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ΑΡΥΑΙΑ ΚΑΣΓΤΘΤΝΗ 2015-05-25 

 

ΑΠΑΝΣΗΓΙ ΓΝΩΣΟ 

 

Α.1. Με αοηά, ιμηπυκ, ηα μέζα εθμδηαζμέκμη θαημηθμφζακ ζηεκ 

ανπή μη άκζνςπμη δηαζθμνπηζμέκμη, θαη πυιεηξ δεκ οπήνπακ. 

Αθακίδμκηακ ,ιμηπυκ, απυ ηα ζενία , επεηδή ήηακ απυ θάζε πιεονά 

αζζεκέζηενμη απυ αοηά θαη επεηδή μη ηεπκηθέξ ημοξ γκχζεηξ ημοξ 

βμεζμφζακ ηθακμπμηεηηθά ζηεκ ακεφνεζε ηνμθήξ , υμςξ ήηακ 

ακεπανθείξ ζημκ πυιεμμ με ηα ζενία – γηαηί δεκ είπακ αθυμε  ηεκ 

ηέπκε γηα ηεκ μνγάκςζε ηεξ πμιηηείαξ , ηεξ μπμίαξ μένμξ είκαη ε 

πμιεμηθή ηέπκε –  επμμέκςξ επηδεημφζακ κα μαδεφμκηαη θαη κα 

ελαζθαιίδμοκ ηεκ ζςηενία ημοξ πηίδμκηαξ πυιεηξ. Όπμηε ιμηπυκ 

μαδεφμκηακ πμιιμί , αδηθμφκηακ μεηαλφ ημοξ , επεηδή δεκ είπακ 

ηεκ πμιηηηθή ηέπκε , χζηε ζθμηχκμκηακ  πάιη επεηδή ήηακ 

δηαζθμνπηζμέκμη εδχ θη εθεί. Ο Δίαξ , ιμηπυκ, επεηδή θμβήζεθε 

γηα ημ γέκμξ μαξ μήπςξ παζεί μιμθιενςηηθά , ζηέικεη ημκ Ενμή 

ζημοξ ακζνχπμοξ ,  μ μπμίμξ ημοξ έθενε ημ ζεβαζμυ θαη ηε 

δηθαημζφκε, γηα κα ελαζθαιίδμοκ ηεκ ηάλε ζηηξ πυιεηξ  θαη κα 

απμηειμφκ ζοκεθηηθμφξ δεζμμφξ θηιίαξ. 

 

Β.1. Με ηε θνάζε αοηή εκκμείηαη υηη μ άκζνςπμξ, μυκμξ αοηυξ 

απυ υια ηα δχα, έπεη μενίδημ ζηε ζεσθή θφζε, επεηδή δειαδή είπε 

ηε θςηηά, πμο ζεςνμφκηακ υηη απμηειμφζε ζημηπείμ ζεσθήξ μοζίαξ 

θαη έκα απυ ηα μοζηηθά ηεξ δφκαμήξ ηςκ ζεχκ. Η θςηηά επμμέκςξ 

απμηειεί ζεσθυ μενίδημ δηυηη: 
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α) Μέπνη ηυηε ημ θαηείπακ μυκμ μη Θεμί. 

β) Οη άκζνςπμη ημ απέθηεζακ με ηε ζεσθή πανέμβαζε ημο 

Πνμμεζέα. 

γ) Επέηνερε ημκ άκζνςπμ κα ακαπηφλεη πμιηηηζμυ θαη, επμμέκςξ, 

κα ακαγκςνίζεη ηεκ φπανλε ζεχκ, αθμφ αοηή ήηακ ε πνχηε άμεζε 

ζοκέπεηα ημο δχνμο ηεξ θςηηάξ.  

σμπέρασμα: η κατοτή της υωτιάς καθιστά τον άνθρωπο 

σσγγενή προς τοσς θεούς. 

