
 

 

 
ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Α.1.α. 
      1  →Λάκοσ 
      2  → Σωςτό 
      3  → Σωςτό 
      4  → Λάκοσ 
      5  → Σωςτό 
 
Α.1.β.  
        1. «οὐ πάνυ τι ςοφόσ ὤν ὁ Ἐπιμθκεφσ ἔλακεν αὑτόν καταναλϊςασ τάσ δυνάμεισ εἰσ τά ἄλογα» 
        2. « …  ἔρχεται Ρρομθκεφσ ἐπιςκεψόμενοσ τιν νομιν» 
        3. « Ἀπορίᾳ οὖν ςχόμενοσ ὁ Ρρομθκεφσ ἥντινα ςωτθρίαν τῷ ἀνκρϊπῳ εὕροι» 
        4. «Τῷ δζ Ρρομθκεῖ εἰσ μζν τιν ἀκρόπολιν τιν τοῦ Διόσ οἴκθςιν οὐκζτι ἐνεχϊρει εἰςελκεῖν» 
        5. «καί ἐκ τοφτου εὐπορία μζν ἀνκρϊπῳ τοῦ βίου γίγνεται» 

Β.1.  

    Ο Επιμθκζασ είναι αυτόσ που όπωσ δθλϊνει και το όνομα του (ςφνκετο από τισ λζξεισ ἐπί + 
μῆδοσ), ςκζφτεται μετά τθν εκτζλεςθ μιασ ενζργειασ και βρίςκεται αντιμζτωποσ με τισ ςυνζπειεσ τθσ. 
Είναι «ἁμαρτίνοοσ» ι «ὀξίνοοσ». Στο μφκο του Ρρωταγόρα παρουςιάηεται να πετυχαίνει από τθ μία 
ςτο ζργο τθσ αντιςτακμιςτικισ ι ιςόρροπθσ κατανομισ εφοδίων ςτα ηϊα αφοφ εξιςορροπεί τισ 
δυνάμεισ των ζμβιων όντων και εξαςφαλίηει τθν επιβίωςθ και διαιϊνιςθ του είδουσ τουσ. 

   Ραρότι, όμωσ, πζτυχε ςτο ζργο του εφοδιαςμοφ των ηϊων, λόγω απρονοθςίασ και τθσ 
πνευματικισ του κατωτερότθτασ (οὐ πάνυ τί ςοφόσ και ὤν ὁ Ἐπιμθκεφσ) εξάντλθςε «ἔλακεν αὑτόν 
καταναλϊςασ τάσ δυνάμεισ»,  όλα τα εφόδια ςτα ηϊα και άφθςε τον άνκρωπο εντελϊσ αβοικθτο και 
ανυπεράςπιςτο. Στο τζλοσ τθσ μοιραςιάσ διαπίςτωςε ότι βριςκόταν ςε αδιζξοδο (ἠπόρει ὅτι 
χριςαιτο), γιατί ο άνκρωποσ ζμεινε ἀκόςμθτοσ. Επρόκειτο για μονομερι πράξθ του νου από τθν 
οποίκα ζλειπε θ κατανόθςθ, αναγκαία για να προκφψει θ δυνατότθτα τθσ πρόνοιασ, τθσ 
προβλεπτικότασ. Θα μποροφςαμε, λοιπόν, να τον χαρακτθρίςουμε αςτόχαςτο, απερίςκεπτο, 
επιπόλαιο, παρορμθτικό. θ απεριςκεψία του, βζβαια, αυτι οδιγθςε τον Ρρομθκζα ςτθν κλοπι των 
τεχνικϊν γνϊςεων και τθσ φωτιάσ από τουσ Θεοφσ. 

 
Β.2.  

