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ΣΕΣΑΡΣΗ 16 ΙΟΤΝΙΟΤ 2021 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

 

Α1 α.  

1) Σ, πολιτικὴν γὰρ τζχνην οὔπω εἶχον, ἧσ μζροσ πολεμική 

2) Σ, Ζεὺσ οὖν δείςασ περὶ τῷ γζνει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν 

3) Λ, Νενζμηνται δὲ ὧδε˙ εἷσ ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖσ ἱκανὸσ ἰδιώταισ, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί… ἢ ἐπὶ 

πάντασ νείμω; 

β. 1) Η επαναλθπτικι αντωνυμία «αὐτῶν» αναφζρεται ςτθ λζξθ  «τῶν κθρίων» που προθγείται. 

2) Το τροπικό επίρρθμα «οὔτω» αναφζρεται ςτθ φράςθ «ὡσ αἱ τζχναι νενζμθνται». 

 

Β1.  Ο Δίασ, για να ςϊςει τουσ ανκρϊπουσ από τον αφανιςμό, αποφαςίηει να τουσ προςφζρει τθν 

πολιτικι αρετι, θ οποία ςυνίςταται ςτθν αἰδῶ καί τθν δίκθν. Ζτςι, κα είναι δυνατι θ ςυγκρότθςθ 

κοινωνιϊν και θ περαιτζρω ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ. Η ενζργεια αυτι του Δία δείχνει το ενδιαφζρον και 

τθ φροντίδα του για τουσ ανκρϊπουσ.  

Η αἰδώσ είναι ο ςεβαςμόσ, το αίςκθμα ντροπισ του κοινωνικοφ ανκρϊπου για κάκε πράξθ που 

προςκροφει ςτον κακιερωμζνο θκικό κϊδικα του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ. Είναι όλεσ οι θκικζσ 

αναςτολζσ και φόβοι που προφυλάςςουν τον άνκρωπο από αντικοινωνικι ςυμπεριφορά (με άλλα λόγια: 

ο αυτοςεβαςμόσ, θ ντροπι που νιϊκει ο άνκρωποσ όταν ζχει προβεί ςε τζτοια ςυμπεριφορά). Σε ζνα 

λεξικό με τον τίτλο Ὅροι, το οποίο ανάγεται ςτθν πλατωνικι Ακαδθμία, θ αἰδϊσ ορίηεται ωσ «εκοφςια 

υποχϊρθςθ από απερίςκεπτθ ςυμπεριφορά, ςφμφωνα με το δίκαιο και αυτό που φαίνεται καλφτερο· 

εκοφςια κατανόθςθ του καλφτερου· προςοχι για αποφυγι τθσ δικαιολογθμζνθσ επίκριςθσ». Στθν ουςία θ 

δράςθ τθσ είναι αναςταλτικι και αποτρεπτικι και ςυμπίπτει με τθ λειτουργία τθσ θκικισ ςυνείδθςθσ.  

http://www.romvos.edu.gr/
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Στο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα θ λζξθ δίκθ δεν χρθςιμοποιείται με τθ ςθμαςία τθσ δικαςτικισ 

διαδικαςίασ. Βρίςκεται κοντά ςτθν αρχικι τθσ ςθμαςία Η δίκθ είναι το ςυναίςκθμα τθσ δικαιοςφνθσ, θ 

ζμφυτθ αντίλθψθ για το δίκαιο και το άδικο, ο ςεβαςμόσ των γραπτϊν νόμων και των δικαιωμάτων των 

άλλων. 

Το δίπολο των αρετϊν αἰδὼσ καὶ δίκθ ιςοδυναμεί με το ςωφροςφνθ καὶ δικαιοςφνθ, το οποίο 

χρθςιμοποιεί ο Ρρωταγόρασ ςτο επιμφκιο του λόγου του. Από αυτζσ πθγάηει θ θκική αρετή και θ θκικι 

ςυνείδθςθ και με αυτά εξαςφαλίηεται θ αξιοπρέπεια του ανκρώπου, εμπεδώνεται θ πολιτική ενότθτα και 

θ κοινωνική αρμονία. Κάκε πολιτιςτικά προθγμένθ κοινωνία κεμελιώνεται πάνω ςτισ αξίεσ τθσ αἰδοῦσ και 

τθσ δίκθσ. Οι αξίεσ αυτέσ είναι κακολικέσ και για τισ πολιτιςτικά προθγμένεσ κοινωνίεσ είναι ςυνάμα 

αποτελέςματα τθσ εξέλιξθσ τθσ θκικήσ ςυνείδθςθσ και τθσ εξέλιξθσ του πολιτιςμού που τθν εκφράηει και 

τθν κατευκύνει. Χάρθ ςτθν αιδϊ και ςτθ δίκθ εξαςφαλίηεται θ αρμονικι ςυμβίωςθ μζςα ςτθν πόλθ, θ 

ςυνοχι του ςυνόλου, θ ιςορροπία και θ ευταξία. Με αυτζσ αναπτφςςονται μεταξφ των ανκρϊπων ςχζςεισ 

φιλίασ, ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ και αλλθλοςεβαςμοφ.  

