
              ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β’-Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ                           

                                        ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ    

Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν. Ἐπειδὴ δὲ 

καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς 

ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. 

Ἐπειδὴ δ' ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ 

Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα 

δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, "Νείμαντος δέ μου," ἔφη, 

"ἐπίσκεψαι·" καὶ οὕτω πείσας νέμει. Νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ 

τάχους προσῆπτεν, τοὺς δ' ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσμει· τοὺς δὲ ὥπλιζε, 

τοῖς δ' ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν' αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς 

σωτηρίαν. Ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν 

φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν· ἃ δὲ ηὖξε μεγέθει, τῷδε αὐτῷ αὐτὰ 

ἔσῳζεν· καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν. Ταῦτα δὲ 

ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη· ἐπειδὴ δὲ 

αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς 

ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶν καὶ 

στερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα, 

καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία τε καὶ 

αὐτοφυὴς ἑκάστῳ· καὶ ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ [θριξὶν καὶ] δέρμασιν 

στερεοῖς καὶ ἀναίμοις. Τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς 

μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας· ἔστι δ' 

οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν· καὶ τοῖς 

μὲν ὀλιγογονίανπροσῆψε, τοῖς δ' ἀναλισκομένοις ὑπὸ 

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 

τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να φαίνεται πώς εξασφαλίστηκε η 

ισορροπία στο ζωικό βασίλειο.  

• Η ταχύτητα αντιστάθμιζε την .............................................................................. 

• Τα φτερά ή η υπόγεια κατοικία αντιστάθμιζαν ..............................................  

• Για να αντιμετωπίζουν τις καιρικές μεταβολές τους έδωσε 

...............……………………………………………………………………………….. 

• Με πολυγονία προίκισε ........................................................................................  

• Ολιγογονία έδωσε .................................................................................................. 

 

                            

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………….. 

ΤΜΗΜΑ…………………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………………………. 

ΒΑΘΜΟΣ……………………………………………………. 
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       Μονάδες 10                                                                                                    

 Β1. Στο παρακάτω παράλληλο κείμενο από τον «Πολιτικό» του Πλάτωνα, 

όπως και σε αυτό από τον «Πρωταγόρα», αναφέρονται οι αρχέγονες 

αντιλήψεις της μητέρας-γης και του αυτοχθονισμού. Να τις εντοπίσετε 

και να τις σχολιάσετε.  

 «ΝΕ. ΣΩ. Και ο τρόπος γεννήσεως, ξένε μου, ποιος ήταν τότε για τα ζώα; 

Και κατά ποιον τρόπο γεννήθηκαν το ένα από το άλλο;  

ΞΕ. Είναι φανερό, Σωκράτη μου, ότι το να γεννηθούν  το ένα από το άλλο δεν 

ήταν δυνατόν στην τότε φύση τους, αλλά αυτή η ιστορία που διηγούνται για 

μια γενεά πως γεννήθηκε κάποτε από τη γη, αυτό συνέβηκε εκείνον τον 

καιρό, όταν οι άνθρωποι ξανάβγαιναν από τη γη, και η ανάμνησή του 

μεταδόθηκε από τους πρώτους προγόνους μας. Αυτοί μας έγιναν κήρυκες 

αυτών των παραδόσεων για τις οποίες σήμερα πολλοί άνθρωποι χωρίς λόγο 

αμφιβάλλουν. (…) Γιατί τότε πρώτα πρώτα αυτή την περιστροφή τη 

κυβερνούσε και την φρόντιζε όλη ο θεός, … όλα τα μέρη του κόσμου ήταν 

μοιρασμένα από τους θεούς τους επιφορτισμένους να τα κυβερνούν … Και 

μάλιστα και τα ζώα τα είχαν μοιραστή κατά γένη και αγέλες, σαν βοσκοί, 

θεία πνεύματα, από τα οποία καθένα, μη έχοντας ανάγκη του άλλου, μόνο 

προνοούσε για όλες τις ανάγκες τους, ώστε κανένα δεν ήταν άγριο, ούτε 

αλληλοτρώγονταν και δεν υπήρχε μεταξύ τους ούτε πόλεμος, ούτε κανενός 

είδους φιλονικία.»  

Πλάτωνος Πολιτικός, 271 a - 274 d [Ξένος (ΞΕ), Σωκράτης ο νεώτερος 

(ΝΕ.ΣΩ.)] 

       Μονάδες 10                                                                                                             

Β2. Με ποια κριτήρια έκανε τη μοιρασιά ο Επιμηθέας; Να εντοπίσετε και 

να σχολιάσετε τα σημεία εκείνα του κειμένου, τα οποία φανερώνουν την 

ιδιαίτερη φροντίδα του Επιμηθέα για την ισορροπία του οικοσυστήματος. 

