
 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ] 

 

Α1.  

 “ τἆλλα οὕτως ἐπανισὦν ἔνεμεν.” : Η λέξη τἆλλα αναφέρεται στην μοιρασιά του 

Επιμηθέα στα ζώα, στην εὐλάβεια του Επιμηθέα για την επιβίωση όλων 

ανεξαιρέτως των ζωικών ειδών. 

 “Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω;” : Η λέξη καὶ ταύτας 

αναφέρεται στις έννοιες “ αἰδώς καί  δίκη”. Το ερώτημα του Ερμή προς τον Δία 

είναι πώς θα διανείμει τὴν αἰδῶ καὶ τὴν δίκην στους ανθρώπους. Ο ένας τρόπος θα 

ήταν αυτές οι δύο αρετές να μοιραστούν σε ορισμένους μόνο ανθρώπους, ώστε μέσω 

αυτών να ικανοποιείται ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, όπως για παράδειγμα 

συμβαίνει με τον γιατρό που εξυπηρετεί πολύ κόσμο ή με τους άλλους δημιουργούς. 

Ο άλλος τρόπος είναι να μοιραστούν σε όλους τους ανθρώπους, κάτι που 

αποδέχεται ο Δίας. 

 “οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων.” : Η λέξη πάντων 

αναφέρεται σε όλα τα έμβια όντα. Ο άνθρωπος που αξιοποίησε με επιτυχία τις 

φυσικές προδιαθέσεις του για το αγαθό και «τελειώθηκε» ( έφτασε στον σκοπό του 

και τελειοποιήθηκε) είναι το καλύτερο έμβιο ὄν, ο άνθρωπος που αποχωρίζεται από 

τον νόμο και την δικαιοσύνη είναι το χειρότερο από όλα τα έμβια ὄντα. 

 

Α2.  

Λάθος : “κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί”. 

Σωστό : “πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι.” & 

“ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις.”.  

 

Β1. 

      Πριν απαντήσουμε, πρέπει να συνυπολογίσουμε δύο βασικά δεδομένα που 

απορρέουν από το 3ο και 4ο κείμενο : Αφενός ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από την 

ελευθερία βούλησης, αφετέρου ότι  η πολιτική κοινωνία θεμελιώθηκε και μπορεί να 

υπάρξει μόνο έχοντας θεμέλια την δικαιοσύνη και τον αλληλοσεβασμό. 

  Στο 3ο κείμενο ο Δίας είναι κατηγορηματικός και η έμφαση από την οποία 

συνοδεύεται η απάντησή του στον Ερμή δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία για το 

τί ακριβώς θέλει : με τὴν αἰδῶ καὶ τὴν δίκην δεν μπορεί να ισχύσει ό,τι για τις άλλες 

τέχνες. Διαφορετικά, δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξουν πόλεις. Άρα, πρέπει να 

διανεμηθούν σε όλους ανεξαιρέτως και να έχουν σε αυτές μερίδιο οι πάντες. Σαν να 

μην ήταν μάλιστα αυτό αρκετό, ο Δίας δίνει στον αγγελιοφόρο του μία φοβερή εντολή. 

επιβάλλει για λογαριασμό του έναν νόμο που θα ορίζει πως όποιος δεν μετέχει στην 

αιδώ και στην δίκη πρέπει να θανατώνεται, διότι κατά την κρίση του αποτελεί 

αρρώστια για την πόλη! 



   Ο νόμος του Δία συμβολίζει την τεράστια ανάγκη που υπάρχει για καθολική 

συμμετοχή των ανθρώπων στις δύο αυτές αρετές, ώστε να διασφαλιστεί η 

κοινωνική αρμονία και ευταξία στην πόλη και κατ’ επέκταση η επιβίωση των 

ανθρώπων, εφόσον ο άνθρωπος μπορεί να πραγματώσει οτιδήποτε όντας 

ελεύθερο ὄν. Γι’ αυτό και η ποινή που επιβάλλει είναι τόσο σκληρή, διότι 

ενδέχεται να κλυδωνιστεί η ευταξία και αρμονία στην κοινωνία και επομένως η 

επιβίωσή τους. 

