
 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑ 2021 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 
 
Α 1 α.    1- Σ (πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική) 
              2- Σ  (Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν) 
              3-  Λ  (Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς 
ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί) 
 
 
β 1.   «αὐτῶν» : αναφέρεται στη λέξη «θηρίων» που προηγείται 
 
 
β 2. «...οὕτω καὶ ταύτας νείμω;»: αναφέρεται στην φράση «ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται» 
 
 
Β 1.       Η πολιτική αρετή έχει αναφερθεί ως ευβουλία, τη συνιστούν η αιδώς και η δίκη και είναι καθολική ( 
την έχουν αναγκαστικά όσοι ζουν σε οργανωμένες κοινωνίες). Η πολιτική τέχνη ή αρετή αναφέρεται ως 
γνώρισμα όλων των δημοκρατικών πολιτών, αφού ο Δίας μοίρασε σε όλους την αιδώ και τη δίκη. 

 
(Φάκελος Υλικού) 
Αιδώς: είναι η Τροφός της θεάς Αθηνάς και μητέρα της Σωφροσύνης. Είναι για τους αρχαίους μια έννοια 
σύνθετη, της οποίας το σημασιολογικό περιεχόμενο δεν μπορεί να αποδοθεί στα νέα ελληνικά με μια λέξη ( η 
ηθικότητα, η ηθική συνείδηση, ο σεβασμός στους άγραφους νόμους, το φιλότιμο, ο αυτοσεβασμός). Γενικά 
εκφράζει το συναίσθημα της ντροπής την οποία νιώθει ο άνθρωπος για κάθε πράξη του που αντιβαίνει στο 
καθιερωμένο ηθικό κώδικα του κοινωνικού του περιβάλλοντος, αυτή η ντροπή πλησιάζει περισσότερο προς 
την έννοια του σεβασμού και της σεμνότητας και δεν έχει σχέση με τις ενοχές και τις τύψεις, ένα ανώτερο 
συναίσθημα, που γεννιέται από ανώτερα και υψηλά συναισθήματα , εμπνέει αυτοσεβασμό και προφυλλάσσει 
τον άνθρωπο από ηθικές παραβάσεις, που επιφέρουν την αποστροφή  και την κατακραυγή του κοινωνικού 
συνόλου. 

 
(Φάκελος Υλικού) 
 



 
 
 
 
Δίκη. Κόρη του Δία και της Θέμιδος. Είναι η θεά της δικαιοσύνης, που υπαγορεύει από πού αρχίζουν και που 
τελειώνουν τα δικαιώματά μας σε σχέση με τους συνανθρώπους μας. Όταν ο Δίας δίκαζε ως ανώτατος 
δικαστής, η δίκη βρισκόταν πάντα δίπλα του μαζί με τη μητέρα της, Θέμιδα, θεά της έννομης τάξης. Η Θέμις 
εκτός από τη Δίκη χάρισε στο Δία άλλες κόρες, την Ευνομία και την Ειρήνη. Η Δίκη, λοιπόν, είναι το συναίσθημα 
της δικαιοσύνης, η αντίληψη του δίκαιου και του άδικου, ο σεβασμός των γραπτών νόμων και των 
δικαιωμάτων των άλλων. 
Λειτουργία: η αιδώς και η δίκη κρατούν δεμένους ψυχικά τους ανθρώπους, ώστε αυτοί να μην συγκρούονται 
κι έτσι αποφεύγεται και προλαμβάνεται η αδικία, με αποτέλεσμα να μην διαταράσσεται η ομαλή συμβίωση, 
να διασφαλίζεται η συνοχή του συνόλου, να διατηρείται η ισορροπία και να επικρατεί ευταξία στην 
οργανωμένη κοινωνία. Η αιδώς λοιπόν και η δίκη αποτελούν τη βάση της κοινωνικής συμβίωσης και την 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πολιτισμού. 

1. η αιδώς καλλιεργεί την ηθικότητα, τη σωφροσύνη και τον αυτοσεβασμό 
2. με τη δίκη εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων δικαίου, περιορίζεται ο ατομικισμός 
3. με αυτές τις αρετές διασφαλίζεται η κοινωνική αρμονία (τάξη και δεσμοί φιλίας) 
4. περιορίζονται οι βίαιες πράξεις καθώς οι ενστικτώδεις τάσεις χαλιναγωγούνται 
5. με την αιδώ και τη δίκη επιτυγχάνεται η συνειδητή υπακοή στους νόμους  

 
 

