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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 

῏Ην γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητά δὲ γένη οὐκ ἦν.᾿Επειδὴ δὲ καὶ τούτοις 

χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς 

μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται.᾿Επειδὴ δ᾿ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς 

ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ ᾿Επιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις 

ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται ᾿Επιμηθεὺς 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. ῞Α μὲν γὰρ αὐτῶν 

σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἤ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν· ἅ 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 

ἑπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννύς 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] δὲρμασιν 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. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να αντιστοιχίσετε τις αδυναμίες των ζώων  με τις ικανότητες που τους προσέφερε 

ο Επιμηθέας για να αποφύγει την αλληλοεξόντωση: 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ / Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/04/2019 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 5                                                                                                                                                                                                                                                       
 

1) η ταχύτητα Α. αντισταθμίζουν το μικρό σωματικό 

μέγεθος 

2) όσα ζώα έχουν δύναμη Β. δεν χρειάζονται ταχύτητα 

3) η έλλειψη όπλων Γ. σώζονται χάρη σ’ αυτό 

4) όσα έχουν μεγάλο σωματικό 

μέγεθος 

Δ. αντισταθμίζει την αδυναμία 

      5)τα φτερά ή η υπόγεια κατοικία Ε. αντισταθμίζεται από κάποια άλλη 

ικανότητα 

 

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

2. «῏Ην γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητά δὲ γένη οὐκ ἦν»: Ποιες ήταν οι 

αντιλήψεις του Πρωταγόρα για τους θεούς και πώς  χρησιμοποιεί τους θεούς  στον 

μύθο; 

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

3. Ποια μέριμνα λαμβάνει ο Επιμηθέας για να προστατεύσει τα ζώα από τις δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες και να εξασφαλίσει την τροφή τους; 

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

4. α.  Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι ακόλουθες λέξεις 

της ν.ε.;  άξονας, διανομή, αμφίεση, μείγμα  

    β.  πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται: να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες στα 

ν.ε. για κάθε  υπογραμμισμένο όρο. 

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

5. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις ακόλουθες προτάσεις, σύμφωνα με 

την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου: 

α. Ο Ιπποκράτης θέλει να γίνει μαθητής του Πλάτωνα και παρακαλεί τον Σωκράτη να 

τον βοηθήσει να παρουσιαστεί στον φιλόσοφο. 

β. Γύρω από τον Σωκράτη, στο σπίτι του Καλλία, σχηματίζεται ο κύκλος των γνωστών 

συντρόφων του, του Ιπποκράτη, που τον συνοδεύει, του Αλκιβιάδη και του Κρίτωνα. 

γ. Ο Πρόδικος και ο Ιππίας είναι μάλλον γελοιογραφικά σχεδιασμένοι. 

δ. Ο Πρωταγόρας υπόσχεται ότι μπορεί να διδάξει την εὐβουλία, δηλαδή  την ικανότητα 

να σκέφτεται και να αποφασίζει κανείς σωστά για κάθε θέμα που έχει σχέση 

αποκλειστικά  με τον ιδιωτικό του  βίο.  

ε. Ο Σωκράτης εκφράζει αμφιβολίες για τη διδασκαλία της πολιτικής αρετής.  

                                                                                                                                          Μονάδες 10 
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6.«᾿Επειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ 

γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται». Ποιες 

κοσμολογικές αντιλήψεις για την δημιουργία των έμβιων όντων  αναφέρει ο 

Πρωταγόρας; Να τις συγκρίνετε με αυτές που περιλαμβάνονται  στο μεταφρασμένο  

απόσπασμα που ακολουθεί. 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oι Προσωκρατικοί ασχολήθηκαν με ερωτήματα κοσμολογικά αναζητώντας στη φύση 

τις δυνάμεις που την απαρτίζουν και επιδιώκοντας να βρουν την πρωταρχική αιτία, 

ουσία ή αρχή του κόσμου αλλά και τη δομή ή μορφή του κόσμου. Προσπάθησαν επίσης 

να εξηγήσουν λογικά την ουσία και τη δομή του κόσμου. Μολονότι στηρίχθηκαν σε 

παλαιότερους ποιητές και στοχαστές, όπως ο Όμηρος και ο Ησίοδος, αλλά και στις 

παλαιές κοσμολογίες και κοσμογονίες, είδαν τον κόσμο ως μια ολότητα, που 

αποτελείται από αισθητά και μεταξύ τους διακριτά πράγματα, και απορρέει από μια 

πρώτη αρχή ή από σύνολο αρχών. Oι εξηγήσεις τους για τον κόσμο στηρίχθηκαν στην 

παρατήρηση και σε λογικές μεθόδους, όπως η αναγωγή, η επαγωγή και η αναλογία. 

