
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Διδαγμένο κείμενο: 

1) Ήταν λοιπόν κάποτε καιρός που υπήρχαν θεοί, δεν υπήρχαν όμως θνητά όντα. Και όταν  

και γι’ αυτά έφτασε ο καθορισμένος από τη μοίρα χρόνος για τη 

πλάθουν στο εσωτερικό της γης, αφού ανακάτεψαν  χώμα και φωτιά και με εκείνα που 

μπορούν να  ενωθούν με φωτιά και με χώμα. Και, όταν επρόκειτο να φέρουν αυτά στο φως, 

διέταξαν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα και να τα εφοδιάσουν και 

καθένα δυνάμεις, όπως ταιριάζει. Ο Επιμηθέας όμως παρακαλεί τον Προμηθέα να κάνει 

μόνος του τη μοιρασιά. «Και μόλις εγώ τελειώσω τη μοιρασιά», είπε, «έλα να επιθεωρήσεις». 

Και, αφού έτσι τον έπεισε, κάνει τη μοιρασιά. Καθώς μοίραζε, λοιπόν

χωρίς ταχύτητα, τα πιο αδύναμα όμως τα εφοδίαζε με ταχύτητα

σε άλλα, επειδή έδινε φύση χωρίς όπλα, επινοούσε γι’ αυτά κάποια άλλη ικανότητα για τη 

σωτηρία τους.  

 

2) Ο Πρωταγόρας με τον  ανθρωπολογικό μύθο

Σωκράτη ότι η πολιτική αρετή διδάσκεται. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, αφηγείται πως οι  θεοί  

αφού έπλασαν σε ένα αρχικό στάδιο

συνέχεια ανέθεσαν  τον εφοδιασμό το

Προμηθέα και τον Επιμηθέα. Αποφασιστική  για την εξέλιξη του μύθου στάθηκε η επιθυμία 

του Επιμηθέα να αναλάβει  την κατανομή των  ιδιοτήτων παρά την επιπολαιότητά του, όπως 

δηλώνεται από το όνομά του . Έτσι, ο Επιμηθέας κατά τη διανομή των δυνάμεων στα ζώα 

παρέχει αρχικά απαραίτητα μέσα προφύλαξης από  τους εχθρούς δηλαδή τα υπόλοιπα ζώα

Σε άλλα  λοιπόν ,έδωσε σωματική δύναμη και σε άλλα, που ήταν αδύναμα, ταχύτητα. Σε 

άλλα διένειμε όπλα, (όπως νύχια 

αντιμετωπίζουν τους κινδύνους, μοίρασε φτερά ή υπόγεια κατοικία. Τέλος ,σε άλλα έδωσε 

μεγάλο σώμα, και ως όπλο για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους, θα χρησίμευε η μεγάλη 

σωματική διάπλαση. («Νέμων δὲ

 Στη συνέχεια εξασφαλίζει μέσα προστασίας από την εναλλαγή των εποχών και τις 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προέρχονται από τον Δία  μοιράζοντας σε άλλα πυκνό 

τρίχωμα, και σκληρό δέρμα( «ἐπειδ

τροφής («Τοὐντεῦθεν ... ἄλλων βοράν

είδος, για να μην εξαντληθούν συγκεκριμένα είδη διατροφής. Έτσι, έδωσε τη δυνατότητα στα 

φυτοφάγα ζώα να καταναλώνουν χόρτα, καρπούς δέντρων ή ρίζες ενώ στα 

να τρώνε τις σάρκες άλλων ζώων. Τέλος έδωσε ολιγογονία στα σαρκοβόρα ζώα και προίκισε 

με πολυγονία αυτά που ήταν βορά άλλων ζώων . 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Ήταν λοιπόν κάποτε καιρός που υπήρχαν θεοί, δεν υπήρχαν όμως θνητά όντα. Και όταν  

και γι’ αυτά έφτασε ο καθορισμένος από τη μοίρα χρόνος για τη γέννησή τους, οι θεοί τα 

πλάθουν στο εσωτερικό της γης, αφού ανακάτεψαν  χώμα και φωτιά και με εκείνα που 

μπορούν να  ενωθούν με φωτιά και με χώμα. Και, όταν επρόκειτο να φέρουν αυτά στο φως, 

διέταξαν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα και να τα εφοδιάσουν και 

καθένα δυνάμεις, όπως ταιριάζει. Ο Επιμηθέας όμως παρακαλεί τον Προμηθέα να κάνει 

μόνος του τη μοιρασιά. «Και μόλις εγώ τελειώσω τη μοιρασιά», είπε, «έλα να επιθεωρήσεις». 

