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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Υποδομή Γ΄ Λυκείου) 
 

ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 320c-321b 
 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. [...]  
 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. 
 
 
Α1. Ἐπειδὴ δ’ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί 
τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει: Σε ποια/-ες λέξη/-εις του αρχαίου κειμένου 
αναφέρονται οι υπογραμμισμένοι τύποι; (μονάδες 4) 
Α2. Να χαρακτηρίσετε την ακόλουθη θέση ως Σωστή ή Λανθασμένη και να τεκμηριώσετε την 
απάντησή σας, παραθέτοντας το αντίστοιχο χωρίο του αρχαίου κειμένου:   
Ο Προμηθέας ζήτησε από τον Επιμηθέα να μοιράσει τις ιδιότητες στα θνητά γένη. (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 
 



Β1. Σε ποιο σημείο του αρχαίου κειμένου φαίνεται ότι ο σοφιστής κάνει έμμεση αναφορά στις 
θεωρίες του Εμπεδοκλή και του Παρμενίδη; Να το επισημάνετε και να το σχολιάσετε, 
συσχετίζοντας τις  θεωρίες αυτές με τις απόψεις που διατυπώνει ο Πρωταγόρας.  

Μονάδες 10 
 

 
Β2. Ποια ήταν τα αποτελέσματα  της προσφοράς του Προμηθέα στον ανθρώπινο πολιτισμό; 
Ποια πλεονεκτήματα είχε πλέον ο άνθρωπος σε σχέση με τα υπόλοιπα θνητά γένη; 

Μονάδες 10 
 

 
Β3. παραιτεῖται: Ποια είναι η σημασία της λέξης στο αρχαίο κείμενο (μονάδες 4); Να γράψετε 
τη σημασία που έχει στα νέα ελληνικά (μονάδες 2) και να σχηματίσετε δύο σύνθετα ομόρριζα 
ουσιαστικά της νέας ελληνικής (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 
Β4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
I. Ο Σωκράτης πέθανε: 
α. δύο χρόνια μετά την καταδικαστική απόφαση 
β. μετά από έναν μήνα στο κρατητήριο 
γ. την ώρα της απολογίας του ενώπιον του δικαστηρίου 
δ. πριν επιστρέψει η επίσημη αποστολή από τη Δήλο. 
 
ΙΙ. Το δικαστήριο που καταδίκασε τον Σωκράτη ήταν: 
α. ο Άρειος Πάγος 
β. η Βουλή 
γ. η Ηλιαία  
δ. η Εκκλησία του Δήμου 
 
ΙΙΙ. Τα Δήλια ήταν γιορτή προς τιμήν του: 
α. Σωκράτη 
β. Απόλλωνα 
γ. Δία 
δ. Προμηθέα 
 
ΙV. Οι βασικοί μηνυτές του Σωκράτη ήταν: 
α. ο Λύκων, ο Μέλητος και ο Άνυτος 
β. ο Μέλητος, ο Άνυτος και ο Κρίτων 
γ. ο Άνυτος, ο Αλκιβιάδης και ο Μέλητος 
δ. ο Μέλητος, ο Άνυτος και ο Κριτίας 
 

Μονάδες 10 
 
 
 



Β5.  O Αριστοφάνης στους «Όρνιθες» γράφει: 
 
 Στην αρχή υπήρχε το Χάος, η Νύχτα,  
 το μαύρο Έρεβος κι ο πλατύς Τάρταρος,  
 και δεν υπήρχε ούτε η Γη, ούτε ο Αέρας ούτε ο Ουρανός  
 και στους άπειρους κόλπους του Ερέβους η μαυροφτέρουγη Νύχτα  
 γεννάει πρώτα ένα ανεμόδαρτο αυγό, απ’ όπου, σαν ήρθε η ώρα,  
 βγήκε ο φλογερός ο Έρωτας, με χρυσά φτερά ν’ αστράφτουν στην ράχη του,  
 όμοιος μ’ ανεμοστρόβιλο.  
 Αυτός σμίγοντας με το φτερωτό, σκοτεινό Χάος στον πλατύ Τάρταρο,  
 ξεκλώσησε την γενιά μας και την πρωτόβγαλε στο φως.  
 Δεν υπήρχε γενιά αθανάτων πριν ο Έρωτας όλα τα ανακατέψει,  
 όταν όμως αναμείχθηκαν,  
 δημιουργήθηκε ο Ουρανός, ο Ωκεανός, η Γη  
 κι η άφθαρτη γενιά των μακαρίων θεών. 

