
 

 

Δθηίκεζε  

Τα ζέκαηα ηνπ δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ ζεσξνχληαλ αλακελφκελα θαη δελ παξνπζίαδαλ 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Ωζηφζν,  ε εξψηεζε Β2 απαηηνχζε πξνζνρή απφ ηελ πιεπξά 

ησλ καζεηψλ ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ρσξίν  πνπ δφζεθε ζηελ εθθψλεζε. Δπίζεο , παξαηεξήζεθε 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ Β4 εξψηεζε ( εηζαγσγήο ) απφ αλάπηπμεο ζε κνξθή ζσζηνχ / 

ιάζνπο, πνπ απαηηνχζε φκσο ηελ αθνκνίσζε  ηεο χιεο ηεο εηζαγσγήο. 

Τα ζέκαηα ηνπ  αδίδαθηνπ θεηκέλνπ ήηαλ, ζε γεληθέο γξακκέο , βαηά. Τν θείκελν ηνπ 

Θνπθπδίδε πνπ δφζεθε δελ παξνπζίαδε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηε κεηάθξαζε. Σε 

θάπνηα ζεκεία , βέβαηα, απαηηνχζε επειημία απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ , ψζηε λα 

απνδνζνχλ πην ειεχζεξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζαθήλεηαο ηεο κεηάθξαζεο. Η 

γξακκαηηθή άζθεζε ήηαλ κέηξηαο δπζθνιίαο. Οη ζπληαθηηθέο παξαηεξήζεηο δελ ήηαλ 

απαηηεηηθέο. 
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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:  

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

 

Γηδαγκέλν Κείκελν 

Α1. Μεηάθξαζε 

Με απηά ινηπφλ εθνδηαζκέλνη αξρηθά νη άλζξσπνη θαηνηθνχζαλ δηαζθνξπηζκέλνη θαη 

δελ ππήξραλ πφιεηο · αθαλίδνληαλ ινηπφλ απφ ηα ζεξία επεηδή απφ φιεο ηηο πιεπξέο 

ήηαλ πην αλίζρπξνη απφ απηά, θαη νη ηερληθέο γλψζεηο ηνχο βνεζνχζαλ αξθεηά λα 

βξνπλ ηελ ηξνθή ηνπο, ήηαλ φκσο αλεπαξθείο ζηνλ πφιεκν κε ηα ζεξία - γηαηί δελ 

είραλ αθφκε ηελ πνιηηηθή ηέρλε, ηεο νπνίαο κέξνο είλαη ε πνιεκηθή – γη’ απηφ 

επεδίσθαλ λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα δηαζψδνληαη ρηίδνληαο πφιεηο · θάζε θνξά 

ινηπφλ πνπ ζπλαζξνίδνληαλ, αδηθνχζαλ ν έλαο ηνλ άιιν, θαζφζνλ δελ είραλ ηελ 

πνιηηηθή ηέρλε, νπφηε πάιη δηαζθνξπίδνληαλ θαη εμνληψλνληαλ. Ο Γίαο ινηπφλ επεηδή 

θνβήζεθε γηα ηε γεληά καο κήπσο ραζεί νινθιεξσηηθά, ζηέιλεη ηνλ Δξκή κε ηελ 

εληνιή λα θέξεη ζηνπο αλζξψπνπο ην ζεβαζκφ θαη ηε δηθαηνζχλε, γηα λα είλαη απηά 

κέζα πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο πεηζαξρίαο ζηελ πφιε θαη ηεο αγάπεο 

ζηνπο πνιίηεο ( γηα λα εμαζθαιίζνπλ απηά ηάμε ζηηο πφιεηο θαη λα απνηεινχλ 

δεζκνχο, πνπ ζα ελψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε θηιία ).  

 

Β1.  

 Ο άλζξσπνο πήξε κεξίδην ζηε ζετθή θχζε ( ζείαο κεηέζρε κνίξαο ), αθνχ απέθηεζε  

ζετθά ζηνηρεία  ( ἔληερλνο ζνθία θαη ἔκππξνο ηέρλε )  θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα 

είδνο πλεπκαηηθήο ή πνιηηηζκηθήο ζπγγέλεηαο κε ηνπο ζενχο. Η θσηηά απνηειεί ην 

ζετθφ κεξίδην, πνπ είραλ ηελ ηχρε , ράξε ζηελ παξέκβαζε ηνπ Πξνκεζέα, λα ιάβνπλ 

νη άλζξσπνη. Γηαηί :  

 Σν θαηείραλ σο ηόηε κόλν νη ζενί 

 Οη άλζξσπνη ην απέθηεζαλ κε ζετθή παξέκβαζε ηνπ Πξνκεζέα  



 

 

