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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Πλάτωνας, 

Α. Κείμενο 

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρ

συγγένειαν ζῴων μόνον θεο

ἀγάλματα θεῶν˙ ἔπειτα φων

οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ 

Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ’ 

ἦσαν˙ ἀπώλλυντο οὖν ὑπ

καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη α

θηρίων πόλεμον ἐνδεής –

ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι κα

ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε ο

σκεδαννύμενοι διεφθείροντο

Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ 

ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ 

συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμ

«Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, ο

ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκαν

αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, 

«καὶ πάντες μετεχόντων˙ 

ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν˙ κα

δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.» 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα:

νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω;

2. Στηριζόμενοι στο απόσπασμα «

διεφθείροντο» να προσδιορίσετε το περιεχόμενο της «

να εξηγήσετε γιατί χαρακτηρίζεται «
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Κυριακή 

 

Πλάτωνας, Πρωταγόρας (322Α  -  323) 

νθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν δι

ων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε 

πειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τ

 ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γ

παρεσκευασμένοι κατ’ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δ

πὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀ

τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦ

– πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική 

σθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις˙ ὅτ’ ο

τε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, 

σκεδαννύμενοι διεφθείροντο.  

 γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει 

ὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε κα

ρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην κα

τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δ

κανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί

νθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;» «Ἐπὶ πάντας,» 

˙ οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι α

καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον α

ς νόσον πόλεως.»  

απόσπασμα: «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι … α

ταύτας νείμω;» 

Στηριζόμενοι στο απόσπασμα «καὶ ἡ δημιουργικὴ

» να προσδιορίσετε το περιεχόμενο της «δημιουργικής τέχνης

να εξηγήσετε γιατί χαρακτηρίζεται «ἐνδεής». 
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ν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ 

πεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ 

διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ 

κ γῆς τροφὰς ηὕρετο. 

κουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ 

ἀσθενέστεροι εἶναι, 

ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν 

ς μέρος πολεμική – 

τ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, 

ν τέχνην, ὥστε πάλιν 

ν πέμπει ἄγοντα εἰς 

εν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας 

ν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις˙ 

ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε˙ εἷς 

λλοι δημιουργοί˙ καὶ δίκην δὴ καὶ 

πάντας,» ἔφη ὁ Ζεύς, 

λίγοι αὐτῶν μετέχοιεν 

δυνάμενον αἰδοῦς καὶ 

παρεσκευασμένοι … αἱ τέχναι 

Μονάδες 10  

ὴ…σκεδαννύμενοι 

δημιουργικής τέχνης» και 

Μονάδες 15  
 



3. Ποια είναι τα μέρη της πολιτικής αρετής, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, και ποια 

η σημασία τους για τη συγκρότηση κοινωνιών. Ποιο στάδιο στην εξελικτική πορεία 

του ανθρώπου εκπροσωπεί η πολιτική τέχνη; 

Μονάδες 15  

 

4. Ποιες είναι οι απόψεις του Σωκράτη και του Πρωταγόρα σχετικά με τη φύση της 

αρετής στο τέλος του διαλόγου; 

Μονάδες 10  

 

5.  Να δοθούν από δύο ομόρριζα στη νέα ελληνική για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις: μετέσχε , ηὕρετο, εἶναι, σκεδαννύμενοι , θὲς. 

Μονάδες 10  

 

 

Καλή επιτυχία!!! 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Δημοσθέν

Ἀναγκαῖον ἴσως ἐστίν, 

δυναμένους εἰπεῖν εἰσιέναι

τε καὶ ὑφ’ ὧν ἥκιστα προσήκει 

βουλόμενος γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

ὄντα καὶ ἀδελφὴν τούτου 

τούτου. Εἰ μὲν οὖν μὴ ἀδικούμενος, 

Ὀλυμπιοδώρῳ τούτων 

Ὀλυμπιοδώρου μὴ ἐθέλων 

εὖ ἴστε ὅτι πάνυ ἄν ᾐ

ἄνθρωπον. 

 

Λεξιλόγιο: 

οἱ μὴ εἰωθότες = αυτοί που δε συνηθίζουν

ἄλλως τε και = και προπάντων

ἀγωνίζομαι = διεξάγω δικαστικό αγώνα εναντίον κάποιου

οἰκεῖος = συγγενής 

ἐγκαλέω –ῶ = κατηγορώ 

ὁ ἐπιτήδειος = στενός φίλος

ἐπιτρέπω τινί = έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον

ἀφίσταμαι = μένω μακριά, κρατώ απόσταση

 

Α] Να μεταφραστεί το απόσπασμα.
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Κυριακή 

Δημοσθένους, Κατὰ Ὀλυμπιοδώρου 1-2 

στίν, ὤ ἄνδρες δικασταί, καὶ τοὺς μὴ 

σιέναι εἰς δικαστήριον, ἐπειδὰν ὑπό τινος ἀ

κιστα προσήκει ἀδικεῖσθαι οἷον καὶ ἐμοὶ νυν

νδρες δικασταί, ἀγωνίζεσθαι πρὸς Ὀλυμπιόδωρον 

ν τούτου ἔχων, ἠνάγκασμαι διὰ τὸ μεγάλ’ 

δικούμενος, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἀλλὰ ψε

 τι ἐποίουν, ἤ τοῖς ἐπιτηδείοις το

θέλων ἐπιτρέπειν, ἤ ἄλλου τινὸς τῶν δικαίων 

ᾐσχυνόμην καὶ ἐνόμιζον ἄν ἐμαυτὸν φα

= αυτοί που δε συνηθίζουν 

= και προπάντων 

= διεξάγω δικαστικό αγώνα εναντίον κάποιου 

 

= στενός φίλος 

= έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον 

= μένω μακριά, κρατώ απόσταση 

Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 
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 εἰωθότας μηδὲ 

ἀδικῶνται, ἄλλως 

νυνὶ συμβαίνει. Οὐ 

λυμπιόδωρον οἰκεῖον 

μεγάλ’ ἀδικεῖσθαι ὑπὸ 

ψεῦδός τι ἐγκαλῶν 

τοῖς ἐμοῖς καὶ 

ν δικαίων ἀφιστάμενος, 

ν φαῦλον εἶναι 

Μονάδες 20 



Β] Γραμματική 

1. Να συμπληρωθούν οι ακόλουθοι τύποι: 

ὦ ἄνδρες δικασταί (γενική ενικού) 

ἀδελφήν (δοτική πληθυντικού) 

ψεῦδος (ονομαστική πληθυντικού) 

ἄνθρωπον (κλητική ενικού) 

Μονάδες 4 

2. εἰσιέναι (εἴσειμι), ἀφιστάμενος (ἀφίσταμαι), ἴστε (οἶδα), εἶναι (εἰμί): Να γραφεί 

το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων του Ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται. Να 

γραφεί επίσης το αντίστοιχο απαρέμφατο και η μετοχή. 

Μονάδες 6 

Γ] Συντακτικό 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: δικασταί, εἰσιέναι, οἰκεῖον, 

διά τὸ ἀδικεῖσθαι, ὑπό τούτου, τούτων, τοῖς ἐπιτηδείοις. 

Μονάδες 7 

2. «ὅτι πάνυ ἄν ᾐσχυνόμην…ἄνθρωπον»: Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες 

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

Μονάδες 3 

 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 
 