Β 2. Επανάληψη: πάντας... πάντες + πόλεις...πόλεως. 
2) Αντίθεση: πάντες - ὀλίγοι 
3) Προστακτική: θὲς, μετεχόντων, επιβάλλει νόμο θεσπισμένο από τον ίδιο με απόλυτη ισχύ 
4) Δυνητική ευκτική: οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις που δηλώνει αυτό που θα μπορούσε να συμβεί 
στο παρόν – μέλλον, διατυπώνει τον κίνδυνο αν δεν συμμετέχουν σε αυτήν 
5) Εναλλαγή ευθέος και πλαγίου λόγου 
6) Μεταφορά/ παρομοίωση: «ὡς νόσον πόλεως», να  επιβάλλεται η έσχατη ποινή, ο θάνατος, σε όσους δεν 
μετέχουν σε αυτήν και μάλιστα ως αρρώστια της πόλεως. 
 
    Ο Δίας δίνει ρητή εντολή να μοιράσει τα δώρα σε όλους με το εξής αιτιολόγηση- επιχείρημα και ένα 
σκληρότατο «νόμο»:  Επειδή δεν είναι δυνατό να συγκροτηθούν πόλεις αν δε συμμετέχουν όλοι στην αιδώ και 
τη δίκη, είναι απαραίτητες για τη συγκρότηση και διατήρηση των πόλεων. Έτσι  ο Δίας επισείει τη θανατική 
ποινή σε όσους αρνούνται να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και να αποδεχθούν την αιδώ και τη δίκη. Και 
μάλιστα τόσο αυστηρή ήταν η ποινή που ο ίδιος θα επιβάλλει τη ποινή και προσθέτοντας μια παρομοίωση: 
όποιος δε θα έχει μερίδιο θα μοιάζει με αρρώστια της πόλης, θα είναι επικίνδυνος γι’ αυτή  και θα πρέπει να 
θανατωθεί για την εξυγίανση της. 
Η απόλυτη θέση του Δία: όλοι, χωρίς καμιάν απολύτως εξαίρεση να συμμετέχουν στην αιδώ και στη δίκη. 
Διαφορετικά, δεν είναι δυνατό να υπάρξουν πόλεις. Και με αυτή τη σκληρή εντολή κλείνει ο μύθος. 
    Ο Πρωταγόρας με τη φράση «αἱ τέχναι νενέμηνται» φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται τη σημασία του 
καταμερισμού της εργασίας για την πρόοδο του πολιτισμού, για αυτό και θέτει το ερώτημα με τον Ερμή. Αν 
όμως στον καταμερισμό της εργασίας εντασσόταν και η πολιτική, οι άνθρωποι δεν θα αποδέχονταν κοινές 
ηθικές αξίες, και συνεπώς δεν θα ήταν δυνατόν να διαμορφωθούν πολιτικές κοινωνίες που να στηρίζονται στη 
βάση κοινών αξιών. Αντίθετα, οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί θα οξύνονταν και θα κατέληγαν στην 
αλληλοεξόντωση των ανθρώπων. Συνεπώς το ερώτημα του Ερμή είναι καίριο για την εμφάνιση της πολιτικής 
κοινωνίας, γιατί ο Δίας δεν μοιράζει την πολιτική τέχνη, αλλά δύο ηθικές ιδιότητες αναγκαίες στους 
ανθρώπους για να οργανώσουν πολιτική κοινωνία. Έτσι ο Πρωταγόρας με την καθολικότητα και την  



 
 
 
 
αναγκαιότητα της αιδούς και της δίκης προβαίνει στην ηθική θεμελίωση της πολιτικής, θέση που 
υπερασπίζονται και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. 
 
 
Β 3.  1- Λ 
         2- Λ 
         3- Σ 
         4- Σ 
         5- Λ 
 
Β 4.  α. 1- ε 
             2- γ 
             3- στ 
             4- ζ 
             5- η 
             6- α 
 
β.   Η υπερβολική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από τους νέους διαφθείρει την ψυχική και πνευματική τους 
υγεία. 
Οι λογοτέχνες μιας χώρας είναι οι δημιουργοί ηθών και συνειδήσεων των επόμενων γενεών. 
 