Συνέβαλαν στη διερεύνηση της φύσης και στην κατανόηση του κόσμου και πολλά από 

τα ερωτήματα που έθεσαν απασχολούν και στις μέρες μας επιστήμονες, φιλοσόφους, 

καλλιτέχνες.  

O Εμπεδοκλής αναφέρεται στους προηγούμενούς του στοχαστές, Θαλή, Αναξιμένη και 

Ηράκλειτο, που αναζητούσαν την αρχή του κόσμου σ' ένα στοιχείο (Θαλής – νερό, 

Αναξιμένης – αέρας, Ηράκλειτος – φωτιά). O Εμπεδοκλής πρόσθεσε τη γη και θεώρησε 

ότι τα πάντα (το σύνολο του οργανικού και ανόργανου κόσμου) ενώνονται σε ένα και 

αποτελούν τον σφαῖρον (σφαιρικό σύμπαν). Φωτιά, νερό, αέρας και γη είναι στοιχεία 

σταθερά και αναλλοίωτα που τα ονόμασε «ριζώματα πάντων». Με την ένωση ή τον 

διαχωρισμό τους δημιουργούν τις φαινομενικές αλλαγές, τις οποίες ονομάζουμε 

γένεση και φθορά, αλλά και την ποικιλία του σύμπαντος. 

(Από τη μυθολογική στην ορθολογική εξήγηση του κόσμου - Ανθολόγιο Φιλοσοφικών 

Κειμένων , Γ Γυμνασίου - Βιβλίο Μαθητή) 

                                                                                                                                          Μονάδες 10 

 

 ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  (ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ,Α΄,7,1719) 

 

Η Κύρου Ανάβασις είναι ένα ιστορικό σύγγραμμα του Έλληνα ιστορικού, στρατιωτικού, 

και φιλοσόφου Ξενοφώντα που περιγράφει τη συμμετοχή σώματος 13.000 Ελλήνων 

μισθοφόρων (των Μυρίων), από την στιγμή που εντάχθηκαν στον στρατό του Κύρου και 

συμμετείχαν στην εκστρατεία εκείνου κατά του αδελφού του Αρταξέρξη.   

Στο απόσπασμα  περιγράφεται ένα περιστατικό με έναν Έλληνα μάντη πριν τη μάχη στα 

Κούναξα το 401 π.Χ.  

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%92%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BE%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BE%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/401_%CF%80.%CE%A7.
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 Ταύτῃ μὲν οὖν τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἐμαχέσατο βασιλεύς, ἀλλ᾽ ὑποχωρούντων 

φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων ἴχνη πολλά. ἐνταῦθα Κῦρος 

Σιλανὸν καλέσας τὸν Ἀμπρακιώτην μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ δαρεικοὺς 

τρισχιλίους, ὅτι τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης ἡμέρᾳ πρότερον θυόμενος εἶπεν 

αὐτῷ ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμερῶν, Κῦρος δ᾽ εἶπεν· οὐκ ἄρα ἔτι 

μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραις·  ἐὰν δ᾽ ἀληθεύσῃς, 

ὑπισχνοῦμαί σοι δέκα τάλαντα. τοῦτο τὸ χρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ 

παρῆλθον αἱ δέκα ἡμέραι. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ 

Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι 

τοῦ μάχεσθαι. ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον.                

Λεξιλόγιο 

δαρεικοί: περσικά νομίσματα                              θύω : θυσιάζω 

τάφρος: χαντάκι                                                        ἀπογιγνώσκω :παραιτούμαι 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: Ταύτῃ μὲν οὖν τῇ ἡμέρᾳ…… Κῦρος δ᾽ εἶπεν. 

                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

2. Γιατί ο Κύρος επιβράβευσε τον μάντη Σιλανό; 

                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

3. ταύταις, μάντιν, ἡμέραις, καλέσας: να γράψετε τη γενική του ενικού αριθμού. 

 

πολλά : να γράψετε τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό. 

 

ἐμαχέσατο, εἶπεν : να μεταφερθούν στον ίδιο τύπο του ενεστώτα. 
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παρῆλθον,  ἀπεγνωκέναι, ὑπισχνοῦμαι: να κλιθούν στην οριστική του ίδιου 

χρόνου. 

                                                                                                                               Μονάδες 10 

 

4. μάντιν, τῇ ἑνδεκάτῃ, Κύρου, τοῦ μάχεσθαι τῇ ὑστεραίᾳ: να αναγνωρίσετε 

συντακτικά τους όρους. 

  

ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμερῶν: να αναγνωρίσετε πλήρως τη 

δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). 

 

οὐκ ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραις·: αφού γράψετε 

πώς εκφέρεται η υπόθεση και η απόδοση του υποθετικού λόγου, να δηλώσετε το 

είδος του. 

                                                                                                                               Μονάδες 10  

 

 

 

 


