
 

 

 

Ἐπεηδὴ δὲ ὀ ἄλζρωπος ζείας κεηέζτε κοίρας, πρηολ κὲλ δηὰ ηὴλ ηοῦ ζεοῦ ζσγγέλεηαλ 

δῶωλ κόλολ ζεοὺς ἐλόκηζελ, θαὶ ἐπετείρεη βωκούς ηε ἱδρύεζζαη θαὶ ἀγάικαηα ζελ· ἔπεηηα 

θωλὴλ θαὶ ὀλόκαηα ηατὺ δηερζρώζαηο ηῆ ηέτλε, θαὶ οίθήζεης θαὶ ἐζζηας θαὶ ὑποδέζεης θαὶ 
ζηρωκλὰς θαὶ ηὰς ἐθ γς ηροθὰς εὕρεηο. Οὕηω δὴ παρεζθεσαζκέλοη θαη’ ἀρτὰς ἄλζρωποη 

ᾤθοσλ ζποράδελ, πόιεης δὲ οὐθ ἦζαλ· ἀπώιισληο οὖλ ὑπό ηλ ζερίωλ δηὰ ηὸ παληατῆ 

αὐηλ ἀζζελέζηεροη εἶλαη, θαὶ ἡ δεκηοσργηθὴ ηέτλε αὐηοῖς πρὸς κὲλ ηροθὴλ ἱθαλὴ βοεζὸς 

ἦλ, πρὸς δὲ ηὸλ ηλ ζερίωλ πόιεκωλ ἐλδεής –ποιηηηθὴλ γὰρ ηέτλελ οὔπω εἶτολ, ἧς κέρος 

ποιεκηθή-‘εδήηοσλ δὴ ἁζροίδεζζαη θαὶ ζῴδεζζαη θηίδοληας πόιεης· ὁη’ οὖλ ἁζροηζζεῖελ, 

ἠδίθοσλ ἀιιήιοσς ἅηε οὐθ ἔτοληες ηὴλ ποιηηηθὴλ ηέτλελ, ὥζηε πάιηλ ζθεδαλλύκελοη 

δεηθζείροληο. Ζεὐς οὖλ δείζας περὶ ηῶ γέλεη ἡκλ κὴ ἀπόιοηηο πᾶλ, Ἑρκλ πέκπεη ἄγοληα 

εἰς ἀλζρώποσς αἰδ ηε θαὶ δίθελ, ἵλ’ εἶελ πόιεωλ θόζκοη ηε θαὶ δεζκοὶ θηιίας ζσλαγωγοί. 
Ἐρωηᾷ οὖλ Ἑρκς Δία ηίλα οὖλ ηρόπολ δοίε δίθελ θαὶ αἰδ ἀλζρώποης· «Πόηερολ ὡς αἱ 
ηέτλαη λελέκεληαη, οὑηω θαὶ ηαύηας λείκω; Νελέκεληαη δὲ ὥδε· εἷς ἔτωλ ἰαηρηθὴλ ποιιοῖς 

ἱθαλὸς ἰδηώηαης, θαὶ οἱ ἄιιοη δεκηοσργοί· θαὶ δίθελ δὴ θαὶ αἰδ οὕηω ζῳ ἐλ ηοῖς ἀλζρώποης, 

ἤ ἔπὶ πάληας λείκω;» «Ἐπὶ πάληας,» ἔθε ὁ Ζεύς, «θαὶ πάληες κεηετόληωλ· οὐ γὰρ ἄλ 

γέλοηληο πόιεης, εἰ ὀιίγοη αὐηλ κεηέτοηελ ὥζπερ ἄιιωλ ηετλλ· θαὶ λόκολ γε ζὲς παρ’ 

ἐκοῦ ηὸλ κἢ δσλάκελολ αἰδοῦς θαὶ δίθες κεηέτεηλ θηείλεηλ ὡς λόζολ πόιεωλ.» Οὕηω δὴ, ὦ 

Σώθραηες, θαὶ δηὰ ηαῦηα ηε ἄιιοη θαὶ Ἀζελαῖοη, ὅηαλ κὲλ περὶ ἀρεης ηεθηοληθς ᾖ ιόγος ἤ 

ἄιιες ηηλὸς δεκηοσργηθς, ὀιίγοης οἴοληαη ζσκβοσις, θαὶ ἐάλ ηης ἐθηὸς ὤλ ηλ ὀιίγωλ 

ζσκβοσιεύῃ, οὐθ ἀλέτοληαη, ὡς ζὺ θῄς –εηθόηως, ὡς ἐγώ θεκη- ὅηαλ δὲ εἰς ζσκβοσιὴλ 

ποιηηηθς ἀρεης ἴωζηλ, ἥλ δεῖ δηὰ δηθαηζύλες πᾶζαλ ἰέλαη θαὶ ζωθροζύλες, εἰθόηως 

ἅπαληος ἀλδρὸς ἀλέτοληαη, ὡς παληὶ προζθολ ηαύηες γε κεηέτεηλ ης ἀρεης ἤ κὴ εἶλαη 

πόιεης. Αὕηε, ὦ Σώθραηες, ηούηοσ αἰηία.  
Πρωταγόρασ 322 Α-323 Α 

 
 
Α1: Να γράψετε τθν μετάφραςθ του χωρίου Ζεφσ...τοφτου αἰτία.(μονάδεσ 10) 
 
Β1: Ποια είναι θ κεωρία που διατυπϊνει ο Πρωταγόρασ για τθ γζνεςθ τισ κρθςκείασκαι τθσ γλϊςςασ;  
(Μονάδεσ 15) 
 
