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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΑΔΙΔΑΚΤΟ  

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ

          

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Πλάτωνος, Πρωταγόρας 321b-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. 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 

 

Α.1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της α΄ στήλης με τους αντίστοιχους της β΄ 

στήλης. 

                    στήλη α΄             στήλη β΄ 

1. Επιμηθέας 

2. Προμηθέας 

3. Δίας 

4. Αθηνά 

5. Ήφαιστος 

Α. Έμπυρος τέχνη 

Β. Πολιτική τέχνη 

Γ. «ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο» 

Δ. Έντεχνος σοφία 

Ε.«Ἀπορίᾳ σχόμενος ἥντινα 
σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι» 
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2. Σύμφωνα με το κείμενο, σε ποιες ενέργειες προέβη ο Προμηθέας για να καλύψει 

το ατόπημα του Επιμηθέα κατά το διαμοιρασμό των δυνατοτήτων στα θνητά 

γένη; 

 

Μονάδες 5+5 

 

Β.1. «….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· : Να 

εντοπίσετε την αντίθεση στο απόσπασμα και να προσδιορίσετε τη λειτουργία της 

στην εξέλιξη του μύθου. 

Μονάδες 10 

 

Β.2. Να διευκρινίσετε τις έννοιες ἔντεχνος σοφία και ἔμπυρος τέχνη . Πώς 

σχετίζονται με την περὶ τὸν βίον σοφίαν και με την πολιτικὴ σοφία; 

Μονάδες 10 

 

Β.3. 1.Να βρείτε στο κείμενο λέξεις με ετυμολογική συγγένεια με τις παρακάτω: 

αλήθεια, δεοντολογία, τοκετός, υπόγειος, αλληλεγγύη, πορθμός. 

 
2. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα 

ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της νέας ελληνικής , χρησιμοποιώντας την 

κατάληξη που σας δίνεται. 

 

Ρηματικοί τύποι 

χρήσαιτο 

ἔρχεται 

ὁρᾷ 

ἔσχεν 

Καταλήξεις 

 

-μός 

 

-ιο 

 

-μα 

 

-ση 

Ομόρριζο ουσιαστικό 

 

Μονάδες 5+5 

Β.4. α. Να επιλέξετε μια σωστή απάντηση για κάθε πρόταση: 

 

1. Ο Σωκράτης με τη φιλοσοφία του: 

α. αναζήτησε την πρώτη αρχή της δημιουργίας 

β. αναζήτησε την αρχή κάθε ηθικής έννοιας. 

γ. αναζήτησε την αρχή της φιλοσοφίας. 
 

2. Στη δεύτερη ψηφοφορία, η θανατική καταδίκη του Σωκράτη 

ψηφίστηκε από : 

α. 280 έναντι 221 ψήφους 

β. 300 έναντι 201 ψήφους 
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γ. 281 έναντι 220 ψήφους 

 

3. Η συνηθισμένη κατηγορία που επέρριπταν σε κάποιους 

διανοούμενους ήταν: 

α. η αθεΐα 

β. η ασέβεια 

γ. η διαφθορά της νεολαίας 

 

4. Ο δρόμος που λογικά ακολούθησε ο Σωκράτης για να αναζητήσει 

ακριβώς την απόλυτη ουσία των ηθικών εννοιών ήταν: 

α. η διαλεκτική μέθοδος 

β. η μαιευτική μέθοδος 

γ. η επαγωγική μέθοδος 

 

5. Σύμφωνα με τον Ησίοδο, ο άνθρωπος βγαίνει από την «πρωτόγονη» 

κατάσταση και περνά στην «ιστορία» και τον πολιτισμό εξαιτίας: 

α. της φωτιάς 

β. της γυναίκας 

γ. της φωτιάς και της γυναίκας 

 

β. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα της στήλης Α΄ με τον ορθό χαρακτηρισμό 

της στήλης Β΄. Δύο στοιχεία της στήλης Β΄ περισσεύουν. 

