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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

 

ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 
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 βνεζφο ηνπο θαιφο γηα ηελ αλεχξεζε 

ηεο ηξνθήο, αλεπαξθήο φκσο γηα ηνλ πφιεκν κε ηα ζεξία – γηαηί δελ θαηείραλ αθφκε ηελ πνιηηηθή 

ηέρλε, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη ε πνιεκηθή ηέρλε – επηδίσθαλ ινηπφλ λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζσηεξία ηνπο ρηίδνληαο πφιεηο - θάζε θνξά ινηπφλ πνπ ζπγθεληξψλνληαλ, 

αδηθνχζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ, επεηδή δελ είραλ ηελ πνιηηηθή ηέρλε, κε απνηέιεζκα λα 

δηαζθνξπίδνληαη θαη λα απεηινχληαη κε αθαληζκφ. Ο Γίαο, ινηπφλ, επεηδή θνβήζεθε γηα ην γέλνο 

καο κήπσο ραζεί νιφηεια, ζηέιλεη ηνλ Δξκή λα θέξεη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηνπο 

άγξαθνπο λφκνπο θαη ηελ αληίιεςε πεξί ηνπ δηθαίνπ, γηα λα εμαζθαιίδνπλ θαη ηελ ηάμε ζηηο πφιεηο 

θαη λα απνηεινχλ ηνπο ζπλεθηηθνχο δεζκνχο θηιίαο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. 

 

Β1. ην έξγν ηνπ Πιάησλα «Πξσηαγφξαο», ν νκψλπκνο ζνθηζηήο επηδηψθεη λ’ απνδείμεη ην 

δηδαθηφλ ηεο αξεηήο. Με ηελ άπνςε ηνπ δηαθσλεί θαηλνκεληθά, ν σθξάηεο πνπ ππνζηεξίδεη ηάρα 

πσο ε αξεηή δελ είλαη δπλαηφλ λα δηδαρηεί. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, ν ζνθηζηήο λ’ απνδείμεη ηελ 

νξζφηεηα ησλ ζέζεψλ ηνπ πξνβαίλεη ζ’ έλα κεγάιν ιφγν πνπ πεξηιακβάλεη ην κχζν ηνπ Πξνκεζέα 

αιιά θαη ινγηθά επηρεηξήκαηα. 

ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ηνπ ιφγνπ, ν Πξσηαγφξαο ζην πιαίζην ηνπ κχζνπ επηζεκαίλεη 

πσο ε θσηηά απνηειεί ην ζετθφ κεξίδην πνπ είραλ ηελ ηχρε λα απνθηήζνπλ νη άλζξσπνη, ράξε ζηε 

ζσηήξηα επέκβαζε ηνπ Πξνκεζέα. 

«Ἐπεηδή δέ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο»: Σν κεξίδην είλαη ζετθφ, γηαηί έσο ηφηε ην 

θαηείραλ κφλν νη ζενί θαη νη άλζξσπνη ην απέθηεζαλ κε ηε ζετθή παξέκβαζε ηνπ Πξνκεζέα. 

Αθφκε, ην δψξν απηφ επέηξεςε ζηνλ άλζξσπν λα αλαπηχμεη πνιηηηζκφ θαη θαη’ επέθηαζε λ’ 

αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμε ησλ ζεψλ. Η πξψηε ζπλέπεηα ηνπ δψξνπ ηεο θσηηάο είλαη, θαηά ηνλ 

Πξσηαγφξα, ε εκθάληζε ηεο ζξεζθείαο. Η θσηηά θαη νη ηερληθέο γλψζεηο, ε «ἔληερλνο ζνθία» 

επέηξεςαλ ζηνλ άλζξσπν λα δεκηνπξγήζεη ηερληθφ πνιηηηζκφ θαη έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ εμέιημή 

ηνπ. 

πλεπψο, ν άλζξσπνο έγηλε κέηνρνο ησλ ζετθψλ ζηνηρείσλ θη έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα είδνο 

ζπγγέλεηαο κε ηνπο ζενχο. Γελ πξφθεηηαη γηα ζπγγέλεηα κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλήο θαηαγσγήο, αιιά 

γηα πλεπκαηηθή ζπλάθεηα. 

 

Β2. Ο δηάινγνο «Πξσηαγφξαο» μεθηλά κε αθνξκή ηελ ππφζρεζε ηνπ νκψλπκνπ ζνθηζηή φηη ζα 

δηδάμεη ζην λεαξφ Ιππνθξάηε, θίιν ηνπ σθξάηε, ηελ επβνπιία ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην 

δεκφζην βίν. ηηο αληηξξήζεηο, ινηπφλ, πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ηνλ Αζελαίν θηιφζνθν λσξίηεξα, ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ θαη ηνπο άξηζηνπο πνιηηηθνχο, ν αβδεξίηεο απαληά 

κε εθηελή ιφγν ζην πξψην κέξνο ηνπ νπνίνπ παξαζέηεη ην κχζν ηνπ Πξνκεζέα, πεξηερφκελν ηνπ 

νπνίνπ απνηειεί ε αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζλεηψλ πιαζκάησλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ν άλζξσπνο. 

