
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
(ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ) Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 

Α. Διδαγμένο κείμενο: 

Α1. α) Λ, Σ, Λ, Σ, Λ 

β)  1. διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεούς ἐνόμισεν 

2. ἧς μέρος πολεμική 

3. ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι συμβουλῆς 

4. εἰκότως, ὡς ἐγὼ φημὶ / εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται 

5. ἡ δημιουργική τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν. 

Β1.  Εξαιτίας της φιλάνθρωπης δράσης του Προμηθέα οι άνθρωποι απέκτησαν την έντεχνον 
σοφίαν και την έμπυρον τέχνην, αφού ο ίδιος ο Τιτάνας τις απέσπασε με κλοπή από το κοινό 
οίκημα της Αθηνάς και του Ηφαίστου. Έτσι με την έκφραση θεία μοίρα ο Πρωταγόρας 
αναφέρεται στη φωτιά και την έλλογη ικανότητα της χρήσης της που ο άνθρωπος είχε πάρει 
από τους δύο θεούς. Τα στοιχεία αυτά ήταν λοιπόν, αρχικά θεϊκά. Καθώς οι άνθρωποι έγιναν 
μέτοχοι σ’ αυτά, έγιναν κατά κάποιο τρόπο συγγενείς των θεών. Έτσι, ο άνθρωπος ανέπτυξε 
πολιτισμό και λειτούργησε σαν ένα δημιουργός – θεός. Βλέποντας τις δυνατότητες που τους 
έδωσε η φωτιά, οι άνθρωποι κατανόησαν ότι η δύναμή τους ήταν πλέον τεράστια και έμοιαζε 
με αυτή των θεών, καθώς υπερείχαν έναντι των άλλων θνητών όντων.  

Χάρη σ’ αυτό οι άνθρωποι προοδευτικά δημιούργησαν πολιτισμό. 1) Αρχικά 
δημιούργησαν θρησκεία, καθώς πίστεψαν ότι είχαν κάποιας μορφής συγγένεια με τους θεούς 
και άρχισαν να οργανώνουν τη θρησκευτική τους λατρεία, τελώντας θρησκευτικές τελετές και 
φτιάχνοντας βωμούς και αγάλματα θεών. 2) Έπειτα ανέπτυξαν τη γλώσσα. Μετέτρεψαν τις 
άναρθρες κραυγές σε φθόγγους, συνέθεσαν λέξεις, συγκρότησαν προτάσεις προκειμένου να 
εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 3) Τέλος προχώρησαν σε επιτεύγματα 
υλικοτεχνικού πολιτισμού (κατοικίες για αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενδύματα, υποδήματα, 
στρωσίδια και καλλιέργεια της γης ώστε να εξασφαλιστεί η τροφή). Αξιολογική και όχι χρονική 
είναι η σειρά καταγραφής των επιτευγμάτων του ανθρώπου από τον Πρωταγόρα. 

Β2.  Ο Δίας αμείλικτος και σκληρός θεσπίζει νόμο να τιμωρείται με θάνατο όποιος δεν 
μετέχει στην αιδώ και τη δίκη. Η αιδώς το αίσθημα σεβασμού ενός μέλους της κοινότητας 
έναντι των υπολοίπων, οι ηθικές αναστολές και οι φόβοι, που προφυλάσσουν τον άνθρωπο 



από την αντικοινωνική συμπεριφορά αλλά και η δίκη δηλαδή η έμφυτη αντίληψη για το σωστό, 
το κοινό περί δικαίου αίσθημα θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρχουν ως ηθικές καταβολές σε 
όλους τους ανθρώπους.. 

 Ο Πρωταγόρας τονίζει την επιτακτική ανάγκη για όλα τα μέλη της κοινωνίας να 
συμμετέχουν στην αιδώ και την δίκη και ταυτόχρονα εξυμνεί τα συστατικά της πολιτικής 
αρετής. Όποιος πολίτης δεν μετέχει σ’ αυτά θεωρείται νόσημα της πόλης και πρέπει να 
θανατώνεται για να μην εξαπλωθεί το μίασμα. Έτσι διαφυλάσσεται η κοινωνική ισορροπία. 

 Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως καθώς η αιδώς και η δίκη δόθηκαν στη συνέχεια στον 
άνθρωπο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συμβίωση των μελών κάθε πόλης και δεν 
αποτελούν έμφυτα στοιχεία της αρχικής φύσης τους, αλλά ηθικές καταβολές που απαιτούν 
διδασκαλία, σωστή παρέμβαση των φορέων αγωγής για να εξελιχτούν, αλλά και τιμωρία για 
όποιον δεν θελήσει να τις κατέχει. 