 
Β  5.     Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα οι άνθρωποι αρχικά ζούσαν μεμονωμένοι και κατοικούσαν σκορπισμένοι 
και κατοικούσαν σκορπισμένοι εδώ κι εκεί. Όμως η ζωή τους κινδύνευε  και από τα θηρία, που τους αφάνιζαν. 
Αυτή την απειλή δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν για δύο λόγους: α) ως προς τη δύναμη και τις άλλες 
σωματικές ικανότητες υστερούσαν από τα θηρία και β) είχαν βέβαια εργαλεία για την εξασφάλιση της τροφής, 
όχι όμως και κατάλληλα όπλα για την προστασία τους από τα θηρία. Αυτή την ανεπάρκεια ο Πρωταγόρας την 
αποδίδει στο ότι οι άνθρωποι δεν είχαν ακόμη αναπτύξει την πολιτική τέχνη (κοινωνική και πολιτική 
οργάνωση) και επομένως δεν είχαν ούτε την πολεμική τέχνη για να μπορούν να αποκρούουν τις επιθέσεις των 
θηρίων ( η πολεμική τέχνη είναι μέρος της πολιτικής τέχνης αφού δημιουργείται και καλλιεργείται σε 
οργανωμένες κοινωνίες). Παρατηρούμε ότι η πολιτική τέχνη, της οποίας ο Πρωταγόρας είναι διδάσκαλος, 
παρουσιάζεται ανώτερη από την τεχνολογία, για την οποία δεν επαρκούν οι τεχνικές γνώσεις και αυτή είναι 
μέρος της πολιτικής. 
Σύμφωνα με τη θεωρία  του Πρωταγόρα για το σχηματισμό των κοινωνιών, οι άνθρωποι για να προστατέψουν 
τη ζωή τους από τον κίνδυνο των θηρίων και να εξασφαλίσουν τη σωτηρία τους αναγκάζονταν να 
συναθροίζονται και να χτίζουν σπίτι, οικισμούς για να εξασφαλίζουν την άμυνά τους. Δημιουργούνταν, όμως, 
ένα νέο πρόβλημα που οφειλόταν κι αυτό στην έλλειψη πολιτικής οργάνωσης: καθώς ζούσαν όλοι μαζί 
αδικούσαν ο ένας τον άλλο. Έτσι η συλλογική ζωή δεν είχε διάρκεια και άρχισαν να σκορπίζονται και να 
σκοτώνονται και πάλι από τα θηρία 
     
        Σύμφωνα με τον Καλλικλή αυτοί που καθορίζουν τους νόμους είναι οι αδύνατοι άνθρωποι, δηλαδή οι 
πολλοί. Καθορίζουν τους νόμους και τι αξίζει να επαινείται και να κατακρίνεται με κύριο γνώμονα το 
προσωπικό τους συμφέρον. Φοβίζουν λοιπόν τους ισχυρούς λέγοντας πως το να ζητούν περισσότερα είναι η 
βάση της αδικίας και γιατί ακριβώς οι ίδιοι τους είναι χειρότεροι και δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτα, γι’ 
αυτό επιζητούν να έχουν όλοι ίσα μερίδια. Ο ίδιος ο Καλλικλής όμως πιστεύει ότι η ίδια η φύση δείχνει ότι το  



 
 
 
 
 
δίκαιο είναι να υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι , όπως και στα ζώα έτσι και στους ανθρώπους υπάρχουν 
αυτοί που έχουν περισσότερα και είναι δυνατότεροι και αυτοί που έχουν λιγότερα και είναι ασθενέστεροι.  
 
      Ο Καλλικλής στο συγκεκριμένο απόσπασμα υποστηρίζει πως η «φύση» είναι το θεμελιώδες στοιχείο κάθε 
ανθρώπινης συμπεριφοράς και επιδίωξης («Η ίδια η φύση,…ότι είναι δίκαιο όποιος …πιο αδύνατο»).  Ο 
Καλλικλής, για να στηρίξει το επιχείρημα του, αναφέρει πως οι αδύνατοι άνθρωποι είναι αυτοί που καθορίζουν 
τους νόμους, για να εμποδίσουν εν μέρει τη δύναμη των δυνατών και των ικανών ανθρώπων. Οι αδύναμοι 
είναι αυτοί που αποδίδουν στην πλεονεξία τα χαρακτηριστικά της κακίας και της αδικίας. Σύμφωνα, όμως,  με 
την άποψη του Πρωταγόρα 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. Αίτιο της δημιουργίας των 
πρώτων κοινωνικών σχηματισμών  κατά τον Πρωταγόρα ήταν ο κίνδυνος από τα θηρία, ενώ οι άνθρωποι δεν 
είναι πλασμένοι εκ φύσεως να ζουν οργανωμένοι σε πόλεις. Επομένως η οργάνωση των ανθρώπων σε πόλεις 
είναι προϊόν συμφωνίας (νόμω) και αποτελεί βιασμό της ανθρώπινης φύσης (αυτή είναι γενικά η σοφιστική 
άποψη). Ο Πρωταγόρας καταλήγει στη σημασία που έχει η δικαιοσύνη, ως αναγκαίο συστατικό για την 
συγκρότηση και τη λειτουργία των πολιτικών κοινωνιών, την αρμονική συνύπαρξη των μελών. Μόνο υπό τις 
προϋποθέσεις αυτές αναπτύσσονται σχέσεις φιλίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. Ενώ ο 
Καλλικλής, υπαγορεύει πως η φυσική δικαιοσύνη ορίζει το δικαίωμα του ισχυρότερου να κατέχει μεγαλύτερο 
μερίδιο από τον αδύναμο. 
 
