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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ & ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

 
Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλάτωνος Πρωταγόρας, 321 B6 – 322 A. 
Ἅτε δὴ οὖνοὐ 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. 
  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α1. α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις 
παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη 
λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο: 
α) Ο Επιμηθέας καταφέρνει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στη διανομή των εφοδίων. 
β) Ο Επιμηθέας ευθύνεται για την τιμωρία του Προμηθέα από τους θεούς. 
γ) Ο Προμηθέας έχει στη διάθεσή του άπλετο χρόνο για να βρει λύση στο αδιέξοδο που 
δημιουργήθηκε εξαιτίας του Επιμηθέα. 
δ) Η κλοπή της πολιτικής αρετής δεν ήταν εύκολη υπόθεση. 
ε) Ο Προμηθέας σε συνεργασία με τον Επιμηθέα κλέβουν τη φωτιά και την έντεχνο σοφία 
από τον Ήφαιστο και την Αθηνά. 

 Μονάδες 5 
 
β) Για κάθε μία από τις παραπάνω απαντήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το χωρίο του 
αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνει. 

 Μονάδες 5 
 
Β1. «τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρὶ»: Να προσδιορίσετε τους όρους «ἔντεχνον σοφίαν» και 
«πυρὶ» καθώς και το ρόλο τους στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού.  

Μονάδες 10 
  
Β2. Γιατί η φωτιά και οι τέχνες παρουσιάζονται στον μύθο ως δώρο του Προμηθέα και όχι 
ως ανακάλυψη του ανθρώπου; 

Μονάδες 10 
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Β3. α) Να δώσετε δύο οµόρριζες λέξεις της Νέας Ελληνικής (απλές ή σύνθετες) για κάθε µια 
από τις παρακάτω λέξεις: δίδωσιν, χρήσαιτο, ἐνεχώρει. β) Με ποιες λέξεις του κειμένου 
έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις: λαθροθήρας, ουσία, σχέση, ορατός, λέξη. 

Μονάδες 10 
  
Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις 
παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη: 
 
1. Η επαγωγική μέθοδος του Σωκράτη έχει ως στόχο της τη διατύπωση ενός ορισμού. 
2. Η λογική σκέψη είναι ο μοναδικός οδηγός προς την αλήθεια. 
3. Η αρχαία ελληνική θρησκεία είχε ιερά βιβλία, επίσημο δόγμα και μόνιμους ιερείς όπως 
αυτοί που τελούσαν τα Ελευσίνια Μυστήρια. 
4. Ο Πλάτωνας νέος ασχολήθηκε με τη δραματική ποίηση.  
5. Το τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα στη Σικελία κατέληξε σε εμφύλια διαμάχη μεταξύ του Δίωνα 
και του Διονύσιου Α’. 
6. Η Ακαδημία ιδρύθηκε μετά το δεύτερο ταξίδι του Πλάτωνα στη Σικελία.  
7. Η Ακαδημία θα λειτουργήσει για εννέα αιώνες μέχρι το 592 μ.Χ.  
8. Διάδοχος του Πλάτωνα στην ηγεσία της σχολής ήταν ο Ξενοκράτης. 
9. Οι μέθοδοι των σοφιστών είναι ο μύθος, ο διάλογος και ο σχολιασμός ποιητικών 
κειμένων. 
10. Στο έργο «Πρωταγόρας» ο Πλάτωνας δεν ολοκληρώνει την άποψή του για την αρετή. 

Μονάδες 10 
 

Β5. Αριστοτέλους, Περὶ ζῴων μορίων (IV, 10) 

«Αλλά και εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος δε δημιουργήθηκε καλά, αλλά χειρότερα 
από όλα τα ζώα (και λένε ότι αυτός είναι ξυπόλητος και γυμνός και χωρίς όπλο, [στοιχεία] 
που δίνουν ισχύ για την αντιμετώπιση των κινδύνων) δεν έχουν δίκιο. Γιατί τα άλλα ζώα μία 
μόνον βοήθεια έχουν και δεν έχουν τη δυνατότητα αυτήν να την αντικαταστήσουν με κάποια 
άλλα, αλλά είναι ανάγκη (κάθε ζώο) να κοιμάται πάντα με τα υποδήματά του και να τα κάνει 
όλα με τη σκέπη της προστασίας του σώματος του, να μην μπορεί ποτέ να αποβάλει ούτε 
να αλλάξει το όπλο που τυχαίνει να έχει. Αντίθετα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα για 
πολλές βοήθειες και αυτές έχει τη δυνατότητα πάντα να τις εναλλάσσει και επιπλέον να 
διαθέτει το κατάλληλο όπλο στο χώρο και τον χρόνο που επιθυμεί. Πραγματικά, το χέρι του 
ανθρώπου γίνεται και νύχι και οπλή και κέρατο και δόρυ και ξίφος και οποιοδήποτε άλλο 
όργανο. Κι όλ’ αυτά επειδή έχει τη δυνατότητα όλα να τα παίρνει και να τα κατέχει». 