    Πταν ο Ρρομθκζασ αντιλιφκθκε το αδιζξοδο ςτο οποίο κατζλθξε το ζργο του Επιμθκζα, αποφαςίηει να μπει 
κρυφά ςτο εργαςτιρι τθσ Ακθνάσ και του Ηφαίςτου και να κλζψει τθν «ἔντεχνον ςοφίαν» και τθ φωτιά που, κα 
τον βοθκοφςαν ςτθν επιβίωςθ και εξζλιξι του. 
  Πςον αφορά, τθν «ἔντεχνον ςοφίαν» υποδθλϊνει το επίκετο αυτόν που είναι μζςα ςτα όρια τθσ τζχνθσ, τον 
ζμπειρο, τον επιδζξιο. θ λζξθ ςοφία υποδθλϊνει τθ ςοφία που εμπεριζχει τθν τζχνθ, τθ ςοφία που 
ςυμπορεφεται με τθν τζχνθ, τισ τεχνικζσ γνϊςεισ. Ζχει να κάνει κυρίωσ με τθ δεξιότθτα και τθν εμπειρία ςε 
κάποια τζχνθ τθν αρχιτεκτονικι, τθ γλυπτικι, τθ μεταλλουργία, τθν ιατρικι. Επομζνωσ ο προςδιοριςμόσ 
ζντεχνοσ επιτρζπει εδϊ ςτον Ρρωταγόρα να διευκρινίςει πωσ αυτοφ του είδουσ τθ ςοφία εννοεί και όχι αυτι 
που ςυνδζουμε με τθ γνϊςθ των επιςτθμϊν και τθ φιλοςοφία, δθλαδι τισ κεωρθτικζσ γνϊςεισ. 
   Η ἔμπυροσ τζχνθ είναι θ πρακτικι εφαρμογι των τεχνικϊν γνϊςεων κυρίωσ με τθ χριςθ τθσ φωτιάσ ωσ πθγισ 
ενζργειασ. Ρολλά υλικά, όπωσ τα μζταλλα, μποροφν να γίνουν αντικείμενο κατεργαςίασ με τθ χριςθ τθσ 
φωτιάσ. Ο Ρρωταγόρασ πρζπει να είχε ςτο μυαλό του αυτό που ςιμερα ονομάηουμε τεχνολογία 
προςαρμοςμζνθ ςτα μζςα και τισ δυνατότθτεσ τθσ εποχισ. 
   Η μετάβαςθ των ανκρϊπων από τθν κατάςταςθ των βιολογικϊν εξαρτιςεων ςτθν αναηιτθςθ τθσ αυτονομίασ 
του ςυμβολίηεται με τον Ρρομθκζα και τθ φιλάνκρωπθ κλοπι των δϊρων του για τον άνκρωπο. Τα δϊρα 



 

 

αναπλθρϊνουν τθ φυςικι αδυναμία του ανκρϊπου ςτον κόςμο και επιτρζπουν ςτον άνκρωπο να επινοεί τα 
προσ τα ηῆν και να εφαρμόηει πρακτικά τισ επινοιςεισ του. 
  Τα δϊρα παρουςιάηονται ωσ δϊρα των Θεϊν, πράγμα που αποδεικνφει τθ μεγάλθ αξία τουσ για τθν εξζλιξθ 
του ανκρϊπου. Μπορεί επίςθσ να κεωρθκεί και ωσ ζνδειξθ του ανκρϊπου. Μπορεί επίςθσ να κεωρθκεί και ωσ 
ζνδειξθ ςεβαςμοφ προσ αυτοφσ και προςπάκεια αποφυγισ φβρθσ εκ μζρουσ των ανκρϊπων. 
  Ο Ρρομθκζασ δεν μποροφςε πια να μπει, ςτθν κατοικία του Δία, γιατί δεν είχε τα χρονικά περικϊρια και 
επειδι τθ φρουροφςαν οι φφλακεσ του Δία, θ Βία και το Κράτοσ. Συμβολίηουν τθ δυςκολία και τισ επίπονεσ 
προςπάκειεσ του ανκρϊπινου γζνουσ να αποκτιςει τθν πολιτικι τζχνθ, τισ γνϊςεισ δθλαδι για τθν οργάνωςθ 
κοινωνιϊν. Ζμμεςθ προβάλλει τθν αξία και τθ ςθμαςία τθσ πολιτικισ τζχνθσ, το υψθλότερο και καλφτερο δϊρο, 
φυλαγμζνο από τον ίδιο το Δία. Ρεριορίςτθκε ο Ρρομθκζασ ςτο δϊρο τθσ τεχνογνωςίασ, ευεργετικό βζβαια, 
αλλά κατϊτερο. Με τθν αναφορά αυτι προοικονομά τθν ζκβαςθ του μφκου και γίνεται ςαφζσ ότι θ πολιτικι 
τζχνθ είναι ανϊτερθ κατάκτθςθ. Η κατάκτθςθ τθσ τεχνικισ ςυνζβθ ςε μια πρϊιμθ φάςθ, προκοινωνικι και 
δείχνει τισ τότε δυνατότθτεσ του ανκρϊπινου πνεφματοσ. Αντίκετα, θ πολιτικι ιταν ακόμθ απρόςιτθ και 
κατακτικθκε ςε υςτερότερθ ςτιγμι τθσ ιςτορίασ του ανκρϊπου και αφοφ είχαν διαμορφωκεί οι κατάλλθλεσ 
ςυνκικεσ. 
 