 

Β.2. Σφμθςκα με ημ μφζμ ημο Πνςηαγυνα μ βαζηθυξ ιυγμξ πμο 

μδήγεζε ημο ακζνχπμοξ ζηεκ θμηκςκηθή ζομβίςζε είκαη ε ακάγθε 

ημοξ κα πνμζηαηεοημφκ απυ ηα ζενία. Τμκίδεη πςξ ε πμιηηηθή 

θμηκυηεηα είκαη πνμσυκ ηςκ δφζθμιςκ ζοκζεθχκ πμο είπακ κα 

ακηημεηςπίζμοκ μη άκζνςπμη θαη ηεξ αδοκαμίαξ ημοξ απέκακηη ζηα 

ζενία. Η μνγάκςζε βηχζημςκ θμηκςκηθχκ ζοζζςμαηχζεςκ 

επηβάιιεη ημκ αιιειμζεβαζμυ θαη ηε δηθαημζφκε. Επμμέκςξ μ 

Πνςηαγυναξ δέπεηαη υηη, γηα κα δεμημονγεζεί ε πμιηηηθή 

θμηκυηεηα, οπάνπεη θάπμηα ζομθςκία ακάμεζα ζημοξ ακζνχπμοξ 

πμο ηεκ απμηειμφκ. Μηα ζομθςκία πμο θαζμνίδεη ημ ηη είκαη 

δηθαημζφκε θαη αιιειμζεβαζμυξ, πμημ είκαη ημ πενηεπυμεκυ ημοξ 

θαη πμηα ηα υνηα ημοξ. Με ηεκ επημέιεηα θαη ηε δηδαζθαιία μη 

άκζνςπμη μαζαίκμοκ κα ζέβμκηαη αιιήιμοξ θαη κα είκαη δίθαημη.  

     Ο Δίαξ, δειαδή μη ζεμί, πνμζθένμοκ ζε υιμοξ ημοξ ακζνχπμοξ 

ηεκ αηδχ θαη ηε δίθε. Η ακάπηολε μνγακςμέκςκ θμηκςκηχκ είκαη 

πιέμκ δοκαηή. Οη άκζνςπμη απμθημφκ ημ βαζηθυ θχδηθα 

θμηκςκηθήξ ζομπενηθμνάξ. Έηζη μπμνεί κα θαιιηενγεζεί ε πμιηηηθή 
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ανεηή θαη κα ακαπηοπζεί ε πμιηηηθή ηέπκε. Η αηδχξ θαη ε δίθε 

μμηνάδμκηαη ζε υιμοξ ημοξ ακζνχπμοξ θαη υιμη έπμοκ δηθαίςμα 

ζομμεημπήξ ζε αοηέξ, δηυηη έηζη μυκμ ελαζθαιίδεηαη ε δεμημονγία 

θαη ε εδναίςζε θμηκςκηθχκ πυιεςκ. 

Γηα κα μπμνέζμοκ κα δεμημονγεζμφκ βηχζημεξ θμηκςκηθέξ 

ζοζζςμαηχζεηξ πνέπεη κα οπάνπεη έκα θμηκά απμδεθηυ πιαίζημ 

ζομβίςζεξ θαη δναζηενημπμίεζεξ ηςκ ακζνχπςκ. Δειαδή 

απαναίηεηε πνμτπυζεζε είκαη ε εθ πνμηένςκ απμδμπή θμηκχκ 

αληχκ θαη ανπχκ, εκυξ θμηκμφ θχδηθα, εκυξ θμηκμφ πιαηζίμο εκηυξ 

ημο μπμίςκ ζομβηχκεη θαη δναζηενημπμηείηαη μ άκζνςπμξ. 

 Απαναίηεηεξ πνμτπμζέζεηξ, βαζηθυ ζεμέιημ γηα ηε ζογθνυηεζε 

θαη ηε ιεηημονγία αοημφ ημο πιαηζίμο είκαη δφμ έκκμηεξ: ε αηδχξ 

θαη ε δίθε. Η αηδχξ θαη ε δίθε μδεγμφκ ημοξ ακζνχπμοξ ζηεκ 

πμιηηηθή ηέπκε, δειαδή ημοξ μαζαίκμοκ κα ακαδεημφκ θαη κα 

απμδέπμκηαη ηνυπμοξ ζομβίςζεξ, ζογθνυηεζεξ θαη εδναίςζεξ 

θμηκςκηθχκ ζοζζςμαηχζεςκ.  Επμμέκςξ, ε αηδχξ θαη ε δίθε ζα 

ήηακ αδηακυεημ κα μεκ έπμοκ δμζεί ζε υιμοξ. Όπμημξ δε 

ζομμεηέπεη ζε αοηέξ ηηξ έκκμηεξ δεκ μπμνεί κα ζομβηχζεη με ημοξ 

άιιμοξ ακζνχπμοξ. Δε ζεςνείηαη απιχξ έκαξ πμιίηεξ πμο 

οζηενεί ζε θάηη, αιιά ζεςνείηαη έκα θανθίκςμα πμο πνέπεη κα 

θαηαπμιεμεζεί.  

