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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16.06.21 

 

Α1.  

α. 

 1 : Σωστό: πολιτικήν γάρ τέχνην…ἧς μέρος πολιτικῆς  

 2: Σωστό: Ζεύς ... μή ἀπόλοιτο πᾶν 

 3: Λάθος: νενέμηνται δέ...καί οἱ ἄλλοι δημιουργοί 

 

β. 

      1. Η αντωνυμία «αὐτῶν» αναφέρεται στη λέξη «θηρίων» 

      2. Το επίρρημα «οὕτω» αναφέρεται στην πρόταση «ὡς αἱ    

      τέχναι νενέμηνται» 

 

Β1. Μέρη της πολιτικής αρετής: αιδώς και δίκη 

Λειτουργία τους στην πολιτική κοινωνία: «ἵνα εἶεν πόλεων 

κόσμοι τε καί δεσμοί φιλίας συναγωγοί» . Αναπτύσσονται 

σχέσεις φιλίας, συνεργασίας αλληλοσεβασμού και έτσι 

εξασφαλίζεται η αρμονική συμβίωση των πολιτών μέσα στην 

πόλη. 

Η αιδώς αφορά το σεβασμό του ηθικού κώδικα συμπεριφοράς 

(πόλεων κόσμοι) και η δίκη συντελεί στην τήρηση των γραπτών 

νόμων. 

Είναι δυο έννοιες που αλληλοσυμπληρώνονται και χάρη σε αυτές 

επιτυγχάνεται η σύμπνοια και η ομόνοια των πολιτών( φιλίας 

συναγωγοί). 

 

αἰδώς: 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 
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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» (412c). Το δίπολο 

των αρετών αἰδὼς καὶ δίκη ισοδυναμεί με το σωφροσύνη καὶ 

δικαιοσύνη, το οποίο χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας στο επιμύθιο 

του λόγου του.  

δίκη: 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. Βλ. και τη 

χρήση της λέξης στην επόμενη (7η) Διδακτική Ενότητα από τα 

Πολιτικὰ του Αριστοτέλη. 

 

Β2. 

- Ο Δίας δίνει αυστηρή εντολή στον Ερμή να μοιράσει την 

αἰδῶ καὶ την δίκην σε όλους τους ανθρώπους και σε αυτές να 

συμμετέχουν όλοι, μιας και διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να 

συγκροτηθούν πόλεις 

• Η επιτακτική ανάγκη καθολικότητας της αιδούς και της 

δίκης αισθητοποιείται στο κείμενο με τις εξής γλωσσικές 

επιλογές:  

• Χρήση ευθέος λόγου  

• Επανάληψη της λέξης «πάντας, πάντες» 

• Χρήση προστακτικής έγκλισης «μετεχόντων, θὲς» 

• Παρομοίωση «ὡς νόσον πόλεως» 

• Υποθετικός λόγος που δηλώνει την απλή σκέψη του 

λέγοντος «οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν 

ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν» 
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- Ο μύθος ολοκληρώνεται με τη ρητή, αυστηρή, ίσως 

υπερβολικά σκληρή εντολή του Δία να θεσπιστεί νόμος, 

σύμφωνα με τον οποίο θα θανατώνεται όποιος δεν θα 

συμμετέχει στην αιδώ και τη δίκη σαν αρρώστια της πόλης. Η 

αυστηρότητα της ποινής δικαιολογείται επειδή:  

• Είναι απαραίτητο για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, 

μιας και οι δύο αρετές δόθηκαν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο και 

όχι από την αρχή της δημιουργίας, συνεπώς δεν αποτελούν 

έμφυτες ιδιότητες 

• Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των 

ανθρώπων στην αιδώ και τη δίκη και κατά συνέπεια στην 

πολιτική αρετή 

• Ο Δίας δεν εφησυχάζει και νοιάζεται για το ανθρώπινο είδος 

– είναι το μόνο θνητό ον που έχει μερίδιο στο θεϊκό κλήρο  

• Η εφαρμογή είναι απόρροια της προσωπικής βούλησης κάθε 

ανθρώπου και κατά συνέπεια πρέπει να περιορίσει τα 

καταστροφικά αποτελέσματα. 

 

Β3. 