 

Β2.  Στο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα εντοπίηεται θ αιτιολόγθςθ-επιχείρθμα του Δία για τθν κακολικι 

μοιραςιά των δϊρων του. Στθν πολιτικι αρετι (αἰδώσ-δίκθ) πρζπει να ςυμμετζχουν όλοι ανεξαιρζτωσ οι 

πολίτεσ, γιατί μόνο ζτςι μποροφν να ςυγκροτθκοφν οργανωμζνεσ και βιϊςιμεσ κοινωνίεσ. Η ςθμαςία και 

θ αυςτθρότθτα του νόμου του Δία τονίηεται από τθν εντολι για επιβολι κανατικισ ποινισ ςε όποιον δε 

ςυμμορφϊνεται ςτισ εντολζσ του. Τζςςερισ γλωςςικζσ επιλογζσ με τισ οποίεσ ο Ρρωταγόρασ παρουςιάηει 

τθ ςυγκεκριμζνθ εντολι ςτθ μυκικι του αφιγθςθ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι είναι: α) Ο ευκφσ λόγοσ 

για να αποδοκεί παραςτατικά θ ίδια θ επικυμία του προεξάρχοντοσ των κεϊν, β) θ προςτακτικι «κζσ» 

με αποδζκτθ το εκτελεςτικό του όργανο, τον Ερμι, γ) το απαρζμφατο «κτείνειν» που αφορά το ίδιο το 

περιεχόμενο, τθν πρόβλεψθ τθσ επιβαλλόμενθσ ποινισ, δθλαδι τον κάνατο και δ) θ παρομοίωςθ «ὡσ 

νόςον πόλεωσ», θ παρομοίωςθ δθλαδι όποιου δε ςυμμετζχει ςτθν πολιτικι αρετι με αρρϊςτια τθσ 

πόλθσ, θ οποία υποδθλϊνει ότι αποτελεί κίνδυνο γι’ αυτι και πρζπει να κανατωκεί, για να διαφυλαχκεί θ 

τάξθ και θ ιςορροπία. 

Ο Δίασ δεν μπορεί να εξαςφαλίςει τθν κακολικότθτα των δύο αρετών ςτουσ ανκρώπουσ, μιασ και 

δεν αποτελούςαν μέροσ τθσ αρχικήσ τουσ φύςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να βρεκεί τρόποσ οι 

άνκρωποι να εξαναγκάηονται να ςυμμορφϊνονται και γι’ αυτό επιβάλλεται να κεςπιςτεί ζνασ 

αυςτθρότατοσ νόμοσ. Αν αφαιρέςουμε το περίβλθμα του μύκου, ςθμαίνει ότι το κέςπιςμα, ο νόμοσ 
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αυτόσ, ήταν έργο του χρόνου, τθσ πικρήσ πείρασ και τθν ανάγκθσ. Όςοι, λοιπόν, δεν έχουν ςυνείδθςθ των 

αξιών τθσ αἰδοῦσ και τθσ δίκθσ αποτελούν νοςθρά ςτοιχεία τθσ πόλθσ που έχει δικαίωμα να τουσ 

τιμωρήςει, αφού πρώτα κα έχει χρθςιμοποιήςει όλα τα μέςα για να τουσ αλλάξει. 

 

Β3. 1)Λ, 2)Λ, 3)Σ, 4)Σ, 5)Λ 

Β4. α. 1-ε, 2-γ, 3-ςτ, 4-η, 5-θ, 6-α 

β. διεφκείροντο: Είναι κοινόσ τόποσ ότι θ δθμοςιογραφία ςιμερα διαφκείρεται μζςω χρθματιςμϊν και 

υπόκειται ςε εξυπθρζτθςθ οικονομικοπολιτικϊν ςυμφερόντων. 

δθμιουργοί: Ο ςφγχρονοσ εργαηόμενοσ οφείλει να είναι καινοτόμοσ και δθμιουργόσ των προχποκζςεων 

τθσ ίδιασ του τθσ επαγγελματικισ ανζλιξθσ.  

