο ίδιος τη μοιρασιά. 
β) Ο Επιμηθέας παρακάλεσε τον Προμηθέα να κάνει ο ίδιος τη μοιρασιά. 
 
2. α) Όλα τα ζώα είχαν όπλα. 
β) Κάποια ζώα είχαν οργανισμό χωρίς όπλα. 
 
3. α) Τα μικρόσωμα ζώα σώζονταν χάρη στα φτερά τους ή στην υπόγεια κατοικία τους. 
β) Τα μικρόσωμα ζώα σώζονταν χάρη στην ταχύτητά τους. 
 
4. α) Τα ζώα που τρέφονταν με ρίζες είχαν μικρή γονιμότητα. 
β) Τα ζώα που τρέφονταν με ρίζες είχαν μεγάλη γονιμότητα. 
 
5. α) Για τις καιρικές μεταβολές τα έντυνε με πυκνά τριχώματα και στέρεα δέρματα. 
β) Για τις καιρικές μεταβολές του καιρού έδινε σε άλλα οπλές και δέρματα στερεά και άναιμα. 
 



β) Για καθεμιά από τις απαντήσεις που επιλέξετε να γράψετε το απόσπασμα του αρχαίου 
κειμένου που το επιβεβαιώνει. 

Μονάδες 10 
 

Β1. «Ἦν γάρ ποτε χρόνος»: Ποια η λειτουργία της φράσης στην αρχή του μύθου και ποιο ύφος 
προσδίδει; Να βρείτε άλλα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα μέσα από το κείμενο που 
τεκμηριώνουν τον συγκεκριμένο χαρακτήρα της αφήγησης. 

Μονάδες 10 
 

Β2. Ποια είναι η σχέση μεταξύ Προμηθέα και Επιμηθέα; Ποια είναι η σχέση που έχουν με τους 
θεούς; 

Μονάδες 10 
 

Β3. Ερμηνεύοντας την κατανομή των ιδιοτήτων στα ζώα από τον Επιμηθέα σε ποια 
συμπεράσματα συνάγετε; Πώς ο πρωταγόρειος μύθος ερμηνεύει τελεολογικά το νόμο της 
αναπλήρωσης; 

Μονάδες 10 
 

Β4. Να βρεθούν στο πρωτότυπο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις ακόλουθες: μόριο, 
άγημα, αυτόνομος, ωροσκόπιο, συνάφεια. Στη συνέχεια να δώσετε ένα ακόμα παράγωγο 
ουσιαστικό ή επίθετο από τις λέξεις της αρχαίας ελληνικής. 

Μονάδες 10 
 

Β5. Παράλληλο κείμενο 
Αφού μελετήσετε το απόσπασμα «Ἦν γάρ ποτε … κεράννυται» και το παρακάτω κείμενο να 
επισημάνετε την επίδραση του Εμπεδοκλή στη σκέψη του Πρωταγόρα. 
 
Για την αρχή του σύμπαντος ο Εμπεδοκλής αρνείται επίσης τη θεωρία του Παρμενίδη για το 
αναλλοίωτο των πραγμάτων και διδάσκει πως η γη, το νερό, ο αέρας και η φωτιά, τα τέσσερα 
βασικά στοιχεία, διαρκώς αναμειγνύονται και διαχωρίζονται δημιουργώντας, με τη συνεχή 
αλλαγή τους, την ποικιλία του σύμπαντος. Η διαρκής αυτή ένωση και διάσπαση προκαλείται 
από την παρέμβαση δύο μεγάλων αντίθετων δυνάμεων, της Φιλίας (Αγάπης) και του Νείκους 
(Εχθρότητας). 
 
 
Γ. Αδίδακτο κείμενο 

Ἑλληνικά τοῦ Ξενοφώντα, 6, 5 45-46 
Στη διάρκεια του κινδύνου που απείλησε τη Σπάρτη, όταν οι Θηβαίοι με το στρατό τους 
πλησίασαν έξω απ’ αυτήν, έφτασαν στην Αθήνα αντιπρόσωποι των Σπαρτιατών και των 
άλλων Πελοποννησίων, για να ζητήσουν βοήθεια. Το απόσπασμα αποτελεί μέρος από τον 
λόγο του Περικλή, αντιπροσώπου από τον Φλειούντα της Πελοποννήσου, προς την Εκκλησία 
του δήμου των Αθηναίων. 
 
Ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρόσθεν μὲν ἀκούων ἐζήλουν τήνδε τὴν πόλιν ὅτι πάντας καὶ τοὺς 

ἀδικουμένους καὶ τοὺς φοβουμένους ἐνθάδε καταφεύγοντας ἐπικουρίας ἤκουον τυγχάνειν· 



νῦν δ᾽ οὐκέτ᾽ ἀκούω, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἤδη παρὼν ὁρῶ Λακεδαιμονίους τε τοὺς ὀνομαστοτάτους καὶ 

μετ᾽ αὐτῶν τοὺς πιστοτάτους φίλους αὐτῶν πρὸς ὑμᾶς τε ἥκοντας καὶ δεομένους αὖ ὑμῶν 

ἐπικουρῆσαι. ὁρῶ δὲ καὶ Θηβαίους, οἳ τότε οὐκ ἔπεισαν Λακεδαιμονίους ἐξανδραποδίσασθαι 

ὑμᾶς, νῦν δεομένους ὑμῶν περιιδεῖν ἀπολομένους τοὺς σώσαντας ὑμᾶς. τῶν μὲν οὖν ὑμετέρων 

προγόνων καλὸν λέγεται, ὅτε τοὺς Ἀργείων τελευτήσαντας ἐπὶ τῇ Καδμείᾳ οὐκ εἴασαν 

ἀτάφους γενέσθαι· ὑμῖν δὲ πολὺ κάλλιον ἂν γένοιτο, εἰ τοὺς ἔτι ζῶντας Λακεδαιμονίων μήτε 

ὑβρισθῆναι μήτε ἀπολέσθαι ἐάσαιτε. 

Λεξιλόγιο: 

ἐπικουρία= προστασία βοήθεια < ἐπικουρέω - ῶ 

περιορῶ (περιιδεῖν)= ανέχομαι 

τελευτάω-ῶ= πεθαίνω 

ὑβρίζομαι= υφίσταμαι προσβολή, εξευτελισμό 

 
Γ1. Να μεταφράστε το απόσπασμα «Ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι … ἐπικουρῆσαι». 

Μονάδες 10 
 
Γ2. Σε ποιο κατόρθωμα των παλαιότερων Αθηναίων αναφέρεται ο ομιλητής; Πώς θα 
μπορούσαν οι τότε Αθηναίοι να ξεπεράσουν σε φήμη τους προγόνους της; 

Μονάδες 10 
 

Γ3. α) Να γράψετε τη γενική ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών: ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὴν 
πόλιν, φίλους, ἐπικουρίας, προγόνων. 

Μονάδες 5 
 

β) ἔπεισαν: Να αντικατασταθεί χρονικά και εγκλιτικά στην φωνή που βρίσκεται. 
Μονάδες 5 

 
Γ4. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: ὦ ἄνδρες, τυγχάνειν, ἐπικουρίας, 
αὐτῶν, πρὸς ὑμᾶς, δεομένους, τότε, ἐπὶ τῇ Καδμείᾳ, ἀτάφους, Λακεδαιμονίων. 

Μονάδες 10 
 

 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 