Β2: Να διατυπϊςετε τθ κεωρία του Πρωταγόρα για τθ γζνεςθ των πρϊτων κοινωνικϊν ςχθματιςμϊν. 
Ποια προβλιματα προζκυψαν με τθ δθμιουργία των πρϊτων κοινωνιϊν και ποιο αποτζλεςμα είχαν 
αυτά;(Μονάδεσ 8) 
χετικά με το αίτιο που δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ για τθν δθμιουργία κοινωνιϊν, εκτόσ από τον 
Πρωταγόρα, διατφπωςαν ςχετικι κεωρία ο Πλάτωνασ και ο Αριςτοτζλθσ. Να ςυςχετίςετε με ςυντομία τισ 
τρεισ κεωρίεσ(Μονάδεσ 7 
 
Β3)Σί γνωρίηετε για τθν ςωκρατικι αμφιςβιτθςθ;(Μονάδεσ 10) 
 
Β4)Να βρείτε από το διδαγμζνο κείμενο μία ετυμολογικά ςυγγενι λζξθ για κάκε μία από τισ παρακάτω 
λζξεισ:ζναρξθ,ευρετιριο,πολιοφχοσ,αρετι,όλεκροσ,νθοπομπι,αςτρονομία,πλθκυντικόσ,φιλόλογοσ, 
Δικαιοδοςία(μονάδεσ 10) 



 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
ΑΝΔΟΚΙΔΗ,ΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΤ ΕΙΡΗΝΗ   10-12 
 
 
Πρῶτον μέν οὖν, ὦ ἄνδρεσ Ἀκθναῖοι, τούτου ἀναμνήςκθτε, τί ὑμῖν ἐξ ἀρχῆσ ὑπεκέμθν τῷ λόγῳ. Ἄλλο τι ἤ  
 
τοῦτο, ὅτι διά τήν εἰρήνθν οὐδεπώποτε ὁ δῆμοσ κατελύκθ; Οὐκοῦν ἀποδέδεικται. Καί οὐδείσ ἐξελέγξει  
 
με, ὡσ οὐκ ἔςτι ταῦτ’ ἀλθκῆ. Ἤδθ δέ τινων ἤκουςα λεγόντων, ὡσ ἐκ τῆσ τελευταίασ εἰρήνθσ τῆσ πρόσ  
 
Λακεδαιμονίουσ οἵ τε τριάκοντα κατέςτθςαν πολλοί τε Ἀκθναίων κώνειον πιόντεσ ἀπέκανον, οἱ δέ  
 
φεύγοντεσ ᾤχοντο. Ὁπόςοι οὖν ταῦτα λέγουςιν, οὐκ ὀρκῶσ γιγνώςκουςιν· εἰρήνθ γάρ καί ςπονδαί πολύ  
 
διαφέρουςι ςφῶν αὐτῶν· εἰρήνθν μέν γάρ ἐξ ἴςου ποιοῦνται πρόσ ἀλλήλουσ ὁμολογήςαντεσ περί ὧν ἄν 
 
διαφέρωνται· ςπονδάσ δ’, ὅταν κρατήςωςι κατά τόν πόλεμον, οἱ κρείττουσ τοῖσ ἥττοςιν ἐξ ἐπιταγμάτων  
 
ποιοῦνται, ὥςπερ ἡμῶν κρατήςαντεσ Λακεδαιμόνιοι τῷ πολέμῳ ἐπέταξαν ἡμῖν καί τά τείχθ κακαιρεῖν  
 
καί τάσ ναῦσ παραδιδόναι καί τούσ φεύγοντασ καταδέχεςκαι. 
 
 
ἐξελέγχω=αντικροφω 
ἐξ ἐπιταγμάτων=υποχρεωτικά 
 
Γ1:Να γράψετε τθ μετάφραςθ του κειμζνου(Μονάδεσ 20) 
Γ2: Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για τισ παρακάτω λζξεισ (Μονάδεσ 10) 
 
ἀναμνήςκθτε: β ενικό προςτακτικισ του ιδίου χρόνου 
ὑπεκέμθν :το γ πλθκυντικό οριςτικισ παρατατικοφ ενεργθτικισ φωνισ 
δῆμοσ :τθν κλθτικι ενικοφ 
ἀποδέδεικται:το ίδιο πρόςωπο και αρικμό του υπερςυντελίκου 
λεγόντων:τθν κλθτικι ενικοφ 
κρείττουσ :τθν ίδια πτϊςθ του άλλου αρικμοφ 
τείχθ :τθ δοτικι πλθκυντικοφ 
ναῦσ :τθ γενικι ενικοφ 
ποιοῦνται:το απαρζφατο ενεςτϊτα μζςθσ φωνισ 
διαφέρωνται:το β ενικό προςτακτικισ παρακειμζνου μζςθσ φωνισ 
 
Γ3:α.Να γίνει πλιρθσ ςυντακτικι ανάλυςθ ςτισ παρακάτω λζξεισ(μονάδεσ 5): 
τούτου  
τῷ λόγῳ 
φεύγοντεσ  
κακαιρεῖν  
ςπονδαί  
 
β) ὁμολογήςαντεσ ,κρατήςαντεσ :Να αναγνωριςτοφν οι μετοχζσ και να αναλυκοφν ςε ιςοδφναμεσ 
δευτερεφουςεσ προτάςεισ(μονάδεσ 5) 


