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Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1 .     α) ΛΑΘΟΣ ,  «ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν,  
πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής» 

          β) ΣΩΣΤΟ ,  «-πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική – 
ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις» 

          γ) ΣΩΣΤΟ ,  «εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι 
δημιουργοί.» 

          δ) ΣΩΣΤΟ ,  «οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων.» και «ὁ 
δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ τἀναντία 
ἔστι χρῆσθαι μάλιστα.»   

          ε) ΣΩΣΤΟ ,  «Διὸ ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ πρὸς 
ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον.»  

Β1 .  Επειδή οι άνθρωποι αφανίζονταν είτε μεταξύ τους είτε από τα θηρία, ο Δίας 
άρχισε να ανησυχεί μήπως αφανιστεί ολότελα το ανθρώπινο είδος. Γι’ αυτό ως 
υπέρτατος ρυθμιστής των πάντων επεμβαίνει δυναμικά και τους στέλνει την 
αἰδῶ  και την δίκη,  τα μέσα για την εξασφάλιση της τάξης στο σύνολο και των 
ομαλών σχέσεων ανάμεσα στα άτομα, ώστε να γίνει δυνατή η οργάνωση 
κοινωνιών και να αναπτυχθεί παραπέρα ο πολιτισμός. 
      Για να κατανοήσουμε την αξία των δώρων που πρόσφερε ο Δίας στην 
ανθρωπότητα, θα πρέπει να διευκρινίσουμε το περιεχόμενο της κάθε έννοιας. 
Συγκεκριμένα,  η αἰδῶς είναι για τους αρχαίους μια έννοια σύνθετη, η σημασία 
της οποίας δεν μπορεί να αποδοθεί με μια λέξη. Γενικά, είναι 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, ο σεβασμός στους άγραφους 
νόμους, το φιλότιμο, η ντροπή που νιώθει ο άνθρωπος όταν έχει προβεί σε τέτοια 
συμπεριφορά). 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». Το δίπολο των αρετών αἰδὼς  καὶ δίκη ισοδυναμεί με το σωφροσύνη 
καὶ δικαιοσύνη ,  το οποίο χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας στο επιμύθιο του λόγου του.  
Από την άλλη μεριά η λέξη δίκη  δεν χρησιμοποιείται με τη σημασία της 
δικαστικής διαδικασίας. Βρίσκεται κοντά στην αρχική της σημασία· δηλ.  το ορθό, 
το δίκαιο. Κατά προέκταση, η δίκη δηλώνει  εδώ  την έμφυτη  αντίληψη  για το σωστό,   
την αντίληψη του δικαίου και του αδίκου, το σεβασμό στους γραπτούς νόμους και 
τα δικαιώματα των άλλων. Δεν είναι όμως μόνο η ιδέα της δικαιοσύνης αλλά και 
οι συγκεκριμένοι κανόνες δικαίου, που προβλέπουν κυρώσεις σε όσους αδικούν. 

      Η αἰδῶς και η δίκη λοιπόν αποτελούν μεγάλη συνεισφορά στην ανάπτυξη του 
πολιτισμού, καθώς βοήθησαν τους ανθρώπους να αποκτήσουν την πολιτική 
αρετή και έτσι να δημιουργήσουν οργανωμένες κοινωνίες στο πλαίσιο των 
οποίων ανέπτυξαν υψηλό πολιτισμό («οὐ γὰρ ἄν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν 
μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν») Ο Δίας μάλιστα, επιβάλλει τη θανατική ποινή 
σε εκείνον που δε θα έχει μερίδιο στην αιδώ και τη δίκη. Υπογραμμίζει την 
αυστηρότητα του νόμου τονίζοντας ότι ο ίδιος είναι εκείνος που τον επιβάλλει 
(«παρ’ ἐμοῦ») και προσθέτοντας μια παρομοίωση («νόσον πόλεως»).  Παρομοιάζει 
με αρρώστια της πόλης αυτόν που δεν θα έχει μερίδιο σε αυτά, θέλοντας να 
τονίσει πως είναι επικίνδυνος για την πόλη και θα πρέπει να θανατωθεί για την 
εξυγίανσή της. 

