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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015  

  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) [Ενότητα 4η]  

Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  

Με αυτά τα μέσα λοιπόν εφοδιασμένοι οι άνθρωποι, στην αρχή κατοικούσαν διασκορπισμένοι, πόλεις 

όμως δεν υπήρχαν· αφανίζονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί από κάθε άποψη ήταν πιο αδύναμοι από 

αυτά, και οι τεχνικές γνώσεις τούς βοηθούσαν βέβαια ικανοποιητικά για την ανεύρεση τροφής,  ήταν 

όμως ανεπαρκείς για τον πόλεμο με τα θηρία – γιατί δεν είχαν ακόμη την τέχνη για την οργάνωση 

μιας πολιτείας, της οποίας μέρος είναι η πολεμική τέχνη -· ένιωθαν λοιπόν την ανάγκη να 

συγκεντρώνονται και να εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους κτίζοντας πόλεις· όσες φορές λοιπόν 

συγκεντρώνονταν, αδικούσαν ο ένας τον άλλο, επειδή δεν είχαν την πολιτική τέχνη κι έτσι πάλι 

διασκορπίζονταν και καταστρέφονταν. Ο Δίας λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας μήπως χαθεί 

εντελώς, στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους το σεβασμό (των άγραφων νόμων) και τη 

δικαιοσύνη, για να αποτελέσουν την αρμονία των πόλεων και δεσμούς συνεκτικούς της φιλίας.   

Β1. Όπως υποστηρίζει ο Πρωταγόρα, ο άνθρωπος οδηγήθηκε στη λατρεία των θεών, δημιούργησε 

βωμούς και κατασκεύασε αγάλματα μόνος αυτός από όλα τα ζώα, επειδή συμμετείχε στη θεία μοίρα, 

επειδή δηλαδή είχε τη φωτιά, που θεωρούνταν ότι αποτελούσε στοιχείο της θεϊκής ουσίας και ένα 

από τα μυστικά της δύναμης του. Η φωτιά,  επομένως, αποτελεί το θεϊκό μερίδιο, γιατί:  

1. Το κατείχαν ως τότε μόνο οι θεοί.   

2. Οι άνθρωποι το απέκτησαν με θεϊκή παρέμβαση του Προμηθέα.  

3. Επέτρεψε στον άνθρωπο να αναπτύξει πολιτισμό και, επομένως, να αναγνωρίσει την ύπαρξη 

των θεών, αφού αυτή ήταν η πρώτη και άμεση συνέπεια της φωτιάς.   

[Δες σχόλια του βιβλίου «Πλάτωνα Πρωταγόρας – Πολιτεία» του Δ. Πασχαλίδη, σελ. 103 και 

σχολ. βιβλίο σελ. 73 (έκδ. 2014)]   

Β2. Τις δύο πρώτες φάσεις της εξέλιξης του ανθρώπινου γένους (α. πίστη στους θεούς, κατασκευή 

αγαλμάτων και βωμών και β. άρθρωση λέξεων και ανύψωση βιοτικού επιπέδου) ακολουθεί η 

προσπάθεια των ανθρώπων να δημιουργήσουν πολιτικά οργανωμένες κοινωνίες.   

     Αρχικά οι άνθρωποι κατοικούσαν διασκορπισμένοι με αποτέλεσμα να αφανίζονται από τα θηρία, 

καθώς ήσαν πιο αδύναμοι από αυτά. Οι τεχνικές γνώσεις και το δώρο της φωτιάς, που επαρκούσαν 

για την ανεύρεση της τροφής, αποδεικνύονταν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση των θηρίων.  Έτσι η 

ανάγκη της αντιμετώπισης των  θηρίων οδήγησε τους ανθρώπους στη συγκρότηση των πόλεων, 

ευρύτερων δηλαδή συνοικισμών. Η συμβίωση ωστόσο αυτή αποδείχτηκε ανεπαρκής και 

αναποτελεσματική, καθώς τους έλειπε η πολιτική τέχνη, με αποτέλεσμα να αδικούν ο ένας τον άλλον 

και στο τέλος να αλληλοεξοντώνονται και να διαλύονται.   

       Σ’ αυτή την κρίσιμη φάση για την επιβίωση του ανθρώπινου γένους, σύμφωνα με το μύθο του 

Πρωταγόρα, παρεμβαίνει ο Δίας και προσφέρει μέσω του Ερμή στους ανθρώπους την «αἰδῶ» και την 

«δίκην». Κύριο στοιχείο αυτού του σταδίου και κορυφαίο του πολιτισμού είναι η αποδοχή από τους 
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ανθρώπους κοινών ηθικών αξιών, η επιβολή του αμοιβαίου σεβασμού και των αρχών της δικαιοσύνης, 

ο περιορισμός των κοινωνικών ανταγωνισμών και η εξάλειψη του κινδύνου της αλληλοεξόντωσης. Οι 

«πόλεις», χάρη στο «σεβασμό» και τη «δικαιοσύνη», που λειτουργούν ως «συναγωγοί φιλίας», είναι 

πλέον πολιτικά οργανωμένες κοινωνίες που διέπονται από συγκεκριμένους νόμους και έχουν τους 

δικούς τους  άρχοντες και τη δική τους πολιτική εξουσία, στην οποία συμμετέχουν οι πολίτες.   

