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∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ

Πλάτωνος  Πρωταγόρας  (322Α  -  322D)

Ἐπειδὴ  δὲ  ὁ  ἄνθρωπος  θείας  µετέσχε  µοίρας ,  πρῶτον
µὲν   διὰ  τὴν  τοῦ  θεοῦ  συγγένειαν  ζῴων  µόνον  θεοὺς
ἐνόµ ισεν ,  καὶ  ἐπεχείρει  βωµούς  τε  ἱδρύεσθαι  καὶ
ἀγάλµατα  θεῶν·  ἔπειτα  φωνὴν  καὶ  ὀνόµατα  ταχὺ
διηρθρώσατο  τῇ  τέχνῃ ,  καὶ  οἰκήσεις  καὶ  ἐσθῆτας  καὶ
ὑποδέσεις  καὶ  στρωµνὰς  καὶ  τὰς  ἐκ  γῆς  τροφὰς  ηὕρετο .
Οὕτω  δὴ  παρεσκευασµένοι  κατ '  ἀρχὰς  ἄνθρωποι  ᾤκουν
σποράδην ,  πόλεις  δὲ  οὐκ  ἦσαν·   ἀπώλλυντο  οὖν  ὑπὸ  τῶν
θηρίων  διὰ  τὸ  πανταχῇ  αὐτῶν  ἀσθενέστεροι  εἶναι ,  καὶ  ἡ
δηµ ιουργικὴ   τέχνη  αὐτοῖς  πρὸς  µὲν  τροφὴν  ἱκανὴ  βοηθὸς
ἦν ,  πρὸς  δὲ  τὸν  τῶν  θηρίων  πόλεµον  ἐνδεής  −πολιτικὴν
γὰρ  τέχνην  οὔπω  εἶχον ,  ἧς  µέρος  πολεµική−   ἐζήτουν  δὴ
ἁθροίζεσθαι  καὶ  σῴζεσθαι  κτίζοντες  πόλεις ·  ὅτ '  οὖν
ἁθροισθεῖεν ,  ἠδίκουν  ἀλλήλους  ἅτε  οὐκ  ἔχοντες  τὴν
πολιτικὴν  τέχνην ,  ὥστε  πάλιν  σκεδαννύµενοι
διεφθείροντο .  Ζεὺς  οὖν  δείσας  περὶ  τῷ  γένει  ἡµῶν  µὴ
ἀπόλοιτο  πᾶν ,  Ἑρµῆν  πέµπει  ἄγοντα  εἰς  ἀνθρώπους  αἰδῶ
τε  καὶ  δίκην ,  ἵν '  εἶεν  πόλεων  κόσµοι  τε  καὶ  δεσµοὶ  φιλίας
συναγωγοί .  Ἐρωτᾷ  οὖν  Ἑρµῆς  ∆ία  τίνα  οὖν  τρόπον  δοίη
δίκην  καὶ  αἰδῶ  ἀνθρώποις ·  "Πότερον  ὡς  αἱ  τέχναι
νενέµηνται ,  οὕτω  καὶ  ταύτας  νείµω ;  Νενέµηνται  δὲ  ὧδε·
εἷς  ἔχων  ἰατρικὴν  πολλοῖς  ἱκανὸς  ἰδιώταις ,  καὶ  οἱ  ἄλλοι
δηµ ιουργοί ·  καὶ  δίκην  δὴ  καὶ  αἰδῶ  οὕτω  θῶ  ἐν  τοῖς
ἀνθρώποις ,  ἢ  ἐπὶ  πάντας  νείµω ;"  "Ἐπὶ  πάντας , "  ἔφη  ὁ
Ζεύς ,  "καὶ  πάντες  µετεχόντων·  οὐ  γὰρ  ἂν  γένοιντο  πόλεις ,
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εἰ  ὀλίγοι  αὐτῶν  µετέχοιεν  ὥσπερ  ἄλλων  τεχνῶν·  καὶ
νόµον  γε  θὲς  παρ '  ἐµοῦ  τὸν  µὴ  δυνάµενον  αἰδοῦς  καὶ
δίκης  µετέχειν  κτείνειν  ὡς  νόσον  πόλεως . "

Α . Από  το  κείµενο  που  σας  δόθηκε  να  µεταφράσετε  στο
τετράδιό  σας  το  τµήµα :  "Ἐπειδὴ  δὲ  ὁ  ἄνθρωπος  . . .
σκεδαννύµενοι  διεφθείροντο" .  