       Μονάδες 10    

                                                                                                                                        

Β3.  «ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν - τυποῦσιν αὐτὰ θεοί»: Νομίζετε ότι οι απόψεις 

αυτές έρχονται σε αντίθεση με την παρακάτω θέση του Πρωταγόρα «Για 

τους θεούς, δεν μπορώ να ξέρω ούτε αν υπάρχουν ούτε αν δεν υπάρχουν 

ούτε ποια είναι η μορφή τους. Γιατί πολλά πράγματα εμποδίζουν τη γνώση: 

το γεγονός ότι πολλά πράγματα είναι άδηλα και δεν φαίνονται και η 

συντομία της ανθρώπινης ζωής.»; 

                                                                                                                   Μονάδες 10 

                                                     

Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε 

καθεμιά από τις παρακάτω θέσεις , τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη 

λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη: 

α. Η δίκη και καταδίκη του Σωκράτη ήταν πολιτική δίωξη. 

β. Ο Πλάτων με τα ταξίδια του στη Σικελία κατάφερε να εφαρμόσει το 

πολιτικό του όραμα. 



γ. Ο Πλάτων ανέλαβε πολιτικά αξιώματα στην Αθήνα. 

δ. Στη Θεογονία του, ο Ησίοδος περιγράφει τη γέννηση των θεών. 

ε. Στον διάλογο «Πρωταγόρας» ο Σωκράτης και ο Πρωταγόρας 

συμφώνησαν ότι η αρετή είναι διδακτή. 

Μονάδες 10 

 

                                                                                                                    

Β5. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις 

παρακάτω: απαίτηση, ανίσχυρος, εύπορος, διατύπωση, φυτό, κρασί, 

δεσμός, ανάληψη, διάρκεια, προσφυγιά. 

       Μονάδες 10                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                         



                                                ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. - η ταχύτητα αντισταθμίζει την αδυναμία, 

- τα φτερά ή η υπόγεια κατοικία αντισταθμίζουν το μικρό σωματικό 

μέγεθος, 

- για να αντιμετωπίζουν τις μεταβολές του καιρού, εφοδιάζονται με 

πυκνό τρίχωμα και γερό δέρμα, 

- σε αυτά που γίνονται βορά άλλων ζώων δίνεται η δυνατότητα να 

γεννούν πολλούς απογόνους, 

- όσα τρέφονται με άλλα ζώα, γεννούν λίγους απογόνους, 

 

 

Β1. «γῆς ἔνδον», « μια γενεά πως γεννήθηκε κάποτε από τη γη, αυτό 

συνέβηκε εκείνον τον καιρό, όταν οι άνθρωποι ξανάβγαιναν από τη γη» 

Οι  φράσεις αυτές υποδηλώνουν την αρχέγονη αντίληψη της μητέρας-γης, 

μέσα στα σπλάχνα της οποίας δημιουργήθηκαν όλα τα έμβια όντα. Η 

λέξη «γη» σημαίνει το σώμα, τη γήινη σφαίρα, ενώ στη φράση «ἐκ γῆς καὶ 

πυρὸς» σημαίνει την ύλη, το χώμα. Στον μητρικό κόλπο της γης (γη 

παμμήτωρ, μήτηρ πάντων) αποδίδεται η δημιουργία όλων των 

οργανισμών, ζώων και φυτών, και από αυτόν αναδίδονται τα είδη των 

ζώων και φυτών. 

  Επιπλέον, από τις ίδιες φράσεις διαφαίνεται η αντίληψη 

του αυτοχθονισμού, της πεποίθησης δηλαδή κάποιων φυλών ότι 

ξεφύτρωσαν από τη γη στην οποία στη συνέχεια έζησαν και οι ίδιοι και οι 

απόγονοί τους κάνοντάς την πατρίδα τους. Η πεποίθηση αυτή τους έδινε 

ένα αίσθημα περηφάνιας, προνομιακής σχέσης με την πατρίδα και 

ευγενικής καταγωγής (πχ. ο μύθος του Κάδμου). Η ιδέα της αυτοχθονίας 

αναφέρεται και από το Θουκυδίδη στον Επιτάφιο του Περικλή, 

παρουσιάζοντας τους Αθηναίους να νιώθουν περήφανοι για την 

αυτοχθονία τους. Έτσι, ενισχύεται η θεωρία του Πρωταγόρα για τη 

δημιουργία των πλασμάτων κάτω από τη γη. 