  Στο 4ο κείμενο η πόλη είναι ο χώρος, όπου πραγματώνεται η αρετή και ειδικότερα 

η κατ’ εξοχήν αρετή, δηλαδή η δικαιοσύνη. Η αρετή, και ειδικότερα η δικαιοσύνη, 

εξανθρωπίζει τον άνθρωπο, που χωρίς αυτήν καταντά το αγριότερο και πιο 

ακόλαστο ζώο.  

   Επομένως, η τελείωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται στους κόλπους της πόλης, η 

οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ηθική προαγωγή και διάπλαση 

του πολίτη.  

  Συνοπτικά, λοιπόν, α) μόνο μέσα στην πολιτική κοινότητα καλλιεργείται και 

πραγματώνεται η δικαιοσύνη, β) μόνο η δικαιοσύνη εγγυάται την ευταξία στην πόλη, 

αλλά και γ) μόνο με την δικαιοσύνη επιτυγχάνεται η τελείωση του ανθρώπου.  

  Ο Αριστοτέλης μπορεί να μη κάνει λόγο στο παρόν κείμενο για τιμωρία, αλλά αυτή 

συνεπάγεται μέσα στο πλαίσιο του παιδευτικού θεσμού που έχει η πολιτεία. Για να μη 

παρεκτραπεί ο άνθρωπος και καταλήξει στην αποκτήνωση, αλλά να τελειωθεί και η 

πολιτεία να ευπραγεί, σημαντικό ρόλο παίζει η παιδεία. Μέσα στους παιδευτικούς 

θεσμούς αναπόδραστο ρόλο θα έχει και η τιμωρία ως εργαλείο σωφρονισμού και 

βελτίωσης.  

 

  Στο παράλληλο κείμενο κάτω από την φιλοσοφική ματιά του Μαλεβίτση 

επιβεβαιώνεται τόσο ο Πλάτωνας όσο και ο Αριστοτέλης. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερο 

ὄν. Η ελευθερία δεν είναι απλώς χαρακτηριστικό του αλλά η υποστασιακή του 

ιδιότητα. Ως ελεύθερος μπορεί να παρεκτραπεί και να αποκτηνωθεί. Οι απαγορεύσεις 

και η τιμωρία έρχονται να τόν προφυλάξουν και να τόν βοηθήσουν μέσα στην 

πολιτική κοινωνία να τελειωθεί. Γι’ αυτό εξ άλλου και νοιώθει ένοχος, διότι μέσα του 

υπάρχει εγγενές ο σκοπός του ὑπηρετεῖν την αρετή, ώστε να τελειωθεί.  

 

Β2. 

      Στον μύθο του Προμηθέα περιγράφεται η εξέλιξη του ανθρωπίνου γένους και η 

συγκρότηση πολιτικής κοινωνίας [1ο-2ο-3ο κείμενο].  

      Η κατασκευαστική ικανότητα, δηλαδή η σοφία στις τέχνες, είναι έμφυτη στον 

άνθρωπο από την αρχή, διότι στον μύθο ο Προμηθέας δεν τήν χαρίζει στους πρώτους 

ανθρώπους την στιγμή της δημιουργίας τους. Επίσης οι άνθρωποι έχουν μέσα τους 

την έμφυτη ορμή για λατρεία, διότι «συμμετέχουν στο θείο». Αυτό συμβαίνει , διότι η 

λογική ήταν θεϊκό δώρο, επομένως η κατοχή της λογικής θεωρούταν απόδειξη της 

συγγένειας με τους θεούς. Ο ίδιος ο Πρωταγόρας αναγνώριζε ότι η λατρεία 

προσιδιάζει  στον άνθρωπο και ίσως είναι κάτι το απαραίτητο, χωρίς όμως να παίρνει 

θέση σχετικά με την ύπαρξή τους. Εν ολίγοις, έξω από τον μύθο, οι δύο εκφάνσεις της 

λογικής, που είναι έμφυτη στον άνθρωπο, είναι η κατασκευαστική ικανότητα και η 

λατρευτική ιδιότητα. Όσον αφορά την λατρευτική ιδιότητα, οι άνθρωποι είναι 

συγγενείς με τους θεούς, διότι μόνο αυτοί οι δύο έχουν ένα κοινό στοιχείο : τὸν 

Λόγον. 