 Δπέηξεςε ζηνλ άλζξσπν λα αλαπηύμεη πνιηηηζκό θαη, επνκέλσο, λα 

αλαγλσξίζεη ηελ ύπαξμε ησλ ζεώλ, αθνύ απηή ήηαλ ε πξώηε θαη άκεζε 

ζπλέπεηα ηνπ δώξνπ ηεο θσηηάο.   ( ζρόιην ζρνιηθνύ βηβιίνπ)  

Ο άλζξσπνο , επεηδή πήξε ην παξαπάλσ κεξίδην απφ ηα πξάγκαηα ησλ ζεψλ, κφλνο 

απηφο απφ ηα άιια δψα ζπγγέλεςε κε απηνχο, πίζηεςε ζηελ χπαξμή ηνπο θαη άξρηζε 

λα ηνπο ιαηξεχεη. Αξρίδεη ινηπφλ λα ρηίδεη βσκνχο θαη λα θαηαζθεπάδεη αγάικαηα 

ζεψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθε ε ζξεζθεία ( επνκέλσο δελ είλαη έκθπηε 

ζηνλ άλζξσπν ε πίζηε ζην ζείν ). Οη δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο εμέιημήο ηεο είλαη νη 

αθφινπζεο:  

- Ο άλζξσπνο πήξε κεξίδην απφ ζεία πξάγκαηα ( θσηηά θαη ηερληθέο γλψζεηο ) 

- Λφγσ απηνχ ηνπ κεξηδίνπ ζπγγέλεςε κε ηνπο ζενχο 

- Πίζηεςε ζηελ χπαξμε ησλ ζεψλ 

- Άξρηζε λα ιαηξεχεη ηνπο ζενχο, νξγάλσζε ιαηξεπηηθέο ελέξγεηεο θαη 

θαηαζθεχαζε αληηθείκελα βνεζεηηθά ηεο ιαηξείαο 

 

Β2.  

Οη άλζξσπνη , έρνληαο σο εθφδηα ηελ ἔληερλνλ ζνθίαλ θαη ην πῦξ , πνπ έιαβαλ απφ 

ηνλ Πξνκεζέα , θαη  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έκθπηε λνεκνζχλε ηνπο,  κπφξεζαλ λα 

ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε , λα βειηηψζνπλ ηε δσή ηνπο θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ φια ηα αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζή ηνπο αγαζά. Δπίζεο θαηφξζσζαλ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηα άιια έκβηα φληα θαη λα θάλνπλ ηα αλαγθαία κεγάια βήκαηα 

γηα ηελ πξφνδν : δεκηνχξγεζαλ ηνπο πξψηνπο ζεκειηψδεηο ζεζκνχο ( ζξεζθεία, 

γιψζζα, επηθνηλσλία ) , αλαθάιπςαλ ηξφπνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηε δσή ηνπο ( 

θαηνηθίεο, ελδπκαζία, ππνδήκαηα, ηξνθέο ), αλέπηπμαλ ηε κεηαιινπξγία θαη άιιεο 

ηέρλεο. Ωζηφζν , ν άλζξσπνο , δελ θαηάθεξε κε απηά ηα δψξα λα αληηκεησπίζεη ηελ 

απεηιή ησλ ζεξίσλ , απφ ηα νπνία ε δσή ηνπ θηλδχλεπε. Απηή ηελ απεηιή δελ 

κπνξνχζε λα ηελ αληηκεησπίζεη  γηα δχν ιφγνπο :  

1. σο πξνο ηε δχλακε θαη ηηο άιιεο ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο πζηεξνχζε απφ ηα ζεξία ( 

διά ηό πανηασῇ αὐηῶν ἀζθενέζηεποι εἶναι ) θαη  

2. είρε βέβαηα εξγαιεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηξνθήο , φρη φκσο θαη 

θαηάιιεια φπια γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηα ζεξία ( ἡ δημιοςπγική ηέσνη ηέσνη 

αὐηοῖρ ππορ μέν ηποθήν ἱκανή βοηθόρ ἦν, ππόρ δέ ηόν ηῶν θηπίων πόλεμον ἐνδεήρ ).   



 

 

Απηέο νη ηερληθέο γλψζεηο , δειαδή,  ήηαλ επαξθείο γηα ηελ θάιπςε ησλ βηνηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ ( θαηνηθίεο, ξνχρα, ζηξσζίδηα θαη ηξνθέο απφ ηε γε ) , δελ 

ήηαλ φκσο αξθεηέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεξίσλ. Απηήλ ηελ αλεπάξθεηα ν 

Πξσηαγφξαο ηελ απνδίδεη ζην φηη νη άλζξσπνη δελ είραλ αθφκε αλαπηχμεη ηελ 

πνιηηηθή ηέρλε ( ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε ) , κέξνο ηεο νπνίαο είλαη 

ε πνιεκηθή ηέρλε, αθνύ απηή αλαπηύζζεηαη κόλν ζε νξγαλσκέλεο πνιηηηθά 

θνηλσλίεο ( πολιηικήν γάρ ηέτνην οὔπω εἶτον , ἧς μέρος πολεμική ). 

