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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Υποδομή Γ΄ Λυκείου)

ΠΛΑΤΩΝ Πρωταγόρας 320c, 322a

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. 
[...] 

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.

Α1 καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα: Σε ποια λέξη του αρχαίου κειμένου αναφέρεται 
ο υπογραμμισμένος τύπος; (μονάδες 4) 

Α2. ἔλαθεν: Ποιο ήταν το λάθος του Επιμηθέα, σύμφωνα με το κείμενο που σας δόθηκε; 
(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

Β1. Με ποια εφόδια μπόρεσε ο άνθρωπος να καταστεί homo faber; Να τα επισημάνετε και να 
εξηγήσετε με ποιον τρόπο τα απέκτησε, σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο που σας δόθηκε.

 Μονάδες 10

Β2. Στο κείμενο που ακολουθεί ο σοφιστής Αντιφών διατυπώνει πρωτοποριακές αντιλήψεις 
για τα δεδομένα της εποχής του αναφορικά με την ισότητα των ανθρώπων. Εντοπίζετε στο 



αρχαίο κείμενο αντίστοιχες απόψεις; Αν ναι, να καταγράψετε το αντίστοιχο σημείο του 
κειμένου και στη συνέχεια να συσχετίσετε τις απόψεις του Πρωταγόρα και του Αντιφώντα. 

Όσους προέρχονται από αρχοντικούς γονείς τους υπολογίζουμε και τους σεβόμαστε, 
ενώ όσους είναι από άσημα σπίτια ούτε τους υπολογίζουμε ούτε τους σεβόμαστε. Ως προς 
αυτό συμπεριφερόμαστε σαν βάρβαροι, αφού από τη φύση είμαστε πλασμένοι όλοι, Έλληνες 
και βάρβαροι, όμοιοι σε όλα. Θα το διαπιστώσουμε αν εξετάσουμε όσα πράγματα είναι από τη 
φύση αναγκαία σε όλους τους ανθρώπους: τη δυνατότητα να τα εξασφαλίσουν την έχουν 
εξίσου όλοι, και σε σχέση με αυτά δεν υφίσταται ανάμεσά μας καμιά διάκριση σε βαρβάρους 
και Έλληνες· γιατί όλοι αναπνέουμε με το στόμα και τη μύτη, και τρώμε με τα χέρια. 

ΑΝΤΙΦΩΝ [DK 44 – μτφρ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος] 

Μονάδες 10

Β3. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

1. Η διαλεκτική είναι σοφιστική μέθοδος.

2. Ο Σωκράτης απαξιώνει εντελώς τους μύθους.

3. Ο Πρωταγόρας ασπάζεται τη σχετικότητα.

4. Ο Σωκράτης χρησιμοποιούσε συχνά τον σχολιασμό των ποιητικών κειμένων.

5. Η διάλεξη είναι μία μέθοδος που αξιοποιούσαν οι σοφιστές.

Μονάδες 10

Β4. ἐφιλοτεχνείτην: Να γράψετε τα συνθετικά μέρη του τύπου (μονάδες 4) και με το β΄ 
συνθετικό να σχηματίσετε τρεις ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της νέας ελληνικής 
γλώσσας (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἰσοκράτης, Πρὸς ∆ηµόνικον §§5-7

(έκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)



Στο έργο αυτό παρατίθενται διάφορες πρακτικές διδαχές του Ισοκράτη προς κάποιον Δημόνικο 
για έναν ορθό και ηθικό τρόπο ζωής.

Διόπερ ἡμεῖς οὐ παράκλησιν εὑρόντες ἀλλὰ παραίνεσιν γράψαντες μέλλομέν σοι 

συμβουλεύειν, ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι καὶ τίνων ἔργων ἀπέχεσθαι καὶ ποίοις τισὶν 

ἀνθρώποις ὁμιλεῖν καὶ πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν. Ὅσοι γὰρ τοῦ βίου ταύτην τὴν ὁδὸν 

ἐπορεύθησαν, οὗτοι μόνοι τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαι γνησίως ἠδυνήθησαν, ἧς οὐδὲν κτῆμα 

σεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν ἐστιν. Κάλλος μὲν γὰρ ἢ χρόνος ἀνήλωσεν ἢ νόσος ἐμάρανεν, 

