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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1.α. 

1. Σωστό «πολιτικήν γάρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική» 

2. Σωστό «Ζεύς οὖν δείσας περί τῷ γένει ἡμῶν μη ἀπόλοιτο πᾶν» 

3. Λάθος «εἷς ἔχων ἰατρικήν πολλοῖς ἱκανός ἰδιώταις και οἱ ἄλλοι δημιουργοί» 

 

β.  

1. αὐτῶν: αναφέρεται στη λέξη «θηρίων» 

2. οὕτω: αναφέρεται στη φράση «ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται» 

 

Β1. Κορυφώνοντας τη διήγηση ο Πρωταγόρας παρουσιάζει τον Δία να ανησυχεί για τη δυσχερή 

θέση των ανθρώπων και να δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του στέλνοντας τον Ερμή να τους 

δώσει την αιδώ και τη δίκη. Έτσι, θα είναι δυνατή η συγκρότηση κοινωνιών και η περαιτέρω 

ανάπτυξη του πολιτισμού. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Δίκη (ή Νέμεσις) ήταν η κόρη του Δία 

και της Θέμιδας, ενώ η Αἰδὼς ήταν σύντροφος της Δίκης και καθόταν σε θρόνο δίπλα στον Δία. 

Η Δίκη, που τη βοηθούσαν οι Ερινύες, επέβλεπε την τήρηση της ηθικής τάξης στον κόσμο και 

τιμωρούσε όσους επιχειρούσαν να την ανατρέψουν. Στο κείμενο δεν παρουσιάζονται όμως ως 
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θεότητες, αλλά ως ηθικές ιδιότητες ή αξίες, που μοιράζονται και διδάσκονται στους 

ανθρώπους. 

  

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 άνθρωπος όταν έχει προβεί σε τέτοια 

συμπεριφορά). Η δράση της είναι ανασταλτική και αποτρεπτική και συμπίπτει με τη λειτουργία 

της ηθικής συνείδησης. Το συναίσθημα αυτό λειτουργεί και ως κίνητρο για την εκτέλεση του 

χρέους και του καθήκοντος που επιβάλλει η κοινωνία στα μέλη της, αφού με τον τρόπο αυτό 

αποφεύγεται η αγανάκτηση και η αποδοκιμασία των άλλων. 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. Είναι το συναίσθημα της δικαιοσύνης, η ενύπαρκτη στον άνθρωπο αντίληψη για το 

δίκαιο και το άδικο, ο σεβασμός των γραπτών και άγραφων νόμων και των δικαιωμάτων των 

άλλων, καθώς και οι ενέργειες για την αποκατάσταση αυτών των δικαιωμάτων, όταν 

καταστρατηγούνται βάναυσα από κάποιον. Η δίκη εκδηλώνεται με τη δημιουργία και την 

τήρηση κανόνων δικαίου, την κατοχύρωση του δικαίου, του ορθού και του νόμιμου. Έτσι 

περιστέλλεται ο ατομικισμός και ο εγωισμός και εξασφαλίζεται η αρμονική κοινωνική 

συμβίωση. 

 

Κάθε πολιτισμικά προηγμένη κοινωνία θεμελιώνεται στις αξίες της αιδούς και της δίκης. Οι 

αξίες αυτές είναι καθολικές και συνιστούν παράγωγα της εξέλιξης τόσο της ηθικής συνείδησης, 

όσο και του πολιτισμού που την εκφράζει και την κατευθύνει. Με τη φράση  «ἵν’ εἶεν πόλεων 

κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοὶ» διατυπώνεται έξοχα η κοινωνιοπλαστική αποστολή 

της αιδούς και της δίκης. Χάρη στην αιδώ και στη δίκη εξασφαλίζεται η αρμονική συμβίωση 

μέσα στην πόλη, η συνοχή του συνόλου, η ισορροπία και η ευταξία. Με αυτές αναπτύσσονται 

μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις φιλίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. 

Ειδικότερα, η αἰδὼς οδηγεί σε ό,τι ονομάζεται πόλεων κόσμοι, δηλαδή εμπνέει στους πολίτες 
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κόσμια συμπεριφορά και συντελεί στην κατάκτηση της αυτονομίας τους, αναγκαία για την 

αρμονία της κοινωνίας. Η δίκη παραπέμπει στο πόλεων δεσμοί, δηλαδή σε υπαγορεύσεις με τις 

οποίες οι πολίτες υποβάλλονται σε δεσμεύσεις της συμπεριφοράς τους, ώστε να επιβάλλεται η 

συνοχή της πολιτικής κοινωνίας.  Η συμπληρωματική λειτουργία των δύο «δώρων» συνεπάγεται 

φιλίαν, που σημαίνει ηθική ενότητα της πολιτείας, σύμπνοια και ομόνοια των πολιτών, ώστε να 

συμβιώνουν αρμονικά. 

