
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2021 

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 «νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι                  

                     δημιουργοί·» 

β. αὐτῶν-> θηρίων 

οὕτω->ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται 

 

Β.1. Η πολιτική τέχνη είναι συνώνυμο της οργανωμένης κοινωνίας, η οποία προϋποθέτει σταθερό 

τόπο κατοικίας, κοινή γλώσσα, την ύπαρξη θεσμών και νόμων, στρατού και στόλου, ηθών, 

εθίμων, παραδόσεων και ιδανικών, ανάπτυξη γραμμάτων και τεχνών, και γενικά την ανάπτυξη 

τεχνολογίας και πολιτισμού. Η πολεμική τέχνη αναπτύσσεται μόνο μέσα στο πλαίσιο μιας 

οργανωμένης κοινωνίας, γιατί εκεί παρουσιάζεται για πρώτη φορά η ανάγκη να υπερασπιστούν 

οι άνθρωποι τα υπάρχοντά τους και τα τεχνολογικά και πολιτισμικά επιτεύγματά τους (που 

αναφέραμε προηγουμένως) από κάθε είδους εξωτερικό εχθρό, εκδηλώνεται δηλαδή η συνείδηση 

του συνανήκειν και της συνυπευθυνότητας των μελών της οργανωμένης κοινωνίας. 

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. 

 

Η αἰδώς είναι το αίσθημα σεβασμού ενός μέλους της κοινότητας έναντι των υπολοίπων, όλες οι ηθικές 

αναστολές και φόβοι που προφυλάσσουν τον άνθρωπο από αντικοινωνική συμπεριφορά (με άλλα λόγια: ο 

αυτοσεβασμός, η ντροπή που νιώθει ο άνθρωπος όταν έχει προβεί σε τέτοια συμπεριφορά). Σε ένα λεξικό 

με τον τίτλο Ὅροι, το οποίο ανάγεται στην πλατωνική Ακαδημία, η αἰδώς ορίζεται ως «εκούσια υποχώρηση 

από απερίσκεπτη συμπεριφορά, σύμφωνα με το δίκαιο και αυτό που φαίνεται καλύτερο· εκούσια 

κατανόηση του καλύτερου· προσοχή για αποφυγή της δικαιολογημένης επίκρισης» (412c). Το δίπολο των 

αρετών αἰδὼς καὶ δίκη ισοδυναμεί με το σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη, το οποίο χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας 

στο επιμύθιο του λόγου του. 

Η δίκη είναι το συναίσθημα της δικαιοσύνης, η ενύπαρκτη στον άνθρωπο αντίληψη για το δίκαιο 

και το άδικο, ο σεβασμός των γραπτών 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.Κατά προέκταση η δίκη στο απόσπασμα δηλώνει 

την έμφυτη αντίληψη για το σωστό, το κοινό περί δικαίου αίσθημα. 

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. 

 

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

 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. 

  



 

 

Β. 2. Ο Πλάτωνας προκειμένου να παρουσιάσει την εντολή του Δία προβαίνει στις εξής 

γλωσσικές επιλογές. Αρχικά χρησιμοποιεί τον ευθύ λόγο, προκειμένου να προσδώσει ζωντάνια, 

παραστατικότητα και έμφαση στα λόγια και την εντολή του Δία προς τον Ερμή. Ταυτόχρονα 

προβαίνει στη χρήση προστακτικής έγκλισης « μετεχόντων- θές», για να τονίσει την 

επιτακτικότητα και την αναγκαιότητα της συμμετοχής όλων των πολιτών στην πολιτική αρετή. 

Επιπλέον, με τον υποθετικό λόγο  της απλής σκέψης του λέγοντος «οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, 

εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν», συμπληρώνεται και ενισχύεται η θέση ότι η  πολιτική αρετή είναι 

απαραίτητη για τη συγκρότηση και την αρμονική λειτουργία της πόλης.  Τέλος, χρησιμοποιείται 

η παρομοίωση «κτείνειν ὡς νόσον πόλεως».  Η παρομοίωση όποιου δε 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 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 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. 

 

 

Β.3. 1. Λ 
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Β. 4.α.  1. σποράδην- ε. σπαρτά   

             2. σκεδαννύμενοι - γ. διασκέδαση  

3. ἀπώλλυντο - στ. πανωλεθρία  

4. ἱκανὸς- ζ. άφιξη   

5. μετεχόντων - η. σχολικός 

6. θὲς - α. παρακαταθήκη  

 

β. Αναφέρεται συχνά από τους μεγαλύτερους σε ηλικία ότι οι νέοι έχουν διαφθαρεί από 

τις κακές συναναστροφές. 

Ο δημιουργός αυτού του γλυπτού έχει αναγνωρισθεί παγκοσμίως. 