1. Λάθος  ( … διαπνεόταν από  αντιδημοκρατικά φρονήματα ) 

2.Λάθος (δεν είχε ούτε ιερατείο, ούτε ιερό  βιβλίο  με ειδική 

αποστολή τη μεσολάβηση μεταξύ θεών και ανθρώπων ) 

3. Σωστό  

4.Σωστό  

5.Λάθος ( Ο Ησίοδος δίνει μια  εξαιρετικά  απαισιόδοξη εικόνα 

για την ανθρωπότητα και την εξέλιξη της ) 

 

Β4.α.  

1-ε σπαρτά  

2-γ διασκέδαση 

3-στ πανωλεθρία 
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4-ζ άφιξη 

5-η σχολικός 

6-α παρακαταθήκη 

 

Β4.β. 

-Ο εκφυλισμός των ηθών διαφθείρει τη νέα γενιά / Ο 

υπερκαταναλωτισμός διαφθείρει τον χαρακτήρα του ανθρώπου 

( το διαφθείρω έχει τη σημασία του «αλλοιώνω» , ενώ στο κείμενο 

έχει τη σημασία του  «αφανίζω» ) 

 

-Ο Θεός είναι ο δημιουργός των Πάντων ( δημιουργός = πλάστης ) 

/ Ο Καβάφης είναι ο δημιουργός ( = ποιητής ) του ποιήματος 

«Ιθάκη» 

( στο κείμενο δημιουργοί = τεχνίτες / επαγγελματίες ) 

  

Β5. (ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) 

Θέμα των δύο αποσπασμάτων είναι οι έννοιες της δικαιοσύνης 

και της αδικίας στο πλαίσιο της συνύπαρξης των ανθρώπων. Ο 

Καλλικλής υποστηρίζει πως οι αδύναμοι είναι εκείνοι που 

καθορίζουν το περιεχόμενο των θετών νόμων με αποκλειστικό 

γνώμονα όχι τη δικαιοσύνη αλλά το προσωπικό τους συμφέρον 

(«Αυτοί καθορίζουν … και τι αξιοκατάκριτο»). Έχουν αυτή τη 

δύναμη καθώς είναι πολλοί και με αυτόν τον τρόπο επιβάλλουν 

τη θέλησή τους. Ο Καλλικλής διατυπώνει τη θέση ότι οι αδύναμοι 

έχουν υποκριτική στάση απέναντι στο δίκαιο και το άδικο («Ο 

λόγος είναι απλός…όλοι ίσα μερίδια») επειδή ευνοούνται από μια 

ψευδεπίγραφη ισότητα. Στη φύση, ο καλύτερος και ο ισχυρότερος 

είναι δίκαιο να έχει περισσότερα (Η ίδια η φύση…από τον 

χειρότερο και τον πι αδύναμο»). Συνεπώς, οι θετοί νόμοι 

συγκρούονται με το δίκαιο της φύσης.  

Στο απόσπασμα από το κείμενο αναφοράς ο Πρωταγόρας 

αφηγείται τις προσπάθειες των ανθρώπων να επιβιώσουν στον 
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«πόλεμο» με τα θηρία ιδρύοντας πόλεις. Η αδυναμία των 

ανθρώπων να αναγνωρίσουν τις έννοιες του δίκαιου και του 

άδικου, λόγω έλλειψης της πολιτικής τέχνης, καθιστά αδύνατη 

την αρμονική συμβίωση. Η προτεραιότητα στο ατομικό συμφέρον 

οδηγεί στη σύγκρουση και τη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής. 

Συνεπώς, ο Πρωταγόρας επισημαίνει τη σημασία της 

δικαιοσύνης και την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων στην 

πολιτική τέχνη. Πάντως, δεν παίρνει θέση ως προς την 

προτεραιότητα του φυσικού δικαίου έναντι του θετού. 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Γ1. Ο Άνυτος λοιπόν, ακόμα και νεκρός, έχει κακή φήμη εξαιτίας 

της κακής αγωγής του γιου του και της δικής του αγνωμοσύνης / 

αχαριστίας. Ο Σωκράτης από την άλλη, επειδή εξύψωνε τον 

εαυτό του στο δικαστήριο και προκάλεσε  φθόνο,   οδήγησε πιο 

πολύ τους δικαστές να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Μου 

φαίνεται όμως ότι (του)  έχει τύχει  η μοίρα που αγαπούν οι θεοί. 

