ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ
ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
Δεπηέξα 25 Μαΐνπ 2015
ΑΠΑΝΣΗΔΙ1
Γιδαγμένο κείμενο
Α1.Με απηά ινηπφλ ηα κέζα εθνδηαζκέλνη νη άλζξσπνη θαηνηθνχζαλ
ζηελ αξρή δηαζθνξπηζκέλνη, πφιεηο φκσο δελ ππήξραλ˙ θαηαζπαξάζζνληαλ
ινηπφλ απφ ηα ζεξία, γηαηί ήηαλ απφ θάζε άπνςε πην αδχλακνη απφ απηά, θαη
νη ηερληθέο γλψζεηο ήηαλ βέβαηα θαιφοβνεζφο ηνπο γηα ηελ αλεχξεζε ηεο
ηξνθήο, φκσο ήηαλ αλεπαξθείο ζηνλ πφιεκν κε ηα ζεξία – γηαηί δελ είραλ
αθφκε ηελ ηέρλε γηα ηελ νξγάλσζε πνιηηείαο, ηεο νπνίαο κέξνο είλαη ε
πνιεκηθή ηέρλε – επηδίσθαλ ινηπφλ λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα ζψδνληαη
ρηίδνληαο πφιεηο˙ θάζε θνξά ινηπφλ πνπ ζπγθεληξψλνληαλ, αδηθνχζαλ ν έλαο
ηνλ άιινλ, επεηδή δελ είραλ ηελ ηέρλε γηα ηελ νξγάλσζε πνιηηείαο, ψζηε πάιη
δηαζθνξπηδφκελνη θαηαζηξέθνληαλ. Ο Δίαο ινηπφλ, επεηδή θνβήζεθε γηα ην
γέλνο καο κήπσο ραζεί νιφηεια, ζηέιλεη ηνλ Εξκή λα θέξεη ζηνπο αλζξψπνπο
ην ζεβαζκφ θαη ηε δηθαηνζχλε, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηάμε ζηηο πφιεηο θαη λα
απνηεινχλ δεζκνχο πνπ ζα ελψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε θηιία.
Β1.Σην πιαίζην ηνπ κχζνπ ε θσηηά απνηειεί ην ζετθφ κεξίδην πνπ είραλ
ηελ ηχρε, ράξε ζηελ παξέκβαζε ηνπ Πξνκεζέα, λα ιάβνπλ νη άλζξσπνη. Είλαη
ζετθφ α) γηαηί ην θαηείραλ σο ηφηε κφλν νη ζενί, β) γηαηί νη άλζξσπνη ην
απέθηεζαλ κε ζετθή παξέκβαζε ηνπ Πξνκεζέα, γ) γηαηί, επηηξέπνληαο ζηνλ
άλζξσπν λα αλαπηχμεη πνιηηηζκφ, ηνπ επέηξεςε θαηά ζπλέπεηα λα αλαγλσξίζεη
ηελ χπαξμε ησλ ζεψλ. Η πξψηε, κε ηελ έλλνηα ηεο θνξπθαίαο, θαη άκεζε
ζπλέπεηα ηνπ δψξνπ ηεο θσηηάο, ζχκθσλα κε ηνλ Πξσηαγφξα είλαη αθξηβψο ε
εκθάληζε ηεο ζξεζθείαο. Η θσηηά αιιά θαη νη ηερληθέο γλψζεηο, «έληερλνο
ζνθία», επέηξεςαλ ζηνλ άλζξσπν λα δεκηνπξγήζεη ηερληθφ πνιηηηζκφ,
κεηαβάιινληαο ηελ φςε ηεο θχζεο, θαηά θάπνην ηξφπν ζαλ δεκηνπξγφο-ζεφο.
Η κεηακνξθσηηθή δχλακε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο θσηηάο ζεσξνχληαλ απνθιεηζηηθφ
θηήκα ησλ ζεψλ, δειαδή ζηνηρείν ηεο ζετθήο νπζίαο θαη έλα απφ ηα κπζηηθά
ηεο δχλακήο ηνπο. Η έλλνηα ηεο θσηηάο σο δπλακνγφλνπ θπζηθνχ ζηνηρείνπ
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απαζρνιεί ήδε ηνλ Ηξάθιεηην (ἀεὶδσνλ πῦξ). Έηζη, δεκηνπξγήζεθε έλα είδνο
«πλεπκαηηθήο», ζα ιέγακε, ζπγγέλεηαο κε απηνχο.
Β2.Σην απφζπαζκα πεξηγξάθνληαη νη δχν ηειεπηαίεο θάζεηο ηεο
πνιηηηθήο νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ. Αξρηθά, ην «οὕηω» αλαθέξεηαη ζην
«Προμηθεϊκό ηάδιο», δειαδή ζηε δημιοσργία σλικοηετνικού πολιηιζμού:

βσκνί θαὶ ἀγάικαηα ζεψλ

θσλὴλ θαὶ ὀλφκαηα

νἰθήζεηο

ἐζζῆηαο

ὑπνδέζεηο

ζηξσκλὰο

ἐθ γῆο ηξνθὰο
Αξρηθά νη άλζξσπνη θαηνηθνχζαλ δηαζθνξπηζκέλνη. Κηλδχλεπαλ φκσο
απφ ηα ζεξία(«Οὕησ δὴ παξεζθεπαζκέλνη…ζθεδαλλύκελνη δηεθζείξνλην»), ηα
νπνία δελ κπνξνχζαλ λα ηα αληηκεησπίζνπλ ιφγσ:
α) ηεο έιιεηςεο ζσκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ζε ζρέζε κε απηά,
β)ηεο έιιεηςεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο αιιά θαη ηεο
πνιεκηθήο ηέρλεο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ Πξσηαγφξα, αλαπηχζζεηαη κφλν
κέζα ζηα πιαίζηα κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο.
Έηζη, ινηπφλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο,
αλαγθάδνληαη λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα ζπγθξνηήζνπλ ηηο πξψηεο κνξθέο
θνηλσλίαο, πξάγκα πνπ απνηειεί θαη ηνηειεπηαίν ζηάδην εμέιημεο ηνπ
πνιηηηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ. Λφγσ, φκσο, ηεο έιιεηςεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο
άξρηζαλ λα αδηθνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα αιιεινζθνηψλνληαη, κε
απνηέιεζκα λα βξεζνχλ θαη πάιη ζηελ ίδηα ρανηηθή θαηάζηαζε. Η πνιηηηθή
ηέρλε είλαη ζπλψλπκν ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο, ε νπνία πξνυπνζέηεη
ζηαζεξφ ηφπνθαηνηθίαο, θνηλή γιψζζα, ηελ χπαξμε ζεζκψλ θαη λφκσλ,
ζηξαηνχ θαη ζηφινπ, εζψλ, εζίκσλ, παξαδφζεσλ θαη ηδαληθψλ, αλάπηπμε
γξακκάησλ θαη ηερλψλ, θαη γεληθά ηελ αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαηπνιηηηζκνχ.
Η πνιεκηθή ηέρλε αλαπηχζζεηαη κφλν κέζα ζηα πιαίζηα κηαο νξγαλσκέλεο
θνηλσλίαο, γηαηί εθεί παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ε αλάγθε λα
ππεξαζπηζηνχλ νη άλζξσπνη ηα ππάξρνληά ηνπο θαη ηαηερλνινγηθά θαη
πνιηηηζκηθά επηηεχγκαηά ηνπο απφ θάζε είδνπο εμσηεξηθφ ερζξφ.
Το Στάδιο των δώπων τος Δία: Η σςγκπότηση πολιτικών κοινωνιών
στη βάση ηθικών απσών σςνύπαπξηρ.
Ο Δίαο, γηα λα ζψζεη ηνπο αλζξψπνπο απφ ηνλ αθαληζκφ(«Ζεὺο νὖλ
δείζαο …θαὶ δεζκνὶ θηιίαο ζπλαγσγνί»), απνθαζίδεη λα ηνπο πξνζθέξεη την
αἰδῶ και την δίκην. Έηζη, ζα είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε θνηλσληψλ θαη ε
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ. Η ελέξγεηα απηή ηνπ Δία δείρλεη ην
ελδηαθέξνλ θαη ηε θξνληίδα ηνπ γηα ηνπο αλζξψπνπο.
Αἰδώς: είλαη ν ζεβαζκφο, ην αίζζεκα ληξνπήο ηνπ θνηλσληθνχ
αλζξψπνπ γηα θάζε πξάμε πνππξνζθξνχεη ζηνλ θαζηεξσκέλν εζηθφ θψδηθα
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ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Η δξάζε ηεο είλαη αλαζηαιηηθή θαη
απνηξεπηηθή θαη ζπκπίπηεη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο.
Γίκη: είλαη ην ζπλαίζζεκα ηεο δηθαηνζχλεο, ε έκθπηε αληίιεςε γηα ην
δίθαην θαη ην άδηθν, ν ζεβαζκφο ησλ γξαπηψλ λφκσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ
άιισλ.
