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ΠΛΑΣΩΝ Πρωταγόρασ 320c, 322a 

Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι ςοφὸσ ὢν ὁ Ἐπιμθκεὺσ ἔλακεν αὑτὸν καταναλώςασ τὰσ δυνάμεισ εἰσ τὰ 

ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόςμθτον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνκρώπων γένοσ, καὶ ἠπόρει ὅτι χρήςαιτο. *...+ Ἀπορίᾳ οὖν 

ςχόμενοσ ὁ Προμθκεὺσ ἥντινα ςωτθρίαν τῷ ἀνκρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίςτου καὶ Ἀκθνᾶσ τὴν 

ἔντεχνον ςοφίαν ςὺν πυρί—ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸσ αὐτὴν κτθτήν τῳ ἢ χρθςίμθν γενέςκαι—καὶ 

οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνκρώπῳ. Τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον ςοφίαν ἄνκρωποσ ταύτῃ ἔςχεν, τὴν δὲ 

πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. Τῷ δὲ Προμθκεῖ εἰσ μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸσ οἴκθςιν 

οὐκέτι ἐνεχώρει εἰςελκεῖν—πρὸσ δὲ καὶ αἱ Διὸσ φυλακαὶ φοβεραὶ ἦςαν—εἰσ δὲ τὸ τῆσ Ἀκθνᾶσ καὶ 

Ἡφαίςτου οἴκθμα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτθν, λακὼν εἰςέρχεται, καὶ κλέψασ τήν τε ἔμπυρον τέχνθν 

τὴν τοῦ Ἡφαίςτου καὶ τὴν ἄλλθν τὴν τῆσ Ἀκθνᾶσ δίδωςιν ἀνκρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν 

ἀνκρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται, Προμθκέα δὲ δι’ Ἐπιμθκέα ὕςτερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆσ δίκθ μετῆλκεν. 

Α1 καταναλώςασ τὰσ δυνάμεισ εἰσ τὰ ἄλογα: Σε ποια λζξθ του αρχαίου κειμζνου αναφζρεται ο 

υπογραμμιςμζνοσ τφποσ; (μονάδεσ 4)  

Α2. ἔλαθεν: Ποιο ιταν το λάκοσ του Επιμθκζα, ςφμφωνα με το κείμενο που ςασ δόκθκε; (μονάδεσ 6) 

Μονάδεσ 10 

Β1. Ποιοι ιταν οι λόγοι τθσ καταδίκθσ του Προμθκζα ςφμφωνα με το κείμενο; Γιατί ο ςοφιςτισ δεν 

αναφζρεται με λεπτομζρειεσ ςτθν τιμωρία του Τιτάνα;  

Μονάδεσ 10 

Β2. Με ποια εφόδια μπόρεςε ο άνκρωποσ να καταςτεί homo faber; Να τα επιςθμάνετε και να 

εξθγιςετε με ποιον τρόπο τα απζκτθςε, ςφμφωνα με το αρχαίο κείμενο που ςασ δόκθκε. 

 Μονάδεσ 10 

Β3. Να χαρακτθρίςετε τισ ακόλουκεσ κζςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ): 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



1. Mε πολιτικά προβλιματα αςχολικθκαν και οι προγενζςτεροι του Σωκράτθ φιλόςοφοι, ενϊ 

ηθτιματα θκικισ απαςχόλθςαν και τον Θεόκριτο. 

2. Ο Σωκράτθσ ενδιαφερόταν απλϊσ για τον ορκό τρόπο ηωισ και δράςθσ είτε ςτο προςωπικό 

είτε ςτο κοινωνικό επίπεδο. 

3. Ο Σωκράτθσ αναηιτθςε το απόλυτο απορρίπτοντασ το ςχετικό, τθν ουςία τθσ θκικισ και όχι 

τα θκικά φαινόμενα. 

4. Όπωσ λζει και ο Αριςτοτζλθσ, ο δρόμοσ που λογικά ακολοφκθςε ο Σωκράτθσ για να 

αναηθτιςει ακριβϊσ τθν απόλυτθ ουςία των θκικϊν εννοιϊν, ιταν θ αναλογικι μζκοδοσ. 