             Σχκθσλα ινηπφλ, κε ην κχζν πνπ αθεγείηαη ν Πξσηαγφξαο, ν ιόγνο πνπ 

νδήγεζε ηνπο αλζξώπνπο ζηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε είλαη ε αλάγθε λα 

πξνζηαηεπηνύλ από ηα άγξηα ζεξία, εμαζθαιίδνληαο ηε ζσηεξία ηνπο. ( Ο 

Πιάησλ [Πνιηηεία 2.369b] ζεσξεί φηη ην αίηην ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πφιεσλ είλαη ε 

αλεπάξθεηα ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο λα αληαπεμέιζεη αηνκηθά ζηηο ίδηεο ηηο αλάγθεο ηνπ 

) . Δπνκέλσο, αλαγθάζηεθαλ λα ζπλαζξνίδνληαη θαη λα ρηίδνπλ ζπίηηα νξγαλψλνληαο 

επξχηεξνπο νηθηζκνχο, φπνπ δνχζαλ πνιινί καδί γηα ηελ άκπλά ηνπο, ζέηνληαο θαη’ 

απηφ ηνλ ηξφπν ηηο βάζεηο ηνπ ζπιινγηθνχ βίνπ. Όκσο, ζηηο πξψηεο απηέο θνηλσληθέο 

κνλάδεο επηθξαηνχζαλ αηαζζαιίεο, απζαηξεζίεο, αδηθίεο, έρζξεο θαη κίζε ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θνηλσληθήο δπζαξκνλίαο ήηαλ 

ε θαηάιπζε ηεο πξψηεο ζπκβαηηθήο ζπκβίσζεο θαη ε επαλαθνξά ζηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε, αθνχ νη άλζξσπνη άξρηζαλ θαη πάιη λα ζθνξπίδνπλ θαη λα αθαλίδνληαη 

απφ ηα ζεξία. Φσξίο ηελ πνιηηηθή αξεηή δελ κπφξεζαλ λα νξζνπνδήζνπλ νη πξψηεο 

θνηλσληθέο κνλάδεο, δηφηη ζηεξνχληαλ θαλφλσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιφηεηα θαη 

ηελ ηάμε. Άιισζηε, ν άλζξσπνο έρεη απφ ηε θχζε ηνπ ηελ ηάζε λα αδηθεί θαη λα 

ππνλνκεχεη ην ζπλάλζξσπφ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απηνζπληεξεζεί θαη λα 

εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ. Δίλαη αλαγθαίνη , ινηπφλ, θάπνηνη εμσηεξηθνί 

θαλφλεο – πξντφλ ηεο πνιηηηθνπνίεζεο –πνπ απνηεινχλ έθθξαζε ηνπ δηθαίνπ θαη 

πξναζπίδνπλ ην θνηλφ ζπκθέξνλ. Αληίζεηα, ε απνπζία ηνπο ππνζθάπηεη ηα ζεκέιηα 

ηεο θνηλσληθήο επξπζκίαο θαη νδεγεί ζε απνζχλζεζε θαη αλαξρία. 

Καηά ηνλ Πξσηαγφξα , δειαδή αίηην δεκηνπξγίαο ησλ πξψησλ θνηλσληθψλ 

ζρεκαηηζκψλ ήηαλ ν θίλδπλνο απφ ηα άγξηα ζεξία. Πξσηαξρηθή αηηία γηα ηε 

ζπγθξφηεζε θνηλσληψλ ήηαλ ε αλζξψπηλε αλάγθε απνζφβεζεο ηνπ θπζηθνχ 

θηλδχλνπ. Γειαδή , ε νξγάλσζε ησλ αλζξψπσλ ζε πφιεηο είλαη πξντφλ ζπκθσλίαο ( 

έγηλε λφκῳ  ) θαη απνηειεί βηαζκφ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, αθνχ νη άλζξσπνη δελ είλαη 

πιαζκέλνη λα δνπλ νκαδηθά ( ζνθηζηηθή άπνςε ). 



