
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ  

ΑΡΥΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ: 

 
 
Α. Γιδαγμένο Κείμενο 
 

Α1. Μονάδες 10 

α.  
1. Λάζνο 

2. Σσζηό 

3. Σσζηό 

4. Λάζνο 

5. Σσζηό 

 

β. 

1. «Ἅηε δὴ νὖλ νὐ πάλπ ηη ζνθὸο ὢλ ὁ Ἐπηκεζεὺο ἔιαζελ αὑηὸλ 

θαηαλαιώζαο ηὰο δπλάκεηο εἰο ηὰ ἄινγα» 

2. «ἔξρεηαη Πξνκεζεὺο ἐπηζθεςόκελνο ηὴλ λνκήλ» 

3. «Ἀπνξίᾳ νὖλ ζρόκελνο ὁ Πξνκεζεὺο ἥληηλα ζσηεξίαλ ηῷ ἀλζξώπῳ 

εὕξνη» 

4. «Τῷ δὲ Πξνκεζεῖ εἰο κὲλ ηὴλ ἀθξόπνιηλ ηὴλ ηνῦ Γηὸο  νἴθεζηλ νὐθέηη 

ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ» 

5. «θαὶ ἐθ ηνύηνπ εὐπνξία κὲλ ἀλζξώπῳ ηνῦ βίνπ γίγλεηαη» 

 

Β1. Μονάδες 10 

 

Ήδε από ηελ αξρή ηεο ελόηεηαο ηνλίδεηαη ε θαηάζηαζε θπζηθήο 

αδπλακίαο ζηελ νπνία βξέζεθε ν άλζξσπνο ιόγσ ηεο απξνλνεζίαο ηνπ 

Δπηκεζέα, ε νπνία ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ θαησηεξόηεηαο 

(«νὐ πάλπ ηη ζνθὸο ὢλ ὁ Ἐπηκεζεὺο»). Δλώ, ινηπόλ, ν Δπηκεζέαο είρε 

δώζεη κε θξνληίδα θαη ζνθία όια ηα απαξαίηεηα εθόδηα ζηα δώα, ζην 

ηέινο ηεο κνηξαζηάο δηαπίζησζε όηη βξηζθόηαλ ζε αδηέμνδν («ἠπόξεη ὅ,ηη 

ρξήζαηην»), γηαηί ηα εθόδηα εμαληιήζεθαλ θαη ν άλζξσπνο έκεηλε 

«ἀθόζκεηνο».  

 

 



Η ζπκβνιηθή/κπζηθή απηή απνηίκεζε ηνπ ηξόπνπ, κε ηνλ νπνίν ν 

Δπηκεζέαο κνίξαζε ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο ζηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο, 

απνθαιύπηεη ζηαδηαθά ηελ πξσηαγόξεηα ζθέςε. Η επηκεζετθή θάζε, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ θπζηθό ρξόλν ηνπ βηνινγηθνύ ζρεκαηηζκνύ ησλ δσηθώλ 

εηδώλ, θιείλεη κε ην αλζξώπηλν είδνο ην νπνίν εκθαλίδεηαη ηειεπηαίν ζηε 

ζεηξά ησλ δσηθώλ νξγαληζκώλ. Ωο ηειεπηαίν κέλεη «ἀθόζκεηνλ», πνπ 

ζεκαίλεη όηη έρεη ηα ιηγόηεξα θπζηθά εθόδηα γηα λα επηβηώζεη σο είδνο 

ζηε θύζε. Σπλεπώο, ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ θαηά ην ζηάδην 

ζρεκαηηζκνύ ησλ εηδώλ κπνξεί λα απνδνζεί κε ηελ έλλνηα ηεο 

«ἀπνξίαο», δειαδή ηεο θπζηθήο αδπλακίαο θαη ζπγρξόλσο ηεο αλάγθεο 

γηα εμεύξεζε ηξόπσλ θαη κέζσλ αληηκεηώπηζήο ηεο (ἠπόξεη ὅ,ηη 

ρξήζαηην). 

