
 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἦν γάρ ποτέ χρόνος ὅτε θεοί μέν ἦσαν, θνητά δέ γένη οὐκ ἦν. Ἐπειδή δέ καί 

τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτά θεοί γῆς ἔνδον ἐκ 

γῆς καί πυρός μείξαντες καί τῶν ὅσα πυρί καί γῇ κεράννυται. Ἐπειδή δ' ἄγειν 

αὐτά πρός φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καί Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καί 

νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δέ παραιτεῖταιἘπιμηθεύς αὐτός 

νεῖμαι, «Νείμαντος δέ μου», ἔφη, «ἐπίσκεψαι·» καί οὕτω πείσας νέμει. Νέμων 

δέ τοῖς μέν ἰσχύν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, τούς δ' ἀσθενέστερους τάχει ἐκόσμει· 

τούς δέ ὥπλιζε, τοῖς δ' ἄοπλον διδούς φύσιν ἄλλην τιν' αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν 

εἰς σωτηρίαν. Ἅ μέν γάρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνόν φυγήν ἤ κατάγειον 

οἴκησιν ἔνεμεν· ἅ δέ ηὖξε μεγέθει, τῷ δε αὐτῷ αὐτά ἔσῳζεν· καί τἆλλα οὕτως 

ἐπανισῶν ἔνεμεν. Ταῦτα δέ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη· 

ἐπειδή δέ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγάς ἐπήρκεσε, πρός τάς ἐκ Διός ὥρας 

εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννύς αὐτά πυκναῖς τε θριξίν καί στερεοῖς δέρμασιν, 

ἱκανοῖς μέν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δέ καί καύματα, καί εἰς εὐνάς ἰοῦσιν ὅπως 

ὑπάρχοι τά αὐτά ταῦτα στρωμνή οἰκεία τε καί αὐτοφυής ἑκάστῳ· καί ὑποδῶν τά 

μέν ὁπλαῖς, τά δέ [θριξίν καί] δέρμασιν στερεοῖς καί ἀναίμοις. Τοὐντεῦθεν 

τροφάς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς μέν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δέ δένδρων 

καρπούς, τοῖς δέ ῥίζας· ἔστι δ' οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφήν ζῴων ἄλλων βοράν· καί 

τοῖς μέν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ' ἀναλισκομένοις ὑπό τούτων πολυγονίαν, 

σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α.  Ο Επιμηθέας μοίρασε στα ζώα τις διάφορες ιδιότητες με σκοπό να 

αντισταθμίσει αδυναμίες. Να συμπληρώσετε με τη βοήθεια του κειμένου, στη 

ν.ε.,  τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να φαίνεται πώς εξασφαλίστηκε η 

ισορροπία στο ζωικό βασίλειο.               (10 μόρια) 

 

1. Η ταχύτητα αντιστάθμιζε __________ 

2. Τα φτερά ή η υπόγεια κατοικία αντιστάθμιζαν __________ 

3. Όσα ζώα είχαν δύναμη δε χρειάζονταν __________ 

4. Όσα ζώα είχαν μεγάλο μέγεθος σώζονταν με  __________ 

5. Ο Επιμηθέας μηχανευόταν τι είδους εφόδια να δώσει στα ζώα επειδή 

φοβόταν __________ 

6. Στην αρχή ο Επιμηθέας εφοδιάζει τα θνητά γένη με __________ 

7. Επειδή κάποια ζώα είχαν «ἄοπλον φύσιν» ο Τιτάνας (Επιμηθέας) 

επινοούσε __________ 

8. Για να αντιμετωπίσουν τις καιρικές μεταβολές εφοδίασε τα ζώα 

με________ 

9. Με πολυγονία προίκισε __________ 

10. Ολιγογονία έδωσε __________ 

 

Β1. «τυποῦσιν αὐτά θεοί γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καί πυρός μείξαντες καί τῶν ὅσα 

πυρί καί γῇ κεράννυται»: από ποια στοιχεία δημιουργούνται τα θνητά γένη και 

ποιες κοσμολογικές αντιλήψεις φαίνεται να ακολουθεί ο Πρωταγόρας στο μύθο 

του σχετικά με τη δημιουργία των θνητών γενών;            (10 μόρια) 
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Β2.  α) «Νέμων δέ … σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων»: 

i) Ποιους στόχους προσπαθεί να επιτύχει ο Επιμηθέας με την κατανομή των 

εφοδίων στα θνητά γένη; (2 μόρια) και 

ii) Με βάση ποια αρχή - νόμο ο Επιμηθέας κάνει την κατανομή εφοδίων 

στα θνητά γένη; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με τέσσερα 

παραδείγματα από το κείμενο αναφοράς.    (4 μόρια) 

β) Να εντοπίσετε στο κείμενο αναφοράς τέσσερις λέξεις ή και φράσεις που 

ενισχύουν τον λαϊκό  χαρακτήρα της μυθικής αφήγησης του Πρωταγόρα. 

