ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ
Ἅηε δὴ νὖλ νὐ πάλπ ηη ζνθὸο ὢλ ὁ Ἐπηκεζεὺο ἔιαζελ αὑηὸλ θαηαλαιώζαο ηὰο δπλάκεηο
εἰο ηὰ ἄινγα· ινηπὸλ δὴ ἀθόζκεηνλ ἔηη αὐηῷ ἦλ ηὸ ἀλζξώπσλ γέλνο, θαὶ ἠπόξεη ὅηη
ρξήζαηην. Ἀπνξνῦληη δὲ αὐηῷ ἔξρεηαη Πξνκεζεὺο ἐπηζθεςόκελνο ηὴλ λνκήλ, θαὶ ὁξᾷ ηὰ
κὲλ ἄιια δῷα ἐκκειῶο πάλησλ ἔρνληα, ηὸλ δὲ ἄλζξσπνλ γπκλόλ ηε θαὶ ἀλππόδεηνλ θαὶ
ἄζηξσηνλ θαὶ ἄνπινλ· ἤδε δὲ θαὶ ἡ εἱκαξκέλε ἡκέξα παξῆλ, ἐλ ᾗ ἔδεη θαὶ ἄλζξσπνλ
ἐμηέλαη ἐθ γῆο εἰο θῶο. Ἀπνξίᾳ νὖλ ζρόκελνο ὁ Πξνκεζεὺο ἥληηλα ζσηεξίαλ ηῷ ἀλζξώπῳ
εὕξνη, θιέπηεη Ἡθαίζηνπ θαὶ Ἀζελᾶο ηὴλ ἔληερλνλ ζνθίαλ ζὺλ ππξί ―ἀκήραλνλ γὰξ ἦλ
ἄλεπ ππξὸο αὐηὴλ θηεηήλ ηῳ ἢ ρξεζίκελ γελέζζαη― θαὶ νὕησ δὴ δσξεῖηαη ἀλζξώπῳ. Τὴλ
κὲλ νὖλ πεξὶ ηὸλ βίνλ ζνθίαλ ἄλζξσπνο ηαύηῃ ἔζρελ, ηὴλ δὲ πνιηηηθὴλ νὐθ εἶρελ· ἦλ γὰξ
παξὰ ηῷ Γηί. Τῷ δὲ Πξνκεζεῖ εἰο κὲλ ηὴλ ἀθξόπνιηλ ηὴλ ηνῦ Γηὸο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη
εἰζειζεῖλ ―πξὸο δὲ θαὶ αἱ Γηὸο θπιαθαὶ θνβεξαὶ ἦζαλ― εἰο δὲ ηὸ ηῆο Ἀζελᾶο θαὶ
Ἡθαίζηνπ νἴθεκα ηὸ θνηλόλ, ἐλ ᾧ ἐθηινηερλείηελ, ιαζὼλ εἰζέξρεηαη, θαὶ θιέςαο ηήλ ηε
ἔκππξνλ ηέρλελ ηὴλ ηνῦ Ἡθαίζηνπ θαὶ ηὴλ ἄιιελ ηὴλ ηῆο Ἀζελᾶο δίδσζηλ ἀλζξώπῳ, θαὶ ἐθ
ηνύηνπ εὐπνξία κὲλ ἀλζξώπῳ ηνῦ βίνπ γίγλεηαη, Πξνκεζέα δὲ δη’ Ἐπηκεζέα ὕζηεξνλ, ᾗπεξ
ιέγεηαη, θινπῆο δίθε κεηῆιζελ.
Πιάησλνο « Πξσηαγόξαο 321Β6 – 322Α»
Θέμα Α
Α.1 Να θαηαγξάςεηε ηνπο ιόγνπο πνπ ν Δπηκεζέαο ραξαθηεξίδεηαη « νὐ πάλπ ηη ζνθόο»
(Μνλάδεο 5)
Α.2 Να ραξαθηεξίζεηε σο Σσζηέο (Σ) ή Λάζνο (Λ) ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, ζύκθσλα κε
ην δηδαγκέλν θείκελν.
i.
Σηε θξάζε « εἱκαξκέλε ἡκέξα» θαίλεηαη πσο πιεζηάδεη γηα ηελ αλζξώπηλε
εμέιημε έλαο θαηλνύξηνο θύθινο πνπ ππαγνξεύεηαη από ηελ πίεζε ηεο
αλάγθεο.
ii.
Μέζσ ηεο αληίζεζεο «ἐθ γῆο εἰο θῶο» δηαθαίλεηαη ε απαηζηόδνμε πξννπηηθή
ηεο ζπλέρηζεο ηεο αλζξώπηλεο βηνινγηθήο θαησηεξόηεηαο.
iii.
Ο άλζξσπνο απέθηεζε «ηὴλ πεξί ηὸλ βίνλ ζνθίαλ» κόλν κέζσ ηεο
«ἐληέρλνπ ζνθίαο».
iv.
Ο Πξνκεζέαο δελ πξνζπάζεζε λα θιέςεη ηελ πνιηηηθή ηέρλε από ηνλ Γία,
επεηδή ηνλ θόβηζε ε ηξνκεξή θξνπξά ηνπ βαζηιηά ησλ ζεώλ.
v.
Με ηε θξάζε « δη’ Ἐπηκεζέα» ηνλίδεηαη ν πξαγκαηηθόο αίηηνο ηεο θαηαδίθεο
ηνπ Πξνκεζέα.
(Μνλάδεο 5)