ην απφζπαζκα πνπ δίλεηαη ν ζνθηζηήο πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ε 

αλζξψπηλε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζνπλ πνιηηηθά νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 



 

 

ζηελ πξψηε θάζε, απηή ηνπ Δπηκεζέα, ζπληειείηαη ν βηνινγηθφο ζρεκαηηζκφο ηνπ αλζξψπνπ. 

Απηφο παξνπζηάδεη αηέιεηεο ζπγθξηηηθά κε ηα άιια δψα, θαζψο είλαη «γπκλφο, ἄζηξσηνο, 

ἀλππφδεηνο θαί ἄνπινο». 

ηε θάζε ηνπ Πξνκεζέα ζπληειείηαη ε γέλλεζε ησλ ηερλψλ. Γεκηνπξγνχληαη ηψξα νη 

πξνυπνζέζεηο φρη κφλν γηα ηνλ ηερληθφ πνιηηηζκφ αιιά θαη γηα ηελ αλχςσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

(θαηνηθίεο, ελδπκαζία, ηξνθή θιπ.). Σαπηφρξνλα ζρεκαηίδνληαη νη πξψηεο θνηλσλίεο, 

δηακνξθψλνληαη νη πξψηνη ζεζκνί ελψ αλαθαιχπηεηαη θαη ν έλαξζξνο ιφγνο. ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηάδην εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο επηβίσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Σέινο, ζηε θάζε ζρεκαηηζκνχ ησλ πφιεσλ νξγαλψλνληαη επξχηεξνη ζπλνηθηζκνί πνπ 

δηέπνληαη απφ μερσξηζηνχο λφκνπο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθή πνιηηηθή εμνπζία. Όζνη ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ άζθεζή ηεο απνθαινχληαη πνιίηεο. ηε θάζε απηή, νη άλζξσπνη δέρνληαη εζηθέο αμίεο, ηελ 

«αἰδψ» θαη ηε «δίθε». Έηζη, νη θνηλσληθνί αληαγσληζκνί πεξηνξίδνληαη θαη δελ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αιιεινεμφλησζε ησλ αλζξψπσλ. 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, ν αβδεξίηεο ζα ζπλερίζεη θαη 

ζα νινθιεξψζεη ην ζπιινγηζκφ ηνπ κε αλαθνξά ζηελ αλάγθε θαζνιηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο αξεηήο. 

Απηφ ππνδειψλεη, άιισζηε, θαη ε αλαθνξά ζην λφκν – ηηκσξία ηνπ Γία γηα ζαλάησζε φζσλ δε 

κεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή αξεηή. 

 

Β3.  ην δηάινγν «Πξσηαγφξαο» ν νκψλπκνο ζνθηζηήο πξνθεηκέλνπ λ’ απνδείμεη φηη ε αξεηή 

κπνξεί λα δηδαρηεί θάλεη ιφγν γηα ηε δηθαηνζχλε θαη ηε ζσθξνζχλε, ζηηο νπνίεο απαηηείηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ φινη νη άλζξσπνη. Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ πξφηππα, ηα νπνία κπνξεί θαλείο λα 

θαηαθηήζεη κε ηνλ αγψλα θαη ηε ινγηθή. Η «αἰδψο» θαη ε «δίθε» παξάιιεια απνηεινχλ ηελ 

απαξαίηεηε εζηθή ππνδνκή γηα ηελ απφθηεζε ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο. ε πεξίπησζε, φκσο, πνπ 

θάπνηνο αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

ην απφζπαζκα «νὐ γάξ ἄλ γέλνηλην… ὡο λφζνλ πφιεσο» ν Πξσηαγφξαο γηα ζηφκαηνο Γία 

πξφηεηλε γηα φπνηνλ δε ζπκκεηέρεη ζηελ αἰδῶ θαη ηε δίθε ηε ζαλαηηθή πνηλή. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο 

πσο ππνζηεξίδεη ηελ παηδεπηηθή ζεκαζία ηεο ηηκσξίαο θαίλεηαη πσο ππάξρεη αληίθαζε ζηα 

ιεγφκελα ηνπ ζνθηζηή, θαζψο ε ζαλαηηθή πνηλή δελ αθήλεη πεξηζψξηα βειηίσζεο ζην δξάζηε θαη 

ζπλεπψο αίξεηαη ν ζσθξνληζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πνηλήο. Η αληίθαζε αίξεηαη έσο έλαλ βαζκφ εάλ 

ιάβεη θαλείο ππφςε ην κεηαθξαζκέλν θείκελν «φηη ην πξάγκα απηφ…επηκέιεηα!». Η ζαλαηηθή 

πνηλή απνηειεί ην έζραην κέζν ηεο ηηκσξίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζεί εάλ νη άιιεο κνξθέο 