5. Όπωσ περιγράφει ο Πλάτωνασ ςτο ζργο του με τίτλο «Πρωταγόρασ» , ο Σωκράτθσ πίςτευε 

πωσ το γεγονόσ ότι αδικικθκε από τουσ ςυμπολίτεσ του δεν αποτελοφςε δικαιολογία για να 

διαπράξει αδικία εναντίον των νόμων τθσ πόλθσ του. 

Μονάδεσ 10 

Β4. ἐφιλοτεχνείτην: Να γράψετε τα ςυνκετικά μζρθ του τφπου (μονάδεσ 4) και με το βϋ ςυνκετικό να 

ςχθματίςετε τρεισ ομόρριηεσ λζξεισ, απλζσ ι ςφνκετεσ, τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ (μονάδεσ 6).  

Μονάδεσ 10  

 

Β5. Στο κείμενο που ακολουκεί ο ςοφιςτισ Αντιφϊν διατυπϊνει πρωτοποριακζσ αντιλιψεισ για τα 

δεδομζνα τθσ εποχισ του αναφορικά με τθν ιςότθτα των ανκρϊπων. Εντοπίηετε ςτο αρχαίο κείμενο 

αντίςτοιχεσ απόψεισ; Αν ναι, να καταγράψετε το αντίςτοιχο ςθμείο του κειμζνου και ςτθ ςυνζχεια να 

ςυςχετίςετε τισ απόψεισ του Πρωταγόρα και του Αντιφϊντα.  

 

Όςουσ προζρχονται από αρχοντικοφσ γονείσ τουσ υπολογίηουμε και τουσ ςεβόμαςτε, ενώ όςουσ 

είναι από άςθμα ςπίτια οφτε τουσ υπολογίηουμε οφτε τουσ ςεβόμαςτε. Ωσ προσ αυτό 

ςυμπεριφερόμαςτε ςαν βάρβαροι, αφοφ από τθ φφςθ είμαςτε πλαςμζνοι όλοι, Έλλθνεσ και βάρβαροι, 

όμοιοι ςε όλα. Θα το διαπιςτώςουμε αν εξετάςουμε όςα πράγματα είναι από τθ φφςθ αναγκαία ςε 

όλουσ τουσ ανθρώπουσ: τθ δυνατότθτα να τα εξαςφαλίςουν τθν ζχουν εξίςου όλοι, και ςε ςχζςθ με 

αυτά δεν υφίςταται ανάμεςά μασ καμιά διάκριςθ ςε βαρβάρουσ και Έλλθνεσ· γιατί όλοι αναπνζουμε με 

το ςτόμα και τθ μφτθ, και τρώμε με τα χζρια.  

ΑΝΣΙΦΩΝ *DK 44 – μτφρ. Ν. Μ. κουτερόπουλοσ+  

Μονάδεσ 10 

 

 

 

 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



Γ.ΑΔΙΔΑΚΣΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΑΣΩΝΟ, ΦΑΙΔΩΝ 116 a-d, 117a 

Στο πλατωνικό ζργο «Φαίδων» περιγράφονται οι τελευταίεσ ςτιγμζσ του Σωκράτθ ςτο δεςμωτιριο. Στο  

παρακάτω απόςπαςμα ο φιλόςοφοσ αποχαιρετά τθν οικογζνεια και τουσ μακθτζσ του πριν τον 

διατάξει ο  δεςμοφφλακασ  να πιει το κϊνειο.  

Ταῦτ᾽   εἰπὼν   ἐκεῖνοσ   μὲν   ἀνίςτατο   εἰσ   οἴκθμά   τι   ὡσ  λουςόμενοσ, καὶ   ὁ  Κρίτων   

εἵπετο   αὐτῷ, ἡμᾶσ  δ᾽  ἐκζλευε περιμζνειν. *…+ ἐπειδὴ  δὲ  ἐλοφςατο  καὶ  ἠνζχκθ  παρ᾿  αὐτὸν  

τὰ  παιδία –  δφο  γὰρ  αὐτῷ  ὑεῖσ  ςμικροὶ  ἦςαν,  εἷσ  δὲ  μζγασ –  καὶ  αἱ  οἰκεῖαι   γυναῖκεσ  

ἀφίκοντο  ἐκεῖναι,  ἐναντίον  τοῦ  Κρίτωνοσ διαλεχκείσ τε  καὶ  ἐπιςτείλασ  ἅττα  ἐβοφλετο,  τὰσ  

μὲν  γυναῖκασ  καὶ  τὰ  παιδία   ἀπιζναι  ἐκζλευςεν, αὐτὸσ  δὲ  ἧκε  παρ᾿  ἡμᾶσ.    

