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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ   25 ΜΑΪΟΤ 2015  

 

Διδαγμένο  κείμενο 

 

 

A1. Έτσι λοιπόν, εφοδιασμένοι (ή προετοιμασμένοι) οι άνθρωποι στην 

αρχή κατοικούσαν διασκορπισμένοι (ή εδώ κι εκεί), και πόλεις δεν 

υπήρχαν· αφανίζονταν λοιπόν από τα θηρία, επειδή ήταν από κάθε 

άποψη πιο αδύναμοι απ’ αυτά, και οι τεχνικές γνώσεις σε αυτούς για την 

ανεύρεση της τροφής ήταν σημαντική βοήθεια, για τον πόλεμο όμως με 

τα θηρία (ήταν) ανεπαρκείς -γιατί δεν είχαν την τέχνη για την οργάνωση 

της πολιτείας ακόμη, της οποίας μέρος (ενν. είναι) η πολεμική- 

επεδίωκαν, λοιπόν,  να συγκεντρώνονται (συναθροίζονται) και να 

εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους χτίζοντας πόλεις κάθε φορά, λοιπόν, που 

συγκεντρώνονταν (συναθροίζονταν), αδικούσαν ο ένας τον άλλο, επειδή 

δεν είχαν την πολιτική τέχνη, ώστε πάλι διασκορπισμένοι 

καταστρέφονταν. Ο Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας 

μήπως χαθεί εντελώς, στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους το 

σεβασμό και τη δικαιοσύνη, για να υπάρξει τάξη των πόλεων και στενές 

σχέσεις που να τις συνδέουν με φιλία. 

 

Μονάδες 10 

 

B1. Εισαγωγή: σύντομη περίληψη του μύθου προκειμένου να γίνει κατανοητό 

σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. 

 Η συμμετοχή του ανθρώπου στον θεϊκό κλήρο εξηγείται: 

α) Επειδή το δώρο της φωτιάς και των τεχνικών γνώσεων δίνεται με 

παρέμβαση του Τιτάνα Προμηθέα 

β) Επειδή η φωτιά και οι τεχνικές γνώσεις αποτελούν στοιχεία που ανήκουν 

στους θεούς Ήφαιστο και Αθηνά αντίστοιχα (σχόλιο σχολικού βιβλίου 

‘’θείας…μοίρας σελ. 75 ) 

(φυλλάδιο Πυρσού ‘’Πρωταγόρας’’ σελ. 40) 

Εξήγηση ως προς τις συνέπειες της απόκτησης θεϊκού κλήρου στην εξέλιξη 

πολιτισμού.      

Μονάδες 10 
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B2. Φάση συνάθροισης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή των θηρίων 

και να επιτευχθεί η επιβίωση. Ανεπιτυχής επειδή οι άνθρωποι δεν διαθέτουν 

την πολιτική αρετή, επομένως η αδικία διέπει τις σχέσεις τους και οδηγεί 

στην κατάλυση της συνεργασίας και της κοινωνικής οντότητας της πόλεως.  

(φυλλάδιο Πυρσού ‘’Πρωταγόρας’’ Ενότητα 4) 

 

Φάση – Προσφοράς της αιδούς και της δίκης από τον Δία στους ανθρώπους. 

Ανάλυση εννοιών αιδούς και δίκης (φυλλάδιο Πυρσού ‘’Πρωταγόρας’’ σελ. 

44) (σχόλια σχολικού βιβλίου σελ. 72 + λεξιλογικό σχόλιο σχ. βιβλίου σελ. 69) 

και ανάλυση του πως η πολιτική αρετή συντελεί στην δημιουργία πολιτικής 

κοινότητας. Εξήγηση των φράσεων ‘’ ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι’’ ‘’ καί δεσμοί 

φιλίας συναγωγοί’’ (φυλλάδιο Πυρσού ‘’Πρωταγόρας’’ Ενότητα 4 σχόλιο 

σχολ. βιβλίου σελ. 73) 

Μονάδες 10 

Β3. Προκαλεί εντύπωση η επιβολή της θανατικής ποινής σε όσους δεν 

μετέχουν στην πολιτική αρετή τη στιγμή που στο κείμενο εμφανίζεται και 

μάλιστα εμφαντικά η διάθεσή της σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες ‘’καί 

δίκην δοίη καί αἰδῶ… πάντες μετεχόντων·’’ Η φαινομενική αυτή 

αντίφαση αίρεται εάν θεωρηθεί η πολιτική αρετή ως ευδιάθετη 

δυνατότητα που δύναται να αναπτυχθεί σε ικανότητα. Εξάλλου και ο 

Πρωταγόρας αυτό ισχυρίζεται ότι διδάσκει και δεν θα μπορούσε να 

αυτοαναιρείται με τα λεγόμενά του. 

 Το γεγονός ότι επιβάλλεται η βαρυτέρα των ποινών, η θανατική σε 

όσους δεν κατέχουν την πολιτική αρετή αποδεικνύει την αναγκαιότητα 

της ύπαρξής της για την δημιουργία της πολιτικής κοινωνίας. Η 

παρομοίωση δε της κατάστασης της απουσίας της με αρρώστια της πόλης 

αποδεικνύει ότι η αδικία μεταδίδεται, επομένως χρειάζεται να 

καταπολεμάται όπως ακριβώς η ασθένεια εν τη γενέσει  της προκειμένου 

να μην εξαπλώνεται. 

