
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 
Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν , θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν . Ἐπειδὴ δὲ 

καὶ τούτοις ἦλθεν χρόνος 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 τίν’ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν . 

Ἅ μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν , πτηνὸν φυγὴν ἤ κατάγειον 

οἴκησιν ἔνεμεν · ἅ δὲ ηὖξε μεγέθει , τδε αὐτ αὐτὰ ἔσῳζεν ·καὶ τἆλλα 

οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν . Σαῦτα 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 ὑπάρχει τὰ αὐτά ταῦτα στρωμνὴ 

οἰκεία τε καὶ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ · καὶ ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς τὰ δὲ θριξὶν καὶ 

δέρμασιν στερεοῖς καὶ ἀναίμοις . Σοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας 

ἐξεπόριζεν , τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην , ἄλλοις δὲ δένδρων καρποὺς , τοῖς δὲ 

ῥίζας · ἔστι δ’ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βορὰν · καὶ τοῖς μὲν 

ὀλιγογονίαν προσῆψε , τοῖς δ’ ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν , 

σωτηρίαν τ γένει πορίζων .  

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΣΑΥΡΑΗ  
‘’Εγώ λοιπόν θεωρώ , όπως και οι άλλοι Έλληνες , πως οι Αθηναίοι είναι 

σοφοί . Και βλέπω ότι , όποτε συγκεντρωνόμαστε στην εκκλησία του 

δήμου , όταν η πόλη πρόκειται να εκτελέσει κάποιο έργο οικοδομικό , 

καλούμε τους οικοδόμους ως συμβούλους στην οικοδομία , και όταν πάλι 

πρόκειται για ναυπηγικό έργο , καλούμε τους ναυπηγούς , και με τον ίδιο 

τρόπο πράττουμε όταν πρόκειται για όλα τα αντίστοιχα έργα , για όσα 

δηλαδή θεωρείται πως είναι διδακτά και μπορεί κάποιος να τα μάθει με 

κατάλληλα μαθήματα . Εάν επιχειρήσει δε κάποιος άλλος να δώσει τη 



συμβουλή του στο δήμο , κάποιος που οι άλλοι δεν τον θεωρούν τεχνίτη 

σχετικό , η συνέλευση δεν τον αποδέχεται , ακόμη και αν είναι και ωραίος 

και πλούσιος και από μεγάλη οικογένεια . Αντίθετα τον κοροϊδεύουν και 

του φωνάζουν , μέχρι αυτός που τόλμησε να μιλήσει να φύγει μόνος του 

τρομοκρατημένος ή μέχρι να τον σύρουν οι τοξότες και να τον βγάλουν 

σηκωτό , με διαταγή των πρυτάνεων .  Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν 

*οι Αθηναίοι + ότι εξαρτώνται από κάποια συγκεκριμένη τεχνογνωσία , 

έτσι ενεργούν . Όταν όμως πρέπει να αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που 

αφορά τη διοίκηση της πόλεως , σηκώνεται και δίνει τις συμβουλἐς του γι 

αυτό εξ ίσου και ο οικοδόμος και ο σιδεράς , και ο έμπορος ή ο ναυτικός , 

και ο πλούσιος , και ο φτωχός , και αυτός που είναι από μεγάλο γένος και 

αυτός που δεν είναι από καποια γενιά σπουδαία . Και κανένας δεν τους 

ψέγει γι αυτό , όπως τους προηγούμενους : γιατί εσύ ,χωρίς  να έχεις 

διδαχτεί από πουθενά αυτό το πράγμα και χωρίς να έχεις δάσκαλο σ’ αυτό 

το θέμα , θέλεις τώρα να δώσεις και συμβουλές . Άρα , είναι προφανές πως 

δεν θεωρούν ότι το πράγμα αυτό είναι κάτι που διδάσκεται.’’ 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Α.Να μεταφρασετε το απόσπασμα: «Σαῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο... τ γένει 

πορίζων»  
(10 μονάδες) 

 
Β1. «ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν»: να 

σχολιάσετε το περιεχόμενο της παραπάνω φράσης στο πλαίσιο της 

μυθικής αφήγησης του Πρωταγόρα. 