Β.3.  
        α. Σωςτό 
        β. Σωςτό 
        γ. Λάκοσ 
        δ. Σωςτό 
        ε. Λάκοσ 

 
Β.4. 
       εἱμαρμζνη → μερίδιο 
       ἐξιζναι → ειςιτιριο 
       ἔςχε → ςχιμα 
       κλζπτει → κλεψφδρα 
       λαθών → λικθ 
 
Β.5.  

         Στον Ρρομθκζα Δεςμϊτθ του Αιςχφλου ο Ρρομθκζασ περιγράφει αναλυτικά και γλαφυρά τθν  
προςφορά του ςτο ανκρϊπινο γζνοσ και τθν τεράςτια και αναμφιςβιτθτθ ςυμβολι του ςτθν πρόοδο  
 και τον πολιτιςμό. Ραρουςιάηεται ωσ μεγάλοσ ευεργζτθσ του ανκρϊπινου γζνουσ. Χάρθ ς’ αυτόν οι  
 άνκρωποι καταπολζμθςαν τισ αρρϊςτιεσ με τισ «τζχνεσ και τα τεχνάςματα» που τουσ εξαςφάλιςε.   
    Επιπλζον, το δϊρο του είχε πνευματικά οφζλθ, εφόςον διδάχτθκαν τρόπουσ ερμθνείασ του κείου και  
 υπερφυςικοφ. Τζλοσ, ζδειξε ςτον άνκρωπο τρόπουσ αξιοποίθςθσ των μετάλλων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ του 
τεχνικοφ πολιτιςμοφ. Βζβαια όπωσ ομολογεί  και ο ίδιοσ το δϊρο το ςκαρφίηεται και δεν το κλζβει όπωσ 
ςυμβαίνει ςτον Ρρωταγόρα. Επίςθσ, παρουςιάηει ςτοιχεία αυταρζςκειασ με τθ χριςθ του πρϊτου ρθματικοφ 
προςϊπου. 
       Αντίςτοιχα ςτο μφκο του Ρρωταγόρα, το δϊρο του Ρρομθκζα ςτουσ ανκρϊπουσ, δθλαδι θ φωτιά και  
   οι τεχνικζσ γνϊςεισ, άνοιξε το δρόμο για τθν πρόοδο και τον πολιτιςμό. Η αυτοκυςία του Ρρομθκζα να κλζψει 
τθν «ἔντεχνον ςοφίαν ςφν πυρί» επζτρεψε ςτον άνκρωπο να επιβιϊςει, να βάλει τισ βάςεισ του τεχνικοφ 
πολιτιςμοφ.   
  Είναι φανερό πωσ ο κατάλογοσ προςφορϊν του Ρρομθκζα προσ το ανκρϊπινο γζνοσ ςτο ζργο του Αιςχφλου 
είναι πιο εκτενισ και αναλυτικόσ απ’ ό,τι ςτον Ρρωταγόρα. Ο Ρρωταγόρασ είναι λιτόσ και γενικόλογοσ, αφοφ 
ςτόχοσ του είναι να δϊςει ζμφαςθ ςτο ςτάδιο τθσ πολιτικισ οργάνωςθσ εφόςον αυτό εξυπθρετεί τθν 
επιχειρθματολογία του και δικαιολογεί το ρόλο του ωσ δαςκάλου τθσ πολιτικισ αρετισ. 
   Η ουςία όμωσ τθσ προςφοράσ είναι θ ίδια. Ο Ρρομθκζασ, προνοθτικόσ, διορατικόσ, φιλάνκρωποσ, ευεργζτθσ, 
ςυνζβαλε με οξφνοια και αποφαςιςτικά ςτθν κυριαρχία του ανκρϊπου ςτθ φφςθ και ςτθν ανάπτυξθ  
πολιτιςμοφ. 
 