 

ΣΤΗΛΗ Α   ΣΤΗΛΗ Β 

1. Άνυτος 

2. Μέλητος 

3. Λύκων 

4. Κρίτων 

5. Κριτίας 

α. φιλόσοφος 

β. ποιητής 

γ. Αθηναίος πολιτικός και 

στρατηγός 

δ. εγγυητής στη δίκη του Σωκράτη 

ε. Θείος του Πλάτωνα 

στ. ρήτορας 

ζ. δάσκαλος του Πλάτωνα 

Μονάδες 5+5 
 

B.5. Να συγκρίνετε την εικόνα του Προμηθέα στην αφήγηση του Πρωταγόρα 

και στην αντίστοιχη του Ησιόδου, λαμβάνοντας υπόψη σας και το παρακάτω 

απόσπασμα από την ελληνική μυθολογία. 

 

Α. Κι ο Δίας που τα νέφη συγκεντρώνει του είπε βαριά θλιμμένος: «Γιε του 

Ιαπετού, που απ᾽ όλους πιο οξύνους είσαι, καλέ μου, λοιπόν τη δόλια τέχνη σου 

δεν ξέχασες ακόμα.» 

Έτσι οργισμένος τού είπε ο Δίας, που αθάνατες σκέψεις έχει. Και στο εξής την 

οργή του πάντα δίχως να ξεχνά, δεν κατεύθυνε πλέον την ορμή της ακάματης 

φωτιάς για τους θνητούς ανθρώπους που κατοικούν πάνω στη γη. Μ᾽ αυτόν τον 
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εξαπάτησε ο γενναίος γιος του Ιαπετού κλέβοντας της ακάματης φωτιάς τη 

λάμψη τη μακρόφεγγη μες σε καλάμι κούφιο. Και αυτό τον δάγκωσε κατάβαθα 

μες στην ψυχή το Δία που από ψηλά βροντά και μες στην καρδιά του τον εξόργισε, 

σαν είδε τη μακρόφεγγη τη λάμψη της φωτιάς μες στους ανθρώπους. 

Ησίοδος, Θεογονία, στιχ. 559-569 

 

Β. Η μυθοπλασία της δημιουργίας του ανθρώπου πάνω στη γη, στη βάση της 

κεραμικής και με συντελεστή τη φωτιά, φάνηκε πρόσφορη στο να αναπτυχθούν 

δύο διαμετρικά αντίθετες θεωρίες του πολιτισμού: η μία αισιόδοξη, τη βλέπουμε 

στη σοφιστική ερμηνεία του μύθου, αναγνωρίζει στη φωτιά τη «θεία δύναμη», το 

πρώτο όπλο του ανθρώπου και τον πρώτο παράγοντα πολιτισμού. Η άλλη 

απαισιόδοξη, εκπροσωπούμενη από πολλούς, από τον Ησίοδο ως τους κυνικούς 

φιλοσόφους, βλέπει στη φωτιά και στη χρήση της την αρχή κάθε κακού, «θεού 

οργή» , «θεία τιμωρία», και πηγή δυστυχίας για το ανθρώπινο γένος. 

Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών, τ.2, σ.59 

 

 

 

Μονάδες 10 
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Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Λυκούργου Κατὰ Λεωκράτους 132-134 (Les belles lettres) 

 
Ο Λυκούργος στον μοναδικό σωζόμενο λόγο του κατηγορεί για εσχάτη 

προδοσία τον πλούσιο Αθηναίο έμπορο, Λεωκράτη. Ο τελευταίος μετά από την 

ήττα των συνασπισμένων Αθηναίων και Θηβαίων στη μάχη της Χαιρώνειας 

(338 π.Χ.) από τους Μακεδόνες εγκατέλειψε την πατρίδα του και κατέφυγε στη  

Ρόδο, παρά το αντίθετο ψήφισμα της Αθήνας, διαδίδοντας ότι οι Μακεδόνες 

κατέλαβαν την πόλη βλάπτοντας με αυτόν τον τρόπο την πατρίδα του. 