 

Ο Δπηκεζεύο ινηπόλ, όπσο δειώλεη θαη ην όλνκά ηνπ είλαη απηόο πνπ 

ζθέπηεηαη εθ ησλ πζηέξσλ, ν αζύλεηνο , ν απεξίζθεπηνο, ν νπνίνο ιόγσ 

αθξηβώο ηεο απξνλνεζίαο ηνπ δεκίσζε ην αλζξώπηλν γέλνο θαη νδήγεζε 

ηνλ Πξνκεζέα ζηελ θαηαδίθε γηα θινπή. 

 

 

Β2. Μονάδες 10 

  

Ο Πξνκεζέαο ειέγρνληαο ηελ δηαλνκή ησλ ηδηνηήησλ από ηνλ αδειθό 

ηνπ, ηνλ Δπηκεζέα, δηαπηζηώλεη όηη, ελώ ηα άιια δώα είλαη αξκνληθά 

εθνδηαζκέλα ζε όια («ἐκκειῶο πάλησλ ἔρνληα»), ν άλζξσπνο 

παξνπζηάδεη πιήξε έιιεηςε βηνινγηθνύ πιηθνύ («γπκλόλ ηε θαὶ 

ἀλππόδεηνλ θαὶ ἄζηξσηνλ θαὶ ἄνπινλ»). Ωο ιύζε απνθαζίδεη λα θιέςεη 

ηηο ηερληθέο γλώζεηο καδί κε ηελ θσηηά («ἔληερλνλ ζνθίαλ ζὺλ ππξὶ») θαη 

λα ηηο πξνζθέξεη σο δώξν ζηνλ άλζξσπν.  

Με ηνλ όξν ἔληερλνο ζνθία δειώλεηαη ε ζνθία πνπ ζπκπνξεύεηαη κε ηελ 

ηέρλε. Ο Πξσηαγόξεηνο κύζνο νπζηαζηηθά αλαθέξεη ην ζεκείν εμέιημεο 

ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο πνπ ζπλνδεύεηαη από ηελ απόθηεζε ησλ 

ηερλνινγηθώλ γλώζεσλ. Η «ἔληερλνο ζνθία» δελ πξνζδηνξίδεη ηελ 

ζεσξεηηθή ζνθία, απηή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ γλώζε ησλ επηζηεκώλ θαη 

ηεο θηινζνθίαο, αιιά ηελ θαζαξά πξαθηηθή, εθείλε πνπ πξνζθέξεη ζηνλ 

άλζξσπν ηελ ηθαλόηεηα λα επεκβαίλεη ζηελ θύζε σο δεκηνπξγόο, λα ηελ 

αιιάδεη θαη λα θαιπηεξεύεη ηελ δσή ηνπ.  

Οη ηερλνινγηθέο γλώζεηο καδί κε ηελ θσηηά (ρσξίο ηελ νπνία είλαη 

αδύλαηε ε αμηνπνίεζή ηνπο) θπιάζζνληαλ ζην θνηλό νίθεκα ηεο Αζελάο 

θαη ηνπ Ηθαίζηνπ («εἰο δὲ ηὸ ηῆο Ἀζελᾶο θαὶ Ἡθαίζηνπ νἴθεκα ηὸ 

θνηλόλ»). Βξίζθνληαλ ζηα ρέξηα ησλ ζεώλ, θάηη πνπ ππνδειώλεη ηελ 

κεγάιε ζπνπδαηόηεηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη, ζε αληίζεζε κε ηηο ηδηόηεηεο 

πνπ παξαδόζεθαλ ηειηθά ζηα δώα θαη δελ είραλ ζετθή πξνέιεπζε. 

Άιισζηε, ην γεγνλόο όηη ν Πξνκεζέαο ηηκσξήζεθε δηθαζηηθά γηα θινπή  



(«θινπήο δίθε κεηῆιζελ»), επεηδή παξαβίαζε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γία θαη 

ζέιεζε λα βνεζήζεη ην αλζξώπηλν είδνο, απνδεηθλύεη ηελ κεγάιε 

ζεκαζία πνπ απνδηδόηαλ από ηνλ Γία ζηελ θαηνρή θαη ηελ ρξήζε ηνπο.  