Καὶ  ἦν  ἤδθ  ἐγγὺσ  ἡλίου  δυςμῶν·   χρόνον   γὰρ  πολὺν  διζτριψεν  ἔνδον.  ἐλκὼν  δ᾽  

ἐκακζηετο  λελουμζνοσ   καὶ  οὐ πολλὰ  ἄττα  μετὰ ταῦτα  διελζχκθ, καὶ  ἧκεν  ὁ  τῶν  ἕνδεκα  

ὑπθρζτθσ καὶ  ςτὰσ   παρ᾽   αὐτόν,  ὦ  Σϊκρατεσ,  ἔφθ,  οὐ  καταγνϊςομαί  γε  ςοῦ   ὅπερ   

ἄλλων  καταγιγνϊςκω,  ὅτι  μοι  χαλεπαίνουςι   καὶ   καταρῶνται   ἐπειδὰν    αὐτοῖσ   

παραγγείλω    πίνειν   τὸ  φάρμακον  ἀναγκαηόντων  τῶν  ἀρχόντων. ςὲ  δὲ  ἐγὼ  καὶ ἄλλωσ  

ἔγνωκα  ἐν  τοφτῳ   τῷ  χρόνῳ   γενναιότατον   καὶ  πρᾳότατον καὶ  ἄριςτον  ἄνδρα   ὄντα   τῶν  

πϊποτε  δεῦρο  ἀφικομζνων, καὶ  δὴ καὶ   νῦν   εὖ   οἶδ᾽   ὅτι   οὐκ  ἐμοὶ   χαλεπαίνεισ,   

γιγνϊςκεισ   γὰρ   τοὺσ  αἰτίουσ,  ἀλλὰ   ἐκείνοισ.  νῦν  οὖν, οἶςκα  γὰρ  ἃ  ἦλκον  ἀγγζλλων, 

χαῖρζ  τε καὶ  πειρῶ  ὡσ  ῥᾷςτα  φζρειν  τὰ  ἀναγκαῖα.καὶ  ἅμα  δακρφςασ  μεταςτρεφόμενοσ   

ἀπῄει.                                            

Καὶ   ὁ   Σωκράτθσ  ἀναβλζψασ πρὸσ  αὐτόν,  Καὶ  ςφ,  ἔφθ,  χαῖρε,  καὶ  ἡμεῖσ   ταῦτα  

ποιιςομεν.*…+   ἀλλ᾿   ἄγε  δι,  ὦ  Κρίτων, πεικϊμεκα αὐτῷ,  καὶ  ἐνεγκάτω  τισ  τὸ  φάρμακον. 

Καὶ ὁ Κρίτων ἀκοφςασ ἔνευςε τῷ παιδὶ πλθςίον ἑςτῶτι. καὶ ὁ παῖσ ἐξελκὼν καὶ ςυχνὸν χρόνον 

διατρίψασ ἧκεν ἄγων τὸν μζλλοντα δϊςειν τὸ φάρμακον. 

ἐκεῖνοσ : εννοείται ο Σωκράτθσ, εἵπετο:ακολουκοφςε, ἠνζχθη: ιρκαν, ἐπιςτείλασ: αφοφ 

παριγγειλε,δυςμῶν:(δυςμι)δφςθ,διζτριψεν:ζμεινε,ἔνδον:μζςα,χαλεπαίνουςι: κυμϊνουν, δεῦρο: 

εδϊ, ἐνεγκάτω: ασ φζρει. ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



 

Ζακ-Λουί Νταβίντ, Ο Θάνατοσ του Σωκράτθ, 1787, ο Σωκράτθσ ςτθ φυλακι με τουσ ςυντρόφουσ του. 