            Οι άνθρωποι, λοιπόν, χρησιμοποιώντας την έμφυτη νοημοσύνη τους βρήκαν 

τροφή, στέγη, ενδυμασία και έμαθαν να μιλούν. Ζούσαν όμως διασκορπισμένοι, διότι 

στερούνταν την πολιτική τέχνη και κατά συνέπεια αφανίζονταν από τα άγρια θηρία, 

απέναντι στα οποία η μόνη άμυνα για το ανθρώπινο γένος ήταν η συνδυασμένη (από 

κοινού) ενέργεια των ανθρώπων (πολεμική τέχνη). Έτσι, ο Δίας στέλνει στους 

ανθρώπους τὴν δίκην καὶ τὴν αἰδῶ για να αποτελέσουν τα θεμέλια της πολιτικό – 

κοινωνικής συνύπαρξης. Αυτές τις αρετές πρέπει να τίς έχουν όλοι, για να υπάρχουν 

πόλεις.  

        Η πραγματικότητα, όμως, είναι πως Επιμηθέας, Προμηθέας και Δίας δεν 

υπήρξαν. Πρόκειται για μύθο που περιγράφει την ανθρώπινη εξέλιξη, μέσω της 

λογικής και των έμφυτων δυνατοτήτων που έχει ο άνθρωπος, και την συγκρότηση 

πολιτικής κοινωνίας. Κατά τον Πρωταγόρα πρόκειται για μία πορεία ανοδική, μία 

πορεία διαρκούς βελτιώσεως και εξανθρωπισμού. Οι θεοί είναι απλώς συμβολισμοί : 

     1η φάση (του Επιμηθέα): Βιολογική εξέλιξη των ζωικών ειδών, γέννηση 

ανθρωπίνου είδους. Η μοιρασιά του Επιμηθέα συμβολίζει τον βιολογικό σχηματισμό 

του ανθρώπου.2η φάση (του Προμηθέα): Η παρέμβαση του Προμηθέα συμβολίζει το 

πέρασμα του ανθρώπου στο επόμενο στάδιο/φάση της εξέλιξής του, στην οποία 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις (μιας και ήταν ανάγκες του) για την επιβίωσή του 

και την προσαρμογή του στο φυσικό περιβάλλον, και στην οποία πραγματοποιείται η 

γένεση των τεχνών και σχηματίζονται οι πρώτες κοινωνίες (ανάγκη ανθρώπων για 

συνάθροιση-συμβίωση), όπως επίσης γεννάται και η τάση για θρησκευτική πίστη. 

Όλα αυτά τα κατορθώματα εντάσσονται σ’ ένα προ-ηθικό στάδιο της πολιτισμικής 

ανέλιξης. 3η φάση του Δία: Η παρέμβαση του Δία συμβολίζει την ανάγκη των 

ανθρώπων να συμβιώσουν και να επιβιώσουν. Το πέρασμα από το προηγούμενο 

στάδιο γίνεται προοδευτικά και πάντα κάτω από την ανάγκη. Οι άνθρωποι 

αφανίζονταν αρχικά, επειδή δεν κατέχουν την τέχνη να ζουν μαζί σε πόλεις. Από τα 

παθήματά τους μαθαίνουν να ενεργούν δίκαια και να σέβονται τα δικαιώματα των 

άλλων, δηλαδή αποδέχτηκαν τὴν αἰδῶ καὶ τὴν δίκην για να μπορέσουν να ζήσουν 

αρμονικά στις πόλεις, αφού εκεί βρισκόταν η επιβίωσή τους (αυτό συμβολίζει η δωρεά 

των δώρων από το Δία). έτσι οι άνθρωποι ανέλιξαν την ηθική τους συνείδηση με την 

αποδοχή των αξιών τῆς αἰδοῦς καὶ τῆς δίκης, και παράλληλα οδηγήθηκαν σε μία 

κοινωνία με προηγμένο πολιτισμό, δηλαδή σε μία οργανωμένη πολιτισμικά κοινωνία. 

