
 

 

 

                       

              

Γϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτων, Πρωταγόρασ, 322a-323a 

Α1. α.  

1.  ωςτό: πολιτικὴν γὰρ τέχνθν οὔπω εἶχον, ἧσ μέροσ πολεμική 

2.  ωςτό: Ζεὺσ οὖν δείςασ περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν 

3. Λάκοσ: οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεισ, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥςπερ ἄλλων 

τεχνῶν 

β.1. Η λζξθ  του αρχαίου κειμζνου ςτθν οποία αναφζρεται  θ αντωνυμία αύτῶν 

είναι:  «τῶν θηρίων».  

2. Το επίρρθμα οὕτω αναφζρεται ςτθ φράςθ:  «ὡσ αἱ τέχναι νενέμθνται». 

 

Β1. Τα μζρθ τθσ πολιτικισ αρετισ είναι θ αίδὼσ και θ δίκθ. Σφμφωνα με το ςχολικό 
βιβλίο (φάκελοσ υλικοφ, ςελ. 62)  
 

 αἰδϊσ: Το αίςκθμα ςεβαςμοφ ενόσ μζλουσ τθσ κοινότθτασ ζναντι των 
υπολοίπων, 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» (412c). Το δίπολο των αρετϊν αἰδὼσ καὶ δίκθ 
ιςοδυναμεί με το ςωφροςφνθ καὶ δικαιοςφνθ, το οποίο χρθςιμοποιεί ο 
Ρρωταγόρασ ςτο επιμφκιο του λόγου του.  



 

 

 δίκθ: Στο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα θ λζξθ δίκθ δεν χρθςιμοποιείται με τθ 
ςθμαςία τθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ. Βρίςκεται κοντά ςτθν αρχικι τθσ 
ςθμαςία· δίκθ: το ορκό, το δίκαιο. Κατά προζκταςθ, θ δίκθ δθλϊνει εδϊ τθν 
ζμφυτθ αντίλθψθ για το ςωςτό, το κοινό περί δικαίου αίςκθμα.  
 

Ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ και θ δικαιοςφνθ δεν δόκθκαν, βζβαια, ωσ ζμφυτα 
χαρακτθριςτικά ςτον άνκρωπο, αλλά ωσ ζννοιεσ, δθλαδι ωσ πρότυπα που ζπρεπε 
να κατακτιςουν οι άνκρωποι με τθ λογικι και τον προςωπικό τουσ αγϊνα. Και τα 
δφο αυτά ςυναιςκιματα κρίνονται απαραίτθτα για κάκε πολίτθ και ςυνιςτοφν 
μζροσ τθσ πολιτικισ αρετισ, αφοφ χάρθ ςε αυτά εξαςφαλίηεται θ εμπζδωςθ τθσ 
πολιτικισ ενότθτασ και τθσ κοινωνικισ αρμονίασ. Οι αρχαίοι ςυνζδεαν ςτενά τθ δίκη 
με τθν αἰδῶ και πίςτευαν ότι δεν αρκεί θ «δίκθ», για να εξαςφαλιςτεί θ αρμονικι 
ςυμβίωςθ ςτθν πόλθ.  
 
Η λειτουργία τθσ αιδοφσ και τθσ δίκθσ ςτθν πολιτικι κοινωνία εντοπίηεται ςτο 
ακόλουκο χωρίο: ἵν’ εἶεν πόλεων κόςμοι τε καὶ δεςμοὶ φιλίασ ςυναγωγοί. Ρρόκειται 
για τθ βάςθ τθσ κοινωνικισ ςυμβίωςθσ.  
 
Συγκεκριμζνα: 
 
α) Οι αρετζσ αυτζσ είναι προχποκζςεισ ϊςτε το άτομο να αυτοελζγχεται, το 
προφυλάςςουν από τθ μιςαλλοδοξία, τθν επικετικότθτα, τθν ιδιοτζλεια, τθν 
παρανομία, τθν αςυδοςία, το ςυγκρατεί, δθλαδι, ςτα όρια του κοινωνικά 
επιτρεπτοφ. Είναι κακοριςτικοί παράγοντεσ ευταξίασ, ευρυκμίασ και ευνομίασ των 
ανκρϊπινων κοινωνιϊν. 

