
 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010  Γνωστό: Α. Αφανίζονταν, λοιπόν, από τα θηρία εξαιτίας του ότι ήταν πιο αδύνατοι απ' αυτά' σε κάθε περίπτωση και οι τεχνικές γνώσεις για την ανεύρεση της τροφής τους βοηθούσαν ικανοποιητικά, για τον πόλεµο όµως ενάντια στα θηρία ήταν ανεπαρκείς - γιατί δεν είχαν ακόµη την τέχνη για την οργάνωση µιας πολιτείας, της οποίας µέρος (είναι) η πολεµική τέχνη' επιθυµούσαν, λοιπόν, να συγκεντρώνονται και να εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους χτίζοντας πόλεις όσες φορές, λοιπόν, συγκεντρώνονταν, αδικούσαν ο ένας τον άλλο, επειδή δεν είχαν την πολιτική τέχνη, ώστε πάλι διασκορπισµένοι 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 υπάρξει αρµονία στις πόλεις και συνεκτικοί δεσµοί φιλίας. Ρωτά, λοιπόν, ο Ερµής το Δία, µε ποιο τρόπο, λοιπόν, να δώσει στους ανθρώπους τη δικαιοσύνη και το σεβασµό (στους άγραφους νόµους) .  «Ποιο από τα δύο όπως έχουν κατανεµηθεί οι τεχνικές γνώσεις, έτσι να µοιράσω και αυτές; Κι (αυτές) έχουν µοιραστεί ως εξής˙ ένας που κατέχει την ιατρική είναι αρκετός για πολλούς απλούς πολίτες και οι άλλοι τεχνίτες˙ µε τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, να καταστήσω µέσα στους ανθρώπους τη δικαιοσύνη και το σεβασµό ή να τις µοιράσω σε όλους; «Σε όλους», είπε ο Δίας, «και να έχουν µερίδιο όλοι˙ γιατί δεν θα ήταν δυνατό να υπάρχουν πόλεις, αν έχουν µερίδιο σ' αυτές λίγοι όπως ακριβώς σε άλλες τέχνες˙ και µάλιστα να θεσπίσεις νόµο εκ µέρους µου, να φονεύουν αυτόν που δεν µπορεί να µετέχει στο σεβασµό και στη δικαιοσύνη, σαν αρρώστια της πόλης.»  Β.1 Η φωτιά αποτελεί το θεϊκό µερίδιο που είχαν την τύχη χάρη στην παρέµβαση του Προµηθέα, να λάβουν οι άνθρωποι. Είναι θεϊκό γιατί το κατείχαν τότε µόνο οι θεοί, είναι θεϊκό γιατί το απέκτησαν οι άνθρωποι µε θεϊκή παρέµβαση του Προµηθέα, είναι επίσης θεϊκό γιατί επιτρέποντας στον άνθρωπο να αναπτύξει πολιτισµό, του επέτρεψε κατά συνέπεια να αναγνωρίσει την ύπαρξη των θεών. Η πρώτη και άµεση συνέπεια του δώρου της φωτιάς, σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα, είναι ακριβώς η εµφάνιση της θρησκείας. Η έννοια της φωτιάς ως δυναµογόνου φυσικού στοιχείου αναπτύσσεται στη φιλοσοφία του Ηρακλείτου 



(<<ἀείζωον πῦρ>>). Η µεταµορφωτική δύναµη αυτού του στοιχείου της φύσης δεν µπορούσε παρά να εκληφθεί ως αποκλειστικό κτήµα των θεών και ένα από τα µυστικά της δύναµής τους.  Β.2 .  Από φόβο µήπως εξαφανιστεί εντελώς το ανθρώπινο γένος, ο Δίας (κατά το µύθο) στέλνει τον Ερµή να φέρει στους ανθρώπους δυο ηθικές αρετές, που ήταν η αιδώς και η δίκη. Η αιδώς αποτελεί  το συναίσθηµα της ντροπής που νιώθει ο κοινωνικός άνθρωπος για κάθε  πράξη που δε συµφωνεί µε τις καθιερωµένες κοινωνικές αντιλήψεις. Κατά τον Cuthrie, η αΙδώς «είναι µια περίπλοκη ιδιότητα, που σε γενικές γραµµές συνδυάζει τα αισθήµατα της ντροπής, της σεµνότητας και του σεβασµού προς τους άλλους». Η Δίκη  είναι το συναίσθηµα της δικαιοσύνης, η έµφυτη αντίληψη για το δίκαιο, ο σεβασµός των δικαιωµάτων των συνανθρώπων µας και οι ενέργειες για την αποκατάστασή τους. Κατά τον Πρωταγόρα, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις  της πολιτικής τέχνης, που µε τη σειρά της είναι η απαραίτητη προϋπόθεση της επιβίωσης του ανθρώπινου γένους και  συγχρόνως της εξέλιξης του πολιτισµού, γιατί η «αιδώς» ,  καλλιεργεί την ηθική και κοινωνική συνείδηση, την ηθικότητα, τη σωφροσύνη, το σεβασµό των άγραφων νόµων και τον αυτοσεβασµό, ενώ  µε τη «δίκη» εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων δικαίου, περιορίζεται ο ατοµικισµός, κατοχυρώνεται το δίκαιο, το ορθό, το νόµιµο. Και µε  τις δύο αυτές αρετές διασφαλίζεται η κοινωνική αρµονία, καθώς εξασφαλίζεται η τάξη («κόσµοι») στην πόλη και δηµιουργούνται δεσµοί που οδηγούν στη φιλία (δεσµοί συναγωγοί φιλίας).  Περιορίζονται οι βίαιες πράξεις, καθώς οι ενστικτώδεις τάσεις χαλιναγωγούνται και αποτρέπονται οι αυθαιρεσίες. Επιτυγχάνεται η συνειδητή υπακοή στους νόµους, θεµελιώνεται ο οµαλός πολιτικός βίος και κατοχυρώνεται ο δηµοκρατικό πολίτευµα, που δεν µπορεί να επιβιώσει χωρίς τον αµοιβαίο σεβασµό και τη δικαιοσύνη. Γίνεται, εποµένως, φανερό πως ό,τι συνθέτει και στηρίζει τον πολιτισµό (π.χ. κοινωνική αρµονία και συνοχή, ευνοµία, δηµοκρατία) στηρίζεται στα δύο αυτά θεϊκά δώρα. Για να τονιστεί λοιπόν η σηµασία  των δύο αυτών αρετών, ο µύθος καταλήγει στην παροµοίωση της «νόσου» της πόλεως και στην αναγκαιότητα της εξόντωσης όσων δεν έχουν ηθική συστολή και  αίσθηµα δικαίου.    Β.3.  σελ.57 ,  Ο Σωκράτης δεν διατάζει να ειρωνευτεί και να υπονοµεύσει µε κάθε τρόπο τη δεύτερη σοφιστική µέθοδο, τη διάλεξη. Ισχυρίζεται…σκοπός της είναι η αναζήτηση της αλήθειας.  Β.4  ηὕρετο        εύρηµα, εφεύρεση        σκεδαννύµενοι     διασκέδαση 