 

 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ην κχζν, επεηδή νη άλζξσπνη αθαλίδνληαλ είηε απφ ηα ζεξία 

είηε κεηαμχ ηνπο, ν Γίαο  ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ ηχρε ηνπο έηξεμε λα ηνπο βνεζήζεη 

ζηακαηψληαο ηνλ αθαληζκφ ηνπο, σο ππέξηαηνο ξπζκηζηήο ησλ πάλησλ θαη παηέξαο 

ησλ αλζξψπσλ. Δπελέβε, ινηπφλ, δξαζηηθά ζηέιλνληαο κέζσ ηνπ αγγειηνθφξνπ  

Δξκή ηελ αηδώ θαη ηε δίθε ζηνπο αλζξψπνπο , ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε νξγάλσζε ησλ 

θνηλσληψλ θαη λα αλαπηπρζεί παξαπέξα ν πνιηηηζκφο.  Η αἰδώο  είλαη ε εζηθή 

ζπλείδεζε, ε εζηθόηεηα, ε ζσθξνζύλε, ν απηνέιεγρνο, ε θνζκηόηεηα, ν 

απηνζεβαζκόο, ν ζεβαζκόο άγξαθσλ λόκσλ, ε θηινηηκία θαη ε ζεκλόηεηα. Γεληθά 

εθθξάδεη ηεο ην ζπλαίζζεκα ληξνπήο ηελ νπνία ληψζεη ν άλζξσπνο γηα θάζε πξάμε 

ηνπ πνπ αληηβαίλεη ζηνλ θαζηεξσκέλν εζηθφ θψδηθα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ( 

απηή ε ληξνπή δε ζρεηίδεηαη κε ηηο ελνρέο θαη ηηο ηχςεηο  αιιά κε ην ζεβαζκφ θαη ηε 

ζεκλφηεηα ). Τέινο, είλαη ε αγαλάθηεζε πνπ ζπρλά εθδειψλεηαη κε απνδνθηκαζία 

γηα φπνηνλ ελεξγεί αληηθνηλσληθά · ην ζπλαίζζεκα απηφ ιεηηνπξγεί θαη σο θίλεηξν γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ ρξένπο θαη ηνπ θαζήθνληνο πνπ επηβάιιεη ε θνηλσλία ζηα κέιε ηεο, 

αθνχ έηζη απνθεχγεηαη ε αγαλάθηεζε θαη ε απνδνθηκαζία ησλ άιισλ. Ζ δίθε  είλαη 

ην ζπλαίζζεκα ηεο δηθαηνζύλεο, ε έκθπηε αληίιεςε γηα ην δίθαην, ε ζηαζεξή 

θαη δηαξθήο ζέιεζε ηνπ αλζξώπνπ λα απνδίδεη ζηνλ θαζέλα απηό πνπ ηνπ 

αλήθεη, ζύκθσλα κε ηνπο γξαπηνύο θαη άγξαθνπο λόκνπο, ν ζεβαζκόο ησλ 

γξαπηώλ λόκσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ. Δίλαη επίζεο, ην νξζό , ην 

δίθαην, ε ζπλήζεηα πνπ πεγάδεη απφ ηελ νξζή ρξήζε ησλ πξαγκάησλ, ην έζηκν, ε 

θαιή ζπλήζεηα , ε ηάμε, ε αξκνλία, θάζε ελέξγεηα πνπ απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε θαη 

απνλνκή ηνπ λφκνπ ( ζρφιην ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζειίδα 78 ). Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα 

έλαλ εζηθό θώδηθα πνπ δηέπεη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, νξηνζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη επηβάιιεη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο , φηαλ απηά 

θαηαζηξαηεγνχληαη. 

        Σα δώξα ηνπ Γία ζεξάπεπζαλ ηελ παξαπάλσ αλεπάξθεηα, ηα νπνία φρη κφλν 

έζσζαλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηνλ επαπεηινχκελν αθαληζκφ ηνπο , αιιά, θπξίσο, 

απνηέιεζαλ κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηελ παξαπέξα αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ : 

βνήζεζαλ ηνπο αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ ηελ πνιηηηθή αξεηή θαη έηζη λα 

δεκηνπξγήζνπλ νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο , ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ αλέπηπμαλ πςειφ 

πνιηηηζκφ. Με απηέο ηηο αξεηέο δηαζθαιίζηεθε ε θνηλσληθή αξκνλία, θαζψο 

εμαζθαιίζηεθε ε ηάμε ( «θφζκνο» ) ζηελ πφιε θαη δεκηνπξγήζεθαλ δεζκνί πνπ 

νδήγεζαλ ζηε θηιία ( «δεζκνί θηιίαο ζπλαγσγνί») .  Φσξίο ην ζεβαζκφ θαη ηε 

δηθαηνζχλε, ρσξίο ηελ εκπέδσζε ηεο πνιηηηθήο ελφηεηαο θαη θνηλσληθήο αξκνλίαο, 



 

 

ρσξίο ηελ θνηλή απνδνρή θάπνησλ εζηθψλ νξίσλ ζπκπεξηθνξάο, ν άλζξσπνο ζα ήηαλ 

αδχλαην λα μεθχγεη απφ ηα δεζκά ησλ ελζηίθησλ θαη ζα ήηαλ , αζθαιψο, αδηαλφεηε 

θάζε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη πξναγσγήο ηνπ πνιηηηζκνχ. 