β) Η αιδϊσ και θ δίκθ είναι απαραίτθτεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ κοινωνίασ, 

για τθν ελαχιςτοποίθςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν αναπόδραςτα από τθ 

ςυνφπαρξθ των ανκρϊπων (βιαιότθτεσ, αυκαιρεςίεσ,…). 

γ) Ο αλλθλοςεβαςμόσ και θ δικαιοςφνθ είναι κεμζλιοι λίκοι τθσ αξιοπρζπειασ του 

ανκρϊπου, τον κάνουν υπεφκυνο και ςοβαρό και ςυμβάλλουν ςτθ ςυγκρότθςθ 

θκικισ ςυνείδθςθσ και ενάρετου χαρακτιρα. 

δ) Ρροχπόκεςθ τθσ οργάνωςθσ των δθμοκρατικϊν κοινωνιϊν είναι ο ενςυνείδθτοσ 
ςεβαςμόσ των άγραφων και γραπτϊν νόμων. Εδϊ ο Ρρωταγόρασ εμφανίηεται ωσ 
κεωρθτικόσ κεμελιωτισ τθσ δθμοκρατίασ. 
 
Επομζνωσ αυτά τα δφο ςυναιςκιματα ςυνεπάγονται τθν αξιοπρζπεια του 
ανκρϊπου, είναι τροχοπζδθ ςτθν εγωιςτικι, μιςαλλόδοξθ και ατομιςτικι 
ςυμπεριφορά. Γίνεται, ζτςι, φανερό πωσ ό, τι ςυνκζτει και ςτθρίηει τον πολιτιςμό 
(κοινωνικι αρμονία και ςυνοχι, ευνομία, ευταξία, ευκοςμία ,ευςτάκεια, ευπείκεια, 
ευρυκμία, ευμάρεια, ευδαιμονία , θκικι και κοινωνικι ευκφνθ) ςτθρίηεται ςτα δφο 
αυτά κεϊκά δϊρα. 
 



 

 

Β2. Οι γλωςςικζσ επιλογζσ με τισ οποίεσ παρουςιάηεται θ εντολι του Δία για τθν 
επιβολι τθσ κανατικισ ποινισ είναι οι εξισ: 

  εναλλαγι πλαγίου με ευκφ λόγο 

  επανάλθψθ: πάντασ/πάντεσ 

 χριςθ προςτακτικισ: μετεχόντων, κζσ 

 χριςθ υποκετικοφ λόγου και ςυγκεκριμζνα δυνθτικισ ευκτικισ (ἄν γζνοιντο) 

 παρομοίωςθ: ὡσ νόςον πόλεωσ 
 
 Ο Δίασ δίνοντασ ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτισ ζννοιεσ αἰδὼσ και δίκθ και τθ 
χρθςιμότθτά τουσ ςτθ ςυγκρότθςθ και τθ διατιρθςθ τθσ πολιτείασ, διαβιβάηει ςτον 
Ερμι τθν απόφαςι του να αφανίηεται όποιοσ δεν τισ διακζτει. Επειδι, όμωσ, και τα 
δφο αυτά ςυναιςκιματα δεν αποτελοφςαν μζροσ τθσ αρχικισ φφςθσ του 
ανκρϊπου, ο Δίασ αιςκάνεται ότι δεν μπορεί να εξαςφαλίςει τθν κακολικότθτα 
αυτϊν των δφο ςτοιχείων και προςκζτει ότι όποιοσ αποδειχτεί ανίκανοσ να τισ 
αποκτιςει, πρζπει να κανατωκεί ωσ νόσημα τθσ πολιτείασ. Η παρομοίωςθ αυτι 
παρουςιάηει εμφατικά το μζγεκοσ τθσ ενδεχόμενθσ καταςτροχισ. Με τθν τελευταία 
φράςθ του μφκου είναι φανερό πωσ ο Ρρωταγόρασ προετοιμάηει το ζδαφοσ για να 
ςτθρίξει τθν άποψι του ότι όλοι οι άνκρωποι πρζπει να ζχουν ςυμμετοχι ςτθν 
αρετι, τονίηοντασ ότι αποτελεί πρωταρχικι ανάγκθ για όλα τα άτομα τθσ κοινωνίασ 
να μετζχουν ςτθν αἰδῶ και τθ δίκθ. Ωςτόςο, θ ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά προσ τα 
νοςθρά μζλθ τθσ κοινωνίασ, ωσ μιάςματα και αποδιοπομπαία, είναι απάνκρωπθ. Η 
κατακλείδα του μφκου είναι αυτι ακριβϊσ θ ετυμθγορία του ςοφιςτι για αμείλικτθ 
τιμωρία των ακοινωνικϊν μελϊν. Συνεπϊσ θ απουςία ςυμμετοχισ ςτθν αιδϊ και τθ 
δίκθ ςυνεπάγεται διάλυςθ τθσ πολιτικισ κοινωνίασ.  
 

