
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή 

διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν

θηρία, εξαιτίας του ότι ήταν από κάθε άποψη πιο αδύναμοι από αυτά  και οι 

τεχνικές γνώσεις ήταν βέβαια βοηθός τους καλός για την ανεύρεση της τροφής, 

ανεπαρκής όμως για τον πόλεμο με τα θηρία

πολιτική τέχνη, μέρος της οποίας είναι η πολεμική τέχνη 

συγκεντρώνονται και να εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους χτίζοντας πόλεις

φορά λοιπόν που συγκεντρώνονταν, αδικούσαν ο ένας τον άλλον, επειδή δεν είχαν 

την πολιτική τέχνη, με απ

αφανισμό. 

Ο Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας μήπως χαθεί εντελώς, 

στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους και τον σεβασμό στους άγραφους 

νόμους και την αντίληψη περί του δικαίου, για να υπάρ

συνεκτικοί δεσμοί φιλίας. 

δώσει τον σεβασμό και τη δικαιοσύνη στους ανθρώπους

έχουν μοιραστεί οι τεχνικές γνώσεις, έτσι να τα μοιράσω και αυτά;
 

2. Η δημιουργική τέχνη είναι συνώνυμη με την έντεχνον σοφία, την οποία μαζί με 

τη φωτιά έκλεψε και χάρισε στους ανθρώπους ο Προμηθέας. Είναι η πρακτική 

σοφία και οι  τεχνικές δεξιότητες. Πρόκειται ουσιαστικά για την τέχνη των 

δημιουργών, δηλαδή των τεχνιτών.

παράγει ένα έργο ωφέλιμο στο δήμο, στο λαό. Στην κατηγορία των δημιουργών 

ανήκαν κατά τους ομηρικούς χρόνους οι μάντεις, οι γιατροί, οι κήρυκες, οι 

οικοδόμοι και άλλοι. 

Με τη δημιουργική τέχνη οι άνθρωποι ικανοποιούσαν επαρκώς τις βιοτικές 

τους ανάγκες καθώς τους επέτρεπε να βρίσκουν τροφή και να δημιουργούν 

υλικοτεχνικό πολιτισμό. Στην αντιμετώπιση των θηρίων όμως ήταν ανεπαρκής. 

Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα,  αυτό συμβαίνει

διασκορπισμένοι και δεν υπήρχαν πόλεις. Η  ζωή τους  λοιπόν, κινδύνευε από τα 

θηρία, που τους αφάνιζαν και αδυνατούσαν να τα  αντιμετωπίσουν καθώς 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Κυριακή 

 

Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή 

διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν˙ κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα 

θηρία, εξαιτίας του ότι ήταν από κάθε άποψη πιο αδύναμοι από αυτά  και οι 

τεχνικές γνώσεις ήταν βέβαια βοηθός τους καλός για την ανεύρεση της τροφής, 

ανεπαρκής όμως για τον πόλεμο με τα θηρία γιατί δεν κατείχαν ακόμη την 

ιτική τέχνη, μέρος της οποίας είναι η πολεμική τέχνη – επιθυμούσαν  λοιπόν να 

συγκεντρώνονται και να εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους χτίζοντας πόλεις

φορά λοιπόν που συγκεντρώνονταν, αδικούσαν ο ένας τον άλλον, επειδή δεν είχαν 

την πολιτική τέχνη, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται και να απειλούνται με 

Ο Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας μήπως χαθεί εντελώς, 

στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους και τον σεβασμό στους άγραφους 

νόμους και την αντίληψη περί του δικαίου, για να υπάρξει αρμονία στις πόλε

 Ρωτάει λοιπόν ο Ερμής τον Δία με ποιον άραγε τρόπο να 

δώσει τον σεβασμό και τη δικαιοσύνη στους ανθρώπους˙«Ποιο από τα δύο, όπως 

έχουν μοιραστεί οι τεχνικές γνώσεις, έτσι να τα μοιράσω και αυτά;

Η δημιουργική τέχνη είναι συνώνυμη με την έντεχνον σοφία, την οποία μαζί με 

τη φωτιά έκλεψε και χάρισε στους ανθρώπους ο Προμηθέας. Είναι η πρακτική 

σοφία και οι  τεχνικές δεξιότητες. Πρόκειται ουσιαστικά για την τέχνη των 

δημιουργών, δηλαδή των τεχνιτών. Δημιουργός (δῆμος + ἔργον) είναι αυτός που 

παράγει ένα έργο ωφέλιμο στο δήμο, στο λαό. Στην κατηγορία των δημιουργών 

ανήκαν κατά τους ομηρικούς χρόνους οι μάντεις, οι γιατροί, οι κήρυκες, οι 

Με τη δημιουργική τέχνη οι άνθρωποι ικανοποιούσαν επαρκώς τις βιοτικές 

τους ανάγκες καθώς τους επέτρεπε να βρίσκουν τροφή και να δημιουργούν 

υλικοτεχνικό πολιτισμό. Στην αντιμετώπιση των θηρίων όμως ήταν ανεπαρκής. 

Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα,  αυτό συμβαίνει καθώς οι άνθρωποι αρχικά ζούσαν 

διασκορπισμένοι και δεν υπήρχαν πόλεις. Η  ζωή τους  λοιπόν, κινδύνευε από τα 

θηρία, που τους αφάνιζαν και αδυνατούσαν να τα  αντιμετωπίσουν καθώς 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013 

Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή 

κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα 

θηρία, εξαιτίας του ότι ήταν από κάθε άποψη πιο αδύναμοι από αυτά  και οι 

τεχνικές γνώσεις ήταν βέβαια βοηθός τους καλός για την ανεύρεση της τροφής, 

γιατί δεν κατείχαν ακόμη την 

επιθυμούσαν  λοιπόν να 

συγκεντρώνονται και να εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους χτίζοντας πόλεις˙ κάθε 

φορά λοιπόν που συγκεντρώνονταν, αδικούσαν ο ένας τον άλλον, επειδή δεν είχαν 

οτέλεσμα να διασκορπίζονται και να απειλούνται με 

Ο Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας μήπως χαθεί εντελώς, 

στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους και τον σεβασμό στους άγραφους 

ξει αρμονία στις πόλεις και 

Ρωτάει λοιπόν ο Ερμής τον Δία με ποιον άραγε τρόπο να 

Ποιο από τα δύο, όπως 

έχουν μοιραστεί οι τεχνικές γνώσεις, έτσι να τα μοιράσω και αυτά;» 

Η δημιουργική τέχνη είναι συνώνυμη με την έντεχνον σοφία, την οποία μαζί με 

τη φωτιά έκλεψε και χάρισε στους ανθρώπους ο Προμηθέας. Είναι η πρακτική 

σοφία και οι  τεχνικές δεξιότητες. Πρόκειται ουσιαστικά για την τέχνη των 

ργον) είναι αυτός που 

παράγει ένα έργο ωφέλιμο στο δήμο, στο λαό. Στην κατηγορία των δημιουργών 

ανήκαν κατά τους ομηρικούς χρόνους οι μάντεις, οι γιατροί, οι κήρυκες, οι 

Με τη δημιουργική τέχνη οι άνθρωποι ικανοποιούσαν επαρκώς τις βιοτικές 

τους ανάγκες καθώς τους επέτρεπε να βρίσκουν τροφή και να δημιουργούν 

υλικοτεχνικό πολιτισμό. Στην αντιμετώπιση των θηρίων όμως ήταν ανεπαρκής. 

καθώς οι άνθρωποι αρχικά ζούσαν 

διασκορπισμένοι και δεν υπήρχαν πόλεις. Η  ζωή τους  λοιπόν, κινδύνευε από τα 

θηρία, που τους αφάνιζαν και αδυνατούσαν να τα  αντιμετωπίσουν καθώς 



υστερούσαν ως προς τη δύναμη και  τις άλλες σωματικές ικανότητες και  δεν 

διέθεταν κατάλληλα όπλα για την προστασία τους από αυτά. Αυτήν την 

ανεπάρκεια ο Πρωταγόρας την αποδίδει στο ότι οι άνθρωποι δεν είχαν ακόμη 

αναπτύξει την πολιτική τέχνη (την κατάλληλη κοινωνική και πολιτική οργάνωση) 

και επομένως δεν είχαν ούτε την πολεμική τέχνη, για να μπορούν να αποκρούουν 

τις επιθέσεις των θηρίων ή να τα σκοτώνουν (η πολεμική τέχνη είναι μέρος της 

πολιτικής τέχνης, αφού δημιουργείται και καλλιεργείται σε οργανωμένες 

κοινωνίες). Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται «ενδεής». 
 

3. Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, ο Δίας  από φόβο μήπως εξαφανιστεί εντελώς το 

ανθρώπινο γένος στέλνει τον Ερμή  να φέρει στους ανθρώπους  δυο ηθικές αρετές, 

τα συστατικά δηλαδή της πολιτικής αρετής. Αυτά  είναι η αἰδώς και η δίκη.  

Αἰδώς είναι η ηθική συνείδηση ο σεβασμός, το αίσθημα ντροπής του 

κοινωνικού ανθρώπου για κάθε πράξη που προσκρούει στον καθιερωμένο ηθικό 

κώδικα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η δράση της είναι ανασταλτική και 

αποτρεπτική και συμπίπτει με τη λειτουργία της ηθικής συνείδησης.  