       Η αηδχξ θαη ε δίθε δεκ είκαη αλίεξ πμο μ άκζνςπμξ ηηξ έπεη 

θφζεη, αιιά δηδάζθμκηαη. Ο άκζνςπμξ γκςνίδεη ηεκ φπανλή ημοξ, 

αιιά πνέπεη κα μάζεη κα ηηξ αλημπμηεί θαη κα ηηξ εκηάζζεη ζηε δςή 

ημο. Άνα ιμηπυκ με ηε δηδαζθαιία θαηαθηημφκηαη θαη εμπεδχκμκηαη 

μη δφμ αοηέξ έκκμηεξ πμο ζογθνμημφκ ηε βάζε ηεξ πμιηηηθήξ. Έηζη 
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ενμεκεφεηαη ε ζηάζε ημο Δία κα επηβάιεη αοζηενέξ πμηκέξ γηα 

υζμοξ δεκ θαηαθημφκ ηειηθά ηεκ αηδχ θαη ηε δίθε.  

Β.3. Εοκυεημ είκαη υηη μφηε θαη μ Δίαξ δεκ μπμνεί κα ελαζθαιίζεη 

ηεκ θαζμιηθυηεηα ζημοξ ακζνχπμοξ ηςκ δομ αοηχκ ανεηχκ, μηα 

θαη δεκ απμηειμφζακ ζημηπείμ ηεξ ανπηθήξ θφζεξ ημοξ. Ακ 

αθαηνέζμομε ημ πενίβιεμα ημο μφζμο, ζεμαίκεη υηη ημ ζέζπηζμα, μ 

κυμμξ αοηυξ, ήηακ «ένγμ ημο πνυκμο, ηεξ πηθνήξ πείναξ θαη ηεξ 

ακάγθεξ». Εκηζπφεη ηε ζέζε υηη  υιμη πνέπεη κα έπμοκ ζομμεημπή 

ζηεκ ανεηή. Τμ ηηζέκαη κυμμκ ιέγεηαη γηα απυιοημ άνπμκηα μ 

μπμίμξ επηβάιιεη ημ κυμμ ζημοξ άιιμοξ υπςξ εδχ μ Δίαξ εκχ ημ 

ηίζεζζαη κυμμκ γηα ειεφζενμοξ πμιίηεξ μη μπμίμη μυκμη ημοξ 

ζεζπίδμοκ ημοξ θακυκεξ ηεξ θμηκςκηθήξ ημοξ ζομβίςζεξ. 

Γηα αοηυ πνμζζέηεη υηη υπμημξ απμδεπηεί ακίθακυξ  κα ηηξ 

απμθηήζεη, πνέπεη κα ζακαηχκεηαη ςξ θανθίκςμα ζημ ζχμα ηεξ 

πμιηηείαξ. Ο Πνςηαγυναξ ημκίδεη αθεκυξ υηη υια ηα μέιε μηαξ 

θμηκςκίαξ επηβάιιεηαη κα έπμοκ ζομμεημπή ζηεκ «αἰ δχ» θαη ζηε 

«δίθε» θαη έηζη πνμεημημάδεη ηεκ ηειηθή ημο ζέζε υηη υιμη μη 

άκζνςπμη πνέπεη κα έπμοκ ζομμεημπή ζηεκ πμιηηηθή ανεηή.  

Όζμη δεκ έπμοκ ζοκείδεζε ηςκ αληχκ ηεξ αηδμφξ θαη ηεξ δίθεξ 

απμηειμφκ κμζενά ζημηπεία ηεξ πυιεξ πμο έπεη δηθαίςμα κα ημοξ 

ηημςνήζεη, αθμφ πνχηα ζα έπεη πνεζημμπμηήζεη υια ηα μέζα γηα κα 

ημοξ αιιάλεη. Αζθαιχξ, ζήμενα ε ζακάηςζε ζεςνείηαη ζθιενυ θαη 

απάκζνςπμ μέζμ. Αοηυξ πμο δεκ έπεη ζοκεπχξ ηεκ ζοκείδεζε ηςκ 

αληχκ ηεξ θμηκςκίαξ, ηεξ αηδμφξ θαη ηεξ δίθεξ πανμοζηάδεηαη ςξ 

κμζενυ μέιμξ ηεξ πμιηηείαξ,  ε πμιηηεία  πανμοζηάδεηαη ςξ δςκ 

μνγακηζμυξ μ μπμίμξ θηκδοκεφεη κα μμιοκζεί μιυθιενμξ,  εάκ 

μμιοκζεί έκα απυ  ηα μέιε ημο. Η ζομπενηθμνά πνμξ ηα κμζενά 
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μέιε ηεξ θμηκςκίαξ είκαη απάκζνςπε. Με αοηήκ ηεκ θαηαθιείδα, 