 

 
Ἀλλὰ Λεωκράτης τοσοῦτον ὑπερβέβληκε δειλίᾳ, ὥστε τὴν πατρίδα τοῖς 

πολεμίοις ἐγκατέλιπε. Τοιγαροῦν οὐδεμία πόλις αὐτὸν εἴασε παρ᾽ αὑτῇ 

μετοικεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον τῶν ἀνδροφόνων ἤλαυνεν, εἰκότως· οἱ μὲν γὰρ φόνου 

φεύγοντες εἰς ἑτέραν πόλιν μεταστάντες οὐκ ἔχουσιν ἐχθροὺς τοὺς 

ὑποδεξαμένους, τοῦτον δὲ τίς ἂν ὑποδέξαιτο πόλις; Ὃς γὰρ ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ 

πατρίδος οὐκ ἐβοήθησεν, ταχύ γ᾽ ἂν ὑπὲρ τῆς ἀλλοτρίας κίνδυνόν τιν᾽ 

ὑπομείνειεν. Κακοὶ γὰρ καὶ πολῖται καὶ ξένοι καὶ ἰδίᾳ φίλοι οἱ τοιοῦτοι τῶν 

ἀνθρώπων εἰσίν, οἳ τῶν μὲν ἀγαθῶν τῶν τῆς πόλεως μεθέξουσιν, ἐν δὲ ταῖς 

ἀτυχίαις οὐδὲ βοηθείας ἀξιώσουσι. Καίτοι τὸν ὑπὸ τῶν μηδὲν ἀδικουμένων 

μισούμενον καὶ ἐξελαυνόμενον, τί δεῖ παθεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν τὰ δεινότατα 

πεπονθότων; ἆρ᾽ οὐ τῆς ἐσχάτης τιμωρίας τυγχάνειν; Καὶ μὴν ὦ ἄνδρες τῶν 

πώποτε προδοτῶν δικαιότατ᾽ ἂν Λεωκράτης, εἴ τις μείζων εἴη τιμωρία θανάτου, 

ταύτην ὑπόσχοι. 

 
 

μετοικέω-ῶ= κατοικώ ως μέτοικος 

ἐλαύνω/ἐξελαύνομαι= εκδιώκω/εκδιώκομαι 

φεύγω= κατηγορούμαι 

μεταστάντες= αν μετακομίσουν (<μεθίσταμαι) 

 

 
Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Ἀλλὰ 

Λεωκράτης τοσοῦτον … ἂν ὑποδέξαιτο πόλις;» 

 

 
Μονάδες 10 
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Γ2. Για ποιο λόγο ο Λυκούργος κατηγορεί τον Λεωκράτη για εσχάτη προδοσία 

και ποια ποινή προτείνει γι΄ αυτόν; Πώς αντιμετώπισαν τον Λεωκράτη οι 

κάτοικοι των πόλεων, στις οποίες προσπάθησε να κατοικήσει; Να τεκμηριώσετε  

τις απαντήσεις σας με κειμενικές αναφορές. 

Μονάδες 10 

Γ3. α. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις: 

μετοικεῖν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής στον ίδιο χρόνο και την 

ίδια φωνή 

ὑποδεξαμένους: το πρώτο ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου 

ἐβοήθησεν: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής στον ίδιο χρόνο και στην 

ίδια φωνή 

πεπονθότων: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β΄ 

δεινότατα: την αιτιατική πτώση ενικού αριθμού θηλυκού γένους στο συγκριτικό 

βαθμό (μονάδες 5) 

 

 
β. «Ἀλλὰ τοσοῦτον ὑπερβέβληκε δειλίᾳ, ὥστε τὴν πατρίδα τοῖς πολεμίοις 

ἐγκατέλιπε»: να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους του παραπάνω 

αποσπάσματος στον άλλο αριθμό (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
 

 

Γ4. α. Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά τους παρακάτω τύπους: τοῖς 

πολεμίοις, τῶν ἀνδροφόνων, ἐχθρούς, τῆς αὑτοῦ, τῶν ἀνθρώπων, τῶν 

ἀγαθῶν, παθεῖν, ὑφ᾽ ὑμῶν, τὰ δεινότατα. (μονάδες 9) 

 

 
β. «ταχύ γ᾽ ἂν ὑπὲρ τῆς ἀλλοτρίας κίνδυνόν τιν᾽ ὑπομείνειεν»: στο 

παραπάνω απόσπασμα να αναγνωρίσετε το είδος του ἂν και να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας. (μονάδα 1) 

Μονάδες 10 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω - πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην 
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω - πάνω την ημερομηνία 
και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο 
και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

 Να γράψετε το ονοματεπώνυμο σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις 
σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. 
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

 Να γράψετε το ονοματεπώνυμο του καθηγητή στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σα ς παραδοθούν. 

 Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή 
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. 

 Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

 Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 

 

 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  
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