 

Γ2. Στο απόσπασμα του Ξενοφώντος, «Απολογία Σωκράτους», ο 

Ξενοφών θεωρεί ότι ο  τρόπος με τον οποίον ο Σωκράτης 

αντιμετώπισε και σχολίασε την εναντίον του καταδικαστική 

απόφαση επέδειξε την αξιοθαύμαστη ψυχική του ρώμη. 

Ισχυρίζεται ότι αφενός η εύνοια των θεών τον οδήγησε σε έναν 

θάνατο εύκολο (ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ θεοφιλοῦς μοίρας 

τετυχηκέναι· … τῶν δὲ θανάτων τοῦ ῥᾴστου ἔτυχεν.) και 

αφετέρου ότι αυτή του η στάση (ἐπεδείξατο δὲ τῆς ψυχῆς τὴν 

ῥώμην·) ήταν συνεπής προς τον ως τότε βίο του και σύμφωνη με 

τις ηθικές αρχές του, αφού δεν  δείλιασε μπροστά στο θάνατο, 

θεωρώντας ότι  είναι καλύτερο γι' αυτόν να πεθάνει παρά να 

συνεχίσει τη ζωή του (ἐπεὶ γὰρ ἔγνω τοῦ ἔτι ζῆν τὸ τεθνάναι 

αὐτῷ κρεῖττον εἶναι). Άλλωστε, δεν εναντιωνόταν σε ό,τι έκρινε 
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καλό (ὥσπερ οὐδὲ πρὸς τἆλλα τἀγαθὰ προσάντης ἦν), γι΄ αυτό 

και η θανατική καταδίκη ήταν αποδεκτή, καθώς τον βοηθούσε να 

αποφύγει το πιο επώδυνο μέρος της ζωής (τοῦ μὲν γὰρ βίου τὸ 

χαλεπώτατον ἀπέλιπε.) Παράλληλα, ο ιστορικός αναλογίζεται τη 

σοφία, την ευγένεια και τη γενναιότητα του σπουδαίου 

φιλοσόφου, τον οποίο διαρκώς μνημονεύει και επαινεί.  

 

Γ3.α. ἡμῖν μέν οὖν δοκεῖ θεοφιλεστέρων μοιρῶν τετυχηκέναι· τῶν 

μὲν γὰρ βίων τά χαλεπώτερα. 

 

β. γνῶθι, ζῆ, τεθνεώς ἴσθι 

 

Γ4.α.  

διὰ τὸ μεγαλύνειν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός 

 του αναγκαστικού αιτίου στο «καταψηφίσασθαι ἐποίησε»  

τοῦ ζῆν: έναρθρο τελικό απαρέμφατο ως β΄ όρος σύγκρισης 

(γενική συγκριτική) από το επίθετο συγκριτικού βαθμού  

«κρεῖττον». 

 τοῦ ἀνδρός: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός ως γενική 

κτητική στο  «τήν τε σοφίαν καὶ τήν γενναιότητα». 

 ἀξιομακαριστότατον:  κατηγορούμενο  στο αντικείμενο  «τὸν 

ἄνδρα», μέσω του δοξαστικού ρήματος  «νομίζω». 

 

β.  

«εἰ δέ τις τῶν ἀρετῆς ἐφιεμένων ὠφελιμωτέρῳ τινὶ Σωκράτους 

συνεγένετο, ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν ἄνδρα ἀξιομακαριστότατον νομίζω»  

 

Υπόθεση: εἰ δέ τις τῶν ἀρετῆς ἐφιεμένων ὠφελιμωτέρῳ τινὶ 

Σωκράτους συνεγένετο 

Απόδοση: ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν ἄνδρα ἀξιομακαριστότατον νομίζω. 
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Πρόκειται για απλό, ανεξάρτητο υποθετικό λόγο, που δηλώνει το 

πραγματικό. Η υπόθεση εισάγεται με τον σύνδεσμο εἰ και 

εκφέρεται με οριστική (συνεγένετο) και η απόδοση εκφέρεται με 

οριστική ενεστώτα (νομίζω). 

 

Τροπή στο Προσδοκώμενο: 

Υπόθεση: ἐάν  δέ τις τῶν ἀρετῆς ἐφιεμένων ὠφελιμωτέρῳ τινὶ 

Σωκράτους συγγένηται (υποτακτική) 

Απόδοση: ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν ἄνδρα ἀξιομακαριστότατον νομιῶ 

(οριστική μέλλοντα). 


