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Διδαγμένο κείμενο : Πλάτωνος, Πρωταγόρας (322 a - 323 a)ΠΛΑΤΩΝ 322a-323a 

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν 

ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· 

ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ 

ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ’ 

ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων 

διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν 

τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής —πολιτικὴν γὰρ 

τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική—ἐζήτουν δὴ ἀθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες 

πόλεις· ὅτ’ οὖν ἀθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, 

ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ 

ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων 

κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη 

δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· «Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω 

καὶ ταύτας νείμω; νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ 

ἄλλοι δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;» 

«Ἐπὶ πάντας», ἔφη ὁ Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι 

αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον 

αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως». 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να χαρακτηρίσετε  τις ακόλουθες ερμηνείες ως σωστές(Σ) ή λανθασμένες(Λ): 
Α. θεία μοῖρα: η «ἔμπυρος τέχνη»  αποτελεί το θεϊκό μερίδιο 

Β.  δίκη: το αίσθημα σεβασμού,  οι ηθικές αναστολές,  η  δικαστική διαδικασία 

ΜΑΘΗΜΑ / 
ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA O.Π. / Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/08/2019 
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Γ. φωνὴ καὶ ὀνόματα: οι φθόγγοι και οι λέξεις 

Δ. δημιουργικὴ τέχνη: το δημιουργικό στοιχείο της ανθρώπινης λογικότητας 

Ε.  αἰδώς:  η ντροπή που νιώθει ο άνθρωπος όταν έχει προβεί σε αντικοινωνική 
συμπεριφορά                                                                                                                                                       

                                                                                                                                             10 μονάδες 

 

2. «Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ 
συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν»: να σχολιάσετε τη φράση. 
                                                                                                                                              10 μονάδες 

 

3. Ποια σχέση έχουν η αιδώς και η δίκη με την πολιτική τέχνη; Για ποιον λόγο ο Δίας 
επιθυμεί να δοθούν  σε όλους τους ανθρώπους; 

                                                                                                                                 10 μονάδες 

 

 

4. Χαρακτηρίστε ως σωστές («Σ») ή λανθασμένες («Λ») τις παρακάτω προτάσεις : 
α. Η διάλεξη είναι μέθοδος διδασκαλίας του Σωκράτη. 

β. 281  ηλικιωμένοι «Ηλιασταί» έκριναν τον Σωκράτη ένοχο. 
γ.  Ο Πλάτωνας επισκέφθηκε τρεις φορές τη Σικελία. 

δ. Στην  Ακαδημία του Πλάτωνα τα μαθηματικά ήταν σημαντικό μάθημα. 
ε. Ο Καλλίας και ο Κριτίας ήταν μαθητές του Σωκράτη. 

                                                                                                                                            10 μονάδες 

 

 

 

5.  Να αντιστοιχίσετε τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις ( δύο λέξεις της στήλης Β΄ 
περισσεύουν): 
                                                  Α΄                                             Β΄   

1. ἐπεχείρει Α. δεισιδαιμονία 

2. ᾤκουν Β. διαθεματική 

3. δείσας Γ. ωδίνες 

4. θὲς Δ. ακατοίκητος 

5. τέχνῃ Ε. χειριστικός 

 ΣΤ. χειρότερος 

 Ζ. τοκετός 

                                                                                                                                            10 μονάδες 

 

 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 5                                                                                                                                 
 

6. Στο μεταφρασμένο παράλληλο κείμενο που ακολουθεί εξυμνούνται τα επιτεύγματα 
του ανθρώπου. Να τα συγκρίνετε με τα αντίστοιχα   του πρωτότυπου  κειμένου. 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΧΟΡΟΣ 

Πολλά γεννούν το δέος· 
το μέγα δέος ο άνθρωπος γεννά· 
περνά τον αφρισμένο πόντο  
με τις φουρτούνες του νοτιά,  
στη μέση σκάβει το βαθύ 

και φουσκωμένο κύμα· 
και την υπέρτατη θεά, τη Γη,  
την άφθαρτη παιδεύει την ακάματη 

οργώνοντας με τα καματερά 

χρόνο το χρόνο φιδοσέρνοντας τ’ αλέτρι. 
 

Και των αστόχαστων πτηνών 

τις φυλές κυνηγά με τα βρόχια,  
των αγρίων θηρίων τα έθνη,  
των βυθών την υδρόβια φύτρα 

με δίχτυα πλεγμένα στριφτά,  
ο τετραπέρατος· τ’ αγρίμι της βουνοκορφής 

δαμάζει με τεχνάσματα· φορεί 
στων αλόγων την πλούσια χαίτη ζυγό 

και στον ταύρο, που βαρβάτος βοσκάει στα όρη. 
 

Ένας τον άλλο δίδαξε λαλιά,  
τη σκέψη, σαν το πνεύμα των ανέμων,  
την όρεξη να ζει σε πολιτείες· 
πώς να γλυτώνει το χαλάζι μες στ’ αγιάζι,  
την άγρια δαρτή βροχή μέσα στον κάμπο,  
ο πολυμήχανος· αμήχανος δε θ’ αντικρίσει  
τα μελλούμενα· το χάρο μόνο  
να ξεφύγει δεν μπορεί· 
μόλο που βρήκε ψάχνοντας και γιατρειές 

σ’ αγιάτρευτες αρρώστιες. 
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Τέχνες μαστορικές σοφίστηκε  
που δεν τις βάζει ο νους,  
κι όμως μια στο κακό, μια στο καλό κυλάει· 
όποιος κρατεί τον ανθρώπινο νόμο 

