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Α΄. Αδίδακτο κείμενο. 
  

Στο έργο αυτό ο Ξενοφών παρουσιάζει τον Σωκράτη να διασκεδάζει για μια συντροφιά και να συζητά για 

τον έρωτα. Στο συγκεκριμένο χωρίο ο καθένας από τους συνδαιτυμόνες κλήθηκε να κατονομάσει κάτι για 

το οποίο ένιωθε υπερήφανος. 

 

Ἀλλ’ ἄγε δή, ἔφη ὁ Σωκράτης, σὺ αὖ λέγε ἡμῖν, ὦ Ἀντίσθενες, πῶς οὕτω βραχέα ἔχων μέγα 

φρονεῖς ἐπὶ πλούτῳ. Ὅτι νομίζω, ὦ ἄνδρες, τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἐν τῷ οἴκῳ τὸν πλοῦτον καὶ 

τὴν πενίαν ἔχειν ἀλλ’ ἐν ταῖς ψυχαῖς. ὁρῶ γὰρ πολλοὺς μὲν ἰδιώτας, οἳ πάνυ πολλὰ ἔχοντες 

χρήματα οὕτω πένεσθαι ἡγοῦνται ὥστε πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυνον ὑποδύονται, ἐφ’ 

ᾧ πλείω κτήσονται, οἶδα δὲ καὶ ἀδελφούς, οἳ τὰ ἴσα λαχόντες ὁ μὲν αὐτῶν τἀρκοῦντα ἔχει καὶ 

περιττεύοντα τῆς δαπάνης, ὁ δὲ τοῦ παντὸς ἐνδεῖται· αἰσθάνομαι δὲ καὶ τυράννους τινάς, οἳ 

οὕτω πεινῶσι χρημάτων ὥστε ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν ἀπορωτάτων· 

                                                                                Ξενοφῶν, Συμπόσιον 4, 35-36 

                                                                                                 

Λεξιλόγιο: 

ἄγε δή: εμπρός λοιπόν 

βραχέα: εδώ: λίγα 

μέγα φρονεῖς> μέγα φρονῶ= καυχιέμαι/ υπερηφανεύομαι 

ἐνδέομαι: στερούμαι 

υποδύομαι πόνον= υποβάλλομαι σε κόπους 

 

Α.1.  Να μεταφράσετε το κείμενο.                                       

                                                                                         (Μονάδες 20) 

Β.  Παρατηρήσεις 

Β.1.1.  Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται. 

χρημάτων : τη δοτική του ίδιου αριθμού 

ἡμῖν          : την αιτιατική ενικού 

πάντα       : τη γενική πληθυντικού θηλυκού γένους 

                                                                                           (Μονάδες 3) 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Β.1.2.  Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται των παρακάτω επιθέτων και 

επιρρημάτων. 

μέγα        : την ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους συγκριτικού βαθμού 

πλείω      : τη δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους υπερθετικού βαθμού 

πολὺ       : το συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος 

 (Μονάδες   3) 

Β.2.1.  Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται των παρακάτω ρημάτων. 

λέγε       : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β’ στη φωνή που βρίσκεται 

νομίζω   : το β’ ενικό πρόσωπο οριστική ς μέλλοντα ενεργητικής φωνής 

ὁρῶ        : το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β ενεργητικής φωνής 

ποιοῦσι : το β’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού μέσης φωνής.                                                                                                      

                                                                                      (Μονάδες 4) 

Β.3.1.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: τοὺς ἀνθρώπους, ἐν ταῖς ψυχαῖς, 

ἔχοντες, παντὸς, τῶν ἀπορωτάτων                                                                                                                                                                   

(Μονάδες 5)             

Β.3.2.  πῶς οὕτω βραχέα ἔχων μέγα φρονεῖς ἐπὶ πλούτῳ. 

Να βρείτε το είδος ( μονάδες 2), τη συντακτική λειτουργία (μονάδες 1) και να 

αιτιολογήσετε την εκφορά ( μονάδες 2) της παραπάνω πρότασης.                                                                                                                                                        

(Μονάδες 5) 

 

Γ΄ Διδαγμένο κείμενο  -  ΠΛΑΤΩΝ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ(320d-321b5) 

Η αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου  

 ΚΕΜΕΝΟ  

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 οὕ τως 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 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

πυκναῖς τε θριξὶν καὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυ νατοῖς 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.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Γ .   Να μεταφράσετε το απόσπασμα:₍₍  Ἦν γάρ ποτε…  ἀϊστωθείη· ₎ ₎  

                                                                                         (Μονάδες 10) 

Δ1.  «ἐκ γῆς καὶ πυρὸς … κεράννυται»: από ποια συστατικά δημιούργησαν οι θεοί,  

κατά τον Πρωταγόρα, τα έμβια όντα; Ποιες κοσμολογικές θεωρίες φαίνεται 

να ακολουθεί ο σοφιστής .   

                                                                                         (Μονάδες 10) 

 

Δ2.  Με ποιους τρόπους ο Επιμηθέας προσπάθησε να εξισορροπήσει τις δυνάμεις 

των έμβιων όντων και να εξασφαλίσει την επιβίωση και τη διαιώνιση του 

είδους τους; Σε ποιον τομέα πέτυχε και σε ποιον δεν ήταν προνοητικός;  

                                                                                         (Μονάδες 10) 

Δ3.  Να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα του Επιμηθέα και τον ρόλο του στη 

δημιουργία. Να λάβετε υπόψη σας και την ετυμολογία του ονόματός του.  

                                                                                         (Μονάδες 10) 

Δ4.  Με ποιες λέξεις του κειμένου συνδέονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις :  

τυποποίηση, μερίδα, μείγμα,ενδυνάμωση,  σθεναρός ;   

                                                                                         (Μονάδες 10) 

Δ5.   Τι γνωρίζετε για τη διάλεξη και ποια η άποψη του Σωκράτη για αυτή τη μέθοδο 

διδασκαλίας των σοφιστών;   

                                                                                         (Μονάδες 10) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


