
 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 

 

Α. ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

ΘΕΜΑ Α 

Α1 

α.   

1. ΣΩΣΤΟ ,  “πολιτικὴν γὰρ τέχνην ... μέρος πολεμική” 

2. ΣΩΣΤΟ,  “Ζεὺς οὖν ... μὴ ἀπόλοιτο πᾶν” 

3. ΛΑΘΟΣ ,  “εἷς ἔχων ... δημιουργοί” 

 

β. 

1. Η αντωνυμία “αὐτῶν” αναφέρεται στη λέξη “θηρίων”. 

2. Το επίρρημα “οὕτω” αναφέρεται στη φράση “ὡς αἱ τέχναι 

νενέμηνται”. 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Ο Δίας για να διασφαλίσει την προοπτική επιβίωσης των ανθρώπων 

που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο αφανισμού, αποφασίζει να τους προσφέρει 

την αἰδῶ  την δίκην τα βασικά συστατικά της πολιτικής αρετής. Πιο 

συγκεκριμένα, η αἰδὼς είναι το συναίσθημα της ντροπής που νιώθει ο 

κοινωνικοποιημένος άνθρωπος για κάθε πράξη που δε συμφωνεί με τις 

καθιερωμένες κοινωνικές αντιλήψεις, αλλά και η αγανάκτηση που συχνά 

εκδηλώνεται με αποδοκιμασία για όποιον ενεργεί αντικοινωνικά. Το 

συναίσθημα αυτό λειτουργεί και ως κίνητρο για την επιτέλεση του χρέους 

και του καθήκοντος που επιβάλλει η κοινωνία στα μέλη της, αφού έτσι 

αποφεύγεται η αγανάκτηση και η αποδοκιμασία των άλλων. Η αἰδώς 

επομένως είναι το αίσθημα σεβασμού ενός μέλους της κοινότητας έναντι 

των υπολοίπων, όλες οι ηθικές αναστολές και φόβοι που προφυλάσσουν 

τον άνθρωπο από αντικοινωνική συμπεριφορά (με άλλα λόγια: ο 



αυτοσεβασμός, η ντροπή που νιώθει ο άνθρωπος όταν έχει προβεί σε 

τέτοια συμπεριφορά). Σε ένα λεξικό με τον τίτλο Ὅροι, το οποίο ανάγεται 

στην πλατωνική Ακαδημία, η αἰδώς ορίζεται ως «εκούσια υποχώρηση από 

απερίσκεπτη συμπεριφορά, σύμφωνα με το δίκαιο και αυτό που φαίνεται 

καλύτερο· εκούσια κατανόηση του καλύτερου· προσοχή για αποφυγή της 

δικαιολογημένης επίκρισης». Από την άλλη στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα η λέξη δίκη δεν χρησιμοποιείται με τη σημασία της 

δικαστικής διαδικασίας. Βρίσκεται κοντά στην αρχική της σημασία· δίκη: 

το ορθό, το δίκαιο. Κατά προέκταση, η δίκη δηλώνει εδώ την έμφυτη 

αντίληψη για το σωστό, το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Η δίκη επομένως 

είναι το συναίσθημα της δικαιοσύνης, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των 

συνανθρώπων μας και οι ενέργειες για την αποκατάσταση αυτών των 

δικαιωμάτων, όταν καταστρατηγούνται βάναυσα από κάποιον. Και τα 

δύο αυτά συναισθήματα κρίνονται απαραίτητα για κάθε πολίτη και 

συνιστούν μέρος της πολιτικής αρετής, όπως θα φανεί στη συνέχεια του 

διαλόγου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το δίπολο των αρετών αἰδὼς καὶ 

δίκη ισοδυναμεί με την σωφροσύνη και την δικαιοσύνη, το οποίο 

χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας στο επιμύθιο του λόγου του.  