 

Β5.  Η άποψθ που εκφράηει ο Καλλικλισ για τθν αδικία ςτο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα είναι ςτθν ουςία 

θ ςοφιςτικι άποψθ ότι ο άνκρωποσ είναι ζνα ζμβιο ον που λειτουργεί με βάςθ τα ζνςτικτα του, όπωσ όλα 

τα υπόλοιπα. Ππωσ ςυμβαίνει παντοφ ςτθ φφςθ, τα ιςχυρότερο ον επιβάλλει τθ κζλθςι του ςτα 

υπόλοιπα, υπεριςχφει και εξαςφαλίηει για τον εαυτό του μεγαλφτερα και περιςςότερα μερίδια από τα 

άλλα. Στθν κοινωνία των ανκρϊπων όμωσ ο φυςικόσ αυτόσ νόμοσ αίρεται από τουσ ςυμβατικοφσ νόμουσ, 

οι οποίοι για τον Καλλικλι αποτελοφν μζςα αυτοπροςταςίασ των αδφνατων ανκρϊπων, οι οποίοι είναι 

και οι περιςςότεροι ζναντι των ιςχυρϊν και ικανϊν. Οι ςυμβατικοί δθλαδι νόμοι είναι επινόθςθ των 

φυςικά υποδεζςτερων ανκρϊπων, προκειμζνου να εξαςφαλίηουν ίςα μερίδια με τουσ ιςχυροφσ. Γι' αυτό, 

το να αποηθτά κάνεισ να πλεονεκτεί των άλλων, παραβιάηοντασ τθ ςυμφωνθμζνθ αρχι τθσ ιςότθτασ 

κεωρείται αδικία και παρανομία, αντίκετα με τθ φφςθ και ό,τι αβίαςτα προκφπτει ςε αυτι.  

Ομοίωσ και ςτο πρωτότυπο κείμενο ο Ρρωταγόρασ αναφζρει ότι οι άνκρωποι επιδιϊκοντασ να 

ςυνακροιςτοφν ςε πόλεισ και να εξαςφαλίςουν τθν επιβίωςι τουσ υπακοφουν ςτθ φφςθ τουσ, ςτα 

ζνςτικτα τουσ και προςπακοφν να επωφελθκοφν των άλλων. Ζτςι αδικοφνται μεταξφ τουσ και θ πόλθ 

διαλφεται ςτα εξ ων ςυνετζκθ. Ρρωταγόρασ αποδίδει τθ ςυγκεκριμζνθ ςυνκικθ ςτθν ζλλειψθ τθσ 

πολιτικισ τζχνθσ, του αναγκαίου δθλαδι ςυςτατικοφ τθσ κοινωνικοπολιτικισ οργάνωςθσ. Είναι 

απαραίτθτθ δθλαδι θ επιβολι νόμων και θ εξζλιξθ τθσ θκικισ ςυνείδθςθσ, για να περιορίςει ο άνκρωποσ 

τθ ηωϊδθ φφςθ του και να ςυμβιϊςει με τουσ ομοίουσ του.  

Θα μποροφςαμε, ωςτόςο, να ποφμε ότι ο Καλλικλισ μιλϊντασ με τον Σωκράτθ ςε ζνα ιδθ 

προθγμζνο πολιτιςτικό πλαίςιο, αποδζχεται με κυνικό τρόπο το φυςικό δίκαιο και αναδεικνφει τθν 
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προτεραιότθτα του, ενϊ ο Ρρωταγόρασ, ωσ δάςκαλοσ τθσ πολιτικισ αρετισ, δεν αποφαίνεται κάτι τζτοιο, 

αλλά αναδεικνφει τθν αξία τθσ υπζρβαςθσ τθσ φφςθσ, ϊςτε να μπορζςει ο ανκρϊπινοσ πολιτιςμόσ να 

προαχκεί και ο άνκρωποσ όχι μόνο να εξαςφαλίςει τθν επιβίωςθ του αλλά και να ανυψωκεί ωσ 

οντότθτα.  

 

Γ1.  

Ο Άνυτοσ, λοιπόν, εξαιτίασ τθσ κακισ παιδείασ του γιου του και τθσ δικισ του αχαριςτίασ ακόμα και τϊρα 

που είναι πεκαμζνοσ ζχει αποκτιςει κακι φιμθ. Ο Σωκράτθσ από τθν άλλθ επειδι εξφψωνε/δόξαηε τον 

εαυτό του ςτο δικαςτιριο, προξενϊντασ περιςςότερο το φκόνο ζκανε τουσ δικαςτζσ να καταδικάςουν τον 

ίδιο ςε κάνατο. Σ' εμζνα λοιπόν φαίνεται ότι ζχει πετφχει τθ μοίρα που αγαποφν οι κεοί.  

 

Γ2.  

