
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1.α)  

1. Σωστό : «ἧς μέρος πολεμική» 

2. Σωστό : «Ζεύς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν»,  

3. Λάθος : « εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν» 

β) 1. Η αντωνυμία αὐτῶν αναφέρεται στο «τῶν θηρίων» καθώς τα άλλα ζώα είχαν προικιστεί 

από τον Επιμηθέα με ισχυρά όπλα (δύναμη, ταχύτητα, κοφτερά δόντια), τα οποία τους έδιναν 

την υπεροχή απέναντι στον αδύναμο άνθρωπο ό οποίος αποτελούσε ένα εύκολο θύμα και 

απειλούνταν με αφανισμό.  

2. Το επίρρημα οὕτω αναφέρεται στην φράση «Πότερον  ὡς  αἱ  τέχναι νενέμηνται,  οὕτω  καὶ  

ταύτας  νείμω;  νενέμηνται». Ο Ερμής προσπαθεί να κατανοήσει την εντολή του Δία ως προς 

την εφαρμογή της και με την ερώτηση διατυπώνει τον προβληματισμό του για το πως θα γίνει 

ο καταμερισμός στην αιδώ και τη δίκη έχοντας στόχο να αναδείξει την συμβολή του 

καταμερισμού στην παραγωγική εργασία από τα πρώτα στάδια της ανθρώπινης κοινωνικής 

ζωής και σε όλη την πορεία της εξέλιξής τους.  

 

Β1. Ο Πρωταγόρας περιγράφει το νέο αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος και την 

ανησυχία του Δία για τη δυσχερή θέση του. Δίνοντας εντολή στον Ερμή να δώσει σε όλους 

τους ανθρώπους την αιδώ και τη δίκη που αποτελούν προϋποθέσεις ανάπτυξης της πολιτικής 

αρετής, τους παρέχει την δυνατότητα να συγκροτήσουν οργανωμένες πολιτικές κοινωνίες με 

συνοχή και πολιτισμένη συμβίωση.  

Αιδώς : είναι το συναίσθημα της ντροπής που νοιώθει  ο κοινωνικός άνθρωπος για κάθε πράξη 

που δε συμφωνεί με τις καθιερωμένες κοινωνικές αντιλήψεις. Το συναίσθημα αυτό λειτουργεί 

ως κίνητρο για την εκτέλεση του χρέους και του καθήκοντος που επιβάλλει η κοινωνία στα 

μέλη της. Με αυτό το συναίσθημα αποφεύγεται η αγανάκτηση και αποδοκιμασία των άλλων. 

Δίκη: 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 είδη συναισθημάτων, κρίνονται απαραίτητα και 

συνιστούν μέρος της πολιτικής αρετής όπως φαίνεται και στο απόσπασμα που μας δόθηκε. Η 

παρέμβαση του Δία μέσω του Ερμή, αντιστοιχεί στο πέρασμα του ανθρώπου σε μία νέα φάση 

εξέλιξης καθώς ο Δίας παρέχει την νομοτελειακή του φύση απέναντι στους ανθρώπους.  
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Β2. Η απάντηση του Δία στον Ερμή είναι μία ρητή εντολή της κατανομής της αιδούς και της 

δίκης «ἐπί πάντας». Η απόφαση του αυτή διατυπώνεται με κατηγορηματικό τρόπο με τις 

φράσεις «Ἐπὶ  πάντας»,  «καὶ  πάντες  μετεχόντων», για να τονιστεί η αναγκαιότητα να τις 

διαθέτουν όλοι ανεξαιρέτως. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί έναν υποθετικό λόγο της απλής 

σκέψης του λέγοντος, για να παρουσιαστεί η αλάνθαστη πρόβλεψη του πατέρα ανθρώπων και 

θεών. Το σκεπτικό του Δία παρουσιάζεται εντονότερα με την επανάληψη του επιθέτου «πᾶς», 

το οποίο χρησιμοποιείται για να καταδείξει την αδυναμία να συγκροτηθούν πολιτικές 

κοινότητες σε περίπτωση που καθολικά δεν διαθέτουν όλοι την αιδώ και τη δίκη. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται έντονη η χρήση της προστακτικής έγκλισης μετεχόντων, θές  για να φανεί η 

καθολικότητα και η αυστηρότητα της θεϊκής εντολής. Κλείνοντας, ο χαρακτηρισμός του 

ανθρώπου που δεν συμμετέχει  ὡς  νόσον , τονίζει ότι η μη έγκυρη αντιμετώπιση τέτοιων 

νοσηρών ανθρώπων, απειλεί την επιβίωση της ίδιας της πόλης.  

Η αιδώς και η δίκη δόθηκαν στον άνθρωπο σε μεταγενέστερο στάδιο. Έτσι ο Δίας επιλέγει να 

δώσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξής τους. Όμως εδώ διακρίνουμε ένα οξύμωρο σχήμα, καθώς ο 

Δίας έδωσε ρητή εντολή να μοιραστούν σε όλους, ωστόσο η ποινή που τίθεται, αφαιρεί την 

ελευθερία να καλλιεργήσει ο άνθρωπος αυτές τις αρετές και υπ’ αυτό το πρίσμα δικαιολογείται 

ο νόμος για την τιμωρία όσων δεν τις αναπτύσσουν, αφού επιλέγουν οι ίδιοι να θέσουν σε 

κίνδυνο την πόλη.   