Χάξε ζηελ αηδψ θαη ζηε δίθε εμαζθαιίδεηαη ε αξκνληθή ζπκβίσζε
κέζα ζηελ πφιε, ε ζπλνρή ηνπζπλφινπ, ε ηζνξξνπία θαη ε επηαμία(«ἵλ’ εἶελ
πόιεσλ θόζκνη ηε θαὶ δεζκνὶ θηιίαο ζπλαγσγνί»). Με απηέο αλαπηχζζνληαη
κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζρέζεηο θηιίαο, ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγχεο θαη
αιιεινζεβαζκνχ.
Ο Δίαο ζηέιλεη ηα δψξα ηνπ ζηνπο αλζξψπνπο κε ηνλ Εξκή, ν νπνίνο
πξνβιεκαηίδεηαη(«Πόηεξνλ…ὡο αἱ ηέρλαη λελέκεληαη, νὕησ θαὶ ηαύηαο
λείκσ;») αλ πξέπεη λα δνζνχλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Η εξψηεζε ηνπ Εξκή
ηνλίδεη ηελ επηηαθηηθφηεηα ηεο απαίηεζεο ηνπ Δία.
Σην ζεκείν «εἷο ἔρσλ ἰαηξηθὴλ πνιινῖο ἱθαλὸο ἰδηώηαηο, θαὶ νἱ ἄιινη
δεκηνπξγνί» γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ θαηακεξηζκνχ ζηελ
εξγαζία. Όζνλ αθνξά, ινηπφλ, ηηο ηέρλεο ν θαηακεξηζκφο είλαη απνιχησο
απαξαίηεηνο, δηφηη έηζη: α) εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα νη πνιίηεο, αθνχ έλαο
ηερλίηεο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη πνιινχο πνιίηεο θαη β) ππάξρεη δπλαηφηεηα
εκβάζπλζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζε θάζε ηνκέα, κε απνηέιεζκα ηελ πξφνδν θαη
ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο.
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζεηξά κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα
ζηάδηα εμέιημεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη ρξνληθή αιιά κάιινλ
αμηνινγηθή. Έηζη, πξνηάζζεηαη ε ζξεζθεία (εζηθφο πνιηηηζκφο),
πηζαλφηαηαιφγσ ηεο άκεζεο ζχλδεζήο ηεο κε ην «ζείαο κεηέζρε κνίξαο»,
αθνινπζεί ε γιψζζα (πλεπκαηηθφο πνιηηηζκφο) θαη ηέινο, αλαθέξεηαη ν πιηθφο
πνιηηηζκφο.
Β3.Η ζεκαζία θαη ε απζηεξφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Δία γηα ηελ πνιηηηθή
αξεηή ηνλίδεηαη απφ ηελ επηβνιή ζαλαηηθήο πνηλήο («θηείλεηλ ὡο λόζνλ
πόιεσο») ζε φπνηνλ δελ ζπκκεηέρεη ζε απηή. Ο ζεβαζκφο θαη ε δηθαηνζχλε
ζεσξνχληαη βαζηθέο ηδηφηεηεο πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ πνιηηηθή ζπγθξφηεζε ηεο
θνηλσλίαο («νὐ γάξ… ἄιισλ ηερλῶλ»). Επνκέλσο, αλ απηέο ιείπνπλ απφ φια
ηα κέιε, ε δηάιπζε ηεο θνηλσλίαο είλαη αλαπφθεπθηε.
Με ηε θξάζε «Καὶ λφκνλ γε ζέο…. λφζνλ πφιεσο» ηνπ Δία
νινθιεξψλεηαη ν κχζνο ηνπ Πξσηαγφξα. Η απαίηεζε ηνπ Δία λα ζεζπηζηεί
εηδηθφο λφκνο θαλεξψλεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλεη ζηελ αηδψ θαη ζηε δίθε
γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηείαο. Παξάιιεια φκσο γίλεηαη
θαλεξφ πσο αθφκε θαη ν ίδηνο ν Δίαο αηζζαλφηαλ φηη δελ κπνξεί λα
εμαζθαιίζεη ηελ θαζνιηθφηεηα απηψλ ησλ δχν ζηνηρείσλ, γηαηί δελ
απνηεινχζαλ κέξνο ηεο αξρηθήο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ. Γη’ απηφ πξφζζεζε φηη
φπνηνο απνδερηεί αλίθαλνο λα ηηο απνθηήζεη πξέπεη λα ζαλαησζεί.
Ο Πξσηαγφξαο, απφ ηελ άιιε, ζην κεηαθξαζκέλν απφζπαζκα