     Ο Αριστοτέλης συμφωνεί απόλυτα με την άποψη του Πρωταγόρα και θεωρεί 
πως η έννοια της δικαιοσύνης είναι στενά συνυφασμένη  με την έννοια της πόλης 
και γι’αυτό ακριβώς δεν υπάρχει πουθενά αλλού παρά μόνο στην πόλη, αφού 
μόνο στην πόλη υπάρχει ο νόμος, που ρυθμίζει  τη λειτουργία της.(«  Ἡ δὲ 
δικαιοσύνη πολιτικόν·»)  Χάρη στη δικαιοσύνη το άτομο βρίσκεται σε απόλυτη 
συμφωνία προς την  κοινωνική ηθική της πόλης του, καθώς αφομοιώνει και 
εσωτερικεύει τους κοινωνικούς κανόνες και προσαρμόζεται σ’αυτούς 
εξασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική αρμονία και συνοχή. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης 
τονίζει  πως «αυτή η δικαιοσύνη είναι τέλεια αρετή, όχι όμως ¨αυτή καθ’εαυτήν¨, 
αλλά εφόσον σχετίζεται με τους άλλους και «…γι’αυτό και αναφέρουμε την 
παροιμία: στη δικαιοσύνη συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλη αρετή. Η δικαιοσύνη 
είναι η πιο τέλεια αρετή(…) γιατί αυτός που την κατέχει μπορεί να ασκεί την 
αρετή και ως προς τους άλλους». Επομένως, είναι τόσο μεγάλη η σημασία της 
δικαιοσύνης, ώστε δικαιολογημένα μπορεί να ειπωθεί ότι εκεί που υπάρχει 
δικαιοσύνη υπάρχουν και όλες οι άλλες αρετές. 

Β2. 1. ΣΩΣΤΟ, 2.  ΛΑΘΟΣ, 3. ΛΑΘΟΣ, 4. ΣΩΣΤΟ, 5. ΣΩΣΤΟ 

Β3 .  εργάτης: δημιουργικὴ  ή δημιουργοί ,  διασκέδαση: σκεδαννύμενοι ,  σχέση: 
ἔχοντες  ή ἔχων  ή μετεχόντων  ή μετέχοιεν  ή μετέχειν ,  διαγωγή: ἄγοντα  ή 
συναγωγοί ,  διανομή: νείμω  ή νενέμηνται ,  κατάσταση: συστήσας ,  υπαίτιος: 
αἴτιος ,  αποτέλεσμα: τελεωθεὶς ,  εξουσία: ἦσαν  ή ἔστι ή ἐστίν ,  χρηματιστήριο: 
χρῆσθαι  

Β4 .    Ο Σοφοκλής στην τραγωδία «Οιδίπους Τύραννος» παρουσιάζει τον  Χορό να 
μιλά για τον άνθρωπο που ξεπερνα τα όρια και το μέτρο στον ιδιωτικό και 
δημόσιο βίο. Ειδικότερα, ο Χορός υποστηρίζει πως όποιος και με τα λόγια και με 