(10 μονάδες) 

 
Β2. Με ποιο τρόπο εξόπλισε τα έμβια όντα ο Επιμηθέας και τι επιδίωξε να 

πετύχει;  

(10 μονάδες) 

 

Β3. Με βάση το μεταφρασμένο απόσπασμα να παρουσιάσετε το 

επιχείρημα του ωκράτη και να το αξιολογήσετε. 

(10 μονάδες) 



 
Γ. Ποιοι είναι οι σοφιστές  που  συμμετέχουν στον πλατωνικό διάλογο  

«Πρωταγόρας»;Πως παρουσιάζονται από τον Πλάτωνα;  

(10 μονάδες) 

 
Δ. Να βρείτε στο παραπάνω κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: μοιραίος, γαιοκτήμονος, κρασί, 

λοχαγός, ανάμεικτος, σθεναρός, αμπέχονο, ανεξίτηλος, συνδετήρας, 

χρονοβόρος 

 (10 μονάδες) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 7, 1  , 39  
Ο απεσταλμένος του Πέρση βασιλιά μεταφέρει τις Περσικές προτάσεις 

για ειρήνευση. Οι αντιδράσεις των ελληνικών πόλεων 

 

Ὡς δὲ οἱ Θηβαῖοι συνεκάλεσαν τοὺς πρέσβεις ἀπὸ τῶν πόλεων ἁπασῶν 

ἀκουσομένους τῆς παρὰ βασιλέως ἐπιστολῆς , καὶ ὁ Πέρσης ὁ φέρων τὰ 

γράμματα δείξας τὴν βασιλέως σφραγῖδα ἀνέγνω τὰ γεγραμμένα , οἱ 

μὲν Θηβαῖοι ὀμνύναι ταῦτα ἐκέλευον βασιλεῖ καὶ ἑαυτοῖς τοὺς 

βουλομένους φίλους εἶναι , οἱ δὲ ἀπὸ τῶν πόλεων ἀπεκρίναντο , ὅτι οὐκ 

ὀμούμενοι ἀλλὰ ἀκουσόμενοι πεμφθείησαν · ὁ μέντοι Ἀρκὰς 

Λυκομήδης καὶ τοῦτο ἔλεγεν , ὅτι οὐδὲ τὸν σύλλογον ἐν Θήβαις δέοι 

εἶναι , ἀλλ’ ἔνθα ἄν ᾖ ὁ πόλεμος . χαλεπαινόντων δ’ αὐτ τῶν Θηβαίων 

καὶ λεγόντων ὡς διαφθείροι τὸ συμμαχικόν , οὐδ’ εἰς τὸ συνέδριον 

ἤθελεν καθίζειν , ἀλλ’ ἀπιὼν ᾤχετο , καὶ μετ’ αὐτοῦ πάντες οἱ ἐξ 

Ἀρκαδίας πρέσβεις . 

 

 

 

Α.Να μεταφραστεί το κείμενο   (Μονάδες 20 ) 

 

Β.Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για κάθεμια από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου  

 συνεκάλεσαν: γ΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου 

ενεργητικής φωνής  

 ἀκουσομένους : απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή 

 φέρων : απαρέμφατο αορίστου β΄   



 βουλομένους : β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής 

παρακειμένου 

 διαφθείροι: β΄ ενικό προστακτικής παθητικού αορίστου β΄  

 σφραγῖδα :  γενική πληθυντικού  

 λεγόντων : δοτική πληθυντικού  

 πρέσβεις : γενική ενικού  

 βασιλέως : κλητική ενικού 

 τοῦτο :  δοτική  πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

 (Μονάδες 10)  

 

Γ. 

1. ἁπασῶν, ἀκουσομένους , τὰ γράμματα, ὀμνύναι , βασιλεῖ, 

τὸν σύλλογον, χαλεπαινόντων , ἀπιών: Να αναγνωριστούν 

συντακτικώς οι λέξεις               

 (Μονάδες 8) 

2. διαφθείροι : να αναγνωρίσετε (είδος , εισαγωγή , εκφορά , 

συντακτική θέση ) την πρόταση στην οποία ανήκει το ρήμα  

(Μονάδες 2) 

 

 

 

 