Σφμφωνα με το απόςπαςμα του Ξενοφϊντα από τθν «Απολογία Σωκράτουσ», ο Σωκράτθσ πζτυχε 

ζναν εφκολο κάνατο επιδεικνφοντασ όμωσ παράλλθλα ψυχικι δφναμθ. Τθν άποψθ αυτι ο ιςτορικόσ 

αιτιολογεί υποςτθρίηοντασ ότι ο μεγάλοσ φιλόςοφοσ, όταν αποφάςιςε ότι κα ιταν καλφτερο να πεκάνει 

παρά να εξακολουκιςει να ηει ακόμα, δεν ζδειξε κακόλου δειλία, αλλά με χαρά αποδζχτθκε τθν κανατικι 

ποινι και πλιρωςε το χρζοσ του απζναντι ςτθν δικαςτικι απόφαςθ. Εξάλλου, ποτζ δεν ιταν αντίκετοσ ςε 

αυτό που οριηόταν ωσ αγακό. Ο Ξενοφϊντασ τθ ςτάςθ αυτι του ςοφοφ και γενναίου Σωκράτθ τθν κρίνει 

ωσ αξιζπαινθ κάκε φορά που τθν ανακαλεί ςτθ μνιμθ του. Τονίηει, τζλοσ, πωσ, αν κάποιοσ ζχει 

ςυναντιςει ποτζ άνκρωπο τόςο ωφζλιμο ςαν τον Σωκράτθ, αξίηει και αυτόν να τον κεωρεί μακάριο.  

 

Γ3.α.  

«ἡμῖν μὲν οὖν δοκεῖ κεοφιλεςτζρων μοιρῶν τετυχθκζναι· τῶν μὲν γὰρ βίων τά χαλεπώτερα» 

β.  

ἔγνω : γνῶκι, ηῆν : ηῆ, τὸ τεκνάναι : τεκνθκώσ/τεκνεώσ ἴςκι 

 

Γ4α.  

διὰ τὸ μεγαλύνειν : επιρρθματικόσ εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ (ζναρκρου απαρεμφάτου) τθσ αιτίασ, 

που προςδιορίηει το απαρζμφατο «ἐποίθςε». 

τοῦ ηῆν : ζναρκρο απαρζμφατο ςε γενικι, ςε κζςθ ονοματικοφ ετερόπτωτου προςδιοριςμοφ ωσ γενικι 

προςδιοριςτικι ςυγκριτικι ςτο «κρεῖττον». (Β’ όροσ ςφγκριςθσ) 
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τοῦ ἀνδρὸσ : ονοματικόσ ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ ςε κζςθ γενικισ προςδιοριςτικισ κτθτικισ ςτθ 

λζξθ «τιν ςοφίαν και τιν γενναιότθτα». 

 ἀξιομακαριςτότατον : κατθγοροφμενο ςτο αντικείμενο «τόν ἄνδρα» μζςω του ςυνδετικοφ ριματοσ 

«νομίηω». 

 

β. «εἰ δέ τισ τῶν ἀρετῆσ ἐφιεμένων ὠφελιμωτέρῳ τινὶ Σωκράτουσ ςυνεγένετο, ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν ἄνδρα 

ἀξιομακαριςτότατον νομίηω» : Η δευτερεφουςα υποκετικι (υπόκεςθ) εκφζρεται με εἰ + οριςτικι 

(ςυνεγένετο) και ςε ςυνδυαςμό με το ριμα τθσ κφριασ πρόταςθσ (απόδοςθ) που βρίςκεται ςε οριςτικι 

(νομίηω) δθμιουργείται ανεξάρτθτοσ υποκετικόσ λόγοσ που δθλώνει το πραγματικό. 

Μετατροπι ςε προςδοκώμενο : ἐάν/ἄν/ἤν δέ τισ τῶν ἀρετῆσ ἐφιεμένων ὠφελιμωτέρῳ τινὶ Σωκράτουσ 

ςυγγζνθται, ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν ἄνδρα ἀξιομακαριςτότατον νομιῶ. 

 

 

χολιαςμόσ Θεμάτων 

Τα κζματα είναι ελαφρϊσ μθ αναμενόμενα ςτο διδαγμζνο αλλά με ςαφινεια ςτθ διατφπωςθ και εφκολα 

διαχειρίςιμα για ζναν διαβαςμζνο μακθτι. Εμπεριζχεται παρατιρθςθ που δεν ζχει εξεταςτεί ξανά ςτισ 

εξετάςεισ που απαιτεί κριτικι ικανότθτα και ςυνδυαςτικι γνϊςθ από το μάκθμα τθσ νεοελλθνικισ 

γλϊςςασ. Το διδαγμζνο ζχει παρατθριςεισ διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ αλλά ςε γενικό πλαίςιο είναι 

αντάξιο πανελλθνίων εξετάςεων. 

 

 

υγγραφι Απαντιςεων 

κρζκθσ Λουκάσ, Σρουλάκθσ Μάνοσ 