 

Χρειάζεται βέβαια να διευκρινισθεί ότι οι δύο αξίες δόθηκαν ως πρότυπα που έπρεπε να 

κατακτηθούν από τους ανθρώπους με τη λογική και τον προσωπικό αγώνα. Άλλωστε ο Δίας, αν 

και κατείχε την πολιτική τέχνη, δεν τη δώρισε στον άνθρωπο. Αντίθετα δώρισε την αἰδὼ και τη 

δίκη για να εξοικονομήσει την πολιτική τέχνη μόνος του ο άνθρωπος με τον προσωπικό αγώνα 

του. Όταν οι άνθρωποι γνωρίσουν σε βάθος τις έννοιες αυτές, που προβάλλονται ως αιτήματα 

της ηθικής, και είναι σε θέση να τις πραγματώσουν στις σχέσεις τους, τότε η οργάνωση της 

πολιτικής κοινωνίας θα στηρίζεται σε αυτές.  Η πολιτεία που θεμελιώνεται σε αυτές είναι 

δημοκρατική, γιατί ο αμοιβαίος σεβασμός και το αίσθημα δικαιοσύνης των πολιτών εμπεδώνει 

την εμπιστοσύνη μεταξύ τους και με την πολιτεία και εξασφαλίζει ισορροπία στις σχέσεις τους. 

 

Β2.  

 «Ἐπὶ πάντας,» ἔφη ὁ Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων˙…»: επανάληψη και εναλλαγή ευθέος-

πλαγίου λόγου 

 «οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν»: υποθετικός 

λόγος - απλή σκέψη του λέγοντος 

 «καὶ πάντες μετεχόντων…»// «καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ…»: προστακτική 

 «κτείνειν ὡς νόσον πόλεως»: παρομοίωση 

 

Στον διάλογο αυτό ο Δίας 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 
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συνεκτική δύναμη της κοινωνίας και η απουσία τους συνεπάγεται τη διάλυσή της. Ο 

Πρωταγόρας τελειώνει τον μύθο με τον Δία να 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 και η αυστηρότητα του νόμου του Δία τονίζεται από την επιβολή θανατικής ποινής 

(κτείνειν ὡς νόσον πόλεως) σε όποιον δεν συμμορφώνεται στις εντολές του. Η παρομοίωση 

όποιου δεν συμμετέχει στην πολιτική αρετή με αρρώστια της πόλης 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 

καθολικότητά 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. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

5. Λάθος 

 

Β4. α. 

 

1-ε 

2-γ 

3-στ 

4-ζ 

5-η 

6-α 
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Β4.β.  

Το χρήμα μπορεί να διαφθείρει το ήθος του ανθρώπου. 

Ο άνθρωπος είναι δημιουργός της μοίρας του. 

 

Β5. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα παρουσιάζεται ο Καλλικλής να αναλύει την έννοια της 

αδικίας σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας των συμπολιτών του αλλά και να παραθέτει 

στο τέλος και τη δική του γνώμη για το τι θεωρεί ότι είναι πραγματικά δίκαιο. Οι περισσότεροι 

σύγχρονοί του, οι οποίοι μάλιστα χαρακτηρίζονται ως αδύνατοι θεσπίζουν τους νόμους και 

καθορίζουν τις αξίες της εποχής με βάση το συμφέρον τους και πάντα σε βάρος των δυνατών 

που αποτελούν και τη μειοψηφία του κοινωνικού συνόλου («Νομίζω ότι αυτοί που καθορίζουν… 

με αποκλειστικό κριτήριο τους εαυτούς τους και το συμφέρον τους»). Προκειμένου μάλιστα να 

εδραιωθούν προσπαθούν εκφοβίζοντας τους ικανότερους και δυνατότερους από αυτούς 

συμπολίτες τους να περάσουν την άποψη ότι η πλεονεξία ισοδυναμεί με αδικία και ότι πρέπει 

όλοι ανεξάρτητα από την αξία και τις δυνατότητες τους να έχουν ίσο μερίδιο σε όλα τα 

κοινωνικά αγαθά («Φοβίζουν λοιπόν τους πιο δυνατούς … τους αρκεί να έχουν όλοι ίσα 

μερίδια»). Αυτού του είδους τις απόψεις ο Καλλικλής δηλώνει ευθέως ότι δεν τις ενστερνίζεται 

καθώς ο ίδιος πιστεύει, έχοντας ως πρότυπο αυτό που συμβαίνει στη φύση, ότι ο καλύτερος 

δικαιούται να έχει περισσότερα από τον χειρότερο («Η ίδια η φύση, ωστόσο, δείχνει, … από τον 

χειρότερο και τον πιο αδύνατο»). 

Ο Πρωταγόρας στο απόσπασμα που δίνεται παραθέτει αρχικά τους λόγους δημιουργίας και 

μετέπειτα τους λόγους διάλυσης των πόλεων από τους ανθρώπους. Ενώ, λοιπόν, η ανάγκη τους 

να προστατευτούν από τα θηρία επέβαλε τη συνύπαρξή τους σε πόλεις («ἐζήτουν δὴ 

ἀθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις»), η έλλειψη πολιτικής αρετής τους οδήγησε στο να 

αδικούν ο ένας τον άλλον με συνέπεια τη διάλυση των κοινωνιών τους και τη συνακόλουθη 

καταστροφή τους («ὅτ’ οὖν ἀθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν 

τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο»). 