          Ο Δξκήο απεζηαικέλνο απφ ην Γία ζηνπο αλζξψπνπο λα δψζεη ηελ αηδψ θαη ηε 

δίθε , πξνβιεκαηίδεηαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηα κνηξάζεη. Έηζη, 

ξσηάεη ην Γία αλ πξέπεη λα ηα κνηξάζεη κφλν ζε ιίγνπο, φπσο είρε θάλεη ζην 

παξειζφλ κε ηηο ππφινηπεο ηέρλεο ή ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ( ἐπωηᾷ οὖν Ἐπμῆρ Δία 

ηίνα οὖν ηπόπον δοίη δίκην καί αἰδῶ…ἤ ἐπί πάνηαρ νείμω; ).    Σχκθσλα κε ηα ιφγηα 

ηνπ Δξκή νη ηέρλεο έρνπλ κνηξαζηεί ζην παξειζφλ κφλν ζε ιίγνπο, δειαδή ζε φζνπο 

ζα ήηαλ αξθεηνί λα εμππεξεηήζνπλ ν θαζέλαο κε ηελ ηέρλε ηνπ πνιινχο άιινπο.  Σηα 

ιφγηα ινηπφλ ηνπ Δξκή «πφηεξνλ ὡο αἱ ηέρλαη … δεκηνπξγνί» ζίγεηαη ν θαηακεξηζκφο 

ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο ζαθψο θαη ζπλέβαιε ζηελ πνιηηηζκηθή εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ. 

Η απνθιεηζηηθή θαη εηο βάζνο ελαζρφιεζε ηνπ αλζξψπνπ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

ηεο εξγαζίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ηεο απφδνζήο 

ηνπ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν επέξρεηαη ηαπηφρξνλε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ζε φινπο 

ηνπο πνιηηηζηηθνχο ηνκείο θαη θαζίζηαληαη νη πνιίηεο θνξείο πξνφδνπ. 

        Σηνλ θαηακεξηζκφ απηφ , φκσο, δε ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε 

πνιηηηθή αξεηή, δηφηη ηφηε δε ζα ζπκκεηείραλ φινη ζηελ πνιηηηθή δσή θαη δε ζα 

ππήξραλ πφιεηο, θαζψο ε πνιηηηθή πξνυπνζέηεη θνηλέο εζηθέο αμίεο, ηελ αηδψ θαη ηε 

δίθε, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο βάζεηο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πφιεσλ. Αλ δελ γίλνληαλ φινη κέηνρνη ζ’ απηήλ, 

νη θνηλσληθνί αληαγσληζκνί ζα θαηέιεγαλ ζηελ αιιεινεμφλησζε ησλ αλζξψπσλ, 

φπσο ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Απηέο νη δχν αμίεο, ε αηδψο θαη ε δίθε,  εθδειψλνληαη 

κφλν κέζα ζηελ θνηλσληθή δσή θαη βξίζθνπλ ηελ πιήξε έθθξαζή ηνπο ζε κηα 

δεκνθξαηηθή θαη επλνκνχκελε θνηλσλία.. Ζ αηδώο θαη ε δίθε βέβαηα δόζεθαλ 

ζηνπο αλζξώπνπο από ην Γία φρη σο έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά σο έλλνηεο , σο 

πξόηππα πνπ έπξεπε λα θαηαθηήζνπλ νη άλζξσπνη κε ηε ινγηθή θαη ηνλ 

πξνζσπηθό ηνπο αγώλα. Η νξγάλσζε ηεο πνιηηείαο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζ’ απηέο, 

κφλν φηαλ νη άλζξσπνη γλσξίζνπλ θαιά απηέο ηηο έλλνηεο, φηαλ ηηο αθνκνηψζνπλ θαη 

ηηο απνδερηνχλ ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.  

 

 

Β3.  



