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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. α 

1  ΣΩΣΤΟ:  πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική 

2 .ΣΩΣΤΟ:  Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν 

3. ΛΑΘΟΣ:  εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί· 

β.1.  τῶν θηρίων 

     2. ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται 

Β1. 

«Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς 

ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας 

συναγωγοὶ» 

Τα μέρη της πολιτικής αρετής, σύμφωνα με το  απόσπασμα είναι η αιδώς και η δίκη. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Δίκη (ή Νέμεσις) ήταν η κόρη του Δία και της Θέμιδας, 

ενώ η Αἰδὼς ήταν σύντροφος της Δίκης και καθόταν σε θρόνο δίπλα στον Δία. Η 

Δίκη, που τη βοηθούσαν οι Ερινύες, επέβλεπε την τήρηση της ηθικής τάξης στον 

κόσμο και τιμωρούσε όσους επιχειρούσαν να την ανατρέψουν. Στο κείμενο δεν 

παρουσιάζονται όμως ως θεότητες, αλλά ως ηθικές ιδιότητες ή αξίες, που 

μοιράζονται και διδάσκονται στους ανθρώπους. 

Ο Δίας, για να διασφαλίσει την προοπτική επιβίωσης των ανθρώπων που διέτρεχαν 

άμεσο κίνδυνο αφανισμού, αποφασίζει να τους προσφέρει τήν αἰδῶ καί τήν δίκην. 

Έτσι, θα είναι δυνατή η συγκρότηση κοινωνιών και η περαιτέρω ανάπτυξη του 

πολιτισμού. Η ενέργεια αυτή του Δία δείχνει το ενδιαφέρον και τη φροντίδα του για 

τους ανθρώπους. 

Αἰδώς: είναι 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. Το συναίσθημα αυτό λειτουργεί και ως κίνητρο 

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

μέλη της, αφού με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αγανάκτηση και η αποδοκιμασία 

των άλλων. 

Δίκη: είναι το συναίσθημα της δικαιοσύνης, η ενύπαρκτη στον άνθρωπο αντίληψη 
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για το δίκαιο και το άδικο, ο σεβασμός των γραπτών και άγραφων νόμων και των 

δικαιωμάτων των άλλων, καθώς και οι ενέργειες για την αποκατάσταση αυτών των 

δικαιωμάτων, όταν καταστρατηγούνται βάναυσα από κάποιον. Η δίκη εκδηλώνεται 

με τη δημιουργία και την τήρηση κανόνων δικαίου, την κατοχύρωση του δικαίου, 

του ορθού και του νόμιμου. Έτσι περιστέλλεται ο ατομικισμός και ο εγωισμός και 

εξασφαλίζεται η αρμονική κοινωνική συμβίωση. 

Κάθε πολιτισμικά προηγμένη κοινωνία θεμελιώνεται στις αξίες της αιδούς και της 

δίκης. Οι αξίες αυτές είναι καθολικές και συνιστούν παράγωγα της εξέλιξης τόσο της 

ηθικής συνείδησης, όσο και του πολιτισμού που την εκφράζει και την κατευθύνει. 

«ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοὶ» 

Με τη φράση αυτή διατυπώνεται έξοχα η κοινωνιοπλαστική αποστολή της αιδούς 

και της δίκης. Χάρη στην αιδώ και στη δίκη εξασφαλίζεται 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 και συντελεί στην 

κατάκτηση της αυτονομίας τους, αναγκαία για την αρμονία της κοινωνίας. Η δίκη 

παραπέμπει στο «πόλεων δεσμοί», δηλαδή σε υπαγορεύσεις με τις οποίες οι 

πολίτες υποβάλλονται σε δεσμεύσεις της συμπεριφοράς τους, ώστε να επιβάλλεται 

η συνοχή της πολιτικής κοινωνίας. Η συμπληρωματική λειτουργία των δύο 

«δώρων» συνεπάγεται φιλίαν, που σημαίνει ηθική ενότητα της πολιτείας, σύμπνοια 

και ομόνοια των πολιτών, ώστε να συμβιώνουν αρμονικά. 

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. Όταν οι άνθρωποι 

γνωρίσουν σε βάθος τις έννοιες αυτές, που προβάλλονται ως αιτήματα της ηθικής, 

και είναι σε θέση να τις πραγματώσουν στις σχέσεις τους, τότε η οργάνωση της 

πολιτικής κοινωνίας θα στηρίζεται σε αυτές. Η πολιτεία που θεμελιώνεται σε αυτές 

είναι δημοκρατική, γιατί ο αμοιβαίος σεβασμός και το αίσθημα δικαιοσύνης των 

πολιτών εμπεδώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ τους και με την πολιτεία και 

εξασφαλίζει ισορροπία στις σχέσεις τους. 

Β2. 