[Δες σχόλια του βιβλίου «Πλάτωνα Πρωταγόρας – Πολιτεία» του Δ. Πασχαλίδη, σελ. 115, 19.γ]  

Β3. Στο πρωτότυπο κείμενο ο Πρωταγόρας αναφέρεται στην εντολή του Δία να μοιραστούν ως δώρο 

η «αιδώς» και η «δίκη» εξίσου σε όλους τους ανθρώπους, γιατί διαφορετικά, αν συμμετέχουν στην 

αρετή μόνο ορισμένοι άνθρωποι, όπως συμβαίνει με τις τέχνες,  «δε θα υπάρχουν πόλεις».  Μάλιστα 

ζητά από τον Ερμή να επιβάλει εκ μέρους του νόμο με τον οποίο θα θανατώνεται σαν νοσηρό στοιχείο 

της πόλης αυτός που δεν μπορεί να έχει συμμετοχή στο σεβασμό και τη δικαιοσύνη.   

      Στο μεταφρασμένο απόσπασμα ο Πρωταγόρας προσπαθώντας να αποδείξει με την «εις άτοπο 

απαγωγή» το «διδακτό» της αρετής και να ανατρέψει το επιχείρημα του Σωκράτη για την αδυναμία 

των εξαίρετων πολιτικών να διδάξουν στα παιδιά τους την πολιτική αρετή, υποστηρίζει πως δεν είναι 

δυνατό να διδάσκει κάποιος στα παιδιά του οτιδήποτε άλλο του οποίου η άγνοια δεν επιφέρει ως ποινή 

το θάνατο, και να αδιαφορεί για τη διδασκαλία της αρετής, την οποία, αν κάποιος δεν την μάθει και 

δεν τη φροντίσει, διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί την ποινή του θανάτου και τη συνολική 

καταστροφή του «οἴκου» του.   

       Η άποψη αυτή, ότι δηλαδή η έλλειψη αρετής πρέπει να τιμωρείται με θάνατο, παρόλο που 

σύμφωνα με το μύθο όλοι οι άνθρωποι είναι αναγκαστικά «μέτοχοι» του σεβασμού και της 

δικαιοσύνης, φαίνεται να προβληματίζει ως προς την καθολικότητα της «δωρεάς». Στην 

πραγματικότητα η απαίτηση του Δία να θανατώνεται όποιος δε διαθέτει την «αἰδῶ» και τη «δίκη» 

φανερώνει τη μεγάλη σημασία που δίνει σ’ αυτές για τη συγκρότηση και τη διατήρηση της πολιτείας. 

Παράλληλα όμως γίνεται φανερό πως ακόμη και ο ίδιος ο Δίας αισθανόταν ότι δεν μπορεί να 

εξασφαλίσει την καθολικότητα αυτών των δύο στοιχείων, γιατί δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής 

φύσης του ανθρώπου. Τα δώρα του Δία είναι περισσότερο «δυνατότητες», προδιάθεση και «σπόρος» 

παρά «ικανότητες». Επομένως, ο άνθρωπος έχει την προσωπική ευθύνη να καλλιεργήσει και να 

αξιοποιήσει αυτά τα δώρα με την προσπάθεια, την άσκηση και τη διδασκαλία. Όποιος αρνείται ή 

αμελεί να το κάνει θα υποστεί την ποινή του θανάτου.   

[Δες σχόλια του βιβλίου «Πλάτωνα Πρωταγόρας – Πολιτεία» του Δ. Πασχαλίδη, σελ. 120 (8) και  

101 (14), 106 (6), 113(17)]   

Β4.   