 

 

           Σχκθσλα κε ην πξσηφηππν απφζπαζκα , ν Γίαο δίλεη απζηεξή εληνιή λα 

κνηξαζηνχλ ζε φινπο ε αηδψο θαη ε δίθε πξνζζέηνληαο έλα ζθιεξφ λφκν : επηζείεη ηε 

ζαλαηηθή πνηλή ζε εθείλνλ πνπ δε ζα έρεη κεξίδην ζε απηέο, πνπ δε ζα κπνξεί ή δε ζα 

ζέιεη λα εληαρζεί ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα, ζεσξνχκελνο σο αξξψζηηα ηεο πφιεο, 

επηθίλδπλνο γη’ απηή ( θαί λφκνλ γέ ζέο παξ’ ἐκνῦ…ὡο λφζνλ πφιεσο ). Με απηή ηε 

ζθιεξή εληνιή θιείλεη θαη ν κχζνο , θαζψο ε  θαζνιηθή ζπκκεηνρή ζηελ αηδψ θαη ηε 

δίθε θαζίζηαηαη αλαγθαία . Βέβαηα, δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα πψο εμεγείηαη ε 

αλάγθε λφκνπ θαη κάιηζηα ηφζν ζθιεξνχ, γηα ηελ ηηκσξία φπνηνπ δε κεηέρεη ζηελ 

αηδψ θαη ηε δίθε, αθνχ απηέο κνηξάζηεθαλ ζε φινπο. Απηφ εμεγείηαη , θαζψο ν Γίαο  

δελ θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ηελ θαζνιηθφηεηα ησλ δχν αξεηψλ ζηνπο αλζξψπνπο , 

κηα θαη δελ απνηεινχζαλ κέξνο ηεο αξρηθήο ηνπο θχζεο.  Η αξεηή απηή θαζ’ απηή 

δελ ήηαλ ζηελ αξρή κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, γη’ απηφ νη πξσηφγνλνη, κνινλφηη 

είραλ ηε λνεκνζχλε λα καζαίλνπλ δηάθνξεο ηέρλεο ζπκπεξηθέξνληαλ κε αγξηφηεηα ν 

έλαο ζηνλ άιιν. Η αλζξψπηλε θχζε θέξεη κέζα ηεο ηηο θαηαβνιέο , γηα λα εμειηρζεί 

εζηθά, ζ’ απηφ αθξηβψο είλαη αλαγθαία ε δηδαζθαιία. Δίλαη εκθαλέο, ινηπφλ, φηη ν 

λφκνο απηφο ήηαλ έξγν ηνπ ρξφλνπ, ηεο πηθξήο πείξαο θαη ηεο αλάγθεο, 

απνδεηθλχνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ζηελ αξεηή. Γεληθφηεξα, 

άιισζηε νη λφκνη πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάγθε αξκνληθήο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. Η 

ζέζπηζε απαξάγξαπησλ αξρψλ δηθαίνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ απνηξνπή 

απζαηξεζηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ησλ αηφκσλ θαη ηνπ ζπλφινπ. Οη 

λφκνη, επίζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ εζηθνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ, εθφζνλ νξηνζεηνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζηζηψληαο ηνλ ζπκκέηνρν ηεο δηθαηνζχλεο.        

            Σχκθσλα κε ην κεηαθξαζκέλν απφζπαζκα , ν Πξσηαγφξαο απαληά ζην 

Σσθξάηε, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ε αξεηή δελ δηδάζθεηαη , θαζψο αλ θάηη ηέηνην 

κπνξνχζε λα ζπκβεί ηφηε νη κεγάινη πνιηηηθνί άλδξεο ζα δίδαζθαλ ηνπο γηνπο ηνπο. 

Υπνζηεξίδεη φηη, αλ ε πνιηηηθή αξεηή είλαη αλαγθαίν λα ηελ θαηέρνπλ φινη, αλ απηφο 

πνπ δελ ηε δηαζέηεη θηλδπλεχεη λα ηηκσξεζεί κε ηελ εζράηε ησλ πνηλψλ θαη αλ νη 

ελάξεηνη άλδξεο κεξηκλνχλ, ψζηε ηα παηδηά ηνπο λα δηδαρηνχλ φιεο ηηο άιιεο ηέρλεο 

θαη γλψζεηο, είλαη πνηέ δπλαηφλ λα ακεινχλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αξεηήο ζε απηά; 

Με απηή ηελ πνξεία ζθέςεο ν Πξσηαγφξαο θαηαιήγεη φηη είλαη φ,ηη πην ινγηθφ λα 

ελδηαθέξνληαη θαη λα δηδάζθνπλ ηελ αξεηή ζηα παηδηά ηνπο νη πνιηηηθνί άλδξεο , 

αθνχ , ζε αληίζεηε πεξίπησζε , ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ηηκσξεζνχλ κε βαξχηαηεο 

πνηλέο ( ελψ κάιηζηα ηνπο δηδάζθνπλ άιια, ιηγφηεξν ζεκαληηθά ). Όπνηνο δελ κεηέρεη 



 

 

ζηελ πνιηηηθή αξεηή απηφο κπνξεί θαη λα ζαλαησζεί σο αξξψζηηα, λνζεξφ θχηηαξν  

ηεο πφιεο  «ηφλ κή δπλάκελνλ αἰδνῦο θαί δίθεο κεηέρεηλ θηείλεηλ ὡο λφζνλ πφιεσο» . 