 
      



 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Γ.1. 
        Εγϊ μεν είμαι ζνασ απλόσ πολίτθσ, γνωρίηω καλά όμωσ ότι το πιο καλό από τθ μια είναι να 
διδάςκεται     
     (κάποιοσ) το αγακό από τθ δικι του φφςθ, ενϊ δεφτερο (πιο καλό είναι) (να διδάςκεται) περιςςότερο  
     από αυτοφσ που αλθκινά γνωρίηουν κάτι αγακό παρά από αυτοφσ που κατζχουν τθν τζχνθ του να  
     εξαπατοφν. Ίςωσ λοιπόν δε μιλϊ τόςο επιτθδευμζνα (με τόςθ ςοφία) ςχετικά με τισ λζξεισ, αλλά  
    βζβαια δεν επιδιϊκω αυτό.  
     
 
Γ.2. 
     Στο κείμενο ο Ξενοφϊν διατυπϊνει μια ςειρά κατθγοριϊν εναντίον των ςοφιςτϊν ωσ προσ τθν 
επίδραςι τουσ ςτουσ νζουσ. Κατ’ αρχάσ   
    ιςχυρίηεται ότι δεν τουσ οδθγοφν προσ τθν αρετι αλλά το αντίκετο ∙ από τθν άλλθ τα ςυγγράμματα  
    τουσ δεν δίνουν αφορμζσ ςτουσ νζουσ ϊςτε να γίνουν αυτοί αγακοί, οφτε χαρακτθρίηονται (τα 
ςυγγράμματα) από τθν αρετι, αλλά αντίκετα αναλϊνονται ςε μάταια πράγματα, που οδθγοφν τουσ 
νζουσ ςτθν υιοκζτθςθ απολαφςεων κενϊν περιεχομζνου. 
    Επίςθσ ςε αυτοφσ τουσ νζουσ που ιλπιςαν ότι κα μάκουν κάτι από τουσ ςοφιςτζσ, τα ςυγγράμματά 
τουσ  «τουσ προςφζρουν τθ δυνατότθτα» ϊςτε να χάνουν το χρόνο τουσ, απομακρφνοντάσ τουσ  
    από τα χριςιμα και διδάςκοντάσ τουσ τα άχρθςτα. 
    Τζλοσ τουσ κατθγορεί ςε ςχζςθ με το ότι, αςχολοφμενοι αποκλειςτικά με το τυπικό μζροσ των λζξεων,  
    αδιαφοροφν για τισ ορκζσ απόψεισ και τθν ουςία τουσ, μζςω των οποίων κα μποροφςαν να  
    εκπαιδευκοφν οι νζοι με ςκοπό τθν απόκτθςθ τθσ αρετισ. 

 
Γ.3.α. 
      ἄνδρα → ἄνδρασ 
      ὅντιν(α) → οὕςτινασ 
      γράμματα → γράμμα 
      ὧν → οὗ   
 
Γ.3.β. 
       ἑωράκαμεν → ἴδωμεν 
       ἐποίηςαν → ποιιςωςι(ν) 
       παρζχονται → παράςχωςι (ν) 
 
 
Γ.4.α 
      Υπ.:  εἰ ἔχοιεν  
      Απ.: ἄν παιδεφςειε 
      προςδοκϊμενο: Υπ.:  Ἐάν (ἄν, ἤν) ἔχωςιν (υποτακτικι) 
                                    Απ.: παιδεφςει (ορ. μζλλοντ.) 
 
Γ.4.β.  
     Το είδοσ τθσ ςφνταξθσ είναι πακθτικι αττικι ςφνταξθ. 
     Μετατροπι πακθτικισ ςφνταξθσ ςε ενεργθτικι: πολλά αὐτοί γεγράφαςιν 
 
 
 
Φιλόλογοι: Γιάννησ Βιολάκησ -  Φιλιώ Μπραουδάκη 
 