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 

β)  

➢ Μετά τις καταγγελίες στον εισαγγελέα οι διεφθαρμένοι αστυνομικοί κλήθηκαν σε 

απολογία.  

➢ Ο δημιουργός του ποιήματος παραχώρησε τα δικαιώματα των στίχων του για να 

μελοποιηθούν.  

Β5. Ο συνομιλητής του Σωκράτη, Καλλικλής στο απόσπασμα που μας δίνεται αντιπαραθέτει 

μέρος της διδασκαλίας των Σοφιστών: νόμο και φύσει. Ο Καλλικλής αναφέρει « ότι είναι δίκαιο 
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όποιος είναι καλύτερος και δυνατότερος να έχει περισσότερα από τον χειρότερο και τον πιο 

αδύνατο». Διασφαλίζει την εφαρμογή των μη αυθεντικών ηθικών αξιών που θεμελιώνονται 

πάνω στην απόλυτη ελευθερία και ανταποκρίνονται προς το συμφέρον του «πιο δυνατού» 

βιολογικά και του «πιο ικανού» νοητικά. Ο Πρωταγόρας επικεντρώνεται στην έλλειψη της 

πολιτικής αρετής, καθώς δεν μπορούν να παραμείνουν ενωμένες οι κοινωνικές ομάδες και έτσι 

διασκορπισμένοι γίνονταν εύκολη λεία για τα θηρία. Γενικά για τον Πλάτωνα η επιτυχής 

αντιμετώπιση του πολιτικού προβλήματος, θα έδινε ένα τέλος στα δεινά του ανθρώπου.  

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Ο Άνυτος λοιπόν, ακόμα και ύστερα από το θάνατο του, έχει κακή φήμη εξ αιτίας της 

κακής αγωγής του γιου του και της δικής του απερίσκεπτης υπεροψίας. 

Ο Σωκράτης πάλι επειδή εξύψωνε τον εαυτό του στο δικαστήριο, τράβηξε κατά πάνω του το 

φθόνο κι έκανε πιο πολύ τους δικαστές να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Σ' εμένα όμως φαίνεται 

ότι έτυχε τη μοίρα που αγαπούν οι θεοί. 

Γ2. Ο Σωκράτης σύμφωνα με τον Ξενοφώντα επέδειξε μεγάλη ψυχική ρώμη επιλέγοντας τον 

δύσκολο αλλά δίκαιο θάνατο, παρά μια ζωή μέσα στην δειλία. Δεν επιδιώκει την σωτηρία του 

αλλά προκαλεί τους δικαστές του να τον καταδικάσουν προτιμώντας τον δρόμο του αγαθού. 

Επιβεβαιώνει με τον τρόπο αυτό την συνέπεια των θέσεών του, επιλέγοντας ακόμα και να 

πεθάνει. Ο Ξενοφών τον επαινεί για τη στάση του αυτή και τον θεωρεί άξιο να είναι 

ευτυχισμένος στην μετά θάνατον ζωή και να μείνει στις μνήμες των ανθρώπων.  

Γ3. α) Ἡμῖν  μέν  οὖν  δοκεῖ θεοφιλεστέρων  μοιρῶν  τετυχηκέναι· τῶν   μέν  βίων  τά  

χαλεπώτερα. 

β) γνῶθι ,  

Ζῆ/ Ζῆθι,  

τεθνηκώς/τεθνεώς ἲσθι  

Γ4. α) διὰ τὸ μεγαλύνειν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του αναγκαστικού αιτίου 

στην μετοχή ἐπαγόμενος  

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

βαθμού του επίθετου «κρεῖττον» , ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (α όρος: το 

τεθνάναι) 

τοῦ ἀνδρὸς: γενική κτητική, ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στα ουσιαστικά «τήν  

σοφίαν» και « την γενναιότητα» (προσδιορίζει λέξεις που φανερώνουν προτέρημα) 

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

«νομίζω».  
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β) «εἰδέ τις τῶν ἀρετῆς ἐφιεμένων ὠφελιμωτέρῳ τινὶ Σωκράτους συνεγένετο, ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν 

ἄνδρα ἀξιομακαριστότατον νομίζω.»: Ο υποθετικός λόγος αποτελείται από την υπόθεση 

(δευτερεύουσα υποθετική πρόταση: εἰ...συνεγένετο, δηλαδή εἰ + οριστική) και την απόδοση 

(κύρια πρόταση: ἐκεῖνον ...νομίζω, δηλαδή οριστική ενεστώτα). Επομένως δηλώνει το 

πραγματικό (Υπόθεση: εἰ + οριστική, Απόδοση: κάθε έγκλιση) . 

Μετατροπή σε προσδοκώμενο : ἐάν ... συγγένηται, νομιῶ (Υπόθεση: ἐάν + υποτακτική, 

Απόδοση: οριστική Μέλλοντα). 

 

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι  

Καπελησίου Λουΐζα 

Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα 

Σίψα Μαρία  


