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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ     

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα με την έντονη γραφή.                                                                                                                             

Και σε άλλα έδινε όπλα και σε άλλα, επειδή έδινε φύση χωρίς όπλα, επινοούσε γι’ αυτά 

κάποια άλλη ικανότητα για τη σωτηρία τους. Όσα δηλαδή από αυτά τα έκανε 

μικρόσωμα, τους προίκιζε με φτερά για να πετούν ή με υπόγεια κατοικία˙ και όσα έκανε 

μεγαλόσωμα, με την ίδια ακριβώς ιδιότητα εξασφάλιζε τη σωτηρία τους˙ μοίραζε και τα 

άλλα χαρακτηριστικά, κάνοντάς τα με αυτόν τον τρόπο ισοδύναμα. Και αυτά επινοούσε, 

γιατί πρόσεχε μήπως κάποιο γένος αφανιστεί˙ και αφού τα εφοδίασε σε ικανοποιητικό 

βαθμό με τα μέσα αποφυγής της αλληλοεξόντωσής τους, επινοούσε μέσα προστασίας 

για τις μεταβολές του καιρού (που προέρχονται) από τον Δία, ντύνοντάς τα και με πυκνά 

τριχώματα και με γερά δέρματα, ικανά να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία, αλλά 

κατάλληλα και για τις ζέστες, και για να χρησιμεύουν αυτά τα ίδια (τα τριχώματα και 

τα δέρματα) στο καθένα, όταν πηγαίνουν στις φωλιές τους, σαν στρώμα και σκέπασμα 

και ταιριαστό και δοσμένο από τη φύση˙ και ακόμα βάζοντας για υποδήματα σε άλλα 

οπλές και σε άλλα [τρίχωμα και] δέρμα σκληρό και χωρίς αίμα.  

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. 

 «Ἦν γαρ ποτε χρόνος»:   Η συγκεκριμένη φράση  συνάδει με το λαϊκότροπο ύφος όλου 

του μύθου. Αποτελεί τυπική αρχή κάθε μύθου  και μέρος του σκηνικού, μια εξωτερική 

δηλαδή διακόσμηση που περιβάλλει την τελεολογική εξήγηση του Πρωταγόρα για τη 

δημιουργία του ζωικού βασιλείου και του ανθρώπου. Προβάλλει την έννοια του χρόνου  

ως κυρίαρχου φυσικού μεγέθους στο οποίο εγγράφεται η ύπαρξη των θεών και των 

θνητών όντων.  

Έτσι, λοιπόν, με τη λέξη «χρόνος» ο σοφιστής εννοεί την αρχή του χρόνου , την αρχή της 

δημιουργίας , στο σημείο  εκείνο που ακολουθεί τη θεογονία , δηλαδή τη γένεση των 

θεών. Είναι χαρακτηριστικό πως στην αρχαιοελληνική μυθολογική σκέψη υπάρχει μόνο 

θεογονία , και όχι κοσμογονία, όπως σε άλλες μυθολογίες ή στη εβραιοχριστιανική 

Γένεση. Αντίθετα στον Ησίοδο , ο οποίος στη Θεογονία αναφέρει , μετά τη δημιουργία 

των θεών, την ύπαρξη των ανθρώπων , χωρίς να εξηγεί πως πλάστηκαν και από ποιον, 

ο Πρωταγόρας μεταφέρει το κέντρο του ενδιαφέροντος στον άνθρωπο( 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση) . Στον μύθο  παρακολουθούμε τη διαδικασία  με την 

οποία τα μεν ζώα «διαμορφώθηκαν» απέκτησαν δηλαδή το καθένα τις δικές του  
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ιδιότητες , ο δε άνθρωπος απέκτησε τα χαρακτηριστικά εκείνα , τις αρετές , που 

συνιστούν τελικά την ανθρώπινη ουσία του.  