 
 
 
Γ 1.   Ο Άνυτος απ’ τη μια εξαιτίας της κακής αγωγής του γιου του και λόγω της δικής του υπεροψίας, ακόμα 
και μετά το θάνατό του, έχει κακή φήμη. Ο Σωκράτης απ’ την άλλη, επειδή εξύψωνε τον εαυτό στο δικαστήριο, 
τραβώντας πάνω του το φθόνο (προκαλώντας το φθόνο) έκανε τους δικαστές πιο πολύ να τον καταδικάσουν. 
Εμένα μου φαίνεται λοιπόν ότι έχει επιτύχει τη μοίρα που αγαπούν οι θεοί. 
 
 
 
Γ 2.   Έκρινε ότι ήταν προτιμότερο να πεθάνει παρά να ζει έχοντας παραβεί τις ηθικές αρχές στις οποίες πίστευε. 
Κι αυτό, γιατί ποτέ δεν ήταν αντίθετος σε κάτι που θεωρούσε αγαθό («επεδείξατο δε της ψυχής...προσάντης 
ήν»). Μάλιστα, ούτε και μπροστά στον θάνατο επέδειξε δειλία, αλλά ευχάριστα την αποδέχτηκε και πλήρωσε 
το χρέος του σε αυτόν («ουδέ προς τον θάνατος... επετελέσατο»). Ο Ξενοφώντας αντιλαμβάνεται τη σοφία και 
τη γενναιότητα του Σωκράτη και γι’ αυτούς τους λόγους τον μνημονεύει και τον επαινεί ( « ἐγὼ μὲν δὴ 
κατανοῶν... οὐκ ἐπαινεῖν» ). 
 
 
 
Γ 3. α) Ἡμῖν μέν οὖν δοκεῖ θεοφιλεστέρων μοιρῶν τετυχηκέναι · τῶν μέν βίων τά χαλεπώτερα. 
 
 
Γ 3.  β) γνῶθι 
             Ζῆ /(Ζῆθι) 



 
 
 
 
 
             Τεθνηκώς/ τεθνεώς ἴσθι 
 
 
 
Γ4.α) διὰ τὸ μεγαλύνειν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του αναγκαστικού αιτίου στην 
μετοχή  ἐ̈παγόμενος  ̈
τοῦ ζῆν: έναρθρο απαρέμφατο, ως γενική συγκριτική (β  όρος σύγκρισης) από το συγκριτικού 
βαθμού πίθετο «κρεῖττον» , ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός (α όρος: το τεθνάναι) 
τοῦ ἀνδρὸς: γενική κτητική, ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στα ουσιαστικά «τήν 
σοφίαν» και « την γενναιότητα» (προσδιορίζει λέξεις που φανερώνουν προτέρημα) 
ἀξιομακαριστότατον: κατηγορούμενο στο αντικείμενο «τὸν ἄνδρα» του δοξαστικού ρήματος 
«νομίζω» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ4. β) «εἰ δέ τις τῶν ἀρετῆς ἐφιεμένων ὠφελιμωτέρῳ τινὶ Σωκράτους συνεγένετο, ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν 
ἄνδρα ἀξιομακαριστότατον νομίζω.»:  
Ο υποθετικός λόγος αποτελείται από την ΥΠΟΘΕΣΗ 
(δευτερεύουσα υποθετική πρόταση: εἰ ...συνεγένετο, δηλαδή εἰ+οριστική)  
και την ΑΠΟΔΟΣΗ 
(κύρια πρόταση: ἐκεῖνον ...νομίζω, δηλαδή οριστική ενεστώτα).  
Επομένως δηλώνει το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ: εἰ+οριστική, ΑΠΟΔΟΣΗ: κάθε έγκλιση) . 
 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ: ἐάν ... συγγένηται, νομιῶ  
(ΥΠΟΘΕΣΗ: ἐάν + υποτακτική      ΑΠΟΔΟΣΗ: οριστική Μέλλοντα). 
 
 

Επιμέλεια  
Χριστίνα Γιαλαμίδου, Φιλόλογος 