Μετάφραση Στάθης Παπακωνσταντίνου  

Αφού μελετήσετε το παραπάνω μεταφρασμένο απόσπασμα από το Περί ζῴων μορίων του 
Αριστοτέλη, να συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο άνθρωπος σε σχέση με 
τα άλλα ζώα σε κάθε ένα από τα δύο κείμενα, στον Πρωταγόρα και το Περί ζῴων μορἰων. 
Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 10) 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 Στο απόσπασμα από την ιστορία του Θουκυδίδη περιγράφεται η βιαιότητα του 
πολέμου:  

ἐσπεσόντες δέ οἱ Θρᾷκες ἐς τήν Μυκαλησσόν τάς τε οἰκίας καί τά ἱερά ἐπόρθουν καί τούς 

ἀνθρώπους ἐφόνευον φειδόμενοι οὔτε πρεσβυτέρας οὔτε νεωτέρας ἡλικίας, ἀλλά πάντα 

ἑξῆς, ὅτῳ ἐντύχοιεν, καί παῖδας καί γυναῖκας κτείνοντες, καί προσέτι καί ὑποζύγια καί ὅσα 

ἄλλα ἔμψυχα ἴδοιεν∙ τό γάρ γένος τό τῶν Θρακῶν ὅμοια τοῖς μάλιστα τοῦ βαρβαρικοῦ, ἐν ὧ 

ἄν θαρσήσῃ, φονικότατόν ἔστιν. Καί τότε ἄλλή τε ταραχή οὐκ ὀλίγη καί ἰδέα πᾶσα 

καθειστήκει ὀλέθρου, καί ἐπιπεσόντες διδασκαλείῳ παίδων, ὅπερ μέγιστον ἦν αὐτόθι καί 

ἄρτι ἔτυχον οἱ παῖδες ἐσεληλυθότες, κατέκοψαν πάντας  καί ξυμφορά τῇ πόλει πάσῃ 

οὐδεμιᾶς ἥσσων μᾶλλον ἑτέρας ἀδόκητός τε ἐπέπεσεν αὕτη καί δεινή.  

 Θουκυδίδης, Ζ,29 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: φείδομαι: λυπάμαι 

ἀδόκητος: απροσδόκητος 

ἐξῆς: στη σειρά, το ένα μετά το άλλο 

 

Β΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδοθεί στη νέα ελληνική το απόσπασμα: « τό γάρ γένος τῶν Θρᾳκῶν … καί 
δεινή.» 

Μονάδες 10 
 

2. Να καταγραφεί σημείο προς σημείο όλη η αγριότητα των Θρακών, όπως 
περιγράφεται σε όλο το κείμενο. 

Μονάδες 10 
 

3. Να γραφεί ό,τι ζητείται για κάθε τύπο που ακολουθεί: 
 
ἐσπεσόντες: η μετοχή όλων των χρόνων στη δοτική πληθυντικού στο γένος και στη 
φωνή που βρίσκεται. 
ἰδέαπᾶσα: η γενική και η αιτιατική ενικού και η γενική και η δοτική πληθυντικού της 
συνεκφοράς. 
καθειστήκει: ο αντίστοιχος τύπος στους ιστορικούς χρόνους στη φωνή που 
βρίσκεται. 
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ἐσεληλυθότες: η προστακτική ενεστώτα και αορίστου σε όλα τα πρόσωπα. 
μάλιστα, ὀλίγη, μέγιστον, ἥσσων: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς. 

Μονάδες 10 
 

      4.  Να προσδιοριστεί το είδος των προτάσεων και να σχολιαστεί η έγκλιση εκφοράς 
τους: 
 
 α) ὅτῳ ἐντύχοιεν  β) ἐν ᾦ ἄν θαρσήσῃ  γ) ὅσα ἄλλα ἔμψυχα ἴδοιεν  

Μονάδες 3 
 

 
 5.  ἐσπεσόντες, ἐσεληλυθότες: Να αναγνωριστούν πλήρως οι μετοχές και η πρώτη 
να αναλυθεί στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης. 

Μονάδες 3 

 

6. «ἐσπεσόντες δέ οἱ Θρᾷκες … οὔτε νεωτέρας ἡλικίας»: Να εξαρτηθεί το 
απόσπασμα από τη φράση «Θουκυδίδης φησί» και να τραπεί σε απαρεμφατική 
σύνταξη. 

 Μονάδες 4 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 

 

 

 