Θεωρείται σημαντική η προσφορά του Πρωταγόρειου μύθου , γιατί σε αντίθεση με τις 

παραπάνω κοσμολογικές εκδοχές (Θεογονία Ησιόδου κ.λ.π.) εκφράζει μια αισιόδοξη 

ενατένιση της εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού. Συνιστά μήνυμα εμπιστοσύνης 

στην προοδευτική πορεία του ανθρώπινου γένους , το  οποίο ξεκινώντας από 

ατελέστερες μορφές βίου κατέκτησε και κατακτά  υψηλότερες βαθμίδες , αξιόλογα 

πολιτιστικά επιτεύγματα. 

 «ὅτε θεοί μέν ἦσαν»:  Είναι γνωστό ότι ο Πρωταγόρας ήταν αγνωστικιστής αναφορικά 

με τα ζητήματα θρησκείας (  «όσον αφορά τους θεούς δεν μπορώ να γνωρίζω ούτε πως 

υπάρχουν ούτε πως δεν υπάρχουν ούτε πώς είναι ως προς τη μορφή. Γιατί είναι πολλά 

τα όσα εμποδίζουν να γνωρίζουμε. Από  τη μια το άδηλο του ζητήματος και από την 

άλλη η συντομία της ανθρώπινης ζωής» : Περί θεῶν)  

Για τον Πρωταγόρα οι θεοί δεν αντιμετωπίζονται  υπό κανένα άλλο πρίσμα  ερμηνείας 

πλην της αλληγορικής διάστασής τους , του καθαρά δηλαδή συμβολικού χαρακτήρα. Ο 

Δίας δεν είναι παρά ο λόγος, η  φυσική νομοτέλεια , η κοσμική αναγκαιότητα , η λογική, 

που διέπει τη φύση, και οι υπόλοιποι θεοί , όπως ο Επιμηθέας αλλά και ο Ερμής , που θα 

εμφανιστούν λίγο πιο κάτω, είναι όργανα εξυπηρέτησης αυτής της νομοτέλειας , μέσω 

της οποίας ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των όντων , άψυχων και έμψυχων , και γίνεται 

δυνατή η εξισορρόπηση των αναγκών τους και των κάθε είδους ελλείψεών τους και 

ευρίσκονται τα μέσα που θα εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Επιπλέον αυτή η 

ερμηνεία της έννοιας του  θείου εξυπηρετεί και τις ανάγκες της αφήγησης δίνοντας την 

ευκαιρία στον Πρωταγόρα να παρουσιάσει τις σκέψεις του με έναν απολύτως εύληπτο 

και σαφή τρόπο  στους ακροατές του , με αμεσότητα και παραστατικότητα. Η αναφορά 

του σε όλες  αυτές τις υπερβατικές θεϊκές υποστάσεις αποτελεί το επικάλυμμα της 

αφήγησής του , που δίνεται  με τρόπο που να  προκαλεί στους ακροατές του την προσοχή  

και την επίταση του ενδιαφέροντός τους .                                                                                                                     

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;                                                                                                                          

Ο ιδεολογικός πυρήνας του μύθου στο εδάφιο αυτό συνίσταται στη σκόπιμη ισορροπία 

που χαρακτηρίζει το ζωικό κόσμο. Ο Πρωταγόρας εξηγεί τελεολογικά τον «νόμο της 

αναπλήρωσης»  στη φύση , αφού σύμφωνα με τους βιολογικούς νόμους κάθε ζώο έχει 

εφοδιαστεί με τα αναγκαία μέσα επιβίωσης , αυτοσυντήρησης και διαιώνισης του είδους 

του. Ειδικότερα παρατηρούμε ότι οι ιδιότητες μοιράζονται  στα ζώα, ώστε μια αδυναμία 
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να αναπληρώνεται από μια ικανότητα , με σκοπό να  εξασφαλίζονται με τον τρόπο αυτό  

η ύπαρξη και η διαιώνιση του κάθε είδους, καθώς και  η ισορροπία του οικοσυστήματος 