Β3.  

α) Λ 

β) Σ 

γ) Λ 

δ) Σ 

ε) Λ 

Β4. ἐνόμισεν, ὑποδέσεις, σῴζεσθαι, δείσας, κόσμοι, δοίη, νενέμηνται, ἔχων, θῶ, ἰέναι. 

Β5.  Αρχικά σύμφωνα με την άποψη του Πλάτωνα η πολιτική κοινότητα δημιουργήθηκε 
εξαιτίας της ανάγκης του ανθρώπου να προστατευθεί από τα άγρια θηρία. Άρα, η ανάγκη για 
επιβίωση και όχι η έμφυτη τάση ώθησαν τον άνθρωπο στην συνάθροιση και στη δημιουργία 
των πρώτων κοινωνιών. Κατά συνέπεια «νόμῳ» δηλαδή από αναγκαιότητα δημιουργήθηκαν 
οι πρώτες απόπειρες κοινωνικής οργάνωσης. 

 Από την άλλη πλευρά ο Αριστοτέλης διαφοροποιείται και υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος 
είναι «φύσει πολιτικόν ζῷον» έχει δηλαδή έμφυτη την ανάγκη να συμβιώσει με άλλους 
ανθρώπους σε οργανωμένες κοινωνίες. Όποιος δεν ζει σε κοινωνίες είναι ή άνθρωπος 
κατώτερης ποιότητας ή ανώτερο ον από τον άνθρωπο. Άρα προκρίνει τη φυσική αναγκαιότητα 
«φύσει» ως πρωταρχική αιτία της δημιουργίας των πόλεων. 

  Κατά συνέπεια διακρίνουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την 
κινητήρια δύναμη που ώθησε τους ανθρώπους στη δημιουργία των πρώτων κοινωνιών. 

 

Γ. Αδίδακτο κείμενο: 

Γ1. Γιατί πρώτα νομοθέτησαν για τη σωφροσύνη των δικών μας παιδιών και ολοφάνερα 
έδειξαν με  ποια πράγματα πρέπει να ασχολείται το ελεύθερο παιδί και πώς πρέπει να 
ανατρέφεται και έπειτα, κατά δεύτερον, για τους εφήβους και τρίτον, στη σειρά, για τις άλλες 



ηλικίες, όχι μόνο για τους ιδιώτες αλλά και για τους ρήτορες. Και αφού έγραψαν αυτούς τους  
νόμους σε πινακίδες, τους άφησαν παρακαταθήκη και σας διόρισαν φύλακες αυτών. 

Γ2. Σύμφωνα με τον ρήτορα όταν νομοθετούν πρέπει να σκέφτονται πώς θα θεσπίσουν καλούς 
και συμφέροντες νόμους για την πόλη και στη συνέχεια οφείλουν να υπακούσουν τους νόμους 
και να τιμωρούν όποιον δεν πείθεται. Οφείλουν να έχουν ως πρότυπα τους παλιούς νομοθέτες 
όπως τον Σόλωνα και τον Δράκοντα και όποιον θέσπισε ωφέλιμους για την πόλη νόμους. 

Γ3. α)  τῆς πόλεως – τῶν πόλεων 

 τοῦ νομοθέτου – τῶν νομοθετῶν 

 τοῦ παιδὸς – τῶν παῖδων 

 τοῦ ῥήτορος – τῶν ῥητόρων 

 τοῦ φύλακος – τῶν φυλάκων 

 

β) νομοθετοῦμεν – νομοθετῶμεν – νομοθετοῖμεν – νομοθετεῖν – νομοθετῶν – οῦσα – οῦν. 

ἐσκόπουν 

ἐσκόπεις 

ἐσκόπει 

ἐσκοποῦμεν 

ἐσκοπεῖτε 

ἐσκόπουν 

 

Γ4. ἡμᾶς= υποκείμενο στο σκοπεῖν 

νόμους= αντικείμενο στο θησόμεθα 

ἔχειν= υποκείμενο στο απρόσωπο δεῖ, τελικό απαρέμφατο  

περὶ σωφροσύνης= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο ἐποιήσατο 

νομοθέτης= ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, παράθεση στο Σόλων 

κατὰ τοὺς χρόνους= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἐποιήσατο 

διαρρήδην= επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου στο ἀπέδειξαν 

τὸν ἐλεύθερον= ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο παῖδα 

ὑμῖν= αντικείμενο στο παρακατέθεντο  

φυλακάς= κατηγορούμενο στο ὑμᾶς. 

 