Aristoph. Av. 693  
 
 
Ο Πρωταγόρας στον μύθο του  προσεγγίζει τη δημιουργία του κόσμου ανθρωποκεντρικά. Να 
μελετήσετε το παραπάνω απόσπασμα και να εξηγήσετε αν ο Αριστοφάνης μεταφέρει και 
αυτός το κέντρο του ενδιαφέροντος στον άνθρωπο ή κάνει μία διαφορετική προσέγγιση. Να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σας, αξιοποιώντας στοιχεία του αρχαίου και του μεταφρασμένου 
κειμένου. 

Μονάδες 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΠΠΟΛΟΔΩΡΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ,Β΄5,9 

 

[Η "Βιβλιοθήκη" είναι ένα μυθογραφικό έργο  που κυκλοφόρησε με το όνομα του Αθηναίου 

γραμματικού Απολλόδωρου. Το πιθανότερο όμως είναι ότι δεν ανήκει σε αυτόν και το 

πρόβλημα του εντοπισμού του πραγματικού συγγραφέα παραμένει άλυτο.] 

 

Στο παρακάτω κείμενο ο συγγραφέας αφηγείται τον ένατο άθλο του Ηρακλή. Ο ένατος άθλος 

που ζήτησε από τον Ηρακλή ο Ευρυσθεύς, βασιλιάς της Τίρυνθας, των Μυκηνών και του 

Άργους, ήταν να του φέρει για την κόρη του Αδμήτη τη ζώνη της βασίλισσας των Αμαζόνων, της  

Ιππολύτης, που ήταν το δώρο που χάρισε στην Ιππολύτη ο πατέρας της, ο  θεός Άρης  ως 

σύμβολο μεγάλης δύναμης και εξουσίας. 

Ἔνατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης. αὕτη δὲ ἐβασίλευεν 

Ἀμαζόνων, αἳ κατῴκουν περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμόν, ἔθνος μέγα τὰ κατὰ πόλεμον· ἤσκουν 

γὰρ ἀνδρίαν, καὶ εἴ ποτε μιγεῖσαι γεννήσειαν, τὰ θήλεα ἔτρεφον, καὶ τοὺς μὲν δεξιοὺς μαστοὺς 

ἐξέθλιβον, ἵνα μὴ κωλύωνται ἀκοντίζειν, τοὺς δὲ ἀριστεροὺς εἴων, ἵνα τρέφοιεν. εἶχε δὲ 

Ἱππολύτη τὸν Ἄρεος ζωστῆρα, σύμβολον τοῦ πρωτεύειν ἁπασῶν. ἐπὶ τοῦτον τὸν ζωστῆρα 

Ἡρακλῆς ἐπέμπετο, λαβεῖν αὐτὸν ἐπιθυμούσης τῆς Εὐρυσθέως θυγατρὸς Ἀδμήτης. 

παραλαβὼν οὖν ἐθελοντὰς συμμάχους ἐν μιᾷ νηὶ ἔπλει. … 

καταπλεύσαντος δὲ εἰς τὸν ἐν Θεμισκύρᾳ λιμένα, παραγενομένης εἰς αὐτὸν Ἱππολύτης καὶ 

τίνος ἥκοι χάριν πυθομένης, καὶ δώσειν τὸν ζωστῆρα ὑποσχομένης, Ἥρα μιᾷ τῶν Ἀμαζόνων 

εἰκασθεῖσα τὸ πλῆθος ἐπεφοίτα, λέγουσα ὅτι τὴν βασιλίδα ἀφαρπάζουσιν οἱ προσελθόντες 

ξένοι. αἱ δὲ μεθ᾽ ὅπλων ἐπὶ τὴν ναῦν κατέθεον σὺν ἵπποις. ὡς δὲ εἶδεν αὐτὰς καθωπλισμένας 

Ἡρακλῆς, νομίσας ἐκ δόλου τοῦτο γενέσθαι, τὴν μὲν Ἱππολύτην κτείνας τὸν ζωστῆρα 

ἀφαιρεῖται, πρὸς δὲ τὰς λοιπὰς ἀγωνισάμενος ἀποπλεῖ, καὶ προσίσχει Τροίᾳ. 