Γ.1.Να μεταφράςετε ςτο τετράδιό ςασ το παρακάτω απόςπαςμα:«Σαῦτ᾽   εἰπὼν   ἐκεῖνοσ   μὲν   

ἀνίςτατο   …  αὐτὸσ  δὲ  ἧκε  παρ᾿  ἡμᾶσ.».    

Μονάδεσ 10 

Γ.2.Ποιεσ πλθροφορίεσ μποροφμε να ςυλλζξουμε από το παραπάνω κείμενο  ςχετικά  με τθν 

τελευταία μζρα του Σωκράτθ ςτο δεςμωτιριο  πριν πιει το κϊνειο και πεκάνει;  

Μονάδεσ 10 

Γ.3.Να γράψετε τουσ παρακάτω ηθτοφμενουσ τφπουσ: 

α. 

μζγασ: τθ δοτικι πτϊςθ του ενικοφ αρικμοφ ςτο ίδιο γζνοσ  

γυναῖκεσ:τθν κλθτικι πτϊςθ του ενικοφ αρικμοφ  

ςτάσ:τθν ονομαςτικι πτϊςθ του πλθκυντικοφ αρικμοφ ςτο ίδιο γζνοσ 

τοφτῳ:τον  ίδιο τφπο ςτο κθλυκό γζνοσ 

ϊκρατεσ: τθ γενικι πτϊςθ του ίδιου αρικμοφ. 

β. 

εἰπϊν:το βϋ ενικό πρόςωπο τθσ προςτακτικισ του ίδιου χρόνου 

περιμζνειν:το αϋ ενικό πρόςωπο τθσ οριςτικισ του παρατατικοφ 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



ἐλοφςατο:το απαρζμφατο ςτον ίδιο χρόνο και ςτθν ίδια φωνι 

διαλεχθείσ:το γϋ ενικό πρόςωπο τθσ ευκτικισ ςτον ίδιο χρόνο και ςτθν ίδια φωνι 

ἐβοφλετο:το απαρζμφατο του πακθτικοφ μζλλοντα. 

Μονάδεσ 10  

 

Γ.4.α.Να χαρακτθρίςετε ςυντακτικά τισ  υπογραμμιςμζνεσ μετοχζσ των παρακάτω 

αποςπαςμάτων και να δθλϊςετε τον ςυντακτικό ρόλο τουσ ςτθν πρόταςθ (μονάδεσ 5):  

1.«Ταῦτ᾽   εἰπὼν   ἐκεῖνοσ   μὲν   ἀνίςτατο   εἰσ   οἴκθμά   τι   ὡσ  λουςόμενοσ»:  

- θ μετοχι    εἰπϊν  είναι…………………………………………………………………………………………….     

- θ μετοχι   ὡσ  λουςόμενοσ είναι ……………………………………………………..........................  

2.«ςὲ δὲ ἐγὼ καὶ ἄλλωσ  ἔγνωκα  ἐν  τοφτῳ   τῷ  χρόνῳ   γενναιότατον   καὶ  πρᾳότατον  καὶ  

ἄριςτον  ἄνδρα   ὄντα   τῶν   πϊποτε  δεῦρο  ἀφικομζνων» :  

- θ μετοχι   ὄντα  είναι……………………………………………………………………………………………….    

- θ μετοχι   τῶν   ἀφικομζνων  είναι ………………………………………….................................  

3.«ἧκεν ἄγων τὸν μζλλοντα δϊςειν τὸ φάρμακον»:  

- θ μετοχι  ἄγων  είναι ………………………….......................................................................  

Γ.4.β.«τὰ  παιδία, αὐτῷ, ἄριςτον, ταῦτα»:Να χαρακτθρίςετε ςυντακτικά τισ παραπάνω λζξεισ 

του κειμζνου(μονάδεσ 2). 

Γ.4.γ.«καὶ   νῦν   εὖ   οἶδ᾽   ὅτι   οὐκ  ἐμοὶ   χαλεπαίνεισ»:Να αναγνωρίςετε ςυντακτικά τθν 

παραπάνω  δευτερεφουςα πρόταςθ,να αιτιολογιςετε τθν ζγκλιςθ εκφοράσ τθσ και να γράψετε 

τθ ςυντακτικι λειτουργία τθσ (μονάδεσ 3). 

Μονάδεσ 10 

 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ




