
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ 

Διδαγμένο κείμενο: 

 

Α) Κείμενο:  

῏Ην γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲ

ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυπο

τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. 

Προμηθεῖ καὶ ᾿Επιμηθεῖ κοσμῆσαί τε κα

παραιτεῖται ᾿Επιμηθεὺς αὐτὸς νε

νέμει.Νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺ

ἐκόσμει· τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ᾿ 

εἰς σωτηρίαν. ῞Α μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι 

ἔνεμεν· ἅ δὲ ηὖξε μεγέθει, τῷδε α

Ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν 

ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἑπήρκεσε, πρ

ἀμφιεννύς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξ

δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα, καὶ εἰ

τε καὶ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ· καὶ ὑποδ

ἀναίμοις. Τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄ

δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας· 

μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ

γένει πορίζων. 

 

 

B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1) Να μεταφράσετε το απόσπασμα : 

2) Με ποιους τρόπους ο Επιμηθέας διανέμει τις δυνάμεις  στα έμβια όντα και ποιες 

σκοπιμότητες εξυπηρετεί η διανομή;

3) Στηριζόμενοι στο παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα να παρουσιάσετε (α)τη θέση του 

Σωκράτη σχετικά με τη διδασκαλία της πολιτικής α

χρησιμοποιεί για να στηρίξει την άποψή του.  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

ὲν ἦσαν, θνητά δὲ γένη οὐκ ἦν. ᾿Επειδὴ

μαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς κα

κεράννυται. ᾿Επειδὴ δ᾿ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς 

σαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δ

ς νεῖμαι, «Νείμαντος δέ μου,» ἔφη, «ἐπίσκεψαι·» κα

ὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, τοὺς δ᾿ 

 ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν᾿ αὐτο

ν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν 

δε αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν· καὶ τἆλλα  οὕ

λάβειαν ἔχων μή τι γένος  ἀϊστωθείη. 

πήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς  ὥρας ε

ς τε θριξὶν καὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς μ

ἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ 

ποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ [θριξὶν καὶ] δ

ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γ

ίζας· ἔστι δ᾿ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων 

ς δ᾿ ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τ

Να μεταφράσετε το απόσπασμα : «Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε …  δύναμιν ε

Με ποιους τρόπους ο Επιμηθέας διανέμει τις δυνάμεις  στα έμβια όντα και ποιες 

σκοπιμότητες εξυπηρετεί η διανομή; 

Στηριζόμενοι στο παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα να παρουσιάσετε (α)τη θέση του 

Σωκράτη σχετικά με τη διδασκαλία της πολιτικής αρετής και (β)το επιχείρημα που 

χρησιμοποιεί για να στηρίξει την άποψή του.   

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 

ὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος 

ς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ 

ς ἔμελλον, προσέταξαν 

ς πρέπει. Προμηθέα δὲ 

πίσκεψαι·» καὶ οὕτω πείσας 

 ἀσθενεστέρους τάχει  

τοῖς ἐμηχανᾶτο  δύναμιν 

ν ἤ  κατάγειον οἴκησιν 

ὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν. 

ϊστωθείη. ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς 

ρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο 

ς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, 

 ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία 

] δὲρμασιν στερεοῖς καὶ 

κ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ 

ων ἄλλων βοράν· καὶ τοῖς 

τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ 

δύναμιν εἰς σωτηρίαν.» 

Μονάδες 10 

Με ποιους τρόπους ο Επιμηθέας διανέμει τις δυνάμεις  στα έμβια όντα και ποιες 

Μονάδες 10 

Στηριζόμενοι στο παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα να παρουσιάσετε (α)τη θέση του 

ρετής και (β)το επιχείρημα που 

Μονάδες 10 

 



«Εγώ πάντως, θα σου πω αυτό που σκέφτομαι. Γιατί εγώ δεν θεωρούσα, Πρωταγόρα, πως 

αυτό είναι κάτι που διδάσκεται. Αφού όμως το λες εσύ, εγώ δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. 

Αλλά το σωστό εκ μέρους μου είναι να πω για ποιο λόγο νομίζω πως δεν πρόκειται για κάτι 

που διδάσκεται και γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να το μεταδώσουν σε άλλους ανθρώπους. 

Εγώ λοιπόν θεωρώ, όπως και οι άλλοι Έλληνες, πως οι Αθηναίοι είναι σοφοί. Και βλέπω ότι, 

όποτε συγκεντρωνόμαστε στην εκκλησία του δήμου, όταν η πόλη πρόκειται να εκτελέσει 

κάποιο έργο οικοδομικό, καλούμε τους οικοδόμους ως συμβούλους στην οικοδομία, κι όταν 

πάλι πρόκειται για ναυπηγικό έργο, καλούμε τους ναυπηγούς, και με τον ίδιο τρόπο 

πράττουμε όταν πρόκειται για όλα τα αντίστοιχα έργα, για όσα δηλαδή θεωρείται πως είναι 