Και ο Καλλικλής και ο Πρωταγόρας τονίζουν τη σημασία της ύπαρξης της δικαιοσύνης για την 

εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας. Ο Καλλικλής όμως απορρίπτει το δίκαιο που ορίζει ο 

ανθρώπινος νόμος καθώς θεωρεί ότι εξυπηρετεί μία μόνο κοινωνική τάξη και υιοθετεί το δίκαιο 

που ορίζεται από τη φύση. Αντίθετα, ο Πρωταγόρας πιστεύει στην αναγκαιότητα της πολιτικής 

αρετής που θα επιφέρει τη κοινωνική συνοχή η οποία επιτυγχάνεται μόνο με την τήρηση του 

ανθρώπινου νόμου.  
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Ο Άνυτος λοιπόν από τη μία μεριά, εξαιτίας της κακής αγωγής του γιου του και της δικής του 

αχαριστίας, ακόμα και μετά το θάνατο του, έχει κακή φήμη. Ο Σωκράτης από την άλλη, επειδή 

εξύψωνε τον εαυτό του στο δικαστήριο, προκαλώντας το φθόνο έκανε/οδήγησε πιο πολύ τους 

δικαστές να τον καταδικάσουν (σε θάνατο). Σ' εμένα όμως φαίνεται ότι έχει τύχει τη μοίρα που 

αγαπούν οι θεοί∙ 

 

Γ2. Στο απόσπασμα του Ξενοφώντα από την Απολογία του Σωκράτη,  ο Ξενοφών εξυμνεί την 

ψυχική δύναμη που επέδειξε ο Σωκράτης απέναντι στην εις βάρος του καταδικαστική απόφαση. 

Ο φιλόσοφος ισχυρίζεται ότι αυτή η στάση του Σωκράτη είναι αποτέλεσμα της εύνοιας των 

θεών (ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ θεοφιλοῦς μοίρας τετυχηκέναι), ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι το 

πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής το απέφυγε και πως ο θάνατος που του έτυχε είναι ο πιο εύκολος 

(τοῦ μὲν γὰρ βίου τὸ χαλεπώτατον ἀπέλιπε, τῶν δὲ θανάτων τοῦ ῥᾴστου ἔτυχεν.) Γιατί, για τον 

Σωκράτη ήταν καλύτερο να πεθάνει παρά να συνεχίσει να ζει. Έτσι ούτε και μπροστά στο 

θάνατο δεν δείλιασε, αλλά τον αποδέχτηκε με χαρά και πλήρωσε το χρέος του σε αυτόν (ἐπεὶ 

γὰρ ἔγνω τοῦ ἔτι ζῆν τὸ τεθνάναι αὐτῷ κρεῖττον εἶναι … ἀλλ’ ἱλαρῶς καὶ προσεδέχετο αὐτὸν καὶ 

ἐπετελέσατο). Ο Ξενοφών, λοιπόν, επαινεί τη σοφία και τη γενναιότητα του Σωκράτη και θεωρεί 

όποιον μαθήτευσε δίπλα του τον πιο καλότυχο άνθρωπο του κόσμου (ἐγὼ μὲν δὴ κατανοῶν τοῦ 

ἀνδρὸς τήν τε σοφίαν καὶ τὴν γενναιότητα … ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν ἄνδρα ἀξιομακαριστότατον νομίζω.) 

 

Γ3.α.  

Ἡμῖν μέν οὖν δοκεῖ θεοφιλεστέρων μοιρῶν τετυχηκέναι· τῶν μέν βίων τά χαλεπώτερα. 

 

β. γνῶθι,  

ζῆ/(ζῆθι) 

τεθνηκώς/ τεθνεώς ἴσθι 
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Γ4.α.  

διὰ τὸ μεγαλύνειν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στην μετοχή 

«ἐπαγόμενος» 

τοῦ ζῆν: έναρθρο απαρέμφατο, γενική συγκριτική (β   όρος σύγκρισης) από το επίθετο 

συγκριτικού βαθμού «κρεῖττον» (α όρος: τό τεθνάναι) 

τοῦ ἀνδρὸς: γενική κτητική στα ουσιαστικά «τήν σοφίαν» και «την γενναιότητα»  

ἀξιομακαριστότατον: κατηγορούμενο στο αντικείμενο «τὸν ἄνδρα» μέσω του δοξαστικού 

ρήματος «νομίζω» 

 

Γ4. β. 

 «εἰ δέ τις τῶν ἀρετῆς ἐφιεμένων ὠφελιμωτέρῳ τινὶ Σωκράτους συνεγένετο, ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν 

ἄνδρα ἀξιομακαριστότατον νομίζω.» 

 

Υπόθεση: εἰ...συνεγένετο, εἰ + οριστική 

Απόδοση: ἐκεῖνον ...νομίζω, οριστική ενεστώτα 

Είδος: πραγματικό 

 

Μετατροπή σε προσδοκώμενο 

Υπόθεση: ἐάν ... συγγένηται (ἐάν + υποτακτική) 

Απόδοση: νομιῶ (οριστική Μέλλοντα) 

 

ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 