τις πράξεις του δείχνει υπεροψία και έλλειψη σεβασμού απένατι στους θεούς, θα 
έχει φοβερή κατάληξη, αφού οι θεοί τιμωρούν τους υβριστές («Αν κάποιος .. .  για 
την ανόσια χλιδή της έπαρσής του.») Επίσης, από την οργή των θεών δεν γλιτώνει 
ούτε αυτός που κερδίζει στηριζόμενος στην απάτη και την παρανομία ούτε αυτός 
που υποτιμά τους θεούς και θεωρεί πως θα μείνει ατιμώρητος. Επομένως ο 
Σοφοκλής πιστεύει στη Θεία Δίκη και πως καμία παραβατική συμπεριφορά δεν 
μένει απαρατήρητη από τους θεούς.(« Αν κερδίζει παράνομα .. .  στην ιερά 
πανήγυρη;)   
       Από την άλλη, ο  Αριστοτέλης στο κείμενο αναφοράς δεν αναφέρεται στην 
τιμωρία του υβριστή ή του άδικου ατόμου, αλλά κυρίως καταδεικνύει το πόσο 
σημαντική είναι η αρετή και η δικαιοσύνη για τον άνθρωπο και την κοινωνία. 
Υποστηρίζει πως μόνο αν ο άνθρωπος λειτουργήσει σύμφωνα με το νόμο και τη 
δικαιοσύνη, θα μπορέσει να αποδείξει την ανωτερότητά του· αλλιώς θα 
αποδειχτεί χειρότερο από τα άλλα όντα, αφού για να ζήσει ο άνθρωπος σύμφωνα 
με την πολιτική του φύση, χρειάζεται νόμους. Χωρίς αυτούς χάνει την ανθρώπινη 
οντότητα και μοιάζει με θηρίο.(«οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον 
πάντων»)  Μάλιστα, στο σημείο «Διὸ ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ 
πρὸς ἀφροδίσια καὶ  ἐδωδὴν χείριστον»  ο Αριστοτέλης προσπαθεί να δηλώσει τον 
τρόπο, με τον οποίο ο άνθρωπος εκδηλώνει την αρνητική του συμπεριφορά, όταν 
δε μετέχει της αρετής και της δικαιοσύνης. Πρέπει να προσέξουμε ότι γίνεται 
από το φιλόσοφο ένας χαρακτηρισμός σε τρία επίπεδα, ώστε να φανεί ότι η 
έλλειψη δικαιοσύνης οδηγεί τον άνθρωπο σε άσχημες συμπεριφορές που 
καλύπτουν όλο το φάσμα των ενεργειών του. Έτσι, λοιπόν, ο άνθρωπος, ο δίχως 
αρετή, χαρακτηρίζεται ανόσιος, καθώς γίνεται ασεβής, προσβάλλει τους θεούς, 
και παραβιάζει τους άγραφους νόμους τους. Άγριος, επειδή δεν αναπτύσσει 
υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, δεν ζει μέσα στα πλαίσια μιας 
ευνομούμενης και ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά διαμορφώνει σχέσεις 
αντιπαλότητας, ανταγωνισμού και μίσους. Επίσης, ο άνθρωπος είναι το 
χειρότερο από όλα τα όντα στις ερωτικές απολαύσεις και στις απολαύσεις του 
φαγητού. Εδώ ο Αριστοτέλης αναφέρεται στα κατώτερα πάθη και τις ορέξεις του 
ανθρώπου, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει χωρίς τη συμμετοχή του στη 
δικαιοσύνη. 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Νομίζω ότι και οι φίλοι σας αυτή κυρίως την ημέρα λυπούνται και οι εχθροί 
σας χαίρονται καθώς γνωρίζουν καλά ότι αν επειδή αγνοείτε εξορίσετε τον 
καλύτερο (πολίτη), για δέκα χρόνια η πόλη δεν θα απολαμβάνει κανένα καλό 
από αυτόν τον άνδρα. Είναι εύκολο και από αυτό να καταλάβετε ότι ο νόμος είναι 
άδικος. Γιατί μόνοι εμείς από τους Έλληνες τον χρησιμοποιούμε και καμιά από 
τις άλλες πόλεις δεν θέλει να τον μιμηθεί. Και όμως αυτά έχουν διακριθεί ως 
άριστα από τους θεσμούς τα οποία τυχαίνει να ταιριάζουν κυρίως και στους 
δημοκρατικούς και στους ολιγαρχικούς και έχουν πολλούς υποστηρικτές. Γι’  
αυτά λοιπόν δεν γνωρίζω για ποιο λόγο πρέπει να μακρηγορήσω. 



Γ2.  Ο ρήτορας συμβουλεύει το ακροατήριο να είναι δίκαιοι και αμερόληπτοι 
επιτηρητές των λόγων του, να μην επιτρέπουν τις βρισιές και τις κολακίες, αλλά 
με ανεκτικότητα και ευνοϊκή διάθεση να ακούν αυτόν που θέλει να διατυπώσει 
τις απόψεις του. Τους προτρέπει να είναι αυστηροί σε εκείνους που φέρονται με 
απρέπεια και θορυβούν. Έτσι μόνο θα διαμορφώσουν αντικειμενική κρίση θα 
αποφασίσουν σωστά. 

Γ3. α)  τῇ πόλει,  ταῖς πόλεσι 

  τῷ ἀνδρί, τοῖς ἀνδράσι 

  τῷ νόμῳ, τοῖς νόμοις 

  τῷ δόγματι, τοῖς δόγμασι 

  τῷ ἄρχοντι, τοῖς ἄρχουσι 

Γ3. β) λυπεῖσθαι= αντικείμενο στο οἶμαι ,  ειδικό απαρέμφατο 

ἐτων= γενική του χρόνου στο πείσεται  

ὑπὸ τοῦ ἀνδρός= εμπρόθετος προσδιορισμός ποιητικού αιτίου στο πείσεται 

πονηρόν= κατηγορούμενο στο νόμον  από το  ὄντα  

τῶν Ἐλλήνων= γενική διαιρετική στο μόνοι  

ταῦτα= υποκείμενο στο διέγνωσται ,  αττική σύνταξη 

τοῖς ὀλίγοις= αντικείμενο στο ἁρμόττοντα  

περὶ τούτων= εμπρόθετος προσδιορισμός αναφοράς στο οὐκ οἶδα  

μακρότερα= σύστοιχο αντικείμενο στο λέγειν  

ὑμῶν= έμμεσο αντικείμενο στο δέομαι .  

 