 
 
Β3.  
1. Λ (ςελ. ςχολικοφ βιβλίου 83) 
2. Λ  (ςελ. ςχολικοφ βιβλίου 32) 
3.   (ςελ. ςχολικοφ βιβλίου 35) 
4.  (ςελ. ςχολικοφ βιβλίου 35) 
5. Λ ( ςελ. ςχολικοφ βιβλίου 51) 
 
Β4. α.  
 
 
1ε 
2γ 
3ςτ 
4η 
5θ 
6α 
 
Οι λζξεισ που περιςςεφουν είναι: κζαμα, κφμα 
 



 

 

 
 
Β4. β.   
 
Οι ςθμαςίεσ που ζχουν οι τφποι ςτο κείμενο: 
 
*διεφκείροντο: αφανίηονταν+ 
*δθμιουργοί: τεχνίτεσ+ 
 
 

 Τα ικθ ζχουν διαφκαρεί επειδι θ διαπαιδαγϊγθςθ των νζων δεν ζχει 
ςυντελεςτεί ςωςτά. 

 

 Ο δθμιουργόσ του διάςθμου μουςικοφ ςυγκροτιματοσ πρόκειται να δϊςει 
ςυνζντευξθ ςε ζναν τθλεοπτικό ςτακμό παγκόςμιασ εμβζλειασ.  

 
 
Β5.   
 
 Η βαςικι κζςθ που διατυπϊνει ο Καλλικλισ είναι θ εξισ: Η αδικία είναι αυτό 
που προβλζπουν οι νόμοι οι οποίοι κατά τθ γνϊμθ τουσ αποτελοφν  ζκφραςθ τθσ 
βοφλθςθσ των πολλϊν και αδυνάτων, ςε αντίκεςθ προσ τουσ ολίγουσ και 
"κρείττονεσ". Σε μια πολιτεία οι πολλοί είναι αυτοί που ορίηουν τουσ νόμουσ εισ 
βάροσ των ιςχυρϊν και άξιων, φοβερίηοντάσ τουσ, «Γι’ αυτό, το να ηθτά κανείσ να 
ζχει περιςςότερα από τουσ πολλοφσ νομίηεται άδικο και άςχθμο και κεωρείται 
παράνομο.». Βαφτίηουν τθν επιδίωξθ του ατόμου που υπερτερεί ωσ  άδικθ, ϊςτε να 
ζχουν όλοι τα ίδια αγακά και δικαιϊματα και ζτςι να ικανοποιείται θ δικι  τουσ 
κατωτερότθτα. «Αυτοί που κεςπίηουν τουσ νόμουσ είναι οι αδφνατοι άνκρωποι και 
το πλικοσ». Συνεπϊσ,  ςφμφωνα με τον μεταφραςμζνο κείμενο, ςτθ φφςθ 
παρουςιάηεται το δίκαιο,υπερζχει ο ιςχυρότεροσ ενϊ ο πιο αδφνατοσ οφείλει να 
υποκφπτει. 
 Συςχετίηοντασ τθν άποψθ του Καλλικλι με τθν αντίςτοιχθ κζςθ που 
διατυπϊνει ο Ρρωταγόρασ ςτο απόςπαςμα που δόκθκε από το κείμενο αναφοράσ, 
μποροφμε να επιςθμάνουμε τα ακόλουκα: Σφμφωνα με το μφκο του Ρρωταγόρα , ο 
λόγοσ που οδιγθςε τουσ ανκρϊπουσ ςτθν κοινωνικι ςυμβίωςθ είναι θ ανάγκθ να 
προςτατευτοφν από τα κθρία. Άρα οι πόλεισ αρχικά ςυγκροτικθκαν νόμῳ/κζςει/ 
ςυμβατικά και όχι φφςει. Πμωσ, θ κοινωνικι ςυνοχι ιταν αδφνατο να υπάρχει με 
αυτόματο τρόπο, αφοφ τθ ςυμβίωςθ των ανκρϊπων  τθν επζβαλε μόνο θ ανάγκθ 
προςταςίασ από τα κθρία. Μόνθ τθσ θ «ἔντεχνοσ ςφν πυρί ςοφία» ιταν απολφτωσ 
ανεπαρκισ και «δϊρο άδωρο» χωρίσ τθν πολιτικι τζχνθ , τθσ οποίασ θ ζλλειψθ 
οδθγοφςε τουσ ανκρϊπουσ ςε πράξεισ αδικίασ με αποτζλεςμα τθν αυτοκαταςτροφι 
τουσ. Ενϊ και ςτον πλατωνικό Πρωταγόρα, λοιπόν, εμφανίηεται θ αντίςτιξθ «φφςει-
νόμῳ», ωςτόςο θ απουςία κετοφ δικαίου και κεςπιςμζνων νόμων δθμιουργεί τθν 
αδικία, με ολζκρια αποτελζςματα, κακϊσ οι άνκρωποι καταςτρζφονται και  δεν 
μπορεί να επιβιϊςει θ πολιτικι κοινωνία. (ἠδίκουν ἀλλιλουσ ἅτε οὐκ ἔχοντεσ τὴν 
πολιτικὴν τζχνθν, ὥςτε πάλιν ςκεδαννφμενοι διεφκείροντο».) 