Και, αφού έτσι τον έπεισε, κάνει τη μοιρασιά. Καθώς μοίραζε, λοιπόν, σε άλλα έδινε δύναμη 

χωρίς ταχύτητα, τα πιο αδύναμα όμως τα εφοδίαζε με ταχύτητα˙ και σε άλλα έδινε όπλα και 

σε άλλα, επειδή έδινε φύση χωρίς όπλα, επινοούσε γι’ αυτά κάποια άλλη ικανότητα για τη 

Ο Πρωταγόρας με τον  ανθρωπολογικό μύθο του Προμηθέα προσπαθεί να  αποδείξει στο 

Σωκράτη ότι η πολιτική αρετή διδάσκεται. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, αφηγείται πως οι  θεοί  

αρχικό στάδιο τους έμβιους οργανισμούς  στο εσωτερικό  της γης  ,στη 

συνέχεια ανέθεσαν  τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες  ιδιότητες στους δύο Τιτάνες, τον 

Προμηθέα και τον Επιμηθέα. Αποφασιστική  για την εξέλιξη του μύθου στάθηκε η επιθυμία 

του Επιμηθέα να αναλάβει  την κατανομή των  ιδιοτήτων παρά την επιπολαιότητά του, όπως 

. Έτσι, ο Επιμηθέας κατά τη διανομή των δυνάμεων στα ζώα 

παρέχει αρχικά απαραίτητα μέσα προφύλαξης από  τους εχθρούς δηλαδή τα υπόλοιπα ζώα

λοιπόν ,έδωσε σωματική δύναμη και σε άλλα, που ήταν αδύναμα, ταχύτητα. Σε 

άλλα διένειμε όπλα, (όπως νύχια και δόντια,) ενώ σε άλλα μικρό σώμα, και ως όπλα για να 

αντιμετωπίζουν τους κινδύνους, μοίρασε φτερά ή υπόγεια κατοικία. Τέλος ,σε άλλα έδωσε 

μεγάλο σώμα, και ως όπλο για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους, θα χρησίμευε η μεγάλη 

ὲ...ἀϊστωθείη). 

Στη συνέχεια εξασφαλίζει μέσα προστασίας από την εναλλαγή των εποχών και τις 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προέρχονται από τον Δία  μοιράζοντας σε άλλα πυκνό 

πειδὴ δὲ αὐτοῖς ... καὶ ἀναίμοις.»).Ακόμα για την ε

λλων βοράν·») μοιράζοντας διαφορετικά είδη τροφής σε κάθε ζωικό 

είδος, για να μην εξαντληθούν συγκεκριμένα είδη διατροφής. Έτσι, έδωσε τη δυνατότητα στα 

φυτοφάγα ζώα να καταναλώνουν χόρτα, καρπούς δέντρων ή ρίζες ενώ στα 

να τρώνε τις σάρκες άλλων ζώων. Τέλος έδωσε ολιγογονία στα σαρκοβόρα ζώα και προίκισε 

με πολυγονία αυτά που ήταν βορά άλλων ζώων .  

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 

Ήταν λοιπόν κάποτε καιρός που υπήρχαν θεοί, δεν υπήρχαν όμως θνητά όντα. Και όταν  

γέννησή τους, οι θεοί τα 

πλάθουν στο εσωτερικό της γης, αφού ανακάτεψαν  χώμα και φωτιά και με εκείνα που 

μπορούν να  ενωθούν με φωτιά και με χώμα. Και, όταν επρόκειτο να φέρουν αυτά στο φως, 

διέταξαν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα και να τα εφοδιάσουν και να μοιράσουν στο 

καθένα δυνάμεις, όπως ταιριάζει. Ο Επιμηθέας όμως παρακαλεί τον Προμηθέα να κάνει 

μόνος του τη μοιρασιά. «Και μόλις εγώ τελειώσω τη μοιρασιά», είπε, «έλα να επιθεωρήσεις». 

, σε άλλα έδινε δύναμη 

και σε άλλα έδινε όπλα και 

σε άλλα, επειδή έδινε φύση χωρίς όπλα, επινοούσε γι’ αυτά κάποια άλλη ικανότητα για τη 

του Προμηθέα προσπαθεί να  αποδείξει στο 

Σωκράτη ότι η πολιτική αρετή διδάσκεται. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, αφηγείται πως οι  θεοί  

τους έμβιους οργανισμούς  στο εσωτερικό  της γης  ,στη 

υς με τις απαραίτητες  ιδιότητες στους δύο Τιτάνες, τον 

Προμηθέα και τον Επιμηθέα. Αποφασιστική  για την εξέλιξη του μύθου στάθηκε η επιθυμία 

του Επιμηθέα να αναλάβει  την κατανομή των  ιδιοτήτων παρά την επιπολαιότητά του, όπως 

. Έτσι, ο Επιμηθέας κατά τη διανομή των δυνάμεων στα ζώα 

παρέχει αρχικά απαραίτητα μέσα προφύλαξης από  τους εχθρούς δηλαδή τα υπόλοιπα ζώα. 

λοιπόν ,έδωσε σωματική δύναμη και σε άλλα, που ήταν αδύναμα, ταχύτητα. Σε 

και δόντια,) ενώ σε άλλα μικρό σώμα, και ως όπλα για να 

αντιμετωπίζουν τους κινδύνους, μοίρασε φτερά ή υπόγεια κατοικία. Τέλος ,σε άλλα έδωσε 

μεγάλο σώμα, και ως όπλο για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους, θα χρησίμευε η μεγάλη 

Στη συνέχεια εξασφαλίζει μέσα προστασίας από την εναλλαγή των εποχών και τις 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προέρχονται από τον Δία  μοιράζοντας σε άλλα πυκνό 

ναίμοις.»).Ακόμα για την εξασφάλιση 

μοιράζοντας διαφορετικά είδη τροφής σε κάθε ζωικό 

είδος, για να μην εξαντληθούν συγκεκριμένα είδη διατροφής. Έτσι, έδωσε τη δυνατότητα στα 

φυτοφάγα ζώα να καταναλώνουν χόρτα, καρπούς δέντρων ή ρίζες ενώ στα σαρκοφάγα ζώα 

να τρώνε τις σάρκες άλλων ζώων. Τέλος έδωσε ολιγογονία στα σαρκοβόρα ζώα και προίκισε 



Ο Επιμηθέας έκανε τη διανομή του εξοπλισμού και των εφοδίων στα ζώα έχοντας ως στόχο 

τόσο την εξασφάλιση της επιβίωσης και τη διαιώνιση του είδους όσο και την ισορροπία του 

οικοσυστήματος μέσα από την εξισορρόπηση των αντίρροπων δυνάμεων που λειτουργούν 

στο εσωτερικό του. (« εἰς σωτηρίαν.», «καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν,», « εὐλάβειαν ἔχων 

μή τι γένος ἀϊστωθείη»). Αν και πέτυχε στο έργο του εφοδιασμού των ζώων, λόγω 

απρονοησίας, εξάντλησε όλα τα εφόδια στα ζώα και άφησε τον άνθρωπο εντελώς αβοήθητο 

και ανυπεράσπιστο. 

 

3. Αφού ο Πρωταγόρας διατύπωσε με σαφήνεια ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας 

του και τη θέση του ότι η πολιτική αρετή μπορεί να διδαχθεί, τον λόγο παίρνει ο Σωκράτης, ο 

οποίος εκφράζει μια εντελώς αντίθετη άποψη.    

Υποστηρίζει ότι  η πολιτική αρετή δεν διδάσκεται και ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τη 

μεταδώσουν σε άλλους. Στο απόσπασμα ο Σωκράτης, για να στηρίξει την αποδεικτέα θέση 

ότι η πολιτική αρετή δεν είναι κάτι που διδάσκεται , διατυπώνει το εξής επιχείρημα το οποίο 

αντλεί από την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα της Αθήνας. Αναφέρει λοιπόν, ότι 

στην Εκκλησία του Δήμου, όταν οι Αθηναίοι, οι οποίοι είναι σοφοί, συζητούν για θέματα που 

απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία, θεωρούν σωστό να δέχονται τη γνώμη μόνο των ειδικών. 

Μάλιστα, αν κάποιος μη ειδικός επιχειρήσει να εκφράσει τη γνώμη του για τα θέματα αυτά, 

τον αποδοκιμάζουν και τον διώχνουν. Αντίθετα, όταν γίνεται λόγος για θέματα που αφορούν 

τη διοίκηση της πόλης, δέχονται τη συμβουλή οποιουδήποτε πολίτη ανεξαρτήτως 

επαγγέλματος, οικονομικής κατάστασης ή καταγωγής, γιατί πιστεύουν πως όλοι έχουν 

πολιτική αρετή χωρίς να την έχουν διδαχτεί από πουθενά. Έτσι, καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι οι Αθηναίοι πιστεύουν ότι η πολιτική αρετή δεν είναι κάτι που 

διδάσκεται.  

