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ΑΡΧΑΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ   ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. 

 Και τα σοφιζόταν αυτά, επειδή πρόσεχε πολύ μήπως κάποιο γένος 
εξαφανιστεί· και αφού τα εφοδίασε σε ικανοποιητικό βαθμό για να αποφεύγουν την 
αλληλοκαταστροφή, επινοούσε μέσα προσαρμογής στις μεταβολές του καιρού που 
στέλνει ο Δίας, ντύνοντάς τα με πυκνά τριχώματα και με ανθεκτικά δέρματα, ικανά 
να προφυλάσσουν από το κρύο, κατάλληλα όμως και για τη ζέστη, και για να 
αποτελούν αυτά τα ίδια δικό τους φυσικό στρώμα για το καθένα, όταν πηγαίνουν για 
ύπνο· και εφοδιάζοντας (ή: βάζοντας παπούτσια) άλλα με οπλές [άλλα με τριχώματα] 
και άλλα με στερεά και χωρίς αίμα δέρματα. Ύστερα από αυτό προμήθευε 
διαφορετικές τροφές στα διάφορα είδη, σε άλλα χορτάρι από τη γη, σε άλλα καρπούς 
δέντρων και σε άλλα ρίζες· σε ορισμένα από αυτά επέτρεψε να είναι ως τροφή τους 
το κρέας άλλων ζώων· σ’ αυτά όμως έδωσε την ιδιότητα να έχουν μικρή γονιμότητα, 
ενώ σε κείνα που τρώγονταν από αυτά έδωσε μεγάλη γονιμότητα, εξασφαλίζοντας 
έτσι σωτηρία για το γένος τους. 

Β1α. 

 Ο Πρωταγόρας στο συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται στην αρχή του 
χρόνου, την αρχή της δημιουργίας, το σημείο εκείνο που ακολουθεί τη θεογονία, 
δηλαδή τη γένεση των θεών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχαιοελληνική 
μυθολογική σκέψη υπάρχει μόνο θεογονία και όχι κοσμογονία, όπως σε άλλες 
κοσμολογίες ή στην εβραιοχριστιανική Γένεση. Αντίθετα με τον Ησίοδο, που στη 
Θεογονία του αναφέρει μετά τη δημιουργία των θεών την ύπαρξη των ανθρώπων 
χωρίς να εξηγεί πώς πλάστηκαν και από ποιον, ο Πρωταγόρας μεταφέρει το κέντρο 
του ενδιαφέροντος στον άνθρωπο. Στο μύθο του παρακολουθούμε τη διαδικασία με 
την οποία τα μεν ζώα «διαμορφώθηκαν», απέκτησαν δηλαδή το καθένα τις δικές του 
ιδιότητες, ο δε άνθρωπος απέκτησε τα χαρακτηριστικά εκείνα, τις αρετές, που 
συνιστούν τελικά την ανθρώπινη ουσία του. 

Β1β.  

 Η φράση «ἦν γάρ ποτε χρόνος» είναι ένα εκφραστικό μέσο με το οποίο 
αρχίζουν συνήθως οι φανταστικές διηγήσεις. Η χρόνος εδώ δεν είναι κάποιος 
συγκεκριμένος, προσδιορισμένος χρόνος, κατά τον οποίο έλαβαν χώρα  πραγματικά 
γεγονότα, αλλά η αρχή της δημιουργίας των θεών και της ζωής. Η αοριστία 
υπογραμμίζεται εδώ κυρίως από το χρονικό επίρρημα «ποτέ» (=κάποτε) που δηλώνει 
την άγνοια του αφηγητή σχετικά με το πότε ακριβώς διαδραματίστηκαν τα προφανώς 
μυθικά και συμβολικά περιστατικά που παραθέτει. Συγχρόνως το εκφραστικό αυτό 



μέσο δίνει μια λαϊκότροπη χροιά στο λόγο του Πρωταγόρα και συγχρόνως 
υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για λογική απόδειξη την οποία ο ακροατής  θα έπρεπε 
να πάρει τοις μετρητοίς, αλλά για ένα μύθο με αλληγορικές προεκτάσεις. 

 

Β2.  

