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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, (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. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα με την έντονη γραφή.                                                                                                                             

                                                                                                                                             Μονάδες 10 

Β. 1. Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν: να σχολιάσετε τη 

φράση, λαμβάνοντας υπόψη και τον θρησκευτικό αγνωστικισμό του Πρωταγόρα. 

                                                                                                                                             Μονάδες 15 

Β. 2. Νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν………. Ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο 

εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη:  ποια  μέριμνα λαμβάνει ο Επιμηθέας για να 

μην αφανιστεί κανένα έμβιο ον;                                                                                                                          

                                                                                                                                            Μονάδες 15 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/08/2018 
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Β. 3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: 

α. Οι σοφιστές οδηγούνταν συχνά σε θετική αμφισβήτηση. 

β. Ο Σωκράτης ήταν άθεος, δεν ήταν όμως είρωνας.  

γ. Ο Σωκράτης ήταν ο μόνος φιλόσοφος που ασχολήθηκε με ηθικά ζητήματα. 

δ. Δίκη για ασέβεια είχε υποστεί και ο Αναξαγόρας.  

ε. Ο Σωκράτης αντιπρότεινε ως ποινή στους δικαστές την ισόβια σίτισή του στο 

Πρυτανείο. 

                                                                                                                                             Μονάδες 10 

 Β.4. Να γράψετε μία ετυμολογικά συγγενή λέξη από το κείμενο για καθεμία από τις 

ακόλουθες λέξεις της νέας ελληνικής: κρασί, άξονας, συνημμένο, ανεπαρκής, δόση, 

φήμη, έμφυτος, επιταγή, εισιτήριο, ζωφόρος. 

                                                                                                                                             Μονάδες 10 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο εναγόμενος  έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι  δίκαια είναι  κληρονόμος του 

Θρασύλοχου.  

Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν 

αὑτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν᾽ ἄν ποτ᾽ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς 

διαθήκαις αἷς ἐκεῖνος κατέλιπεν· ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἀντιδίκοις τοιαύτη γνώμη 

παρέστηκεν ὥστε καὶ πρὸς οὕτως ἐχούσας αὐτὰς ἀμφισβητεῖν, ἀναγκαίως 

ἔχει παρ᾽ ὑμῶν πειρᾶσθαι τῶν δικαίων τυγχάνειν. Τοὐναντίον δὲ πέπονθα 

τοῖς πλείστοις τῶν ἀνθρώπων. Τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους ὁρῶ χαλεπῶς 

φέροντας, ὅταν ἀδίκως περί τινος κινδυνεύωσιν, ἐγὼ δ᾽ ὀλίγου δέω χάριν 

ἔχειν τούτοις, ὅτι μ᾽ εἰς τουτονὶ τὸν ἀγῶνα κατέστησαν. Ἀκρίτου μὲν γὰρ 

ὄντος τοῦ πράγματος οὐκ ἂν ἠπίστασθ᾽ ὁποῖός τις γεγενημένος περὶ τὸν 

τετελευτηκότα κληρονόμος εἰμὶ τῶν ἐκείνου. 

                                                                              (ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ, Αἰγινητικὸς 1 -2) 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

τοῖς ἀντιδίκοις τοιαύτη γνώμη παρέστηκεν: οι αντίδικοι έχουν σχηματίσει τέτοια 

γνώμη 

ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν: σχεδόν χρωστώ ευγνωμοσύνη 

Ἀκρίτου ὄντος τοῦ πράγματος: αν η υπόθεση  δεν εκδικαζόταν 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα. 

                                                                                                                                           Μονάδες 20 

Γ2. α Να γράψετε τον ίδιο τύπο των  μετοχών στον άλλο αριθμό: πράξοντα, ἐχούσας, 

ὄντος, τόν τετελευτηκότα. 

                                                                                                                                             Μονάδες 4 

Γ2. β  Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 

βεβουλεῦσθαι: α΄ ενικό  οριστικής παθητικού αορίστου 

κατέλιπεν: β΄ ενικό  προστακτικής ενεργητικού  αόριστου β΄ 

 κινδυνεύωσιν: α΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου στη μέση φωνή 

 ἔχειν: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο 

κατέστησαν: γ΄ ενικό οριστικής  ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 

 ἠπίστασθ᾽(ε):  γ΄ πληθυντικό του ίδιου χρόνου 

                                                                                                                                               Μονάδες 6 

Γ3. α  Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των  όρων με έντονη γραφή. 

                                                                                                                                               Μονάδες 6 

Γ3.β   Τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους ὁρῶ χαλεπῶς φέροντας: αφού αναγνωρίσετε το είδος της 

μετοχής, να την αντικαταστήσετε με την αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση, κάνοντας  

όλες τις αλλαγές που απαιτούνται.  

                                                                                                                                               Μονάδες 2 

Γ3.γ “ Ἀκρίτου μὲν γὰρ ὄντος τοῦ πράγματος οὐκ ἂν ἠπίστασθ᾽….“: να αναγνωρίσετε 

το είδος του λανθάνοντα υποθετικού λόγου.                                                                                                                                         

                                                                                                                                              Μονάδες 2 

ΤΥΧΗι ΑΓΑΘΗι! 
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