 

 

 Καταλιγοντασ, διαπιςτϊνουμε ότι οι απόψεισ του Καλλικλι, ο οποίοσ 
αρνείται τθν ιςχφ των κετϊν νόμων και τάςςεται υπζρ τθσ δικαιοςφνθσ τθσ φφςθσ 
αντιτίκενται ςτθν άποψθ του Ρρωταγόρα, κακϊσ υποςτθρίηει τθν αναγκαιότθτα τθσ 
φπαρξθσ του κετοφ δικαίου ωσ κεμζλιο λίκο μιασ πολιτικισ κοινωνίασ.  
 
 
 

Γ.  ΑΔΙΔΑΚΣΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Γ1. Ο Άνυτοσ αφενόσ, λοιπόν, εξαιτίασ τθσ κακισ αγωγισ του γιου του και τθσ δικισ 

του απερίςκεπτθσ ςυμπεριφοράσ ακόμα και φςτερα από τον κάνατό του, 

εξακολουκεί να ζχει κακι φιμθ(:διατθρεί τθν κακι φιμθ του).Ο Σωκράτθσ, 

αφετζρου, επειδι επαινοφςε τον εαυτό του ςτο δικαςτιριο (:επειδι 

υπερθφανευόταν), αφοφ προκάλεςε τον φκόνο (των δικαςτϊν), τουσ παρότρυνε 

ακόμα περιςςότερο να τον καταδικάςουν (ςε κάνατο). Σ' εμζνα, πάντωσ, φαίνεται 

ότι ζχει τφχει τθ μοίρα που δίνουν  οι κεοί ςε όςουσ ευνοοφν (:κεάρεςτθ μοίρα). 

Γ2. Στο δοκζν κείμενο από τθν Απολογία Σωκράτουσ  ο Ξενοφϊν  διατυπϊνει κρίςεισ 

για τθ ςτάςθ του Σωκράτθ ενϊπιον των δικαςτϊν. Σφμφωνα με το απόςπαςμα ο 

Σωκράτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ δίκθσ του επζδειξε ψυχικι δφναμθ (τῆσ ψυχῆσ τὴν 

ῥώμθν). Συνειδθτοποιϊντασ ότι κα ιταν καλφτερα να πεκάνει, παρά να 

εξακολουκιςει να ηει (τὸ τεκνάναι αὐτῷ κρεῖττον εἶναι), αποφάςιςε ότι κα 

ακολουκιςει αυτό που κεωροφςε ο ίδιοσ θκικό, αγακό, όπωσ ακριβϊσ ζκανε πάντα 

ςτθ ηωι του, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ επζλεξε να αποδεχκεί με ςτωικότθτα τθ 