  Ο μύθος του Πρωταγόρα αποτελεί μια προσπάθεια να εξηγηθεί η 
ποικιλομορφία που παρατηρείται στη φύση. Τα ζώα διαθέτουν διαφορετικό 

«εξοπλισμό» και ποικίλες ιδιότητες που τους εξασφαλίζουν την επιβίωση σε 
διαφορετικές κάθε φορά περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά συγχρόνως τους γλυτώνουν 
και από την αλληλοκαταστροφή, αφού τα χαρακτηριστικά τους είναι κατά κάποιο 
τρόπο συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Τα σαρκοβόρα ζώα για 
παράδειγμα τρώνε τα φυτοφάγα, εκείνα όμως αναπαράγονται ταχύτερα και έτσι 
διατηρείται μια ισορροπία που εξασφαλίζει τελικά την επιβίωση και των δύο. Τα 
δυνατά ζώα είναι πιο αργά από τα αδύναμα και ούτω καθεξής. Στο μύθο του 
Πρωταγόρα δηλαδή εφαρμόζεται ο «νόμος της αναπλήρωσης», αφού μια αδυναμία 
αντισταθμίζεται από μία δυνατότητα. Επίσης δεν τρέφονται όλα τα ζώα με τις ίδιες 
τροφές, οι οποίες με τον τρόπο αυτό θα εξαφανίζονταν και τα ζώα θα πέθαιναν τελικά 
από την πείνα. Τέλος τα διάφορα είδη ζώων έχουν διαφορετικούς τρόπους να 
προφυλάσσονται από το κρύο και τη ζέστη. Οι αντιλήψεις αυτές του Πρωταγόρα θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν «οικολογικές» και «δημοκρατικές» με τα σημερινά 

δεδομένα, αφού υπονοούν ότι στη φύση υπάρχει θέση για όλα τα όντα, τα οποία, όσο 
διαφορετικά και παράξενα κι αν φαίνονται εκ πρώτης όψεως, τελικά συμβάλλουν 
στην γενική ισορροπία. Ο πρώτος στοχαστής που διατύπωσε αυτή την ιδέα της 
ισορροπίας που προκύπτει από τη σύνθεση των αντιθέσεων, ήταν ο Ηράκλειτος. 

Β3α.  

 Ο Πρωταγόρας επιλέγει να εκθέσει τις απόψεις του με τη μορφή μύθου και 
όχι διάλεξης για τρεις λόγους όπως διαπιστώνουμε από το κείμενο. Καταρχήν ο 
μύθος διαθέτει μεγαλύτερη εκφραστικότητα και ενάργεια, όπως διαπιστώνουμε από 
την παράκληση του Σωκράτη να αναλύσει με τρόπο εναργέστερο το διδακτό της 
αρετής. Επιπλέον ο μύθος ταιριάζει και στην ηλικία του Πρωταγόρα, που είναι ο 
μεγαλύτερος της ομήγυρης, αφού και ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά πως οι 
γεροντότεροι αφηγούνται συχνά μύθους στους νεότερους. Τελικά ο Πρωταγόρας 
αποφασίζει να διηγηθεί ένα μύθο, γιατί τον θεωρεί, όπως φαίνεται από τα λεγόμενά 
του στο απόσπασμα, πιο χαριτωμένο από μια τη διάλεξη. 

Β3β. 

 Προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω στόχους, να κάνει δηλαδή την 
αφήγησή του περισσότερο παραστατική και ευχάριστη, ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί 
ποικίλα εκφραστικά μέσα, όπως παρομοιώσεις, μεταφορές, προσωποποιήσεις, 
αντιθέσεις, υπερβολές και άλλα. Με τον τρόπο αυτό τονίζεται επίσης και η διαφορά 
του μύθου από τη διάλεξη που χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά λογικά 
επιχειρήματα και τεκμήρια απαιτώντας έτσι την πλήρη διανοητική εγρήγορση του 



ακροατή για να γίνει κατανοητή. Δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 
εκφραστικών μέσων είναι τα παρακάτω:  

Μεταφορά: «κοσμῆσαι τε καί νεῖμαι δυνάμεις». Τα ζώα παρουσιάζονται 
«στολισμένα» με ικανότητες και με τον τρόπο αυτό τονίζεται παραστατικά το θαύμα 
και η ομορφιά της δημιουργίας της ζωής.  