Από την άλλη, Δίκη είναι το συναίσθημα της δικαιοσύνης, η έμφυτη στον 

άνθρωπο αντίληψη για το δίκαιο και το άδικο, ο σεβασμός των γραπτών νόμων και 

των δικαιωμάτων των άλλων. 

Χάρη στην αἰδώ και στη δίκη εξασφαλίζονται 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 κόσμια συμπεριφορά, δημιουργεί αρμονία 

και συνοχή στην κοινωνία, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την ηθική  και κοινωνική 

συνείδηση. Η δίκη παραπέμπει στο «πόλεων δεσμοί», δηλαδή σε υπαγορεύσεις με 

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

κατοχυρώνεται το δίκαιο και να επιβάλλεται η συνοχή της πολιτικής κοινωνίας. Η 

συμπληρωματική λειτουργία των δύο «δώρων» δημιουργεί δεσμούς που οδηγούν 

στη «φιλίαν», που σημαίνει ηθική ενότητα της πολιτείας, σύμπνοια και ομόνοια 

των πολιτών, ώστε να συμβιώνουν αρμονικά.(«ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ 

δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί»). 

Συνεπώς η αἰδώς και η δίκη αποτελούν τη βάση της κοινωνικής συμβίωσης, 

την προϋπόθεση της πολιτιστικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου. Επιπλέον, 

με τις ηθικές αυτές αρετές  θεμελιώνεται ο ομαλός πολιτικός βίος και 

κατοχυρώνεται το δημοκρατικό πολίτευμα. 

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.  



Η πολιτική αρετή αντιπροσωπεύει το στάδιο της συγκρότησης πόλεων. Στη 

φάση αυτή σχηματίζονται οι πόλεις, οι ευρύτεροι κοινωνικοί συνοικισμοί που 

διέπονται από συγκεκριμένους νόμους, και έχουν δική τους πολιτική εξουσία στην 

οποία συμμετέχουν και οι πολίτες. Κύριο χαρακτηριστικό του ηθικού αυτού πλέον 

σταδίου και κορυφαίο του πολιτισμού είναι η αποδοχή από τους ανθρώπους κοινών 

ηθικών αξιών, η επιβολή του αμοιβαίου σεβασμού και των αρχών της δικαιοσύνης, 

ο περιορισμός των κοινωνικών ανταγωνισμών και η εξάλειψη του κινδύνου 

αλληλοεξόντωσης. Το πέρασμα γίνεται προοδευτικά και πάντα κάτω από το νόμο 

της ανάγκης.  

 

 

4. Σχολικό βιβλίο σελίδα: 57 «Το θέμα …θα τη συζητήσουμε στην Πολιτεία.» 

 

5. Ενδεικτική απάντηση 

μετέσχε: συμμετοχή, έξοχος 

ηὕρετο: εφεύρεση, ευρετήριο 

εἶναι: οντολογία, ουσία 

σκεδαννύμενοι: σκέδαση, διασκέδαση 

 θὲς: θεσμός, υπόθεση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

Α] Είναι ανάγκη ίσως, κύριο

που δε συνηθίζουν και εκείνοι που δεν έχουν την ικανότητα να μιλήσουν, όταν 

κάποιος τους αδικεί, και προπάντων εξαιτίας αυτών, από τους οποίους ελάχιστα 

επιτρέπεται να αδικούνται, όπως και σε μένα τώρα δ

ήθελα, κύριοι δικαστές να διεξάγω δικαστικό αγώνα προς τον Ολυμπιόδωρο. 

είναι συγγενής μου και έχω παντρευτεί την αδελφή του, είμαι αναγκασμένος 

εξαιτίας των πολλών αδικιών που έχω πάθει απ’ αυτόν. Αν λοιπόν, κύριο

χωρίς να αδικούμαι, αλλά διατυπώνοντας κάποια ψευδή κατηγορία εναντίον του 

Ολυμπιόδωρου έκανα κάτι απ’ αυτά, ή αρνούμενος να έχω εμπιστοσύνη στους 

στενούς μου φίλους και στους φίλους του Ολυμπιόδωρου ή μη υπολογίζοντας το 

δίκαιο κάποιου άλλου, να ξ

ότι ο εαυτός μου είναι άθλιος άνθρωπος. 

 

Β] 1. τοῦ ἀνδρός δικαστοῦ, 

2.  