 Στο συνοδευτικό κείμενο που παρατίθεται αναφέρονται και οι 

υπόλοιπες ποινές πέραν του θανάτου που ενδέχεται να υποστεί ο μη 

πολιτικά ενάρετος. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για την εξορία, και τη 

δήμευση της περιουσίας. Οι ποινές αυτές μπορεί να μην μοιάζουν 

ισοδύναμες με τη θανάτωση σε ανθρώπινο/ συναισθηματικό επίπεδο 

είναι όμως μορφές πολιτικού θανάτου (αποτελούν ‘’τη συνολική 

καταστροφή του οἴκου). 

 Η επιβολή τους λοιπόν για το ίδιο αδίκημα αποδεικνύει την ύψιστη 

ιδέα της πολιτικής κοινωνίας ότι το άτομο νοείται μόνο ως μέλος της πόλης 

και όχι ως ιδιώτης (σχόλιο σχολικού βιβλίου ‘’οἰκεῖα’’ σελ. 63, φυλλάδιο 

Πυρσού ‘’Πρωταγόρας’’ σελ. 61) 

 

Μονάδες 10 
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Β4. α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

 

Μονάδες 10 

 

Β5. λοχαγός: ἄγοντα 

ἀγαλλίασις: ἀγάλματα 

θρέψις: τροφήν 

βαθμίς: βωμούς 

ἄφιξις: ἱκανή 

ὀχυρός: εἶχον 

διάδημα: δεσμός 

νεογνός: γένοιντο 

ὀλέθριος: απώλλυντο 

δεισιδαίμων: δείσας 

 

Μονάδες 10 
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Γ. Αδίδακτο  κείμενο 

 

Γ1. Τα γεγονότα στη θάλασσα / ναυτικά θέματα / οι ναυτικές υποθέσεις 

λοιπόν των Ελλήνων από τη μια τέτοια ήταν , και αυτά που λάμβαναν χώρα 

παλιά και αυτά πιο μετά. Όμως δημιούργησαν πολύ μεγάλη δύναμη αυτοί 

που έδωσαν σημασία / αφοσιώθηκαν σε αυτά με τα έσοδα χρημάτων και με 

την εξουσία άλλων. Διότι κάνοντας επιθέσεις κατέστρεφαν τα νησιά, και 

προπαντός όσοι δεν είχαν αρκετή σε έκταση χώρα. Από την άλλη κανείς 

πόλεμος δεν ξέσπασε στην ξηρά, απ’ όπου σε κάποιους να δημιουργήθηκε / 

προέκυψε και δύναμη. Όλοι (οι πόλεμοι) έγιναν, όσοι βέβαια έγιναν, εναντίον 

των δικών τους γειτόνων του καθένα και οι Έλληνες δεν έκαναν εκστρατείες 

πολύ μακριά από τη δική τους χώρα με σκοπό την καταστροφή άλλων. Γιατί  

δεν είχαν προστεθεί / έρθει σε συμφωνία ακόμη ως υπήκοοι / σύμμαχοι  προς 

τις πιο ισχυρές πόλεις, ούτε πάλι οι ίδιοι έκαναν εξίσου κοινές εκστρατείες. 

 

Μονάδες 20 

 

Γ2.  ἒσται 

 ἐλάττοσι(ν) 

 πρόσσχωμεν 

 ἐπιπλεῖτε 

 κατεστράφθω 

 μάλα 

 ὦ διαρκές 

 ταῖς ἐκδήμοις 

 οὐδεμιᾶς 

 ἐξελθεῖν 

 

Μονάδες 10 

 

 

Γ3.α.  τά ναυτικά: υποκείμενο του ρήματος ἦν (αττική σύνταξη) 

 αὐτοῖς: αντικείμενο της μετοχής οἱ προσσχόντες 

 ἂλλων: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική αντικειμενική 

 στο ἀρχῇ 

 ἐπί καταστροφῇ: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που 

 δηλώνει σκοπό στο ρ. ἐξῇσαν 

 ὑπήκοοι: επιρρηματικό κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο 

 Έλληνες, δηλώνει σκοπό στο  ξυνειστήκεσαν. 

 

Μονάδες 5 
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Γ3.β.  

1ος τρόπος με ειδική πρόταση:   

Ἃπαντες γιγνώσκουσιν ὃτι ἰσχύν δε περιεποιήσαντο ὃμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ 

προσσχόντες αὐτοῖς. 

 

2ος τρόπος με ειδικό απαρέμφατο:   

Ἃπαντες γιγνώσκουσιν ἰσχύν δε περιποιήσασθαι ὃμως οὐκ ἐλαχίστην τούς  

προσσχόντας αὐτοῖς. 

 

3ος τρόπος με κατηγορηματική μετοχή: 

 Ἃπαντες γιγνώσκουσιν ἰσχύν δε περιποιησαμένους ὃμως οὐκ ἐλαχίστην 

τούς  προσσχόντας αὐτοῖς. 

 

 

Μονάδες 5 

 