μέσα από την εξισορρόπηση  των αντίρροπων δυνάμεων που λειτουργούν στο εσωτερικό 

του. Ακόμη,  φαίνεται ότι η  ποικιλία των ζωικών ειδών με διαφορετικές ιδιότητες και 

ικανότητες δείχνει ότι στο ζωικό κόσμο επικρατεί συνεχής αγώνας για επιβίωση , ένας 

διαρκής πόλεμος για την ύπαρξη και επιπλέον ότι η τελική ισορροπία του 

οικοσυστήματος προκύπτει από την εναρμόνιση των αντίθετων, ως  ενότητα αντιθέτων 

( διαφαίνεται η  θέση του Ηράκλειτου) . Ακόμη να προσθέσουμε ότι οι ιδιότητες των ζώων 

προβάλλονται ως δώρα των θεών , δηλαδή ως δοσμένες εκ των προτέρων ιδιότητες που 

τα ζωικά είδη έχουν χωρίς καμιά ενεργητική συμμετοχή τους  στην απόκτησή τους 

μάλιστα από την κατώτερη και ελλιπέστερη θεϊκή μορφή του Επιμηθέα. Τέλος, η 

τελεολογική εξήγηση της αντισταθμιστικής και σύμμετρης κατανομής των ιδιοτήτων 

στα ζώα , που επιχειρεί ο Πρωταγόρας στην εξεταζόμενη ενότητα , γίνεται ιδιαίτερα 

αντιληπτή στη χρήση της γλώσσας με το πλήθος αντιθετικών σχημάτων και 

προσδιορισμών του τελικού αιτίου.  

Η κατανομή των εφοδίων στα ζώα: Αφού οι δυο Τιτάνες άλλαξαν ρόλους , ο Επιμηθέας 

ανέλαβε να  μοιράσει εφόδια στα ζώα και στον άνθρωπο και ο Προμηθέας την τελική 

επιθεώρηση. Όσον αφορά λοιπόν τα ζώα η μοιρασιά που έκανε ο Επιμηθέας ήταν σοφή 

, αφού πέτυχε την αντισταθμιστική  και ισόρροπη κατανομή των εφοδίων για τη 

διαιώνιση όλων των ειδών. Ο Επιμηθέας  ήταν σε θέση να επινοήσει , όχι όμως και να 

προνοήσει. Η επινόηση ως πράξη του νου επέτρεψε στον Επιμηθέα να μοιράσει εφόδια 

και να εξισορροπήσει  αντιθέσεις ανάμεσα στα ζωικά είδη. Επρόκειτο όμως για 

μονομερή πράξη του νου από την οποία έλειπε η κατανόηση , αναγκαία για να προκύψει 

η δυνατότητα της πρόνοιας , της προβλεπτικότητας. Έτσι , η επινοητικότητα του 

Επιμηθέα σε σχέση με το ζωικό βασίλειο  εκδηλώνεται ως εξής:  

 Παρέχει μέσα προφύλαξης από τους εχθρούς ( «Νέμων δε….ἀϊστωθείη»)  

Για να προφυλάξει τα ζώα από τα άλλα ζώα  , έδωσε: 

-σε άλλα σωματική δύναμη 

-σε άλλα, που ήταν αδύναμα, ταχύτητα 

-σε άλλα όπλα , όπως νύχια, δόντια, κέρατα κλπ  

-σε άλλα μικρό σώμα , και ως όπλα για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους , φτερά ή 

υπόγεια κατοικία  

-σε άλλα μεγάλο σώμα , και ως όπλο για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους  , το ίδιο το 

μέγεθός τους 
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Β. 3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: 

α. Οι σοφιστές οδηγούνταν συχνά σε θετική αμφισβήτηση. Λ 

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

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

δ. Δίκη για ασέβεια είχε υποστεί και ο Αναξαγόρας. Σ 

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

Πρυτανείο. Σ 

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

ακόλουθες λέξεις της νέας ελληνικής: κρασί: κεράννυται,  άξονας: ἄγειν,  συνημμένο: 

προσῆπτεν, ανεπαρκής: ἐπήρκεσε, δόση: ἔδωκεν, φήμη: ἔφη,  έμφυτος: φύσιν, επιταγή: 

προσέταξαν,  εισιτήριο: ἦλθεν,   ζωφόρος: ζῴων.  