(4 μόρια)                                                                     

 

Β3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:              (10 μόρια) 

α.     Στην είσοδο της Ακαδημίας υπήρχε η επιγραφή: 

1) γνῶθι σ αυτόν  

2) μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω 

3) μηδέν ἄγαν 

4) ὅσιον προτιμᾶν τήν ἀλήθειαν 

 

β.     Ποια από τις παρακάτω δεν είναι σωκρατική φιλοσοφική μέθοδος; 

1) ειρωνεία 

2) διαλεκτική 

3) επαγωγική 

4) διάλεξη 

 

γ.     Σύμφωνα με το Σωκράτη ο δρόμος για το αληθινό είναι: 

1) οι αισθήσεις  

2) η λογική και οι αισθήσεις 

3) η λογική 

4) η κοινωνική ηθική  

 

δ.      Η ανώτατη εκπαίδευση στην πλατωνική Πολιτεία είναι: 

1) οι μαθηματικές επιστήμες 

2) η μουσική και η γυμναστική  

3) η φιλοσοφία 

4) η μελέτη της φύσης 

 

ε.      Ο δραματικός χρόνος της Πολιτείας είναι: 

1) το 421 π.χ.;  

2) το 431 π.χ.; 

3) το 347 π.χ.;  

4) το 361 π.χ.;                                                                         

 

Β4.  α. «χρόνος», «εὐλάβειαν»: Να γράψετε μια πρόταση ή περίοδο λόγου στη 

νέα ελληνική για κάθε λέξη που σας δίνεται με διαφορετική σημασία από αυτή 

που έχουν στο κείμενο (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πτώση ή 

αριθμό).          (4 μόρια) 



 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

β. αμιγής, εύκρατος, αψίδα, προσηλυτισμός, δεσμός, διάβρωση: με 

ποιες λέξεις του κειμένου αναφοράς παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια οι 

λέξεις που σας δίνονται;        (6 μόρια) 

 

Β5. Να εντοπίσετε δύο ομοιότητες που παρουσιάζει το κείμενο αναφοράς με το 

απόσπασμα από το έργο Τίμαιος (48a-b) του Πλάτωνα που ακολουθεί.                                                                                      

(10 μόρια) 

 

«Έως τώρα, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, περιγράψαμε τα 

δημιουργήματα του νου· πρέπει όμως να αναφερθούμε και στα έργα της 

Ανάγκης. Γιατί η γέννηση αυτού του κόσμου είναι προϊόν ανάμειξης: προήλθε 

από τη συνδυασμένη δράση της Ανάγκης και του νου. Ο νους επιβλήθηκε στην 

Ανάγκη πείθοντάς την να επιδράσει με τρόπο θετικό στα περισσότερα 

δημιουργήματα· έτσι φθάσαμε στα πρώτα στάδια της δημιουργίας του 

σύμπαντος, ακριβώς επειδή η Ανάγκη ηττήθηκε από την έλλογη πειθώ. Αν 

λοιπόν κάποιος θέλει να περιγράψει τη γέννηση του σύμπαντος όπως 

πραγματικά έγινε, τότε πρέπει να συμπεριλάβει και την περιπλανώμενη αιτία — 

πρέπει να δείξει το είδος των κινήσεων που η αιτία αυτή προκαλεί. Πρέπει 

επομένως να γυρίσουμε πάλι πίσω και, επιλέγοντας για τα ίδια πράγματα άλλη 

κατάλληλη αρχή, να ξαναρχίσουμε τώρα αμέσως τη διήγησή μας από το πρώτο 

της στάδιο, όπως είχαμε κάνει και στην πρώτη μας απόπειρα. 

Πρέπει να μεταφερθούμε πριν από τη γέννηση του ουρανού και να δούμε 

πώς ήταν τότε η φωτιά, το νερό, ο αέρας και η γη — ποια ήταν η φύση τους και 

πώς δρούσαν πριν από τη δημιουργία. Γιατί, πράγματι, κανείς ώς τώρα δεν έχει 

δώσει κάποια εξήγηση για τη γέννησή τους. Μιλάμε γι’ αυτά σαν να ξέραμε τι 

ακριβώς είναι, τα ονομάζουμε «αρχές» και τα εκλαμβάνουμε ως «γράμματα» 

του σύμπαντος, ενώ ελάχιστη σκέψη χρειάζεται για να καταλάβουμε ότι σε μια 

εύλογη παρομοίωση δεν θα έπρεπε να παρασταθούν ούτε καν με τη μορφή 

«συλλαβών».  
(Μετάφραση: Β. Κάλφας) 