Θέμα Β
Β.1 Να ζρνιηάζεηε εξκελεπηηθά ηε θξάζε « ηὴλ ἔληερλνλ ζνθίαλ ζὺλ ππξί»
(Μνλάδεο 10)
Β. 2 Να θαηαγξάςεηε ηνπο ιόγνπο πνπ ε πνιηηηθή ηέρλε ηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζηε
δηθαηνδνζία ηνπ Γία.
(Μνλάδεο 10)
Θέμα Γ
Αθνύ κειεηήζεηε ηόζν ην πξσηόηππν θείκελν όζν θαη ην παξαθάησ απόζπαζκα από ηνλ
ιόγν «Πεξί άληηδόζεσο» ηνπ Ιζνθξάηε, λα εληνπίζεηε ηελ εηδνπνηό δηαθνξά ηνπ
αλζξώπνπ ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα έκβηα όληα θαη λα θαηαδείμεηε κε πνηνλ ηξόπν απηή
ζπληέιεζε ηόζν ζηελ θαηάθηεζε ηεο «ἐληέρλνπ ζνθίαο ζὺλ ππξί» , όζν θαη ζηελ επίηεπμε
άιισλ θαηνξζσκάησλ εθ κέξνπο ηνπ αλζξώπνπ.
« Ωο πξνο ηα ππόινηπα εθόδηα πνπ δηαζέηνπκε θαζόινπ δε δηαθνξνπνηνύκαζηε από ηα
δώα άιια ηπραίλεη λα είκαζηε θαηώηεξνη από πνιιά θαη ζηελ ηαρύηεηα θαη ζηελ δύλακε θαη
ζηα ππόινηπα πξνζόληα. Τε ζηηγκή, όκσο, πνπ γελλήζεθε κέζα καο ε αλάγθε λα πείζνπκε
ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα ζπλελλννύκαζηε κεηαμύ καο γηα όζα ηπρόλ επηζπκνύκε, όρη κόλν
απαιιαγήθακε από ην λα δνύκε ζαλ ζεξία αιιά θαη , αθνύ ζπγθεληξσζήθακε, ηδξύζακε
θνηλσλίεο θαη ζεζπίζακε λόκνπο θαη αλαθαιύςακε ηέρλεο θαη ε ινγηθή ζθέςε είλαη απηή
πνπ καο βνήζεζε λα πινπνηήζνπκε ζρεδόλ ηα πάληα όζα εκείο έρνπκε κεραλεπηεί».
(Μνλάδεο 10)

Θέμα Γ
Γ.1 ηδέα, εμνπζία, αγελήο, αλέθδνην, άηερλνο ,έλδεηα, ελίνρνο, θαηάζθνπνο, δηέιεπζε,
ιήζαξγνο : Να θαηαγξάςεηε κέζα από ην αξραηνειιεληθό θείκελν ηε ζσζηή ιέμε κε ηελ
νπνία ζρεηίδεηαη εηπκνινγηθά θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο.
(Μνλάδεο 10)

Γ. 2 Να αληηζηνηρίζεηε θάζε γξάκκα ηεο ζηήιεο Α κε ηνλ ζσζηό αξηζκό ηεο ζηήιεο Β.
Πέληε ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β πεξηζζεύνπλ.

ηήλη Α

ηήλη Β

α. Μέιεηνο

1. Γηαιεθηηθή

β. Πιάησλ

2. Καηεγνξήζεθε γηα αζέβεηα

γ. Αλαμαγόξαο

3. Οηθνδεζπόηεο ηνπ δηαιόγνπ «Πξσηαγόξαο»

δ. Πξσηαγόξαο

4. Πινύζηνο βπξζνδέςεο

ε. Πξόδηθνο

5. Γηάιεμε
6. Μαληαθόο κε ηνπο νξηζκνύο ησλ ελλνηώλ
7. Μεγαιόζηνκνο θαη ξεηνξηθόο
8. Πνηεηήο
9. Καηαδηθάζηεθε γηα αζεΐα
10. Αζπάζηεθε ηνλ «Ππζαγνξηζκό»

(Μνλάδεο 10)
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