Τόσο η αιδώς όσο και η δίκη λειτουργούν συμπληρωματικά , αφού χάρη σε 

αυτές επιτυγχάνονται η σύμπνοια και η ομόνοια των πολιτών (φιλίας 

συναγωγοί), ώστε να συμβιώνουν αρμονικά. Σε ατομικό επίπεδο 

διασφαλίζουν την υπευθυνότητα, την εντιμότητα, τη μετριοπάθεια, την 

αξιοπρέπεια, την κοινωνική συνείδηση. Σε κοινωνικό επίπεδο 

σφυρηλατούν τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση, την ισότητα 

και την ισονομία, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία , τη συναδέλφωση και 

την ομόνοια. Χάρη σε αυτές τις δύο αρετές μπορούν πλέον οι άνθρωποι να 

προαγάγουν την πολιτική και κοινωνική οργάνωση και να εξασφαλίσουν 

την επιβίωσή τους. Επομένως στη φράση ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ 

δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί καταδεικνύει την αξία των δώρων του Δία , 

αφού χάρη σε αυτά αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις φιλίας 

και συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού και έτσι θα 

εξασφαλισθεί η αρμονική συμβίωση μέσα στην πόλη. Από τη μια πλευρά, 

η αιδώς κατευθύνει τους πολίτες σε ευπρεπή συμπεριφορά, σε σεβασμό 

των ηθικών κανόνων (πόλεων κόσμοι), ενώ η δίκη συντελεί στην τήρηση 

των περιορισμών (πόλεων δεσμοί) που επιβάλλονται στη συμπεριφορά 

των πολιτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και 

αρμονία. Η αἰδὼς και η δίκη (ο αμοιβαίος σεβασμός και η δικαιοσύνη) 

δόθηκαν στους ανθρώπους ως έννοιες, δηλ. ως πρότυπα που έπρεπε να 

κατακτηθούν από τους ανθρώπους με τη λογική τους και με προσωπικό 

αγώνα. Όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν σε βάθος τις έννοιες αυτές και είναι 

σε θέση να τις πραγματώσουν στις μεταξύ τους σχέσεις, τότε και η 

οργάνωση της πολιτείας στηρίζεται σε αυτές. Μια πολιτεία, όταν 

θεμελιώνει την οργάνωση και τη λειτουργία της στην αἰδῶ και 



τη δίκη είναι, βέβαια, δημοκρατική. Ο αλληλοσεβασμός και το αίσθημα 

δικαιοσύνης που διέπει τις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και με την 

πολιτεία εδραιώνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και εξασφαλίζουν 

ισορροπία σε αυτές τις σχέσεις. Τότε, και υπό αυτές τις προϋποθέσεις, 

αναπτύσσονται φιλικοί δεσμοί μεταξύ των πολιτών και των πολιτών με 

το κράτος. 

 

 
Β2.  Ο μύθος του Πρωταγόρα ολοκληρώνεται με την αυστηρή εντολή του 

Δία να τιμωρείται με θάνατο αυτός που δεν μετέχει στην  αἰδῶ και 

τη δίκη. Οι γλωσσικές επιλογές με τις οποίες παρουσιάζεται η εντολή του 

Δία είναι οι εξής: 

 Η εναλλαγή ευθέος και πλαγίου λόγου στο σημείο: 

«Ἐπὶ πάντας», ἔφη ὁ Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων» 

 Η βραχυλογία «ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν (ὀλίγοι μετέχουσιν)» 

 Η παρομοίωση/μεταφορά  ὡς νόσον πόλεως 

 Η χρήση των προστακτικών «μετεχόντων» και «θες» με την οποία 

δηλώνεται με εμφατικό τρόπο η προσταγή του Δία. 

 Η επανάληψη των τύπων μετεχόντων, μετέχοιεν, μετέχειν και των 

τύπων πάντας, πάντες που υπογραμμίζουν αντίστοιχα την 

αναγκαιότητα και την καθολικότητα συμμετοχής στην πολιτική 

αρετή, ώστε να εξασφαλιστεί η αρμονική κοινωνική συμβίωση, 

καθώς και η επανάληψη των λέξεων πόλεις και πόλεως. 

 Η αντίθεση πάντες- ολίγοι 

 

 

Επομένως, στον διάλογο αυτό ο Δίας καθιστά σαφές ότι θεωρεί 

απαραίτητη την καθολικότητα των αξιών της αιδούς και της δίκης για 

τους ανθρώπους, με την αιτιολόγηση/ επιχείρημα ότι η κοινωνία δεν 

μπορεί να συγκροτηθεί πολιτικά, αν οι βασικές ιδιότητες που 

θεμελιώνουν την πολιτική συγκρότηση δεν είναι κοινές σε όλα τα μέλη 

της. Στην πολιτική αρετή (την οποία ο άνθρωπος κατακτά με την αιδώ και 

τη δίκη) πρέπει να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, γιατί μόνο 