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα. 

Νόμιζα, πολίτες της Αίγινας, ότι ο Θρασύλοχος είχε ρυθμίσει τόσο καλά τις υποθέσεις 

του, ώστε κανείς να μην μπορεί ν’ αντιταχθεί στις διαθήκες που άφησε. Αφού όμως οι 

αντίδικοί μου έχουν σχηματίσει τέτοια γνώμη  και την αμφισβητούν, ενώ είναι τόσο 

σωστά διατυπωμένη, είναι για μένα αναγκαίο να προσπαθήσω να δικαιωθώ από σας. 

Εγώ όμως έχω πάθει  το αντίθετο από ό,τι παθαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. 

Πραγματικά, παρατηρώ πως οι άλλοι αγανακτούν, όταν άδικα βρίσκονται σε κίνδυνο, 

ενώ εγώ σχεδόν χρωστώ ευγνωμοσύνη στους αντιδίκους μου, που μ’ ενέπλεξαν σ’ αυτή 

τη δίκη. Αν η υπόθεση δεν εκδικαζόταν, δεν θα ξέρατε ποια ήταν η συμπεριφορά μου 

απέναντι στον νεκρό και  έγινα κληρονόμος του.                                                                                                                                           

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

πράξοντας, ἐχούσας: ἔχουσαν,  ὄντος: ὄντων,  τόν τετελευτηκότα: τούς τετελευτηκότας 

Γ2. β  Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 

βεβουλεῦσθαι: α΄ ενικό  οριστικής παθητικού αορίστου:  ἐβουλεύθην 

κατέλιπεν: β΄ ενικό  προστακτικής ενεργητικού  αόριστου β΄: κατάλιπε 

 κινδυνεύωσιν: α΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου στη μέση φωνή: κινδυνευσαίμεθα 

 ἔχειν: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο: ἐσχηκέναι 

κατέστησαν: γ΄ ενικό οριστικής  ενεστώτα στην ενεργητική φωνή: καθίστησι 

 ἠπίστασθ᾽(ε):  γ΄ πληθυντικό του ίδιου χρόνου: ἠπίσταντο 
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Γ3. α  Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των  όρων με έντονη γραφή. 

βεβουλεῦσθαι: ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο του ρήματος  “ἐνόμιζον “. 

Θρασύλοχον: υποκείμενο του απαρεμφάτου  “ βεβουλεῦσθαι“, ετεροπροσωπία. 

πράξοντα: επιρρηματική τελική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο “μηδένα“ ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού.  

πειρᾶσθαι: τελικό  απαρέμφατο ως υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης   “ ἀναγκαίως 

ἔχει “. 

τῶν ἀνθρώπων: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο “ 

πλείστοις“ 

Ἀκρίτου: κατηγορούμενο στο “πράγματος“ μέσω του συνδετικού “ ὄντος“.  

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.  

Η μετοχή φέροντας είναι κατηγορηματική εξαρτώμενη από το αισθητικό  “  ὁρῶ “ και 

αναφέρεται στο αντικείμενο  του ρήματος  “  Τοὺς  ἄλλους “ . Αναλύεται σε δευτερεύουσα 

ειδική πρόταση: ὁρῶ  ὅτι  οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι  χαλεπῶς φέρουσι. 

 

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

αναγνωρίσετε το είδος του λανθάνοντα υποθετικού λόγου.   

 Η μετοχή είναι υποθετική με απόδοση δυνητική οριστική  “ οὐκ ἂν ἠπίστασθ(ε) “.                                                                                                                                      

Λανθάνει το αντίθετο του πραγματικού. 

 

 

 

 

 