Μονάδες  10

Β .1. Με βάση το κείµενο πώς διαρθρώνονται τα στάδια
εξέλιξης του πολιτισµού;

Μονάδες  15

Β .2. "Ἐπειδὴ  δὲ  ὁ  ἄνθρωπος  θείας  µετέσχε  µοίρας" :

Πώς  σχετίζεται  η  παραπάνω  φράση  του  Πρωταγόρα
µε  το  δώρο  της  φωτιάς  του  Προµηθέα ;

Μονάδες  15

Β .3. Πώς  χρησιµοποιεί  το  µύθο  ως  φιλοσοφική  µέθοδο  ο
Πρωταγόρας  και  πώς  ο  Πλάτωνας ;

Μονάδες  10

Β .4 . Για  καθεµ ιά  από  τις  παρακάτω  λέξεις  να γράψετε
στο τετράδιό σας µία λέξη του κειµένου  ετυµολογικά
συγγενή :
σχέση, κατοικία, διασκέδαση, εκποµπή, δεισιδαιµονία.

Μονάδες  10

Γ .  Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ

Πλουτάρχου  Ἀλκιβιάδης  (35)

Αὐτὸς µὲν οὖν ἐκεῖνος ἣν εἶχε διάνοιαν περὶ τῆς

τυραννίδος ἄδηλόν ἐστιν· οἱ δὲ δυνατώτατοι  τῶν πολιτῶν

φοβηθέντες ἐσπούδασαν αὐτὸν ἐκπλεῦσαι τὴν ταχίστην, τά

τ' ἄλλα ψηφισάµενοι καὶ συνάρχοντας οὓς ἐκεῖνος ἠθέλησεν .

Ἐκπλεύσας δὲ ταῖς ἑκατὸν ναυσὶ καὶ προσβαλὼν Ἄνδρῳ,
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µάχῃ µὲν ἐκράτησεν αὐτῶν καὶ Λακεδαιµονίων ὅσοι

παρῆσαν, οὐχ εἷλε δὲ τὴν πόλιν, ἀλλὰ τοῦτο τῶν κοινῶν

ἐγκληµάτων πρῶτον ὑπῆρξε κατ' αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς . Ἔοικε

δ', εἴ τις ἄλλος, ὑπὸ τῆς αὑτοῦ δόξης καταλυθῆναι καὶ

Ἀλκιβιάδης .

                        

σπουδάζω = επιδιώκω µε ζήλο

Γ.1. Να µεταφράσετε  στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείµενο .

Μονάδες  20

Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό  σας τον τύπο που ζητείται
για καθεµιά από τις παρακάτω  λέξεις :

εἶχε : γ′ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β′ της
ίδιας φωνής.  

ἐστίν : µετοχή µέλλοντα αρσενικού γένους στην
ονοµαστική ενικού. 

τῶν πολιτῶν : γενική ενικού.
φοβηθέντες: δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους.
ἐκπλεῦσαι: α′ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού

της ίδιας φωνής.
ταχίστην: ονοµαστική ενικού στο θετικό βαθµό του

αρσενικού γένους. 
οὕς: αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό γένος. 
τοῦτο: γενική ενικού στο θηλυκό γένος. 
ἐγκληµάτων: δοτική πληθυντικού. 
καταλυθῆναι: απαρέµφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής. 

Μονάδες 10
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Γ.3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω :

τῶν πολιτῶν, ἐκπλεῦσαι, προσβαλών, Λακεδαιµονίων,
πρῶτον, κατ' αὐτοῦ, Ἀλκιβιάδης.

Μονάδες 7
Γ.3.β. ἠθέλησεν, παρῆσαν, εἷλε:

Να γράψετε τις προτάσεις  στις οποίες ανήκουν τα
παραπάνω  ρήµατα και να τις αναγνωρίσετε  ως προς
το είδος τους .

Μονάδες 3
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,

κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείµενα και τις ερωτήσεις. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. 
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και το
φωτοαντίγραφο. 

3. Να µεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγµένο κείµενο και
ολόκληρο το αδίδακτο.

4. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
5. Κάθε τεκµηριωµένη απάντηση είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά την έναρξη της

εξέτασης.

ΤΥΧΗι ΑΓΑΘΗι 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