πλοῦτος δὲ κακίας μᾶλλον ἢ καλοκαγαθίας ὑπηρέτης ἐστὶν, ἐξουσίαν μὲν τῇ ῥᾳθυμίᾳ 

παρασκευάζων, ἐπὶ δὲ τὰς ἡδονὰς τοὺς νέους παρακαλῶν· ῥώμη δὲ μετὰ μὲν φρονήσεως 

ὠφέλησεν, ἄνευ δὲ ταύτης πλείω τοὺς ἔχοντας ἔβλαψεν καὶ τὰ μὲν σώματα τῶν ἀσκούντων 

ἐκόσμησεν, ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς ἐπιμελείαις ἐπεσκότησεν. Ἡ δὲ τῆς ἀρετῆς κτῆσις οἷς ἂν 

ἀκιβδήλως ταῖς διανοίαις συναυξηθῇ, μόνη μὲν συγγηράσκει, πλούτου δὲ κρείττων, 

χρησιμωτέρα δ' εὐγενείας ἐστὶν, τὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἀδύνατα δυνατὰ καθιστᾶσα, τὰ δὲ τῷ 

πλήθει φοβερὰ θαρσαλέως ὑπομένουσα, καὶ τὸν μὲν ὄκνον ψόγον, τὸν δὲ πόνον ἔπαινον 

ἡγουμένη.

----------------

παράκλησις: προτροπή 

ὀρέγοµαί τινος: επιθυµώ πολύ κάτι 

ὁµιλῶ τινι: συναναστρέφοµαι κάποιον 

ἐφικνοῦµαι: πετυχαίνω, φτάνω

ἀναλίσκω: αφανίζω, καταστρέφω

ἀκιβδήλως: με γνήσιο τρόπο, χωρίς νοθεία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Διόπερ ἡμεῖς … βεβαιότερόν ἐστιν».

Μονάδες 20

Γ2. Ποια η αξία της (ηθικής) αρετής για τον άνθρωπο, σύμφωνα με τον Ισοκράτη; 

Μονάδες 10

Γ3.



α. βεβαιότερον, πλείω: Για καθένα από τα παραπάνω επίθετα να σχηματίσετε τον θετικό 

βαθμό του επιρρήματος (μονάδες 4).

ή

β.«Ἡ δὲ τῆς ἀρετῆς κτῆσις οἷς ἂν ἀκιβδήλως ταῖς διανοίαις συναυξηθῇ, μόνη μὲν 

συγγηράσκει, πλούτου δὲ κρείττων»:Να κατατάξετε τα ουσιαστικά του παραπάνω 

αποσπάσματος στην αντίστοιχη στήλη του παρακάτω πίνακα (μονάδες 2) και στη συνέχεια να 

τα μεταφέρετε στο τετράδιό σας στη δοτική πτώση του ενικού αριθμού(μονάδες 2):

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α΄ ΚΛΙΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Β΄ ΚΛΙΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ ΚΛΙΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Να επιλέξετε να απαντήσετε σε ένα από τα δύο παραπάνω ερωτήματα,ή στο 

ερώτημα α ή στο ερώτημα β.

γ.εὑρόντες, συμβουλεύειν, ἐκόσμησεν : Να γραφεί το β΄ ενικό πρόσωπο των παραπάνω 

ρημάτων/ρηματικών τύπων στην προστακτική στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται 

(μονάδες 6). 

Μονάδες 10

Γ4.

α. Nα προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του 

κειμένου (μονάδες 6): 

ἀνθρώποις: είναι …………………………………………… στο   ……….……………………………….

μόνοι:είναι ………………………………………….. στο       ……..………………………………………

ἐφικέσθαι: είναι ………………………………………….. στο   ………………………………………………..

σεμνότερον: είναι …………………………………………. στο …………………………………………………



κακίας:είναι …………………………………………. στο ……………………………………………………..

εὐγενείας: είναι ………………………………………….  στο …………………………………………………..

β. Στην αρχή του αποσπάσματος ο Ισοκράτης απευθυνόμενος στον Δημόνικο ισχυρίζεται ότι 

θα τον συμβουλεύσει για τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα, διατυπώνοντας αντίστοιχα 

τέσσερις δευτερεύουσες προτάσεις. Να τις καταγράψετε, να τις χαρακτηρίσετε ως προς το 

είδος τους και να  δηλώσετε τη συντακτική λειτουργία τους. μονάδες 4)

Μονάδες 10