έτσι μπορούν να συγκροτηθούν οργανωμένες και βιώσιμες κοινωνίες. Η 

αιδώς και η δίκη λειτουργούν ως συνεκτική δύναμη της κοινωνίας και η 

απουσία τους συνεπάγεται τη διάλυσή της. Ο Δίας, λοιπόν, επιβάλλει 

αυστηρά την ανάγκη της καθολικότητας της πολιτικής αρετής και 

μάλιστα με την ποινή του θανάτου δηλώνοντας έτσι την πολύ μεγάλη 

σημασία που δίνει στις αξίες της αιδούς και της δίκης για τη συγκρότηση 

και τη διατήρηση της πολιτείας. Η σημασία μάλιστα και η αυστηρότητα 

του νόμου του Δία τονίζεται από την επιβολή θανατικής ποινής («κτείνειν 

ὡς νόσον πόλεως») σε όποιον δεν συμμορφώνεται στις εντολές του, 



καθώς υποδηλώνει ότι αποτελεί κίνδυνο γι' αυτή και πρέπει να 

θανατωθεί για να διαφυλαχθεί η τάξη και η ισορροπία του συνόλου. Ο 

Δίας ζητάει το απόλυτο και το απαιτεί με αμείλικτη σκληρότητα. 

Επιπλέον η επιβολή της ποινής του θανάτου από τον Δία, και συνεπώς η 

αδυναμία του να εξασφαλίσει την καθολικότητα τους, δείχνει ότι οι αξίες 

της αιδούς και της δίκης δεν είναι έμφυτες, γιατί δεν αποτελούσαν 

γνώρισμα της αρχικής ανθρώπινης φύσης και ότι ο σκληρός νόμος που τις 

επιβάλλει είναι «έργο του χρόνου, της πικρής πείρας και της ανάγκης». 

Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες διαμορφώνουν κοινωνικοπολιτική 

συνείδηση και αναδεικνύονται υπεύθυνοι για τη χρηστή διοίκηση, αφού 

αυτή εξαρτάται από το δικαίωμά τους να έχουν βαρύνουσα άποψη για τη 

διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων. 

 

Β3 

1. ΛΑΘΟΣ 

2. ΛΑΘΟΣ 

3. ΣΩΣΤΟ 

4. ΣΩΣΤΟ 

5. ΛΑΘΟΣ 

 

Β4 

α.      1 --> ε 

         2 --> γ 

         3 --> στ 

         4 --> ζ 

         5 --> η 

         6 --> α 

 

β. “διεφθείροντο” : Ο Σωκράτης κατηγορήθηκε ότε διέφθειρε τους νέους. 

 

    “δημιουργοί” :     Οι δημιουργοί της νέας ταινίας που θα γυριστεί στη 

Θεσσαλονίκη είναι πασίγνωστοι. 

 

Β5 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Στον Γοργία του Πλάτωνα ο Καλλικλής εξετάζει τους νόμους της 

κοινωνίας, τους νόμους δηλαδή που δημιούργησαν οι άνθρωποι, σε 

αντιδιαστολή με τους νόμους της φύσης και το τι θεωρείται δίκαιο σε 

αυτήν. Εκφράζει λοιπόν την άποψη πως οι θετοί νόμοι της κοινωνίας είναι 

προϊόν των πολλών  και αδύνατων ανθρώπων. Αυτοί είναι που κατά τη 

γνώμη του καθορίζουν τι είναι αυτό που αξίζει να επαινεθεί και τι αυτό 

που πρέπει να κατακριθεί ( “ Νομίζω... αξιοκατάκριτο”). Μάλιστα 

επισημαίνει ότι και το μοναδικό κριτήριο αυτής της διάκρισης είναι το 



προσωπικό τους συμφέρον (“ με αποκλειστικό... συμφέρον τους”). Από τη 

στιγμή που οι ίδιοι αδυνατούν να αποκτήσουν όσα επιθυμούν δεν θέλουν 

ούτε όσοι είναι καλύτεροί τους να έχουν αυτά που μπορούν να 

αποκτήσουν και έτσι επιβάλλουν το να έχουν  όλοι τα ίσα (“Ο λόγος ... 