 

Β2. Ο ιδεολογικός πυρήνας του μύθου στο εδάφιο αυτό συνίσταται στη 

σκόπιμη ισορροπία που χαρακτηρίζει τον ζωικό κόσμο. Ο Πρωταγόρας 

εξηγεί τελεολογικά τον «νόμο της αναπλήρωσης» στη φύση, αφού 

σύμφωνα με τους βιολογικούς νόμους κάθε ζώο έχει εφοδιαστεί με τα 

αναγκαία μέσα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης και διαιώνισης του είδους 

του. Οι ιδιότητες μοιράζονται στα ζώα έτσι ώστε μία αδυναμία να 

αναπληρώνεται από μία ικανότητα. Ο Επιμηθέας μοιράζει τις ικανότητες 

και τα εφόδια στα ζώα με βάση κάποια κριτήρια που είναι  α) η ύπαρξη 

και η διαιώνιση του κάθε είδους και β) η ισορροπία του οικοσυστήματος 

μέσα από την εξισορρόπηση των αντίρροπων δυνάμεων που λειτουργούν 

στο εσωτερικό του. Ακόμη φαίνεται ότι η ποικιλία των ζωικών ειδών με 



διαφορετικές ιδιότητες και ικανότητες δείχνει ότι στον ζωικό κόσμο 

επικρατεί συνεχής αγώνας για επιβίωση, ένας διαρκής πόλεμος για την 

ύπαρξη, και επιπλέον ότι η τελική ισορροπία του οικοσυστήματος 

προκύπτει από την εναρμόνιση των αντιθέτων, ως ενότητα αντιθέτων 

(διαφαίνεται η θέση του Ηράκλειτου, για την «παλίντονον/ἀφανῆ 

ἁρμονίην»). Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στη φύση ισχύει 

ο νόμος της αναπλήρωσης, σύμφωνα με τον οποίο μια αδυναμία 

αναπληρώνεται από μια ικανότητα. Έτσι, προκύπτει ότι ο Πρωταγόρας 

εξηγεί τελεολογικά αυτό τον νόμο, εξηγεί δηλαδή τις ιδιότητες και τις 

ικανότητες ανάλογα με τον σκοπό που υπηρετούν και τη λειτουργία που 

επιτελούν. Τέλος, η τελεολογική εξήγηση της αντισταθμιστικής και 

σύμμετρης κατανομής των ιδιοτήτων στα ζώα, που επιχειρεί ο 

Πρωταγόρας στην εξεταζόμενη ενότητα, γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή στη 

χρήση της γλώσσας με το πλήθος αντιθετικών σχημάτων και 

προσδιορισμών του τελικού αιτίου. 

 

 

Β3. Εντύπωση μας προκαλεί η αναφορά του Πρωταγόρα στην ύπαρξη των 

θεών, όπως προδίδεται από τις φράσεις «ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν», «τυποῦσιν 

αὐτὰ θεοί». Πολλοί μελετητές θεώρησαν αρχικά ότι εδώ υπάρχει 

αντίθεση με τις ιδέες του σοφιστή, ο οποίος ήταν αγνωστικιστής. Δεν 

πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι το κείμενο αυτό είναι ένας μύθος, στον 

οποίο η παρουσία των θεών έχει αλληγορική, συμβολική σημασία. 

Συγκεκριμένα, ο Δίας συμβολίζει τη νομοτέλεια που διέπει τη φύση, τον 

λόγο, τη λογική, ενώ ο Προμηθέας, ο Επιμηθέας και ο Ερμής (που θα τον 

δούμε στην 4η ενότητα) αποτελούν τα όργανα αυτής της νομοτέλειας, η 

οποία ρυθμίζει τις σχέσεις των όντων εξασφαλίζοντας τη μεταξύ τους 

ισορροπία. Άλλωστε, όπως φανερώνεται και από τη συνέχεια του μύθου, ο 

Πρωταγόρας δεν ενδιαφέρεται τόσο για το θέμα της ύπαρξης των θεών 

όσο για την εξήγηση της γένεσης του θρησκευτικού συναισθήματος. 

Επιπλέον, δεν θεωρεί τους θεούς αιώνιους, αλλά ότι κι αυτοί, όπως και τα 

ζώα («καὶ τούτοις»), δημιουργήθηκαν μια δεδομένη χρονική στιγμή, που 

προηγήθηκε από τον χρόνο δημιουργίας των θνητών όντων. 

 

Β4. Σ, Λ, Λ, Σ, Λ. 

 

Β5.  παραιτεῖται, ἰσχύν, πορίζων, τυποῦσιν, φύσιν, κεράννυται, ὑποδῶν,  

εὐλάβειαν, ἐπήρκεσε,  διαφυγάς.   