Έτσι οδηγήθηκε ο άνθρωπος στο στάδιο της δημιουργίας της ηθικής συνείδησης, 

το ηθικό στάδιο. 

  Ο Αριστοτέλης [4ο κείμενο] τά εξετάζει και τά εξηγεί επιστημονικά και φιλοσοφικά. 

Η φρόνηση και η αρετή, ειδικά η δικαιοσύνη, είναι τα στοιχεία που θεωρούνται 

απαραίτητα για την συγκρότηση και θεμελίωση της πολιτικής κοινωνίας· έτσι μας 

αποδεικνύει ο Αριστοτέλης στην 17η διδακτική ενότητα · και αυτό γιατί οι ηθικές αξίες 

είναι απαραίτητες για την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και, ως εκ τούτου, την 

ομαλή συμβίωση.  

   Γι' αυτό γεννιέται εφοδιασμένος από την φύση με όπλα (λογική), για να υπηρετήσει 

την φρόνηση και την αρετή, ειδικά την δικαιοσύνη, η οποία υπάρχει μόνο μέσα σε 

πολιτικά οργανωμένη κοινωνία.  

  Όμως με τα όπλα αυτά (λογική, συνείδηση), αν ο άνθρωπος δεν υπηρετήσει την 

φρόνηση και την αρετή (δικαιοσύνη), και τά χρησιμοποιήσει για τις αντίθετες αξίες, 

τότε γίνεται το πιο άγριο και το πιο επικίνδυνο ζώο από όλα τα θηρία και δεν υπάρχει 

κακό που να μη μπορεί να τό κάνει. Τότε εξαγριώνεται αυτός, γίνεται το χειρότερο 



έμβιο ὄν και παράλληλα διαλύεται η πολιτική κοινωνία, αφού λείπει το αναγκαίο 

συστατικό της, η δικαιοσύνη, που συγκρατεί την τάξη.  

           Προϋπόθεση της ευτυχίας και του εξευγενισμού του ανθρώπου, αλλά και 

της ευπραγίας της πόλεως είναι ο άνθρωπος με τα φυσικά του όπλα (λογική, 

συνείδηση) να υπηρετήσει την δικαιοσύνη μέσα στους κόλπους της πόλεως. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν υπηρετήσει την αδικία, τότε και ο άνθρωπος 

αποκτηνώνεται και η πόλη δυσπραγεί.       

              Δικλείδα ασφαλείας για την ηθική ανέλιξη, ώστε να τελειωθεί και να μην 

εκτραπεί ηθικά, είναι η παιδεία.   

 

   Ο μύθος του Προμηθέα από τον σοφιστή Πρωταγόρα, αλλά και εν μέρει ο 

επιστημονικός λόγος του Αριστοτέλη, αντιτίθενται στην νομοτελειακή εξέλιξη του 

ανθρωπίνου γένους, όπως την παραδίδει ο Ησίοδος στο παράλληλο κείμενο. Ο 

Ησίοδος, όπως και ο Πλάτωνας, θεωρούσαν πως ο άνθρωπος εκπίπτει στον χρόνο, 

πως η ανθρώπινη πορεία είναι πορεία παρακμής και ευτέλειας. Αυτό είναι φανερό στο 

παράλληλο απόσπασμα από τον Ησίοδο και είναι, επίσης, φανερό πόσο διαφέρει από 

την άποψη του Πρωταγόρα αλλά και του Αριστοτέλη εν μέρει.  

 

Β3. 

 Σωστό. 

 Λάθος. 

 Σωστό. 

 Λάθος.  

 Σωστό. 

 

Β4α.  

μείξαντες > μείκτης. 

ἄγειν > αγωγή. 

ἀμήχανον > μηχανικός. 

νείμω > απονομή. 

 

Β4β. 

κρασί : κεράννυται. 

απόκοσμος : κοσμῆσαί. 

τοκετός : ἔντεχνον. 

σχήμα : ἔσχεν. 

θήκη : θῶ. 

άρθρο : ἀρετῆς. 

 

 