κανατικι καταδίκθ του. Ο Ξενοφϊν αναφζρει ότι ο φιλόςοφοσ δε φοβικθκε, οφτε 

δείλιαςε μπροςτά ςτον κάνατο (οὐδὲ πρὸσ τὸν κάνατον ἐμαλακίςατο), αλλά με 

ευχάριςτθ διάκεςθ   αποδζχτθκε τθ μοίρα του και οδθγικθκε ςτο τζλοσ του (ἱλαρῶσ 

καὶ προςεδέχετο αὐτὸν καὶ ἐπετελέςατο). 

 Ο Ξενοφϊν επαινεί τον φιλόςοφο και  εξαίρει το ικοσ του, τθ ςοφία και τθ 

γενναιότθτά του (τήν τε ςοφίαν καὶ τὴν γενναιότθτα).Στθ ςυνζχεια ο ιςτορικόσ 

επιςθμαίνει τθ ςθμαντικι προςφορά του Σωκράτθ  ςτουσ νζουσ,  χαρακτθρίηοντάσ 

τον ωσ τον πιο ωφζλιμο δάςκαλο και καλοτυχίηοντασ όλουσ όςοι είχαν τθν ευκαιρία 

να μακθτεφςουν ςε αυτόν (ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν ἄνδρα ἀξιομακαριςτότατον  νομίηω). 

Γ3.α. 

ἡμῖν μὲν οὖν δοκεῖ  κεοφιλεςτζρων  μοιρῶν  τετυχθκέναι· τῶν  μὲν γὰρ βίων τὰ 

χαλεπώτερα 

Γ3.β. 

ἔγνω = γνῶκι , ηῆν = ηῆ (ι ηῆκι) , τεκνάναι=τεκνεὼσ -ῶςα- ὼσ/ὸσ  ἴςκι (ι τεκνθκϊσ –

υῖα –ὸσ ἴςκι ι τζκνακι) 



 

 

Γ4.α. 

διὰ τὸ μεγαλύνειν: ζναρκρο απαρζμφατο ωσ  επιρρθματικόσ εμπρόκετοσ  

προςδιοριςμόσ του αναγκαςτικοφ αιτίου (τθσ αιτίασ) ςτο ριμα «… καταψθφίςαςκαι 

ἑαυτοῦ  ἐποίθςε  τοὺσ δικαςτάσ…». 

τοῦ ηῆν: ζναρκρο απαρζμφατο που ζχει κζςθ ονοματικοφ ετερόπτωτου 

προςδιοριςμοφ ςτον ςυγκριτικό βακμό κρεῖττον  ωσ γενικι ςυγκριτικι (: βϋ όροσ 

ςφγκριςθσ). 

τοῦ ἀνδρόσ: ονοματικόσ ετερόπτωτοσ  προςδιοριςμόσ ςτισ λζξεισ «τήν τε ςοφίαν 

καὶ  τὴν γενναιότθτα» ωσ γενικι κτθτικι. 

ἀξιομακαριςτότατον: κατθγοροφμενο ςτο αντικείμενο  τὸν ἄνδρα του δοξαςτικοφ 

ςυνδετικοφ ριματοσ  νομίηω. 

Γ4.β. 

Υπόκεςθ: εἰ δέ τισ … ςυνεγένετο (εἰ + οριςτικι αορίςτου βϋ) 

Απόδοςθ: νομίηω (οριςτικι ενεςτϊτα) 

Σχθματίηεται απλόσ και ανεξάρτθτοσ υποκετικόσ λόγοσ που δθλϊνει το πραγματικό. 

Μετατροπι ςτο είδοσ  που δθλϊνει το προςδοκϊμενο: 

Υπόκεςθ: ἐὰν,ἂν,ἤν δέ τισ … ςυγγένθται (ἐὰν,ἂν,ἢν  + υποτακτικι) 

Απόδοςθ: νομιῶ (οριςτικι μζλλοντα) 

 
 
 
 
 
 

Φιλολογικόσ κλάδοσ 

 

Ευαγγελία  Αργυράκθ 

όνια  ιοφτθ 

Βάςια Κατςαργφρθ 

Μαρία Σςαϊλάρθ  

 