και του θεού το δίκιο, που όρκος το δένει φριχτός,  
πολίτης· αλήτης και φυγάς,  
όποιος κλωσάει τ’ άδικο, μακάρι και μ’ αποκοτιά,  
ποτέ σε τράπεζα κοινή 

ποτέ μου βούληση κοινή 

με κείνον που τέτοια τολμάει. 
[Σοφοκλέους Τραγωδίαι: Αντιγόνη και Φιλοκτήτης, Β΄ Γενικού Λυκείου, μτφ. Κ.Χ. 
Μύρρης]                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            10 μονάδες 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ :    ( ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΧΕΡΡΟΝΗΣΩ 8.21–23) 

Οι πολιτικές επιλογές και αποφάσεις των Αθηναίων βλάπτουν τα συμφέροντα της πόλης 

 

 Βούλομαι τοίνυν [ὑμᾶς] μετὰ παρρησίας ἐξετάσαι τὰ παρόντα πράγματα τῇ  

 

πόλει, καὶ σκέψασθαι τί ποιοῦμεν  αὐτοὶ νῦν καὶ ὅπως χρώμεθ’ αὐτοῖς.  ἡμεῖς  
 

οὔτε χρήματ’ εἰσφέρειν βουλόμεθα, οὔτ’ αὐτοὶ στρατεύεσθαι, οὔτε τῶν κοινῶν  
 

ἀπέχεσθαι δυνάμεθα, οὔτε τὰς συντάξεις Διοπείθει δίδομεν, οὔθ’ ὅσ’ ἂν αὐτὸς  
 

αὑτῷ πορίσηται ἐπαινοῦμεν,  ἀλλὰ βασκαίνομεν καὶ σκοποῦμεν πόθεν, καὶ τί  
 

μέλλει ποιεῖν, καὶ πάντα τὰ τοιαυτί, οὔτ’, ἐπειδήπερ οὕτως ἔχομεν, τὰ ἡμέτερ’  
 

αὐτῶν πράττειν ἐθέλομεν, ἀλλ’ ἐν μὲν τοῖς λόγοις τοὺς τῆς πόλεως λέγοντας  
 

ἄξια ἐπαινοῦμεν, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις  τοῖς ἐναντιουμένοις τούτοις  
 

συναγωνιζόμεθα.   ὑμεῖς μὲν τοίνυν εἰώθαθ’ ἑκάστοτε τὸν παριόντ’ ἐρωτᾶν, τί  
 

οὖν χρὴ ποιεῖν; ἐγὼ  δ’ ὑμᾶς ἐρωτῆσαι βούλομαι, τί οὖν χρὴ λέγειν; εἰ γὰρ μήτ’  
 

εἰσοίσετε, μήτ’ αὐτοὶ  στρατεύσεσθε, μήτε τῶν κοινῶν ἀφέξεσθε, μήτε τὰς  
 

συντάξεις δώσετε, μήθ’ ὅσ’  ἂν αὐτὸς αὑτῷ πορίσηται ἐάσετε, μήτε τὰ ὑμέτερ’  
 

αὐτῶν πράττειν ἐθελήσετε,  οὐκ ἔχω τί λέγω.  
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Λεξιλόγιο 

παρρησία: ελευθερία λόγου εἰσφέρω: συνεισφέρω, πληρώνω φόρο για την ιδοκτησία μου 

σύνταξις: επιβεβλημένος φόρος, συνεισφορά βασκαίνω: συκοφαντώ, δυσφημώ 

συναγωνίζομαι: συμπράττω, συντρέχω 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος: «ἐγὼ  δ’ ὑμᾶς ἐρωτῆσαι 
…. οὐκ ἔχω τί λέγω». 
                                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

Γ2. Ποιες επικρίσεις διατυπώνει εναντίον των Αθηναίων ο Δημοσθένης σχετικά με την 
κατάσταση που επικρατεί στην πόλη;  
                                                                                                                                             Μονάδες 10 

 

Γ3. Στο απόσπασμα « ἡμεῖς οὔτε χρήματ’ εἰσφέρειν βουλόμεθα … οὔτε τὰς συντάξεις 
Διοπείθει δίδομεν»:  
 

α. Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά (εκτός από το κύριο όνομα) στη δοτική του 
πληθυντικού και τις αντωνυμίες στον άλλο αριθμό, στην ίδια πτώση. (μονάδες 4) 
 

β. Να εντοπίσετε τα απαρέμφατα του αποσπάσματος και να τα μεταφέρετε στον 
αόριστο. (μονάδες 3) 
 

γ. Να μεταφέρετε τα ρήματα στην ευκτική ενεστώτα στο ίδιο πρόσωπο και τον ίδιο 
αριθμό. (μονάδες 3) 
                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

Γ4. α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι  όροι: μετά παρρησίας , 
αὐτοῖς, ἂξια, ποιεῖν.(μονάδες 4) 

β. ὅσ’ ἂν αὐτὸς αὑτῷ πορίσηται: να αναγνωρισθεί το είδος της πρότασης και ο 
συντακτικός της ρόλος. (μονάδες 2) 
 

γ. ἐν μὲν τοῖς λόγοις τοὺς τῆς πόλεως λέγοντας  ἄξια ἐπαινοῦμεν, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις  
τοῖς ἐναντιουμένοις τούτοις  συναγωνιζόμεθα: η περίοδος να μεταφερθεί στον πλάγιο 
λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους αφού εξαρτηθεί από τη φράση Δημοσθένης εἶπε 
τοῖς Ἀθηναίοις. (μονάδες 4) 
                                                                                                                                           Μονάδες 10 

ΤΥΧΗι  ΑΓΑΘΗι 
 