 

Β.5. Στο παράλληλο κείμενο ο Καλλικλής αντιπαραθέτει στον συνομιλητή του Σωκράτη τους 

θετούς νόμους της κοινωνίας με το δίκαιο της φύσης. Υποστηρίζει πως σύμφωνα με τη φύση ο 

καλύτερος και πιο δυνατός είναι σωστό να κατέχει περισσότερα από τον χειρότερο και πιο 

αδύνατο. Στις πόλεις όμως οι νόμοι θεωρούν αξιοκατάκριτο να θέλει κάποιος να έχει περισσότερα, 

ακόμα και αν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει. Θεωρεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει, γιατί οι νόμοι 

καθορίζονται από τους αδύνατους που είναι και πολλοί και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να 

περιορίσουν τους δυνατούς και ικανούς. Άρα, θεωρεί υποκριτικό να στερεί τη δυνατότητα 

απόκτησης περισσότερων αγαθών στο όνομα της ηθικής τάξης την οποία επιβάλλει η πλειοψηφία 

των αδύναμων ατόμων. 

Αντιθέτως, σύμφωνα με το κείμενο αναφοράς οι άνθρωποι προσπάθησαν να σχηματίσουν 

κοινωνίες, για να προστατευτούν από τα άγρια θηρία τα οποία απειλούσαν τη ύπαρξή τους. 

Ωστόσο ελλείψει της πολιτικής αρετής, υπέπιπταν σε άδικες πράξεις ο ένας ενάντια στον άλλο 

«ὅτ’ οὖν ἀθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην» , με 

αποτέλεσμα να δοκιμάζεται η συνοχή του κοινωνικού συνόλου. Οι άνθρωποι λοιπόν κατά την 

πρωτοκοινωνική τους συμβίωση η οποία αποτελείται από μία τυχαία αθροιστική συνύπαρξη χωρίς 

εσωτερικούς κανόνες- νόμους οι οποίοι οριοθετούν τη συμπεριφορά των πολιτών στα πλαίσια της 

πόλης και διαφυλάσσουν την αρμονική τους συνύπαρξη, αλληλοσκοτώνονται, παραβιάζουν ο 

ένας τα όρια του άλλου και απειλούνται πάλι με αφανισμό. Οι  άνθρωποι λοιπόν, επιστρέφοντας 

στη φύση έρχονται πάλι αντιμέτωποι με τα θηρία και τον κίνδυνο που διατρέχουν από αυτά. Έτσι 



 

 

στο κείμενο αναφοράς προβάλλεται αδήριτη η ανάγκη ύπαρξης νόμων για τη δημιουργία σχέσεων 

συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού μεταξύ των πολιτών. 

Επομένως ανάμεσα στα δύο κείμενα εντοπίζουμε μια βασική αντίθεση. Ο Καλλικλής υποστηρίζει 

τη δικαιοσύνη που επιβάλλει η φύση με τον δυνατό να υπερέχει των αδυνάτων, ενώ ο Πρωταγόρας 

προβάλλει την αιδώ και τη δίκη ως αναγκαίες προϋποθέσεις για τη αρμονική λειτουργία της πόλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2021 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ο Άννιτος, λοιπόν, εξαιτίας της κακής αγωγής / παιδείας του γιου του και της δικής του 

απερίσκεπτης υπεροψίας ακόμη και ύστερα από το θάνατό του, έχει κακή φήμη. Ο Σωκράτης 

επειδή εξύψωνε τον εαυτό του στο δικαστήριο προξένησε το φθόνο και έκανε πιο πολύ τους 

δικαστές να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Σ’ εμένα όμως φαίνεται ότι έτυχε τη μοίρα που 

αγαπούν οι θεοί . γιατί απέφυγε και το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής και πέτυχε τον πιο εύκολο 

από τους θανάτους. 

ΕΡΜ.: 

Έδειξε όμως τη δύναμη της ψυχής του. γιατί, όταν κατάλαβε (αποφάσισε) ότι είναι καλύτερο για 

αυτόν να πεθάνει από το να ζει, όπως ακριβώς δεν ήταν ποτέ αντίθετος προς τα άλλα αγαθά, 

ούτε και μπροστά στο θάνατο έδειξε δειλία αλλά εύθυμα  τον δέχτηκε και πλήρωσε το χρέος 

του σ’ αυτόν.  

Εγώ λοιπόν, καταλαβαίνοντας τη σοφία και τη γενναιότητα αυτού του άνδρα δεν μπορώ να μη 

θυμηθώ αυτόν ούτε αφού τον θυμηθώ, να μην τον επαινώ. 

Εάν κάποιος από αυτούς που επιθυμούν την αρετή συνάντησε κάποιον πιο ωφέλιμο από τον 

Σωκράτη, εκείνον τον άνδρα εγώ τον θεωρώ αξιομακάριστο (αξιομνημόνευτο). 

 

Γ3 α) ἡμίν δοκεῖ θεοφιλεστέρων μοιρῶν τετυχηκέναι . τῶν μέν βίων τά χαλεπώτερα. 

Γ3 β) γνῶθι 

          ζῆ / ζῆθι 

         τεθνηκός/ τεθνέος ἴσθι 
 

 

 



 

 

Γ4 α) Διά το μεγαλύνειν:  εμπρ. αιτίας (ἐπαγόμενος) 

         τοὺ ζῆν: γεν. συγκρ. (κρεῖττον) 

          τοὺ ἁνδρός : γεν. υποκ/ κτητ (σοφίαν , γενναιότητα) 

          ἀξιομακαριστότατον: Κατηγ ( τον  ἄνδρα). 

Γ4 β) εἰ συνεγένετο – νομίζω = πραγματικό 

          ἄν συγγίγνηται - νομιῶ = προσδ. συγγένηται 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