Γηα ην ζνθηζηή, ε ζαλαηηθή θαηαδίθε πξνηείλεηαη σο ιύζε έζραηεο αλάγθεο θαη 

κφλν φηαλ θάζε πξνζπάζεηα λνπζεζίαο θαη ζσθξνληζκνχ ηνπ αδίθνπ απνδεηθλχεηαη 

αλαπνηειεζκαηηθή. Παξαηεξνχκε φηη σο εζράηε ησλ πνηλψλ λνείηαη ή ν ζάλαηνο ή ε 

εμνξία· θάηη πνπ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαίλεηαη εληειψο αληζνβαξέο. Ωζηφζν 

ζηελ αξραηφηεηα, πνπ ν πνιίηεο ήηαλ ηαπηηζκέλνο κε ηελ πφιε ηνπ θαη ηε πνξεία ηεο, 

ε εμνξία ήηαλ κεγάιε αηίκσζε θαη αθφκε πην κεγάιε δπζηπρία, κηα κνξθή ζαλάηνπ. 

Καη ε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο .Αιιά θαη ε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ή ε 

θαηεδάθηζε ηνπ ζπηηηνχ ( μεθιήξηζκα , μεζεκειίσκα ηεο γεληάο – εμνξία εθ’ φξνπ 

δσήο κηαο νηθνγέλεηαο ), πνπ ζα αλάγθαδαλ ηνλ πνιίηε λα πεξηθέξεηαη αλέζηηνο θαη 

πέλεο, ήηαλ φρη κφλν νδπλεξέο νηθνλνκηθά, αιιά, θπξίσο, ηαπεηλσηηθέο γηα έλαλ 

πνιίηε . Γεδνκέλνπ φηη οίκορ ζηελ αξραία Διιάδα δελ ζήκαηλε κφλνλ ζπίηι, φπσο 

ζήκεξα, νχηε δήισλε κφλνλ ηελ νηθνγέλεηα (δειαδή ην ζχλνιν ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο αλζξψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπγγεληθνχο δεζκνχο). Ο οίκορ, φπσο ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Αξηζηνηέιεο ζηα Πολιηικά ηνπ, ήηαλ ε κηθξφηεξε κνλάδα, ην 

κηθξφηεξν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο· θπζηθά, εηδηθά ζηηο αξρατθέο θνηλσλίεο, 

ν νίθνο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο θαη κε ηελ θαηνρή γεο (απηφ δελ ίζρπε πηα αλαγθαζηηθά 

ζε θνηλσλίεο φπσο ε Αζήλα ηνπ 5νπ αηψλα, κε αλεπηπγκέλε εκπνξηθή θαη βηνηερληθή 

νηθνλνκία). Τν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νίθνπ πάλησο, ζην ηδενινγηθφ επίπεδν, ήηαλ φηη 

είρε κηα ζπλέρεηα κέζα ζην ρξφλν, είρε παξειζφλ (ηνπο πξνγφλνπο) θαη κέιινλ (ηνπο 

απνγφλνπο). Γη' απηφ θαη ήηαλ ππνρξέσζε θάζε ελήιηθνπ άλδξα λα ζεβαζηεί ην 

παξειζφλ ηνπ νίθνπ ηνπ θαη λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηά ηνπ ζην κέιινλ. Άξα, ε 

θνηλσληθή ζηάζε θαη ην ήζνο θάζε άλδξα είρε ζπλέπεηεο φρη κφλν αηνκηθέο, αιιά θαη 

σο πξνο ηε ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ θχξνπο ηνπ νίθνπ ηνπ. Τα οικεία , δειαδή,  

φιεο νη ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επκάξεηα ελφο 

νίθνπ  απνηεινχζαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαζήθνληα ηνπ ελήιηθνπ άλδξα. 

Δπνκέλσο, εθφζνλ , ζχκθσλα κε ην εζηθνπνιηηηθφ ηδεψδεο ηεο θιαζηθήο επνρήο , 

χςηζην ηδαληθφ απνηεινχζε ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά, ζεσξείην 

έζραηε αηίκσζε ε απνβνιή απφ ην ζψκα ηεο πφιεο ηνπ «άπνιη», βαξχηεξε θαη απφ 

ηνλ ίδην ην ζάλαην. 

       Δπνκέλσο, ηφζν απφ ην πξσηφηππν φζν θαη απφ ην κεηαθξαζκέλν απφζπαζκα , ε 

επηβνιή ζθιεξψλ ηηκσξηψλ ζε φζνπο δε κεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή αξεηή θαηαδεηθλχεη 



 

 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ζηελ πνιηηηθή αξεηή σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε πφιεσλ θαη  ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. 
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Β5. 