ηηκσξίαο (λνπζεζίεο, εμνξία, δήκεπζε πεξηνπζίαο, ζηέξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ) δελ έρνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ήηνη ην ζσθξνληζκφ ηνπ δξάζηε. Αθφκε, ε ζαλαηηθή πνηλή επηβάιιεηαη 

φρη γηα λα εθδηθεζεί ε πνιηηεία απηφλ πνπ δηέπξαμε έλα αδίθεκα, αιιά γηα λα δηαθπιάμεη ηελ 

αξκνληθή ζπκβίσζε ζηελ πφιε. Όπνηνο, ινηπφλ, δε ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηθή αξεηή θαη αδπλαηεί 

λα ηε κάζεη πξέπεη λα εθδηψθεηαη ή λα ζαλαηψλεηαη πξνθεηκέλνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο πφιεσο. Άξα, νη κεγάινη άλδξεο είλαη αδχλαην λα δηαθνξνχλ γηα ηελ πνιηηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 

Β4.  α)  

β) Λ 

γ) Λ 

δ)  

ε) Λ 

Β5.  ινραγφο → ἄγνληα (ζπλαγσγνί) 

ἀγαιιίαζηο → ἀγάικαηα 

ζξέςηο → ηξνθάο 



 

 

βαζκίο → βσκφο 

ἄθημεο → ἱθαλή 

ὀρπξφο → κεηέζρε (εἶρνλ) 

δηάδεκα → ὑπνδέζεηο 

λενγλφο → γέλνηλην (γέλεη) 

ὀιέζξηνο → ἀπψιιπλην (ἀπφινηην) 

δεηζηδαίκσλ → δείζαο 

ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 
Γ1.  Σέηνηεο ινηπφλ ήηαλ νη λαπηηθέο δπλάκεηο ησλ Διιήλσλ θαη ζηα παιηά ηα ρξφληα θη αξγφηεξα. 

Όζνη φκσο έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην λαπηηθφ απέθηεζαλ δχλακε κεγάιε θαη κε ηελ αχμεζε 

ησλ πξνζφδσλ ηνπο θαη κε ηελ εμνπζία ηνπο ζηνπο άιινπο· γηαηί θάλνληαο επηδξνκέο, θπξίεπαλ (ή 

θαηέζηξεθαλ) ηα λεζηά θαη θπξίσο φζνη δελ είραλ αξθεηή γε. ηε ζηεξηά φκσο φπνπ 

ζπγθεληξψζεθε ζεκαληηθή δχλακε δελ έγηλε θαλέλαο πφιεκνο· φζνη φκσο έγηλαλ ήηαλ φινη 

αλάκεζα ζε γείηνλεο θαη νη Έιιελεο δελ έθαλαλ εθζηξαηείεο καθξηά απφ ηε ρψξα ηνπο γηα λα 

ππνηάμνπλ άιινπο. Γηαηί δελ πξνζρσξνχζαλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο σο ππήθννη νχηε πάιη νη ίδηνη 

έθαλαλ θνηλέο εθζηξαηείεο σο ίζνη κε ίζνπο. 

 

Γ2.  ἒζηαη 

ηαῖο ἐιάηηνζη(λ) 

πξφζζρσκελ 

ἐπηπιεῖηε 

θαηεζηξάθζσ 

κάια 

δηαξθέο 

ηαῖο ἐθδήκνηο 

νὐδεκηᾶο 

ἐμειζεῖλ 

 

Γ3.   ηά λαπηηθά: ππνθείκελν ζην ξήκα ἦλ (αηηηθή ζχληαμε) 
  ηνηαῦηα: θαηεγνξνχκελν ζην ππνθείκελν «ηά λαπηηθά» (ιφγσ ηνπ ζπλδεηηθνχ ξήκαηνο ἦλ) 
  ὑζηεξνλ: επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζηε κεηνρή «γελφκελα» 
  ἰζρχλ: αληηθείκελν ζην ξήκα «πεξηεπνηήζαλην» 
  θαηά γῆλ: εκπξφζεηνο πξνζδηνξηζκφο πνπ δειψλεη ζηάζε ζε ηφπν ζην ξήκα «μπλέζηε» 
  αὐηνῖο: αληηθείκελν ζηε κεηνρή «νἱ πξνζζρφληεο» 
  ἂιισλ: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην «ἀξρῇ» 
  νὐδείο: επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζην «πφιεκνο» 
  ἐπί θαηαζηξνθῇ: εκπξφζζεηνο πξνζδηνξηζκφο πνπ δειψλεη ζθνπφ ζην «νὐθ ἐμῇζαλ» 
 ὐπήθννη: επηξξεκαηηθφ θαηεγνξνχκελν ηνπ ηξφπνπ ζην ξήκα «νὐ γαξ μπλεηζηήθεζαλ», 

αλαθέξεηαη ζην ελλννχκελν ππνθείκελν «νἱ Ἓιιελεο» 
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