πυθομένης: μόλις πληροφορήθηκε, εἰκασθεῖσα: αφού μεταμορφώθηκε, τὸ πλῆθος ἐπεφοίτα: 

έμπαινε  μέσα στο πλήθος, ἀποπλεῖ: έφυγε, προσίσχει: έφτασε. 



 

Γ1. Να μεταφράσετε το ακόλουθο απόσπασμα: «αἱ  δὲ  μεθ᾽  ὅπλων  ἐπὶ  τὴν  ναῦν  κατέθεον   

… καὶ  προσίσχει  Τροίᾳ.». 

Μονάδες 10 

Γ2. Ποιες πληροφορίες μας παραδίδει ο Αππολόδωρος στο παραπάνω κείμενο για το γένος 

των Αμαζόνων; 

Μονάδες 10 

Γ3.α.«ἐπὶ  τὴν  ναῦν  κατέθεον  σὺν  ἵπποις.  ὡς  δὲ  εἶδεν  αὐτὰς  καθωπλισμένας  Ἡρακλῆς»: 

Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά του παραπάνω χωρίου στη δοτική πτώση του ενικού αριθμού 

(μονάδες 3). 

Γ3.β.«ἔθνος μέγα τὰ κατὰ πόλεμον»: Να γράψετε τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου στην 

αιτιατική πτώση του ενικού αριθμού στο γένος που βρίσκεται (μονάδα 1). 

Γ3.γ. «τίνος  ἥκοι  χάριν»: Να μεταφέρετε την αντωνυμία που βρίσκεται στην  παραπάνω 

πρόταση στη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος  ( μονάδα 1). 

Γ3.δ.«Ἔνατον  ἆθλον  Ἡρακλεῖ  ἐπέταξε  ζωστῆρα  κομίζειν  τὸν  Ἱππολύτης.»: Να μεταφέρετε 

το απαρέμφατο της παραπάνω πρότασης στο α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα 

και του παρακειμένου στην ίδια φωνή (μονάδες 2). 



Γ3.ε.«ἵνα μὴ κωλύωνται ἀκοντίζειν»: i. Να μεταφέρετε το ρήμα της παραπάνω πρότασης στον 

ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο(μονάδα 1). ii. Να γράψετε τη μετοχή του παρακειμένου του 

παραπάνω ρήματος στην ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος στη 

φωνή που βρίσκεται (μονάδα 1). 

Γ3.στ.«ἐπὶ  τοῦτον  τὸν  ζωστῆρα  Ἡρακλῆς  ἐπέμπετο»: Να μεταφέρετε το ρήμα της πρότασης 

στο α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παθητικού μέλλοντα (μονάδα 1). 

Μονάδες 10 

Γ4.α.«μέγα, Ἀδμήτης, τῶν  Ἀμαζόνων, ἐπὶ  τὴν  ναῦν»: Να εντοπίσετε ποιοι από τους 

παραπάνω προσδιορισμούς είναι ονοματικοί και ποιοι επιρρηματικοί και να τους 

αναγνωρίσετε (μονάδες 2). 

Γ4.β.«ὡς  δὲ  εἶδεν  αὐτὰς  καθωπλισμένας  Ἡρακλῆς, νομίσας  ἐκ  δόλου  τοῦτο  γενέσθαι,  

τὴν  μὲν  Ἱππολύτην  κτείνας  τὸν  ζωστῆρα  ἀφαιρεῖται»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλες 

τις μετοχές του  παραπάνω αποσπάσματος (μονάδες 3). 

Γ4.γ.«εἴ ποτε μιγεῖσαι γεννήσειαν,  τὰ  θήλεα  ἔτρεφον»: Να γράψετε την υπόθεση και την 

απόδοση του υποθετικού λόγου και να αναγνωρίσετε το είδος του (μονάδες 2). 

Γ4.δ. «Ἥρα  μιᾷ  τῶν  Ἀμαζόνων  εἰκασθεῖσα  τὸ  πλῆθος ἐπεφοίτα, λέγουσα  ὅτι  τὴν  

βασιλίδα  ἀφαρπάζουσιν  οἱ  προσελθόντες ξένοι.»:Να εντοπίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση 

του χωρίου,να ατιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της και να γράψετε τη 

συντακτική λειτουργία της στην περίοδο (μονάδες 3). 

Μονάδες 10 

 

 

 