μερίδια). Παρουσιάζουν λοιπόν στους ικανότερους ανθρώπους  την 

δυνατότητα τους να έχουν περισσότερα από τους ίδιους ως πλεονεξία και 

άρα ως κάτι το “άσχημο” και “άδικο” και τονίζουν πως αυτή είναι η πηγή 

κάθε αδικίας. (“Φοβίζουν ... της αδικίας”). Η φύση από την άλλη μεριά, 

κατά τη γνώμη του Καλλικλή, είναι αυτή που δείχνει πως ο πιο καλός και 

ο πιο δυνατός είναι λογικό και δίκαιο να έχει περισσότερα από τον 

χειρότερο και πιο αδύνατο. 

 Ο Πρωταγόρας στο δοθέν απόσπασμα υποστηρίζει πως οι 

άνθρωποι όντας πιο αδύναμοι από τα θηρία αφανίζονταν από αυτά και 

για τον λόγο αυτό επιδίωκαν να μαζεύονται όλοι μαζί, να ενώνουν 

δηλαδή τις δυνάμεις τους και να κτίζουν πόλεις για να μπορέσουν να 

εξασφαλίσουν τη σωτηρία τους από τα θηρία (“ἐζήτουν ... πόλεις”).  Ο 

Πρωταγόρας εδώ παρουσιάζει την “πρωτοκοινωνική” περίοδο της ζωής 

των ανθρώπων κατά την οποία οι άνθρωποι χάρη στα δώρα του 

Προμηθέα έβαλαν τις βάσεις του υλικοτεχνικού πολιτισμού λύνοντας  

αρκετά από τα προβλήματά της. Ωστόσο καθώς τους έλειπαν τόσο οι 

σημαντικές δυνάμεις – σε σύγκριση με τα θηρία – όσο και η ικανότητα για 

κοινωνική και πολιτική οργάνωση κινδύνευαν με αφανισμό. Η ανάγκη 

των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν τα θηρία και να καλύψουν τη φυσική 

τους αδυναμία απέναντι σ' αυτά είναι αυτή που, κατά τον Πρωταγόρα, 

υποχρεώνει τους ανθρώπους να επιδιώξουν την κοινωνική συμβίωση 

χωρίς όμως να έχουν εσωτερικούς δεσμούς και κανόνες που να 

οριοθετούν την συμπεριφορά τους. Επομένως είναι φανερό πως η τάση 

για κοινωνική συνύπαρξη δεν ήταν μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου 

αλλά η μόνη του επιλογή για να αντιμετωπίσει τα θηρία. Η χρήση  

μάλιστα του ρ. “ἐζήτουν “ σε παρατατικό δηλώνει την διαρκή προσπάθεια 

των ανθρώπων για τη σωτηρία τους από τη μια και την όχι δεδομένη 

αποτυχία της από την άλλη. Επειδή όμως η συμβίωση των ανθρώπων 

επιβλήθηκε μόνο από τον κίνδυνο  από τα θηρία και δεδομένου πως της 

έλειπε η “πολιτική τέχνη”, η συγκέντρωση αυτή των ανθρώπων δεν 

στάθηκε ικανή να τους εξασφαλίσει από την άδικη συμπεριφορά. Η 

έλλειψη της πολιτικής οργάνωσης έκανε τους ανθρώπους να αδικούν ο 

ένας τον άλλο με αποτέλεσμα την αλληλοεξόντωση και την 

αυτοκαταστροφή τους. Οι άνθρωποι λοιπόν ήρθαν αντιμέτωποι ξανά με 

ένα δίλημμα επιβίωσης: ή έπρεπε επιστρέψουν στη φύση ή να εκτεθούν 

πάλι στον μη αντιμετωπίσιμο κίνδυνο των θηρίων ή έπρεπε να 

συνυπάρξουν χωρίς την “πολιτική αρετή” με άμεση συνέπεια την 

αλληλοεξόντωσή τους. 