ηζρπξίδεηαη φηη νη άξηζηνη πνιηηηθνί άλδξεο κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ηελ πνιηηηθή
αξεηή ζηα παηδηά ηνπο θη απηφ ην απνδεηθλχεη κ’ έλαλ ζπιινγηζκφ «ἐθ ηνῦ
ἐιάζζνλνο πξὸο ηὸ κεῖδνλ». Ο ζπιινγηζκφο ηνπ έρεη σο εμήο: είλαη αδχλαηνλ
θαη παξάινγν νη πνιηηηθνί άλδξεο λα δηδάζθνπλ ζηα παηδηά ηνπο άιια
πξάγκαηα, πνπ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθά, θαη λα κε ηνπο δηδάζθνπλ ηελ
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πνιηηηθή αξεηή, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο επηθέξεη βαξχηαηεο πνηλέο (εμνξία,
δήκεπζε πεξηνπζηψλ) ή αθφκα θαη ηνλ ζάλαην.
Β4.α) ΣΩΣΤΟ
β)ΛΑΘΟΣ
γ)ΛΑΘΟΣ
δ) ΣΩΣΤΟ
ε)ΛΑΘΟΣ
Β5.ζπλαγσγνί
ἀγάικαηα
ηξνθήλ
βσκνχο
ἱθαλή
κεηερφλησλ
ὑπνδέζεηο
γέλνηλην
ἀπψιιπλην
δείζαο
Γ. Αδίδακηο κείμενο
Γ1. ΜΔΣΑΦΡΑΗ2
Οη λαπηηθέο δπλάκεηο ησλ Ειιήλσλ, ινηπφλ, ήηαλ ηέηνηεο θαη ζηα παιηά
ρξφληα θαη αξγφηεξα3. Απηνί πνπ έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε απηέο 4,φκσο,
απέθηεζαλ πνιχ κεγάιε δχλακε5 κε ηελ αχμεζε ησλ πξνζφδσλ θαη ηελ
θπξηαξρία ζε άιινπο. Δηφηη, θάλνληαο επηδξνκέο, ππέηαζζαλ ηα λεζηά θαη
θπξίσο φζνη δελ είραλ αξθεηή γε. Σηε ζηεξηά, φκσο, θαλέλαο πφιεκνο δελ
μέζπαζε, απφ φπνπ λα πξνθχςεηηζρχογηα θάπνηνπο. Όζνη (πφιεκνη) έγηλαλ,
φινη ήηαλ αλάκεζα ζε γείηνλεο θαη νη Έιιελεοδελ έθαλαλεθζηξαηείεο έμσ απφ
ηε ρψξα ηνπο γηα ηελ ππνηαγή άιισλ. Δηφηη, δελ πξνζρσξνχζαλ σο ππήθννη
ζηηο πνιχ κεγάιεο πφιεηο6, νχηε πάιη νη ίδηνη έθαλαλ απφ θνηλνχ εθζηξαηείεο
σο ηζφηηκνη.
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Η μετάφραςθ αποδίδεται όπωσ κα μποροφςε να αποδοκεί από ζναν μακθτι και όχι από ζναν
φιλόλογο
3
(ι μεταγενζςτερα)
4
(εννοεί ςτισ ναυτικζσ δυνάμεισ)
5
(ι όχι ελάχιςτθ)
6
(ι πολφ ιςχυρζσ πόλεισ)
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Γ2.7
ἔζηαη
ηαῖο ἐιάηηνζη(λ)
πξφζζρσκελ
ἐπηπιεῖηε
θαηεζηξάθζσ
κάια
ὦ δηαξθέο
ηαῖο ἐθδήκνηο
νὐδεκηᾷο
ἐμειζεῖλ
Γ38. α.ηά νασηικά= ππνθείκελν ζην ἦλ, αηηηθή ζχληαμε
αὐηοῖς=αληηθείκελν ζηε κεηνρή πξνζζρφληεο9
ἄλλων= γεληθή σο εηεξφπησηνο νλνκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο,
γεληθή αληηθεηκεληθή ζην ἀξρῇ
ἐπίκαηαζηροθῇ= επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο, εκπξφζεηνο
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ (ηειηθφ αίηην) ζην ἐμῇζαλ
ὑπήκοοι= επηξξεκαηηθφ θαηεγνξνχκελν ηνπ ηξφπνπ ζην
ππνθείκελν ηνπ μπλεηζηήθεζαλ, νἱ Ἕιιελεο ελλνείηαη

Γ3.β.Ἅπαληεο γηγλψζθνπζη ὅηι ἰζτύν δε περιεποιήζανηο ὅμως οὐκ
ἐλατίζηην οἱ προζζτόνηες αὐηοῖς. εηδηθή πξφηαζε
Ἅπαληεο γηγλψζθνπζη ἰζτύν δε περιποιήζαζθαι ὅμως οὐκ ἐλατίζηην
ηούς προζζτόνηας αὐηοῖς. εηδηθφ απαξέκθαην
Ἅπαληεο γηγλψζθνπζη ἰζτύν δε περιποιηζαμένοσς ὅμως οὐκ
ἐλατίζηην ηούς προζζτόνηας αὐηοῖς. θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή
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