διδακτά και μπορεί κάποιος να τα μάθει με κατάλληλα μαθήματα. Εάν επιχειρήσει δε 

κάποιος άλλος να δώσει τη συμβουλή του στον δήμο, κάποιος που οι άνθρωποι δεν τον 

θεωρούν τεχνίτη σχετικό, η συνέλευση δεν τον αποδέχεται, ακόμα κι αν είναι και ωραίος και 

πλούσιος και από μεγάλη οικογένεια. Αντίθετα, τον κοροϊδεύουν και του φωνάζουν, μέχρι 

αυτός που τόλμησε να μιλήσει να φύγει μόνος του τρομοκρατημένος ή μέχρι να τον σύρουν 

οι τοξότες και να τον βγάλουν σηκωτό, με διαταγή των πρυτάνεων. Για τα θέματα λοιπόν 

που θεωρούν [οι Αθηναίοι] ότι εξαρτώνται από κάποια συγκεκριμένη τεχνογνωσία, έτσι 

ενεργούν. Όταν όμως πρέπει να αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που αφορά τη διοίκηση 

της πόλεως, σηκώνεται και δίνει τις συμβουλές του γι' αυτό εξίσου και ο οικοδόμος, και ο 

σιδεράς, και ο έμπορος ή ο ναυτικός, και ο πλούσιος, και ο φτωχός, και αυτός που είναι από 

μεγάλο γένος, και αυτός που δεν είναι από κάποια γενιά σπουδαία. Και κανένας δεν τους 

ψέγει γι' αυτό, όπως τους προηγούμενους: γιατί εσύ, χωρίς να έχεις διδαχτεί από πουθενά 

αυτό το πράγμα και χωρίς να έχεις δάσκαλο σ' αυτό το θέμα, θέλεις τώρα να δώσεις και 

συμβουλές. Άρα, είναι προφανές πως δεν θεωρούν ότι το πράγμα αυτό είναι κάτι που 

διδάσκεται.» 

 

4) Πώς χρησιμοποίησε ο Σωκράτης την ειρωνεία και σε τι διαφέρει η αμφισβήτηση του 

Σωκράτη από αυτή των σοφιστών; 

Μονάδες 10 

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

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

εύκρατος, νηπιαγωγός, μέλλον, απονομή, προφήτης, εμπιστοσύνη, σχέση. 

Μονάδες 10 

 

Αδίδακτο κείμενο: 

Ἰσοκράτους, Νικοκλῆς 49-50 

Ἀπέχεσθε τῶν ἀλλοτρίων, ἵν’ ἀσφαλέστερον τοὺς οἴκους τοὺς ὑμετέρους αὐτῶν κεκτῆσθε. 

Τοιούτους εἶναι χρὴ περὶ τοὺς ἄλλους οἷόν περ ἐμέ περὶ ὑμᾶς ἀξιοῦτε γίγνεσθαι. Μὴ σπεύδετε 

πλουτεῖν μᾶλλον ἤ χρηστοὶ δοκεῖν εἶναι, γιγνώσκοντες ὅτι καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν 

βαρβάρων οἱ μεγίστας ἐπ’ ἀρετῇ δόξας ἔχοντες πλείστων ἀγαθῶν δεσπόται καθίστανται. 

Τοὺς χρηματισμοὺς τοὺς παρὰ τὸ δίκαιον γιγνομένους ἡγεῖσθε μὴ πλοῦτον, ἀλλὰ κίνδυνον 

ποιήσειν. Μὴ τὸ μὲν λαβεῖν κέρδος εἶναι νομίζετε, τὸ δ’ ἀναλῶσαι ζημίαν˙ οὐδέτερον γὰρ 

τούτων ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν, ἀλλ’ ὁπότερον ἄν ἐν καιρῷ καὶ μετ’ ἀρετῆς γίγνηται, 

τοῦτ’ ὠφελεῖ τοὺς ποιοῦντας. 

 



Λεξιλόγιο: 

οἷόν περ= όπως ακριβώς 

ὁ χρηματισμός= η απόκτηση χρημάτων 

οὐδέτερος, α, ον= ούτε ο ένας ούτε ο άλλος 

 

Α] Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Μονάδες 30 

 

Β] Γραμματική 

1. Να κλιθούν τα ακόλουθα ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς: τοὺς οἴκους, δόξας, 

δεσπόται, πλοῦτον, δύναμιν. 

2. εἶναι: Να αντικατασταθεί εγκλιτικά στο β’ ενικό και β’ πληθυντικό του Ενεστώτα. 

3. καθίστανται: Να γραφεί το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων του Ενεστώτα στην ενεργητική 

και μέση φωνή. 

Μονάδες 10 

 

Γ] Συντακτικό 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: τῶν ἀλλοτρίων, ἀσφαλέστερον, 

εἶναι (το πρώτο), περὶ τοὺς ἄλλους, ἤ δοκεῖν, δεσπόται, τοὺτων, τοῦτ’(ο). 

Μονάδες 8 

 

2. «ὅτι καὶ τῶν Ἑλλήνων…καθίστανται»: Να αναγνωριστεί συντακτικά η δευτερεύουσα 

πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). 

Μονάδες 2 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