Αξρηθά ν Πξνκεζέαο ζρεδίαδε λα πξνζθέξεη ζηνπο αλζξώπνπο θαη ηελ 

πνιηηηθή ζνθία καδί κε ηηο πξαθηηθέο γλώζεηο. Κάηη ηέηνην όκσο δελ ήηαλ 

δπλαηόλ, επεηδή ε πνιηηηθή ζνθία θπιαζζόηαλ ζηελ αθξόπνιε, ηελ 

θαηνηθία ηνπ Γία («εἰο κὲλ ηὴλ ἀθξόπνιηλ ηὴλ ηνῦ Γηὸο νἴθεζηλ»). Η  

πξόζβαζε ζηελ πνιηηηθή ηέρλε, ηελ ηθαλόηεηα δεκηνπξγίαο πνιηηηθώλ 

θνηλσληώλ, αξκνληθήο ζπκβίσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ αλζξώπσλ, ήηαλ 

αδύλαηε («νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ»). Παξάιιεια, πεξηγξάθεηαη κέζα 

από ηνλ κύζν όηη ηελ πνιηηηθή ζνθία θξνπξνύζαλ θαη νη θύιαθεο ηνπ 

Γία («πξὸο δὲ θαὶ αἱ Γηὸο θπιαθαὶ θνβεξαὶ ἦζαλ»). Πξόθεηηαη γηα ην 

Κξάηνο θαη ηε Βία, ηνλ ξόιν ησλ νπνίσλ καο ηνλ παξνπζηάδεη ν 

Αηζρύινο ζηελ ηξαγσδία ηνπ «Πξνκεζεὺο Γεζκώηεο». Ήηαλ όξγαλα ηεο 

εμνπζίαο ηνπ Γία πνπ θύιαγαλ ηελ έδξα ηνπ , όπνπ βξηζθόηαλ ε πνιηηηθή 

ζνθία . 

Η αδπλακία απόθηεζήο ηεο από ηνλ Πξνκεζέα ζπκβνιίδεη ηελ δπζθνιία 

ηνπ αλζξώπνπ λα ηδξύζεη πνιηηηθέο θνηλσλίεο. Μέζα από ηελ εμέιημε ηνπ 

κύζνπ δηαπηζηώλεηαη όηη ήηαλ απαξαίηεηε ε ηειηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ 

Γία πξνθεηκέλνπ νη άλζξσπνη λα αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα πνιηηηθήο 

ζπγθξόηεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο γηα λα δεκηνξγήζνπλ 

θνηλσλίεο. Τν γεγνλόο όηη θάηνρόο ηεο ήηαλ ν ίδηνο ν Γίαο απνδεηθλύεη 

ηελ αλππνιόγηζηε αμία θαη ζπνπδαηόηεηά ηεο. 

 

Β3. Μονάδες 10 

 

α. Σσζηό 

β. Σσζηό 

γ. Λάζνο 

δ. Σσζηό 

ε. Λάζνο 

 

 

Β4. Μονάδες 10 

εἱκαξκέλε  →   κεξίδην 

ἐμηέλαη        →    εηζηηήξην 

ἔζρε            →    ζρήκα 

θιέπηεη       →    θιεςύδξα 

ιαζώλ        →     ιήζε 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ   ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Β5.  Μονάδες 10 

 

Καη ζηα δύν θείκελα πξνβάιιεηαη ε πξνζθνξά θαη ε ηεξάζηηα ζεκαζία 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Πξνκεζέα ζην αλζξώπηλν γέλνο. Σην θείκελν ηνπ 

Πιαησληθνύ «Πξσηαγόξα» παξνπζηάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ 

θηιάλζξσπνπ Τηηάλα κέζα από ηξηηνπξόζσπε αθήγεζε κε ηξόπν γεληθό 

θαη πεξηγξαθηθό. Αξρηθά ηνλίδεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ν πξνβιεκαηηζκόο 