 Μελετώντας κανείς τα δύο αποσπάσματα παρατηρεί πως τόσο ο 



Καλλικλής στον 'Γοργία” όσο και ο Πρωταγόρας στο πρωτότυπο 

απόσπασμα παρουσιάζεται η αδικία ως αποτέλεσμα της φυσικής 

υπεροχής είτε των θηρίων είτε κάποιων ανθρώπων έναντι κάποιων 

άλλων. Από την άλλη στον «Γοργία» τονίζεται πως  στη φύση ισχύει  το 

“δίκαιο του ισχυρότερου και δυνατότερου”. Στην περίπτωση του Καλλικλή 

λοιπόν οι νόμοι που θεσπίζονται από την κοινωνία είναι ακατάλληλοι να 

αντιμετωπίσουν την αδικία που επικρατεί καθώς δίνεται έμφαση  κυρίως 

στην έμφυτη τάση των ανθρώπων να λειτουργούν ατομικά 

εξυπηρετώντας τα προσωπικά τους συμφέροντα και όχι συλλογικά μέσα 

στην κοινωνία ενώ στην περίπτωση του Πρωταγόρα προβάλλεται η 

ανάγκη του ανθρώπου για κοινωνική συμβίωση (αρχικά για να 

προστατευτεί από τα θηρία) και για την  απόκτηση της πολιτικής αρετής 

που θα οδηγήσει στην θέσπιση των κατάλληλων νόμων οι οποίοι θα 

εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, κάτι το οποίο  

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη ή η 

αδικία στις πόλεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β.ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Ο Άνυτος λοιπόν εξαιτίας της διεστραμμένης / κακής παιδείας του γιου 

του και της δικής του αμάθειας ακόμα και μετά το θάνατό του έχει κακή 

φήμη. Ο Σωκράτης από την άλλη, εξαιτίας του ότι εκθείαζε τον εαυτό του 

στο δικαστήριο προκάλεσε τον φθόνο και πέτυχε περισσότερο να τον 

καταδικάσουν οι δικαστές. Εγώ όμως νομίζω ότι έτυχε μοίρα αγαπητή 

στους θεούς. 

ΘΕΜΑ Γ2 

Έχοντας υπόψιν ότι ένα από τα πρότυπα του Ξενοφώντα ήταν ο 

Σωκράτης στο συγκεκριμένο απόσπασμα, από το έργο του « Απολογία 

Σωκράτους», ο ιστορικός εκθειάζει για μια ακόμη φορά το πρότυπό του. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο ο 

Σωκράτης επέδειξε ψυχική ρώμη στην εναντίον του καταδικαστική 

απόφαση είναι ότι προτίμησε το θάνατο, ως ευκολότερη γι’ αυτόν 

επιλογή, παρά τη ζωή, αποφεύγοντας το πιο δύσκολο κομμάτι της. 

Εφόσον ασπάζονταν στη ζωή του να μην είναι αντίθετος σε οτιδήποτε 

θεωρούσε αγαθό, αναλόγως δεν δείλιασε μπροστά στον θάνατο, καθώς 

έτσι θα υπηρετούσε το αγαθό, στο οποίο συγκατέλεγε και το θάνατο. 

Αντίθετα, τον αποδέχτηκε με χαρά και ευθυμία και εκτέλεσε το καθήκον 

του προς αυτόν. Μάλιστα, στο τέλος του αποσπάσματος ο Ξενοφών 

παραθέτει μια κρίση του για τη στάση που επέδειξε ο Σωκράτης. 

Αναφέρει ότι αναγνωρίζει και επιβραβεύει τη σοφία και τη γενναιότητά 

του, και μάλιστα τον θεωρεί τόσο ξεχωριστό που οδηγείται  στη 

μνημόνευσή του και στον έπαινό του, κρίση που αποδεικνύει την 

απεριόριστη αγάπη και τον ανυπόκριτο θαυμασμό του για τον Μεγάλο 

Δάσκαλο. 

Γ3α.  

ἡμῖν μέν οὖν δοκεῖ θεοφιλεστέρων μοιρῶν τετυχηκέναι · τῶν μέν γάρ βίων 

τά χαλεπώτερα 

 

 



Γ3β. 

ἔγνω = γνῶθι 

ζῆν = ζῆ 

τεθνάναι = τεθνηκώς /τεθνεώς ἴσθι 

 

Γ4α. 

διά το μεγαλύνειν: εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας στο «ἐποίησε» 

τοῦ ζῆν: β΄ όρος σύγκρισης από το «κρεῖττον εἶναι», γενική συγκριτική 

τοῦ ἀνδρός: ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική κτητική στο «σοφίαν» και 

στο «γενναιότηταν» 

ἀξιομακάριστον: κατηγορούμενο στο αντικείμενο «ἄνδρα», μέσω του 

συνδετικού ρήματος «νομίζω» 

 

Γ4β.  

«εἰ δε τίς τῶν … ἀξιομακάριστον νομίζω» Πρόκειται για υποθετικό λόγο 

του πραγματικού. 

Υπόθεση: εἰ συνεγένετο (εἰ +οριστική) 

Απόδοση: νομίζω ( οριστική) 

Προσδοκώμενο: Ἐάν συγγένηται, νομιῶ 


