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 Α. Διδαγμένο κείμενο 
 

                                  Πλάτωνος Πρωταγόρας 320D – 321B6-322A. 

   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. 

   Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς 

δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, 

καὶ ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο. Ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος 

τὴν νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον 

γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον· ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη 

ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. Ἀπορίᾳ οὖν 

σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου 

καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί—ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν 

κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι—καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. Τὴν μὲν οὖν 

περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ 

παρὰ τῷ Διί. Τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι 

ἐνεχώρει εἰσελθεῖν—πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν—εἰς δὲ τὸ τῆς 

Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, 

καὶ κλέψας τήν τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς 

Ἀθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου 

γίγνεται, Προμηθέα δὲ δι' Ἐπιμηθέα ὕστερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη 

μετῆλθεν 
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Παρατηρήσεις 

 

Α1. Από το διδαγμένο κείμενο να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν 

σχόμενος... δίκη μετῆλθεν». 

Μονάδες 10 

 

Β1. Να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα και το ρόλο του Επιμηθέα και του 

Προμηθέα στη δημιουργία λαμβάνοντας υπόψη σας, πέρα της συνολικής τους 

παρουσίας στα αποσπάσματα που έχουν παρουσιαστεί, και την ετυμολογία του 

ονόματός τους. 

Μονάδες 10 

Β2. Ο Πρωταγόρας στον μύθο αναφέρεται στον άνθρωπο γενικά, χωρίς καμία 

διάκριση καταγωγής, κοινωνικής τάξης κτλ. Η έννοια ἄνθρωπος είναι δηλαδή 

γενική και δηλώνει το ανθρώπινο γένος. Ποια σημασία νομίζετε ότι έχει η 

αντίληψη αυτή; Πώς θα κρίναμε σήμερα τη σπουδαιότητά της; 

                                                                                                                                Μονάδες 10 

 

Β.3. Τι συμβολίζει ,κατά την γνώμη σας, η κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέα;  

Μονάδες 10  

Β4. Πόσα και ποια  είναι τα θέματα που πραγματεύεται το έργο Πρωταγόρας και 

πως σχετίζονται μεταξύ τους ; 

Μονάδες 10 

 

Β5. α. κλέψας < κλέπτω: α) Να σχηματίσετε τρία παράγωγα ουσιαστικά από το 

ρήμα. β) Χρησιμοποιώντας ως πρώτο συνθετικό το θέμα του ρήματος, να 

γράψετε δύο σύνθετες λέξεις.  

       β. Να εντοπίσετε στο κείμενο λέξεις ομόρριζες με τις ακόλουθες:  

πολυμήχανος, οδόστρωμα, κοινόβιο, λαθροκυνηγός, προμήθεια. 

 

 

Μονάδες 10 
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Β. ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

καί, ὡς ἔοικε, τῶν κύκνων δοκῶ φαυλότερος ὑμῖν εἶναι τὴν μαντικήν, οἳ ἐπειδὰν 

αἴσθωνται ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν, ᾄδοντες καὶ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ, τότε δὴ 

πλεῖστα καὶ κάλλιστα ᾄδουσι,γεγηθότες ὅτι μέλλουσι παρὰ τὸν θεὸν ἀπιέναι οὗπέρ εἰσι 

θεράποντες. οἱ δ’ ἄνθρωποι διὰ τὸ αὑτῶν δέος τοῦ θανάτου καὶ τῶν κύκνων 

καταψεύδονται, καί φασιν αὐτοὺς θρηνοῦντας τὸν θάνατον ὑπὸ λύπης ἐξᾴδειν, καὶ οὐ 

λογίζονται ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ᾄδει ὅταν πεινῇ ἢ ῥιγῷ ἤ τινα ἄλλην λύπην λυπῆται, 

οὐδὲ αὐτὴ ἥ τε ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ λύπην θρηνοῦντα ᾄδειν. 

ἀλλ’ οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυπούμενα ᾄδειν οὔτε οἱ κύκνοι, ἀλλ’ ἅτε οἶμαι τοῦ 

Ἀπόλλωνος ὄντες, μαντικοί τέ εἰσι καὶ προειδότες τὰ ἐν Ἅιδου ἀγαθὰ ᾄδουσι καὶ 

τέρπονται ἐκείνην τὴν ἡμέραν διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ.  

[Πλάτωνος, Φαίδων, 84e-85a] 

γηθῶ: νιώθω χαρά 

ῥιγῶ: κρυώνω 

ὁ ἔποψ: ο τσαλαπετεινός 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1) Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο                                                      

(Μονάδες 20) 

2) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου: 

κάλλιστα: τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθμό 

τὸ δέος: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

ἡ ἀηδών: τη γενική πληθυντικού αριθμού 

ὁ ἔποψ: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

μοι: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο πρόσωπο 

αἴσθωνται: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου 

ἀποθανεῖν: τη μετοχή παρακειμένου, στη δοτική πληθυντικού του αρσενικού γένους 

ἀπιέναι: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα 

καταψεύδονται: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο 

προειδότες: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα                          (Μονάδες 10) 



3) α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:  

φαυλότερος, τὴν μαντικήν, ἀποθανεῖν, τοῦ θανάτου, λύπην, ὄντες, τὴν ἡμέραν. 

(Μονάδες 7) 

β. «ἐπειδὰν αἴσθωνται»: Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση της 

δευτερεύουσας πρότασης και να βρεθεί το είδος του λανθάνοντα υποθετικού λόγου.         

(Μονάδες 3) 