1. Χρήση προστακτικής μετεχόντων, θὲς 

2. Παρομοίωση ή μεταφορά ὡς νόσον πόλεως 

3. Εναλλαγή πλαγίου- ευθέος λόγου «Ἐπὶ πάντας», ἔφη ὁ Ζεύς, «καὶ πάντες 

μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ 
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ἄλλων τεχνῶν · καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ 

δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως». 

4. Επανάληψη αντωνυμίας πάντας, πάντες 

Ο Πρωταγόρας τελειώνει τον μύθο με τον Δία να επιβάλλει αυστηρά την ανάγκη της 

καθολικότητας της πολιτικής αρετής και μάλιστα με την ποινή του θανάτου 

δηλώνοντας έτσι την πολύ μεγάλη σημασία που δίνει στις αξίες της αιδούς και της 

δίκης για τη συγκρότηση και τη διατήρηση της πολιτείας 

Ο Πρωταγόρας θέλει να τονίσει την επιτακτική ανάγκη για όλα τα μέλη της 

κοινωνίας να έχουν συμμετοχή στην αιδώ και τη δίκη και παράλληλα εξυμνεί τη 

σπουδαιότητα των συστατικών στοιχείων της πολιτικής αρετής,  αφού χωρίς αυτά 

δεν είναι δυνατόν  να υπάρξουν πολιτικά οργανωμένες κοινωνίες. Η θέση αυτή 

ενισχύεται και με την παρομοίωση («κτείνειν ὡς νόσον πόλεως»). Η παρομοίωση 

όποιου δεν συμμετέχει στην πολιτική αρετή με αρρώστια της πόλης υποδηλώνει ότι 

αποτελεί κίνδυνο γι’ αυτή και πρέπει να θανατωθεί για να διαφυλαχθεί η τάξη και η 

ισορροπία του συνόλου. Ο Δίας ζητάει το απόλυτο και το απαιτεί με αμείλικτη 

σκληρότητα. Επιπλέον η επιβολή της ποινής του θανάτου από τον Δία, και συνεπώς 

η αδυναμία του να εξασφαλίσει την καθολικότητά τους, δείχνει ότι οι αξίες της 

αιδούς και της δίκης δεν είναι έμφυτες, γιατί δεν αποτελούσαν γνώρισμα της 

αρχικής ανθρώπινης φύσης και ότι ο σκληρός νόμος που τις επιβάλλει είναι «έργο 

του χρόνου, της πικρής πείρας και της ανάγκης». Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες 

διαμορφώνουν κοινωνικοπολιτική συνείδηση και αναδεικνύονται υπεύθυνοι για τη 

χρηστή διοίκηση, αφού αυτή εξαρτάται από το δικαίωμά τους να έχουν βαρύνουσα 

άποψη για τη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων. 
Β3 

1. Λ 

2. Λ 

3. Σ 

4. Σ 

5. Λ 

Β4.  α. 

1. ε 

2. γ 

3. στ 

4. ζ 

5. η 
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6. α 

β. Είχε πολύ καλά στοιχεία στο χαρακτήρα του, αλλά η εξουσία που απέκτησε 

τελικά τον διέφθειρε. 

Ο καταιγισμός πληροφοριών που παρατηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

πολλές φορές συμβάλλει στη δημιουργία σύγχυσης στους χρήστες τους. 

Β5 

Ο Καλλικλής στο συγκεκριμένο απόσπασμα υποστηρίζει πως η φύση (η ίδια η 

φύση…..τον πιο αδύνατο) είναι αυτή που καθορίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά 

και επιδίωξη. Συγκεκριμένα διατείνεται ότι οι αδύνατοι, δηλαδή οι πολλοί είναι 

αυτοί που καθορίζουν τους νόμους με αποκλειστικό κριτήριο τον εαυτό τους και 

αποβλέποντας αποκλειστικά στο συμφέρον τους..Μάλιστα επισημαίνει ότι οι 

αδύναμοι είναι αυτοί που προσδιορίζουν την πλεονεξία ως κάτι άδικο, επειδή οι 

ίδιοι είναι χειρότεροι και ανίκανοι. Γι΄ Υπόθεση: εἰ συνεγένετο (εἰ+ Οριστική) - 

Απόδοση :νομίζω ( Οριστική) Ο υποθετικός λόγος δηλώνει το πραγματικό. Το 

προσδοκώμενο: Υπόθεση: έαν+ συγγένηται -Απόδοση: νομιῶαυτό ακριβώς το λόγο 

προτείνουν να έχουν όλοι ‘ισο μερίδιο στα αγαθά. Ωστόσο, κατά τον Καλλικλή, η 

ίδια η φύση είναι αυτή που δείχνει ότι δίκαιο είναι ο καλύτερος και ο δυνατότερος 

να έχει περισσότερα από τον χειρότερο και τον πιο αδύναμο. (δίκαιο της πυγμής) . 

 Στον αντίποδα ο Πρωταγόρας υποστηρίζει ότι  η πολιτική κοινότητα 

δημιουργήθηκε «νόμῳ», από την ανάγκη δηλαδή των ανθρώπων να 

προστατευτούν από τα άγρια θηρία και να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. 