ζηεκ μπμία μ ζμθηζηήξ εθδίδεη ηεκ εηομεγμνία ημο γηα ηεκ 

αμείιηθηε ηημςνία ηςκ κμζενχκ μειχκ ηεξ θμηκςκίαξ, ηειεηχκεη μ 

μφζμξ ημο Πνςηαγυνα, γηα κα αθμιμοζήζεη ημ επημφζημ (ιμγηθή 

δηενεφκεζε ηςκ δεδμμέκςκ) θαη ηα ζπεηηθά ζομπενάζμαηα .  

   

Η δηδαζθαιία ηεξ ανεηήξ, με βάζε ημ μεηαθναζμέκμ απυζπαζμα, 

είκαη δοκαηή θαη ζε ηδηςηηθυ θαη δεμυζημ επίπεδμ. 

 Οη άλημη άκηνεξ μαζαίκμοκ  ζηα παηδηά ημοξ« εκχ υμςξ είκαη ημ 

πνάγμα αοηυ δηδαθηυ…αοημί δηδάζθμοκ ζηα παηδηά …δεκ πνυθεηηαη 

κα επηθένεη ςξ πμηκή ημ ζάκαημ»  υια ηα άιια ηςκ μπμίςκ  ε 

άγκμηα δεκ επηθένεη ηεκ πμηκή ημο ζακάημο Ο ζοιιμγηζμυξ είκαη εθ 

ημο ειάζζμκμξ πνμξ ημ μείδμκ, ζφμθςκα με ημκ μπμίμ αθμφ μη 

άλημη άκζνςπμη δηδάζθμοκ ζηα παηδηά ημοξ ηα ιηγυηενμ ζπμοδαία , 

ζα δηδάζθμοκ μπςζδήπμηε θαη ηα πενηζζυηενμ ζπμοδαία. Τμ 

ενχηεμα έπεη ηεκ μμνθή : 

 ακ μη γμκείξ δηδάζθμοκ ζηα παηδηά ημοξ υια εθείκα, ε άγκμηα 

ηςκ μπμίςκ δεκ ζοκεπάγεηαη ημ ζάκαημ, είκαη δοκαηυ κα με 

δηδάζθμοκ ηεκ ανεηή, ε άγκμηα ηεξ μπμίαξ ζοκεπάγεηαη ημ 

ζάκαημ ;  

Καη  ακ παναμειμφκ κα ημοξ δηδάλμοκ ηεκ ανεηή πμο είκαη ημ 

βαζηθυηενμ θαη πμο ε άγκμηά ηεξ επηθένεη πμηκέξ (ζάκαημ, ελμνία, 

δήμεοζε πενημοζίαξ) ηυηε είκαη δοκαηυ κα μεκ ηε δηδάζθμοκ θαη κα 

μεκ θνμκηίδμοκ γηα αοηή με θάζε δοκαηή επημέιεηα ;  

Οη ελμκηςηηθέξ ηημςνίεξ πμο επηβάιιμκηακ γηα πμιηηηθά θονίςξ 

αδηθήμαηα ήηακ : ζακάηςζε, ελμνία, αθαίνεζε ηςκ πμιηηηθχκ 
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δηθαηςμάηςκ (αηημία), δήμεοζε ηεξ πενημοζίαξ, θαηεδάθηζε ημο 

ζπηηημφ.  Η θνάζε ζοκμιηθή θαηαζηνμθή ημο μίθμο ημοξ δειχκεη 

ημκ λενηδςμυ, ημ λεζεμειίςμα μηαξ γεκηάξ πμο είκαη ημ 

απμηέιεζμα μηαξ βανηάξ ηημςνίαξ, ηδίςξ ηεκ ελμνία εθ’ υνμο δςήξ 

μηαξ μιυθιενεξ μηθμγέκεηαξ. Ο Πνςηαγυναξ θιείκμκηαξ «αοηή δε 

ηε δηδάζθμοκ θαη δεκ ηε θνμκηίδμοκ με θάζε δοκαηή επημέιεηα;» 

εθθνάδεη εηνςκηθή έθπιελε, δεδμμέκμο υηη θαζέκαξ πνμθακχξ 

πηζηεφεη υηη ζομβαίκεη ημ ακηίζεημ. 