εἴσει ἀ

εἰσίῃς ἀ

εἰσίοις/εἰσιοίης ἀ

εἴσιθι ἀ

εἰσιέναι ἀ

εἰσιών-εἰσιοῦσα-εἰσιόν ἀ

 

 

Γ] 1.  δικασταί = ονοματικός 

εἰσιέναι = τελικό απαρέμφατο

ἀναγκαῖον ἐστίν 

οἰκεῖον = κατηγορούμενο 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Κυριακή 

Είναι ανάγκη ίσως, κύριοι δικαστές, να εισέρχονται στο δικαστήριο και εκείνοι 

που δε συνηθίζουν και εκείνοι που δεν έχουν την ικανότητα να μιλήσουν, όταν 

κάποιος τους αδικεί, και προπάντων εξαιτίας αυτών, από τους οποίους ελάχιστα 

επιτρέπεται να αδικούνται, όπως και σε μένα τώρα δα συμβαίνει. Γιατί, αν και δεν 

δικαστές να διεξάγω δικαστικό αγώνα προς τον Ολυμπιόδωρο. 

είναι συγγενής μου και έχω παντρευτεί την αδελφή του, είμαι αναγκασμένος 

εξαιτίας των πολλών αδικιών που έχω πάθει απ’ αυτόν. Αν λοιπόν, κύριο

χωρίς να αδικούμαι, αλλά διατυπώνοντας κάποια ψευδή κατηγορία εναντίον του 

Ολυμπιόδωρου έκανα κάτι απ’ αυτά, ή αρνούμενος να έχω εμπιστοσύνη στους 

στενούς μου φίλους και στους φίλους του Ολυμπιόδωρου ή μη υπολογίζοντας το 

δίκαιο κάποιου άλλου, να ξέρετε καλά ότι πολύ θα ντρεπόμουνα και 

ότι ο εαυτός μου είναι άθλιος άνθρωπος.  

, ἀδελφαῖς, ψεύδη, ἄνθρωπε 

ἀφίστασαι οἶσθα 

ἀφιστῇ εἰδῇς 

ἀφισταῖο εἰδείης 

ἀφίστασο ἴσθι 

ἀφίστασθαι εἰδέναι 

ἀφιστάμενος –η-ον εἰδώς –υῖα-ός 

ονοματικός ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο 

σιέναι = τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης 

κατηγορούμενο  στο Ὀλυμπιόδωρον από το συνδ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013 

δικαστές, να εισέρχονται στο δικαστήριο και εκείνοι 

που δε συνηθίζουν και εκείνοι που δεν έχουν την ικανότητα να μιλήσουν, όταν 

κάποιος τους αδικεί, και προπάντων εξαιτίας αυτών, από τους οποίους ελάχιστα 

α συμβαίνει. Γιατί, αν και δεν 

δικαστές να διεξάγω δικαστικό αγώνα προς τον Ολυμπιόδωρο. επειδή 

είναι συγγενής μου και έχω παντρευτεί την αδελφή του, είμαι αναγκασμένος 

εξαιτίας των πολλών αδικιών που έχω πάθει απ’ αυτόν. Αν λοιπόν, κύριοι δικαστές, 

χωρίς να αδικούμαι, αλλά διατυπώνοντας κάποια ψευδή κατηγορία εναντίον του 

Ολυμπιόδωρου έκανα κάτι απ’ αυτά, ή αρνούμενος να έχω εμπιστοσύνη στους 

στενούς μου φίλους και στους φίλους του Ολυμπιόδωρου ή μη υπολογίζοντας το 

έρετε καλά ότι πολύ θα ντρεπόμουνα και θα θεωρούσα 

εἶ 

ᾖς 

εἴης 

ἴσθι 

εἶναι 

ὤν-οὖσα-ὄν 

ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο ὦ ἄνδρες 

υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης  

από το συνδ. ὄντα 



διά τὸ ἀδικεῖσθαι = επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας στο 

ἠνάγκασμαι 

ὑπό τούτου = επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 

στο ἀδικεῖσθαι 

τούτων = ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο τι 

τοῖς ἐπιτηδείοις = αντικείμενο στο απαρέμφατο ἐπιτρέπειν 

 

2. Πρόκειται για δύο δευτερεύουσες ονοματικές ειδικές προτάσεις: 

«ὅτι…ᾐσχυνόμην» και «ἐνόμιζον ἄν…ἄνθρωπον» που συνδέονται παρατακτικά με 

το σύνδεσμο καὶ. Εισάγονται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι και δηλώνουν 

αντικειμενική κρίση. Εκφέρονται με δυνητική οριστική (ἄν ᾑσχυνόμην / ἐνόμιζον 

ἄν) και δηλώνουν το αντίθετο του πραγματικού. Λειτουργούν ως αντικείμενο στο 

γνωστικό ρήμα: εὖ ἴστε. 

 

 

 

 

 

 

 

 