α)  Σωστό  

β) Λάθος  

γ) Λάθος  

δ) Σωστό  

ε) Λάθος  
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Β5. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της αρχαίας ελληνικής:   

λοχαγός  ἄγοντα,  συναγωγοί  ὀχυρός  μετέσχε,  εἶχον, ἔχοντες, ἔχων, μετεχόντων, 

μετέχοιεν, μετέχειν  

ἀγαλλίασις  ἀγάλματα  διάδημα  ὑποδέσεις,  δεσμοὶ  

θρέψις  τροφὰς, τροφὴν  νεογνός  συγγένειαν,  γένει, γένοιντο  

βαθμίς  βωμούς  ὀλέθριος  ἀπώλλυντο,  ἀπόλοιτο  

ἄφιξις  ἱκανὴ, ἱκανὸς  δεισιδαίμων  δείσας  

  

  

Γ. Αδίδακτο κείμενο Θουκυδίδου Ἱστορίαι Α. 15. 1-2 (εκδ. Teubner)   

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου. Μονάδες 20   

Τέτοιες λοιπόν ήταν οι ναυτικές δυνάμεις των Ελλήνων, και οι παλαιές και αυτές που συγκροτήθηκαν αργότερα 

(και οι νεότερες) . Ωστόσο, όσοι έστρεψαν την προσοχή τους (όσοι αφοσιώθηκαν) σ’ αυτές (τις ναυτικές 

δυνάμεις), απόκτησαν πολύ μεγάλη     (σημαντική)  δύναμη, και με την αύξηση των εισοδημάτων τους και με 

την κυριαρχία τους (με την αύξηση της κυριαρχίας τους) επί των άλλων· διότι πλέοντας (κάνοντας επιθέσεις 

με το στόλο τους) εναντίον των νησιών, και μάλιστα εναντίον όσων δεν είχαν χώρα επαρκή, τα υπέτασσαν.  

Στη στεριά όμως δεν ξέσπασε (δεν έγινε) κανένας πόλεμος (τέτοιος) από τον οποίο (από όπου) να προκύψει σε 

κάποιους κάποια σημαντική δύναμη, αλλά όλοι, όσοι έγιναν,  ήταν πόλεμοι με τους γείτονές τους,  εκστρατείες 

όμως έξω από την πατρίδα τους, σε χώρες μακριά από τη δική τους, για να υποτάξουν άλλα μέρη, δεν έκαναν 

οι Έλληνες […]. Γιατί δεν είχαν σχηματίσει συνασπισμούς με τις πιο ισχυρές πόλεις ως υπήκοοι ούτε εξάλλου 

(πάλι) έκαναν εκστρατείες από κοινού με δική τους πρωτοβουλία ως ισότιμοι σύμμαχοι.  

Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:   

ἦν : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα   ἔσται  

ἐλαχίστην : τη δοτική πληθυντικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο 

γένος   

ταῖς ἐλάττοσι  

προσσχόντες : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής του ίδιου 

χρόνου στην ίδια φωνή  

πρόσσχωμεν  

ἐπιπλέοντες : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου 

χρόνου στην ίδια φωνή  

ἐπιπλεῖτε  

κατεστρέφοντο : το τρίτο ενικό πρόσωπο προστακτικής παρακειμένου 

στην ίδια φωνή   

κατεστράφθω  
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μάλιστα : τον θετικό βαθμό   μάλα  

διαρκῆ : την κλητική ενικού του αρσενικού γένους   (ὦ) διαρκὲς  

ἐκδήμους : τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους   ταῖς ἐκδήμοις  

οὐδείς : τη γενική ενικού του θηλυκού γένους   οὐδεμιᾶς  

ἐξῇσαν : το απαρέμφατο του αορίστου β΄.   ἐξελθεῖν  

  

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:   

τὰ ναυτικά  Υποκείμενο του ρήμ. ἦν (αττική σύνταξη)  

αὐτοῖς  Αντικείμενο της επιθετικής μετοχής «οἱ προσσχόντες»  

ἄλλων (το πρώτο στο 

κείμενο)  

Γενική αντικειμενική  στο «ἀρχῇ»  

ἐπὶ καταστροφῇ  Εμπρόθετος προσδιορισμός του τελικού αιτίου (σκοπού) 

στο ρήμα κίνησης «ἐξῇσαν»  

ὑπήκοοι  Επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο οὗτοι, 

εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος «ξυνειστήκεσαν».  

  

Γ3.β. «ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς»: Να μεταφέρετε την 

παραπάνω πρόταση στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους, με εξάρτηση από τη φράση:  

1. (+ ειδική πρόταση)  Ἅπαντες γιγνώσκουσι  ὅτι ἰσχὺν περιεποιήσαντο οὐκ ἐλαχίστην οἱ 

προσσχόντες αὐτοῖς.   

2. (+ κατηγορηματική μετοχή)  Ἅπαντες γιγνώσκουσι  τοὺς προσσχόντας αὐτοῖς ἰσχὺν 

περιποιησαμένους οὐκ ἐλαχίστην.   

3. (+ ειδικό απαρέμφατο)  Ἅπαντες γιγνώσκουσι  ἰσχὺν περιποιήσασθαι οὐκ ἐλαχίστην τοὺς 

προσσχόντας αὐτοῖς.  

  

Επιμέλεια: Δ. Πασχαλίδης Φιλόλογος-Συγγραφέας  

  

  

  

  