Στην πραγματικότητα εδώ ο φιλόσοφος προσαρμόζει την επιχειρηματολογία του στις 

απαιτήσεις της περίστασης και προσποιείται ότι υποστηρίζει το μη «διδακτόν» της αρετής, 

για να προκαλέσει φιλοσοφική αντιπαράθεση με τον Πρωταγόρα, ώστε να εμβαθύνει στην 

άποψη του συνομιλητή του, να την εξετάσει πολύπλευρα και να ελέγξει τις λογικές αντοχές 

της επιχειρηματολογίας του.  

 

4) Σχολικό βιβλίο κεφ. Δ2: «Ο Σωκράτης δεν ήταν άθεος, … που δεν εξαρτάται από τον 

άνθρωπο.» 

 

5) ουσία: ῏Ην 

 μοίρα: εἱμαρμένος 

τυποποίηση: τυποῦσιν 

εύκρατος: κεράννυται. 

νηπιαγωγός: ἄγειν 

μέλλον: ἔμελλον 

απονομή: νεῖμαι 

προφήτης: ἔφη 

εμπιστοσύνη: πείσας 

σχέση: ἔχων 

 

 

 

 



Αδίδακτο κείμενο: 

Α] Να απέχετε από τα ξένα αγαθά, για να έχετε αποκτήσει τη δική σας περιουσία με 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρέπει να είστε προς τους άλλους τέτοιοι όπως ακριβώς έχετε την 

αξίωση να είμαι και εγώ προς εσάς. Να μην επιδιώκετε να πλουτίζετε περισσότερο από το να 

φαίνεστε ότι είστε ενάρετοι, γνωρίζοντας ότι είναι κύριοι παρά πολλών αγαθών αυτοί που 

έχουν τη μεγαλύτερη φήμη για την αρετή τους. Να θεωρείτε ότι η απόκτηση χρημάτων που 

γίνεται παρά το δίκαιο δεν θα φέρει πλούτο αλλά κίνδυνο. Να μην πιστεύετε ότι το να πάρετε 

κάτι είναι κέρδος, ενώ το να ξοδέψετε είναι ζημία˙ γιατί ούτε το ένα ούτε το άλλο απ’ αυτά 

έχει πάντα την ίδια δύναμη, αλλά όποιο από τα δύο γίνεται την κατάλληλη στιγμή και με 

εντιμότητα, αυτό ωφελεί εκείνους που το κάνουν. 

 

Β] 1. ὁ οἶκος  οἱ οἶκοι   δόξα   δόξαι 

 τοῦ οἴκου  τῶν οἴκων   δόξης   δοξῶν 

 τῷ οἴκῳ  τοῖς οἴκοις   δόξῃ   δόξαις 

 τὸν οἶκον  τοὺς οἴκους   δόξαν   δόξας 

 ὦ οἶκε   ὦ οἶκοι   δόξα   δόξαι 

 

 δεσπότης  δεσπόται   πλοῦτος  πλοῦτοι 

 δεσπότου  δεσποτῶν   πλούτου   πλούτων 

 δεσπότῃ  δεσπότας   πλούτῳ  πλούτοις 

 δεσπότην  δεσπότας   πλοῦτον  πλούτους 

 δέσποτα  δεσπόται   πλοῦτε  πλοῦτοι 

 

 δύναμις  δυνάμεις 

 δυνάμεως  δυνάμεων 

 δυνάμει  δυνάμεσι 

 δύναμιν  δυνάμεις 

 δύναμι  δυνάμεις 

 

2.  εἶ  ᾖς  εἴης  ἴσθι 

 ἐστὲ  ἦτε  εἴητε/εἶτε ἔστε 

 

3.  καθίστης καθίστασαι 

 καθιστῇς καθιστῇ 

 καθισταίης καθισταῖο 

 καθίστη καθίστασο 

 

Γ] 1. τῶν ἀλλοτρίων= αντικείμενο στο ἀπέχεσθε 

ἀσφαλέστερον= επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου στο κεκτῆσθε 

εἶναι= υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρὴ, τελικό απαρέμφατο 

περὶ τοὺς ἄλλους= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο εἶναι 

ἤ δοκεῖν= β’ όρος σύγκρισης με α’ όρο το πλουτεῖν και συγκριτικό το μᾶλλον 

δεσπόται= κατηγορούμενο στο υποκείμενο οἱ ἔχοντες από το συνδετικό ρήμα καθίστανται 

τοὺτων= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο οὐδέτερον 

τοῦτ’(ο)= υποκείμενο στο ὠφελεῖ.  

 



2. Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση που εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι και 

δηλώνει αντικειμενική κρίση. Εκφέρεται με οριστική, άρα δηλώνει το πραγματικό και 

συντακτικά λειτουργεί ως αντικείμενο της μτχ. γιγνώσκοντες (γνωστικό ρήμα). 

 

 