Αντίθεση: «τούς δέ ὤπλιζε, τοῖς δ’ ἄοπλον διδούς φύσιν..» Η αντίθεση αυτή 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στη φύση ανώτερα και κατώτερα 
πλάσματα, αλλά οι ιδιαιτερότητες του καθενός συμβάλλουν στην ατομική του 
αυτοσυντήρηση και ταυτόχρονα στη φυσική ισορροπία. 

 

Β4.  

1. Ο Σωκράτης αμφισβητώντας τις παραδοσιακές ιδέες και αρχές αναζητά τη 
βαθύτερη ουσία των πραγμάτων. 

2. Ο Σωκράτης καταδικάστηκε για πολιτικούς λόγους με πρόσχημα θρησκευτικούς. 

3. Στην είσοδο της Ακαδημίας λέγεται ότι υπήρχε η επιγραφή «ἀγεωμέτρητος μηδείς 
εἰσίτω». 

4. Στο διάλογο «Πρωταγόρας» επιλέγεται ως εισαγωγή ο διάλογος του Σωκράτη με 
ένα φίλο του έξω από το σπίτι του Καλλία. 

5. Η διάλεξη ως σοφιστική μέθοδος είναι μέθοδος πειθούς, όχι μέθοδος κατάκτησης 
της αλήθειας. 

Β5α. 

ἐκόσμει – κόσμημα 

ἐπίσκεψαι – σκοπός 

πείσας – πίστη 

προσῆπτε – αναπτήρας 

Β5β. 

Δεν άντεχε άλλο τις συνεχείς προσβολές του αφεντικού του και αποφάσισε να 
παραιτηθεί από τη δουλειά. 

Η μεγάλη του αδυναμία ήταν η τεράστια συλλογή από σπάνια παλιά γραμματόσημα, 
τα οποία φρόντιζε με θρησκευτική ευλάβεια. 

Δεν πρόλαβε ανοιχτά τα μαγαζιά στο Βερολίνο, αφού η πτήση του από την Αθήνα 
είχε τελικά τέσσερις ώρες καθυστέρηση. 

 



Γ.   Αδίδακτο   κείμενο 

Ἰσαίου, Περί τοῦ Κίρωνος κλήρου, 12 

Γ1. Εσείς λοιπόν και στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή θεωρείτε τα 
βασανιστήρια ως τον πιο ακριβή έλεγχο (της αλήθειας). Και κάθε φορά που δούλοι 
και ελεύθεροι παρουσιάζονται και πρέπει να βρεθεί κάτι από τα ζητούμενα, δεν 
χρησιμοποιείτε τις μαρτυρίες των ελεύθερων πολιτών, αλλά βασανίζοντας τους 
δούλους, έτσι ζητάτε να βρείτε την αλήθεια των γεγονότων. Εύλογα, άντρες. Γιατί 
γνωρίζετε καλά ότι από αυτούς που έδωσαν ομολογία ήδη κάποιοι φάνηκαν ότι δεν 
ομολόγησαν την αλήθεια, ενώ από αυτούς που βασανίστηκαν κανένας δεν 
αποδείχθηκε ότι δεν είπε την αλήθεια από τα βασανιστήρια. 

 

Γ2.α. «καί ὁπόταν δοῦλος καί ἐλεύθερος παραγένηται καί δέῃ εὐρεθῆναι τι τοῦ 

ζητουμένου». 

 

Γ2.β.  Στήλη Α’ Στήλη Β’ 

 α    4 

 β    1 

 γ    7 

 δ    3 

 ε    5 

 στ    2 

 

Γ3. α. Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση ως αντικείμενο του γνωστικού 
ρήματος σύνιστε. 

Γ3.β.  ἔδοξαν: ρήμα, τινές: υποκείμενο του ρήματος, τῶν μαρτυρησάντων: επιθετική 
μετοχή ως ετερόπτωτος προσδιορισμός στο τινές σε θέση γενικής διαιρετικής, ἤδη: 
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἔδοξαν, μαρτυρῆσαι: αντικείμενο του 
ρήματος ἔδοξαν και ειδικό απαρέμφατο (έχουμε ταυτοπροσωπία, καθώς το 
υποκείμενο του ρήματος είναι ίδιο με εκείνο του απαρεμφάτου και είναι το τινές), 
τἀληθῆ: σύστοιχο αντικείμενο του απαρεμφάτου μαρτυρῆσαι. 

 