ηνπ Πξνκεζέα («ἀπνξίᾳ νὖλ ζρόκελνο ὁ Πξνκεζεὺο») γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο. Απνθαζίδνληαο λα βνεζήζεη ηνπο 

αλζξώπνπο, θιέβεη από ηνλ Ήθαηζην θαη ηελ Αζελά ηηο ηερληθέο γλώζεηο 

καδί κε ηελ θσηηά πξνζθέξνληαο ηνπο έηζη ηελ δπλαηόηεηα λα θύγνπλ 

απν ηελ κεηνλεμία πνπ ηνπο είρε θαηαδηθάζεη ε απξνλνεζία ηνπ αδειθνύ 

ηνπ Δπηκεζέα. Δπηδεθλύνληαο επξεκαηηθόηεηα κπαίλεη θξπθά ζην θνηλό 

νίθεκα ηνπ Ηθαίζηνπ θαη ηεο Αζελάο («εἰο δὲ ηὸ ηῆο Ἀζελᾶο θαὶ 

Ἡθαίζηνπ νἴθεκα ηὸ θνηλόλ ιαζὼλ εἰζέξρεηαη»), αδηαθνξώληαο γηα ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ. Η ζσηήξηα δσξεά θαη απηνζπζία ηνπ, σζηόζν, 

ζα ηνπ ζηνηρίζνπλ, αθνύ ζα δησρζεί δηθαζηηθά γηα θινπή («δίθε θινπῆο 

κεηῆιζελ») 

Σην απόζπαζκα από ηνλ «Πξνκεζέα Γεζκώηε» ηνπ Αηζρύινπ, Ο 

Πξνκεζέαο παξνπζηάδεηαη λα πεξηγξάθεη ν ίδηνο ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην 

αλζξώπηλν είδνο. Οη δσξεέο ηνπ αλαθέξνληαη πνιύ αλαιπηηθά, θαζώο 

επηδηώθεη λα ηνλίζεη όιεο εθείλεο ηηο ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη 

άλζξσπνη ράξε ζηελ παξέκβαζε ηνπ ίδηνπ ( ηαηξηθή, καληηθή, 

κεηαιινπξγία θ.α.). Χαξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηγξαθήο ηνπ είλαη ε 

ακεζόηεηα («Να ην έξγν κνπ»), ε ρξήζε β΄ πξνζώπνπ θαη πξνζηαθηηθήο 

πνπ επηηπγράλεη δσληάληα θαη παξαζηαηηθόηεηα («πνιύ ζα μαθληαζηείο», 

«κάζε ηα πάληα»), θαζώο θαη ε ξεηνξηθή εξώηεζε («πνηνο άιινο ζα 

’ιεγε πσο ηνπο ην έδεημε πξηλ από κέλα;») κε ηελ νπνία επηζεκαίλεη κε 

ηξόπν έληνλν ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο απηνζπζίαο ηνπ 

γηα ηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Παξάιιεια, σζηόζν, όπσο 

δηαπηζηώλεηαη από ην ηέινο ηνπ απνζπάζκαηνο, ζηα ιόγηα ηνπ 

δηαθαίλεηαη θαη κηα αιαδνλεία («όιεο νη ηέρλεο νη αλζξώπηλεο είλαη 

δσξεέο ηνπ Πξνκεζέα»), θαζώο παξνπζηάδεη ηελ δηθή ηνπ ζπλεηζθνξά 

ζηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ αλζξὠπσλ σο απνθιεηζηηθή. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γ.  ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Γ1. Μονάδες 10 

 

Δγώ κπνξεί λα είκαη απιόο άλζξσπνο, γλσξίδσ  όκσο όηη θαηαξράο είλαη 

θαιύηεξν λα δηδαρζεί θαλείο ην ζσζηό κε βάζε ηελ ίδηα ηε θύζε ηνπ, θαη 

θαηά δεύηεξν ιόγν (λα δηδαρζεί) από όζνπο γλσξίδνπλ αιεζηλά θάηη 

ζσζηό θαη όρη από όζνπο θαηέρνπλ ηελ ηέρλε ηεο εμαπάηεζεο. Ίζσο 

ινηπόλ ηα ιόγηα κνπ δελ κνηάδνπλ κε ησλ ζνθηζηώλ, δελ επηδεηώ βέβαηα 

απηό. 

