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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 
Πλάτωνος Πρωταγόρας 320D-322A 

«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 τάς 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 [θριξίν καί] 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. 
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ΘΕΜΑΤΑ 

Α1α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω 

περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν 

είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας 

παραθέτοντας τις κατάλληλες λέξεις / φράσεις τού αρχαίου κειμένου: 

1.    Οι θεοί δημιούργησαν τα θνητά γένη από φωτιά και χώμα. 

2.    Ο Επιμηθέας ανέλαβε να μοιράσει αυτός τα εφόδια των ζώων και ο Προμηθέας να 

κάνει την επιθεώρηση. 

3.    Ο Προμηθέας έδωσε ταχύτητα και δύναμη στα ίδια ζώα. 

4.    Όσα ζώα έχουν άοπλη φύση έχουν κάποια άλλη ικανότητα για τη σωτηρία τους. 

Μονάδες 8 

 

Α1β. i. Ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως: σε ποια λέξη / φράση 

τού αρχαίου κειμένου αναφέρεται η υπογραμμισμένη αντωνυμία;  

Μονάδες 2 

Α1β. ii. Να εντοπίσετε στο κείμενο τα στοιχεία από τα οποία συντίθενται τα θνητά όντα και να 

προσέξετε την πρόταση: ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. Ποια λέξη του κειμένου προσδιορίζει; 

Να απαντηθεί σύντομα. 

Μονάδες 2 

 

Β1. Να σχολιάσετε τη φράση «Ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως». 

Ποιος ο ρόλος της εἱμαρμένης στην ενότητα και πώς εξηγείται;  

       Μονάδες 10 

 

Β2. Ποια εφόδια μοίρασε ο Επιμηθέας στα ζώα για να εξασφαλίσει την επιβίωσή τους και τη 

διαιώνιση του είδους τους; Ερμηνεύοντας την κατανομή αυτών των ιδιοτήτων σε τι 

συμπεράσματα καταλήγετε και πώς ο μύθος ερμηνεύει τελεολογικά το νόμο της αναπλήρωσης; 

       Μονάδες 10 
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Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας καθεμία από τις προτάσεις της στήλης Α, συμπληρωμένη με 

την ορθή επιλογή από τη στήλη Β: 

1.      Ο μύθος τού Πρωταγόρα  α. υιοθετεί την αισχύλεια αισιοδοξία. 

β. είναι δημιούργημα τού Ησιόδου. 

γ. είναι δημιούργημα τού Πλάτωνα. 

2.      Κατά τον Σωκράτη και 

τον Πλάτωνα,  

α. όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν την 

αλήθεια, τις Ιδέες. 

β. το γραπτό κείμενο είναι αξιόλογος 

τρόπος φιλοσοφικής αναζήτησης. 

γ. η διάλεξη ταιριάζει στη φιλοσοφία 
περισσότερο απ’ ό,τι στα δικαστήρια. 

3.      Ο Σωκράτης  α. δεν χρησιμοποιούσε παραδείγματα 

από την καθημερινή ζωή. 

β. προσπαθεί να εξαγάγει την άποψή 

του από τον αντίπαλο μέσω τής 

μαιευτικής. 

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

4.      Η κατηγορία για 

διαφθορά των νέων  

α. σχετίστηκε με διάφορα πρόσωπα 

που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε μια 
καλή περίοδο για την Αθήνα. 

β. ήταν η πραγματική αιτία της δίωξης 
του Σωκράτη. 

γ. έδειξε ότι η ασέβεια προς τους 

μεγαλύτερους ήταν σοβαρό αδίκημα. 

5.      Ο Σωκράτης θανατώθηκε  

  

α. με το πέρας της δίκης του. 

β. ένα μήνα μετά την καταδικαστική 

απόφαση. 

γ. ολομόναχος στο κρατητήριο. 

                            Μονάδες 10 

 

Β4α. Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο μία λέξη ετυμολογικά συγγενή με καθεμιά από τις 

ακόλουθες: ερχομός, δέμα, διανομή, αμηχανία, φύση, κατανάλωση. 

Μονάδες 6 

Β4β. Για καθεμιά από τις δύο παρακάτω λέξεις να γράψετε μία περίοδο λόγου στα νέα 
ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, στο ίδιο μέρος του λόγου, σε οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, 

αριθμό, γένος), χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο 

κείμενο: εὐλάβειαν, ἐπισκέψαι. 

Μονάδες 2 
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Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Να συγκρίνετε τις κοσμολογικές αντιλήψεις του Πρωταγόρα και τις αντίστοιχες των 

προσωκρατικών φιλοσόφων όπως αυτές αποτυπώνονται στα παρακάτω αποσπάσματα. 

Μονάδες 10 

 

 