ινγαγόο :ἄγνληα 

ἀγαιιίαζηο : ἀγάικαηα  

ζξέςηο : ηξνθήλ 

βαζκίο : βσκνχο 

ἄθημηο : ἱθαλφο 

ὀρπξόο : κεηερφλησλ 

δηάδεκα : ὑπνδέζεηο 

λενγλόο : γέλεη 

ὀιέζξηνο : ἀπψιιπλην  

δεηζηδαίκσλ : δείζαο 

 

 

 

Γ. Αδίδαθην Κείκελν 

Γ1.  

Τέηνηνπ είδνπο ήηαλ νη λαπηηθέο εθζηξαηείεο ησλ Διιήλσλ , θαη νη παιηέο θαη νη 

λεφηεξεο. Όζνη , φκσο , έζηξεςαλ νπσζδήπνηε ηελ πξνζνρή ηνπο ζε απηέο απέθηεζαλ 

δχλακε ζεκαληηθή  θαη  ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο θαη ιφγσ ηεο 

θπξηαξρίαο ηνπο ζηνπο άιινπο. Γηφηη πιένληαο ελαληίνλ ησλ λεζηψλ θαη θπξίσο φζνη 

δελ είραλ επαξθή εδαθηθή έθηαζε , άξρηζαλ λα ηα θαηαζηξέθνπλ . Σηε ζηεξηά , φκσο 

, θαλείο πφιεκνο δελ έγηλε , απ’ φπνπ λα εμαζθαιηζηεί θαη ( ζεκαληηθή ) δχλακε ζε 

θάπνηνπο. Αιιά φινη , φζνη έγηλαλ,  ήηαλ πφιεκνη πξνο δηθνχο ηνπο γείηνλεο , ελψ 



 

 

εθζηξαηείεο ζε μέλεο θαη καθξηλέο ρψξεο κε ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε-θαηαζηξνθή 

άιισλ , δελ έθαλαλ νη Έιιελεο. Γηαηί νχηε κε ηα ηζρπξφηεξα θξάηε ηάζζνληαλ σο 

ππήθννη νχηε πάιη νη ίδηνη πξαγκαηνπνηνχζαλ θνηλέο εθζηξαηείεο σο ίζνη ( κε απηνχο 

).  

 

Γ2.  

ἦλ : ἔζηαη 

ἐιαρίζηελ : ἐιάηηνζη(λ) 

πξνζζρόληεο : πξφζζρσκελ 

ἐπηπιένληεο : ἐπηπιεῖηε 

θαηεζηξέθνλην: θαηεζηξάθζσ 

κάιηζηα : κάια 

δηαξθῆ : δηαξθέο  

ἐθδήκνπο : ἐθδήκνηο 

νὐδείο : νὐδεκηᾶο 

ἐμῇζαλ : ἐμειζεῖλ 

 

Γ3 α.  

ηά λαπηηθά : ππνθείκελν ζην ξήκα ἦν ( αηηηθή ζχληαμε ) 

αὐηνῖο : αληηθείκελν ζηε κεηνρή πποζζσόνηερ  

ἄιισλ : γεληθή αληηθεηκεληθή , σο νλνκαηηθφο εηεξφπησηνο πξνζδηνξηζκφο ζηελ ἀπσῇ 

ἐπί θαηαζηξνθῇ : εκπξφζεηνο επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ζην ξήκα 

οὐκ ἐξῇζαν 

ὑπήθννη : επηξξεκαηηθφ θαηεγνξνχκελν ηνπ ηξφπνπ απφ ην ξήκα νὐ μπλεηζηήθεζαλ 

ζην ελλ. ππνθείκελν οἱ Ἕλληνερ 

 

Γ3β. 

Ἅπανηερ γιγνώζκοςζιν ὅηη ἰζρχλ δέ πεξηεπνηήζαλην ὅκσο νὐθ ἐιαρίζηελ νἱ 

πξνζζρφληεο αὐηνῖο. ( εηδηθή πξφηαζε ) 

Ἅπανηερ γιγνώζκοςζιν ἰζρχλ δέ πεξηπνηήζαζζαη ὅκσο νὐθ ἐιαρίζηελ ηνύο 

πξνζζρόληαο αὐηνῖο. ( εηδηθφ απαξέκθαην ) 

Ἅπανηερ γιγνώζκοςζιν ἰζρχλ δε πεξηπνηεζακέλνπο ὅκσο νὐθ ἐιαρίζηελ ηνύο 

πξνζζρόληαο αὐηνῖο. ( θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή ) 

 



 

 

Από ηη θιλολογική ομάδα Φρονηιζηηρίοσ «Πεδίο γνώζης» 

Επιμέλεια : Ρένα Τζολακίδη 