 

 

Γ2.  Μονάδες 10 

 

  Βαζηθή επίθξηζε ηνπ Ξελνθώληα ελαληίνλ ησλ ζνθηζηώλ είλαη όηη δελ 

νδεγνύλ ηνπο λένπο ζηελ αξεηή αιιά αληίζεηα ηνπο απνκαθξύλνπλ από 

απηήλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνπο θαηεγνξεί όηη έρνπλ ζπγγξάςεη πνιιά γηα 

αλνύζηα πξάγκαηα κε ηα νπνία γεκίδνπλ ηνπο λένπο κε απνιαύζεηο θελέο 

πεξηερνκέλνπ πνπ δελ εκπεξηέρνπλ όκσο ηελ αξεηή. Δπίζεο, ζεσξεί σο 

ράζηκν ρξόλνπ ηελ ειπίδα όηη νη λένη ζα κάζνπλ ρξήζηκα πξάγκαηα αιιά 

θαη δείγκα θαθήο εθπαίδεπζεο. 

Με βάζε όια απηά πξνθύπηεη ε κνκθή ηνπ Ξελνθώληα γηα εμεδεηεκέλν 

ύθνο από ηελ πιεπξά ησλ ζνθηζηώλ θαη γηα αλππόζηαηα επηρεηξήκαηα 

πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ. Καηεγνξεί ινηπόλ ηνπο 

ζνθηζηέο όηη δελ γλσξίδνπλ πξαγκαηηθά θάηη απιά θαηέρνπλ ηελ ηέρλε 

ηεο εμαπάηεζεο.  

 

Γ3. Μονάδες 10 

 

α.   νπζηαζηηθά: 

ἄλδξα  →   ἄλδξαο 

γξάκκαηα  →  γξᾶκκα 

 

αλησλπκίεο: 

ὅληηλ’(α)  → νὕζηηλαο 

ἐμ ὧλ        → ἐμ νὗ 

 

β.   ἑσξάθακελ    → ἴδσκελ 

       ἐπνίεζαλ       → πνηήζσζηλ 

       παξέρνληαη    → παξάζρσληαη 

 



 

Γ4.  Μονάδες 10 

 

α. 

ΓΟΜΗ: 

 

«ὀλόκαηα κὲλ γὰξ νὐθ ἂλ παηδεύζεηε, γλῶκαη δε»   →     απόδνζε 

 

«εἰ θαιῶο ἔρνηελ»       →       ππόζεζε 

 

 

Τν είδνο ηνπ ππνζεηηθνύ ιόγνπ είλαη ε απιή ζθέςε ηνπ ιέγνληνο.  

 

 

Γηα λα δειώλεη ην πξνζδνθώκελν κεηαηξέπεηαη σο εμήο: 

 

ὀλόκαηα κὲλ γὰξ νὐθ παηδεύζεη (ἂλ παηδεύζεηε) →  απόδνζε  

ἐάλ θαιῶο ἔρσζηλ → πξνζδσθνύκελν 

 

 

 

β.  «πνιιὰ αὐηνῖο γέγξαπηαη» → παζεηηθή ζύληαμε.  

( Η ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ «πνιιὰ» ζε ζρέζε κε ην ξήκα ππνδειώλεη ην 

θαηλόκελν ηεο αηηηθήο ζύληαμεο.) 

 

Γηα λα ηνληζηεί ην πξόζσπνπ πνπ ελεξγεί, ε θξάζε κεηαηξέπεηαη σο  

εμήο: 

 

«πνιιὰ αὐηνί γεγξάθαζηλ». 

 