Σκοπός της ήταν η ικανοποίηση των βιολογικών τους αναγκών και η διασφάλιση της 

ζωής τους. Ωστόσο η συμβίωση στις πρώτες κοινωνίες δεν ήταν αρμονική. Οι 

άνθρωποι επιδίωκαν να συμβιώνουν για να αντιμετωπίσουν τα θηρία, ωστόσο δεν 

μπορούσαν να την επιτεύξουν, γιατί κυριαρχούσε η αδικία, με αποτέλεσμα να 

διασκορπίζονται και τελικά να αφανίζονται. Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα οι 

άνθρωποι αδικούσαν ο ένας τον άλλον, γιατί δεν είχαν την πολιτική αρετή και τα 

συστατικά της, την αιδώ και την δίκη. 

Οι απόψεις λοιπόν που προβάλλονται στα δύο αποσπάσματα είναι διαμετρικά 

αντίθετες. Ο Πρωταγόρας από τη μια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δικαιοσύνη 

είναι απαραίτητο  συστατικό για τη δημιουργία πολιτικά οργανωμένων κοινωνιών 

και τη αρμονική συνύπαρξη των μελών τους, αφού εξασφαλίζει την εύρυθμη 

κοινωνική και πολιτική ζωή. Η δικαιοσύνη διασφαλίζεται μέσων των νόμων, 

γραπτών και άγραφων που επιβάλλει η κοινωνία στα μέλη της. Από την άλλη ο 

Καλλικλής υποστηρίζει ότι η φύση ορίζει ότι είναι δίκαιο ο ισχυρότερος να κατέχει 

περισσότερα από τον αδύναμο. 



 

Επιμέλεια Υλικού: Δήμητρα Στέρκου 

 

Γ. Ιωαννίδη 3 | Πανόραμα, Θεσσαλονίκη | Τ: 2310 341518 | info@protipoedu.gr | www.protipoedu.gr  

Σ
ελ
ίδ
α
5

 

 

Γ1. 

Ο Άνυτος λοιπόν από τη μια μεριά εξαιτίας της κακής παιδείας που έδωσε στον γιο 

του και επιπλέον εξαιτίας της δικής του απερισκεψίας ακόμη και πεθαμένος έχει 

κακή φήμη. Ο Σωκράτης από την άλλη, επειδή επαινούσε τον εαυτό του στο 

δικαστήριο, επέσυρε το φθόνο και έκανε περισσότερο τους δικαστές να τον 

καταδικάσουν. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι έχει τύχει θεάρεστης μοίρας. 

Γ2. 

Ο Ξενοφών θεωρεί ότι ο Σωκράτης επέδειξε ψυχική ρώμη, γιατί προτίμησε να 

πεθάνει παρά να ζήσει. Όπως δεν έδειξε αδυναμία γενικά στη ζωή του, έτσι δεν 

δείλιασε ούτε απέναντι στο θάνατο. Ο Ξενοφών αναγνωρίζοντας την σοφία και την 

γενναιότητα του Σωκράτη πάντα τον μνημονεύει και πάντα τον επαινεί. Μάλιστα 

επισημαίνει ότι, αν κάποιος από αυτούς που επιδίωκαν την αρετή  

συναναστράφηκε δάσκαλο ανώτερο από τον Σωκράτη, τότε θεωρεί ότι ο άνθρωπος 

αυτός είναι πάρα πολύ καλότυχος. 

Γ3.α 

ἡμῖν μέν οὖν δοκεῖ θεοφιλεστέρων μοιρῶν τετυχηκέναι· τῶν μέν γὰρ βίων τὰ 

χαλεπώτερα  

 β. γνῶθι, 

 ζῆ,  

τεθνηκώς/τεθνεώς ἴσθι  

Γ4. α.  

διὰ τὸ μεγαλύνειν : έναρθρο απαρέμφατο, εμπρόθετος επιρρηματικός 
προσδιορισμός της αιτίας στο ἐπαγόμενος.  
τοῦ ζῆν : έναρθρο απαρέμφατο, γενική συγκριτική, ονοματικός ετερόπτωτος 
προσδιορισμός στο κρεῖττον, β΄ όρος σύγκρισης.  
τοῦ ἀνδρός :γενική κτητική, ονοματικός ετερόπτωτος πρoσδιορισμός στο σοφίαν 
και γενναιότητα.  
ἀξιομακαριστότατον.: κατηγορούμενο του αντικειμένου τον ἄνδρα.από το ρήμα 
νομίζω. 
β. Υπόθεση: εἰ συνεγένετο (εἰ+ Οριστική) - Απόδοση :νομίζω ( Οριστική) Ο 
υποθετικός λόγος δηλώνει το πραγματικό. 
 Το προσδοκώμενο: Υπόθεση: έαν+ συγγένηται -Απόδοση: νομιῶ 
  