       ἀπόλοιτο       όλεθρος, πανωλεθρία        ἄγοντα       αγωγή, στρατηγός        δοίη          έκδοση, δώρο        νενέµηνται       απονοµή, νόµος,        θῶ         θεσµός, θήκη, θέµα        ἴωσιν        έλευση, ερχοµός        ἀνέχονται        σχέση, κατοχή        πόλεις       πολίτης, πολίτευµα                                    



Άγνωστο:  Α. Μετάφραση Αρµόζει σ’ όλους εσάς, άνδρες δικαστές, να τιµωρείτε για τους άνδρες που πέθαναν ωφελώντας τους πολίτες της πόλης σας, αρµόζει και σε µένα όχι λιγότερο˙ γιατί ήταν ο Διονυσόδωρος κουνιάδος µου και εξάδελφός (µου). Τυχαίνει λοιπόν να νιώθω κι εγώ την ίδια έχθρα µε εσάς εναντίον αυτού εδώ του Αγόρατου˙ γιατί αυτός έκανε τέτοια πράγµατα για τα οποία τώρα έγινε φυσικά µισητός από εµένα τώρα δα και από εσάς, αν θέλει ο θεός, δίκαια να τιµωρηθεί. Πράγµατι το Διονυσόδωρο, τον κουνιάδο µου, και πολλούς άλλους, των οποίων τα ονόµατα θα ακούσετε, οι οποίοι ήταν άνδρες ευεργέτες για το σύνολο της πόλης σας, την περίοδο των τριάκοντα (τους) σκότωσε, µηνύοντάς τους. Αφού έκανε αυτά ζηµίωσε πολύ εµένα στην ιδιωτική ζωή και τον καθένα από τους συγγενείς (µου), ενώ ολόκληρη την πόλη από την άλλη την έβλαψε πολύ, όπως εγώ νοµίζω, αφού τη στέρησε από τέτοιους άνδρες.  Β1.   οἵ  τοιαῦτα  ὑµεῖς ὧν  τοιούτων  ὑµῶν οἷς  τοιούτοις  ὑµῖν οὕς  τοιαῦτα  ὑµᾶς             -                    -                       -   Β2.    β’ ενικό:    τιµώρει  ἀπόθανε  γενοῦ       β’ πληθυντικό:  τιµωρεῖτε  ἀποθάνετε  γένεσθε  Β3.   τυγχάνει  ἀκούετε  ἐτύγχανε  ἠκούετε  τεύξεται  ἀκούσεσθε  ἔτυχε  ἠκούσατε  τετύχηκε  ἀκηκόατε  ἐτετυχήκει  ἠκηκόετε   Γ1.   προσήκει:   Υ: τιµωρεῖν  προσήκει:   Υ: ενν. τιµωρεῖν  τιµωρεῖν:   Υ: ὑµᾶς (προκύπτει από τη δοτική προσωπική:  ὑµῖν)   ἀπέθανον:  Υ: οἵ  ὄντες:   Υ: οἵ  ἦν:    Υ: Διονυσόδωρος  τυγχάνει:    Υ: ἡ ἔχθρα  ὑπάρχουσα:  Υ: ἡ ἔχθρα    



Γ2.   τόν κηδεστήν      παράθεση στο «Διονυσόδωρον» ἐπί τόν τριάκοντα     εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός  του χρόνου, από το «ἀπέκτεινε» γενόµενος       επιρρηµατική χρονική µτχ, Υ: ενν. οὗτος  (δηλ. Ἀγόρατος),  συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος µεγάλα       σύστοιχο αντικείµενο στο ρήµα «ἐζηµίωσε» ἀνδρῶν       έµµεσο αντικείµενο στη µτχ «ἀποστερήσας» 