 

Β.4. α. Σςζηυ 

β. Λάζμξ 

γ. Λάζμξ 

δ. Σςζηυ 

ε. Λάζμξ 

  

Β.5. ιμπαγυξ:αγμκηα 

αγαιιίαζηξ: αγάιμαηα 

ζνέρηξ: ηνμθάξ 

βαζμίξ: βςμμφξ 

άθηληξ: ηθακή 

μπονυξ: μεηεπεηκ 

δηάδεμα:οπμδέζεηξ 
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κεμγκυξ: γέκμηκημ 

μιέζνημξ:απχιιοκημ 

δεηζηδαίμςκ: δεηζαξ 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΝΩΣΟ 

Γ1. Οη καοηηθέξ εθζηναηείεξ ηςκ Ειιήκςκ ήηακ ηέημημο είδμοξ 

(είπακ έηζη), θαη μη παιηέξ θαη αοηέξ πμο έγηκακ μεηέπεηηα. Όμςξ, 

υζμη αθμζηχζεθακ ζε ηέημημο είδμοξ οπμζέζεηξ απέθηεζακ πάνα 

πμιφ μεγάιε δφκαμε θαη απυ πνεμαηηθά έζμδα θαη ελαηηίαξ ηεξ 

ελμοζίαξ ζε άιιμοξ. Αθμφ ιμηπυκ έπιεακ πνμξ ηα κεζηά ηα 

θαηέζηνεθακ θαη θονίςξ υζα δεκ είπακ ζογθνμηεμέκε πχνα. Σηεκ 

λενά πυιεμμξ, απυ ημκ μπμίμ ελαζθάιηδακ δφκαμε θαη θάπμημη 

(άιιμη), θακείξ δεκ έγηκε. Όιμη δηελάγμκηακ, θαη υζμη έγηκακ, με 

ημκ θαζέκα απυ ημοξ γεηημκηθμφξ ιαμφξ θαη μη Έιιεκεξ δεκ έθακακ 

θαζυιμο επεθηαηηθέξ εθζηναηείεξ  μαθνηά απυ ηηξ δηθέξ ημοξ 

πυιεηξ με ζθμπυ ηεκ θαηαζηνμθή άιιςκ. Δηυηη δεκ οπήνλακ ςξ 

οπήθμμη πμιφ ηζπονχκ πυιεςκ, μφηε πάιη μη ίδημη έθακακ θμηκέξ 

εθζηναηείεξ επί ίζμηξ υνμηξ. 

Γ2.  
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 ἔζηαη 

 ιάηημζη 

 πνυζπςμεκ 

 πηπιεῖηε 

 θαηεζηνάθζς 

 μάια 

 δηανθέξ 

 θδήμμηξ 

 μὐδεμηᾶξ 

 λειζεῖκ 

 

Γ3. α ) 

 οπμθείμεκμ νήμαημξ (ἦκ) , αηηηθή ζφκηαλε 

 ακηηθείμεκμ ηεξ μεημπήξ πνμζζπυκηεξ 

 γεκηθή ακηηθεημεκηθή ζημ ἀνπῇ 

 εμπνυζεημξ πνμζδημνηζμυξ ημο ζθμπμφ ζηε νεμαηηθή θνάζε 

ηεξ πνυηαζεξ 

 επηννεμαηηθυ θαηεγμνμφμεκμ ημο ηνυπμο μέζς ημο νήμαημξ 

ζημ οπμθείμεκμ 

 

β) 

 άπακηεξ γηγκχζθμοζη ηζπφκ δε πενηπμηήζαζζαη υμςξ 

μοθ ειαπίζηεκ ημοξ πνμζζπυκηαξ αοημηξ. 

 άπακηεξ γηγκχζθμοζη υηη  ηζπφκ δε πενηεπμηήζακημ 

υμςξ μοθ ειαπίζηεκ μη πνμζζπυκηεξ αοημηξ. 

 άπακηεξ γηγκχζθμοζη  ημοξ πνμζζπυκηαξ αοημίξ ηζπφκ 

δε πενηπμηεζαμέκμοξ υμςξ μοθ ειαπίζηεκ. 


