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ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ 16 6 2021 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΔΑΓΜΔΝΟ 

 

Α1.α. 1. Σχρςό:  πξλιςικήμ γάο ςέυμημ ξὔπχ εἶυξμ, ἧπ μέοξπ πξλεμική 

2. Σχρςό:  Εεὺπ ξὖμ δείραπ πεοὶ ςῷ γέμει ἡμῶμ μὴ ἀπϊλξιςξ πᾶμ 

3. Λάθξπ:  εἷπ ἔυχμ ἰαςοικὴμ πξλλξῖπ ἱκαμὸπ ἰδιόςαιπ, καὶ ξἱ ἄλλξι δημιξσογξί /  

εἰ ὀλίγξι αὐςῶμ μεςέυξιεμ ὥρπεο ἄλλχμ ςευμῶμ 

 

β.  1. Ζ αμςχμσμία αὐςῶμ αματέοεςαι ρςη λένη «ςῶμ θηοίχμ» 

   2. Τξ επίοοημα ξὕςχ αματέοεςαι ρςη τοάρη «ὡπ αἱ ςέυμαι μεμέμημςαι». 

 

 

Β1. Τα μέοη  ςηπ πξλιςικήπ αοεςήπ είμαι η αἰδόπ και η δίκη. Διδικϊςεοα, η αιδόπ είμαι ςξ 

αίρθημα ρεβαρμξϋ εμϊπ μέλξσπ ςηπ κξιμϊςηςαπ έμαμςι ςχμ σπξλξίπχμ, ϊλεπ ξι ηθικέπ 

αμαρςξλέπ και τϊβξι πξσ ποξτσλάρρξσμ ςξμ άμθοχπξ απϊ αμςικξιμχμική ρσμπεοιτξοά 

(με άλλα λϊγια: ξ ασςξρεβαρμϊπ, η μςοξπή πξσ μιόθει ξ άμθοχπξπ ϊςαμ έυει ποξβεί ρε 

ςέςξια ρσμπεοιτξοά). Σε έμα λενικϊ με ςξμ ςίςλξ Ὅοξι, ςξ ξπξίξ αμάγεςαι ρςημ πλαςχμική 

Ακαδημία, η αἰδώπ ξοίζεςαι χπ «εκξϋρια σπξυόοηρη απϊ απεοίρκεπςη ρσμπεοιτξοά, 

ρϋμτχμα με ςξ δίκαιξ και ασςϊ πξσ ταίμεςαι καλϋςεοξ· εκξϋρια καςαμϊηρη ςξσ 

καλϋςεοξσ· ποξρξυή για απξτσγή ςηπ δικαιξλξγημέμηπ επίκοιρηπ» (412c).  

Αἰδόπ είμαι η βαρική απαίςηρη πξσ έυει η κξιμχμία απϊ έμαμ άμθοχπξ πξσ θέλει μα 

λξγίζεςαι εμάοεςξπ: ποϊκειςαι για ςξ αίρθημα ςηπ μςοξπήπ και ςηπ ασθόομηςηπ ξογήπ 

μποξρςά ρε κάθε άποεπη ποάνη και ρσγυοϊμχπ για ςξ αίρθημα ςηπ ςιμήπ πξσ δεμ 

επιςοέπει ρςξμ άμθοχπξ μα εγκαςαλείφει ςξ επιβαλλϊμεμξ υοέξπ ςξσ.  

Ζ λένη δίκη ρςξ ρσγκεκοιμέμξ απϊρπαρμα δεμ υοηριμξπξιείςαι με ςη ρημαρία ςηπ 

δικαρςικήπ διαδικαρίαπ. Βοίρκεςαι κξμςά ρςημ αουική ςηπ ρημαρία· δίκη: ςξ ξοθϊ, ςξ 

δίκαιξ. Καςά ποξέκςαρη, η δίκη δηλόμει εδό ςη ρϋμτσςη αμςίληφη για ςξ ρχρςϊ, ςξ κξιμϊ 

πεοί δικαίξσ αίρθημα.  

Ζ δίκη τςάμει χπ ςημ καθιέοχρη μιαπ αμςικειμεμικήπ ςάνηπ. 

Τξ δίπξλξ ςχμ αοεςόμ αἰδὼπ καὶ δίκη ιρξδσμαμεί με ςξ ρωτοξρύμη καὶ δικαιξρύμη, ςξ 

ξπξίξ υοηριμξπξιεί ξ Ποχςαγϊοαπ ρςξ επιμϋθιξ ςξσ λϊγξσ ςξσ. 
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Οι ιδιϊςηςεπ ασςέπ είμαι η ρσμεκςική δϋμαμη ςχμ πξλιςικόμ κξιμχμιόμ. 

H αἰδώς και η δίκη:  

- καςξυσοόμξσμ ςημ ανιξποέπεια ςξσ αμθοόπξσ, διϊςι ςξμ εμπξδίζξσμ μα παοαδξθεί ρςξ   

υάξπ ςχμ παοξομήρεόμ ςξσ και ςξμ ποξςοέπξσμ μα ρσμμξοτχθεί με ςξ λϊγξ, ρςξιυείξ   

πξσ ςξμ διατξοξπξιεί απϊ  ςα άλλα έμβια ϊμςα, 

- πεοιρςέλλξσμ ςιπ εγχιρςικέπ ςξσ ςάρειπ (ιδιξςέλεια, επιθεςικϊςηςα, απληρςία κλπ.), 

- ςξμόμξσμ ςιπ ηθικέπ εκείμεπ δσμάμειπ πξσ ρσμςελξϋμ ρςημ  εμπέδχρη ςηπ κξιμχμικήπ   

αομξμίαπ και ςηπ πξλιςικήπ εμϊςηςαπ. Aπξτεϋγεςαι ή καςαρςέλλεςαι η αδικία και έςρι   

διατσλάρρεςαι η κξιμχμική ξμαλϊςηςα. Aσςϊπ ακοιβόπ είμαι ξ λϊγξπ για ςξμ ξπξίξ ξι   

δϋξ ασςέπ αοεςέπ  υαοακςηοίζξμςαι απϊ ςξμ Δία χπ πόλεωμ κόρμξι ςε καί δερμξί τιλίαπ  

ρσμαγωγξί. 

 

 

Β2.  Ο επιςακςικϊπ ςϊμξπ ςηπ ρκληοήπ εμςξλήπ ςξσ Δία σπξγοαμμίζεςαι:  

1. Με ςη υοήρη ςηπ ποξρςακςικήπ έγκλιρηπ, μεςευϊμςχμ και θέπ (δεξμςξλξγική διαςϋπχρη). 

2. Με ςημ επαμάληφη ςξσ επιθέςξσ πᾶπ (πάμςαπ, πάμςεπ) πξσ δίμει έμταρη ρςημ 

καθξλικϊςηςα. 

3. Με ςξμ σπξθεςικϊ λϊγξ πξσ δηλόμει ςημ απλή ρκέφη ςξσ λέγξμςξπ και σπξρςηοίζει ςημ 

απϊταρη ςξσ Δία. 

4. Με ςημ παοξμξίχρη ὡπ μϊρξμ πϊλεχπ πξσ δηλόμει ϊςι ϊπξιξπ δεμ μεςέυει ρςημ αιδό και 

ςη δίκη είμαι αοοόρςια και ποέπει μα θαμαςχθεί για μα διατσλαυθεί η ςάνη και η 

ιρξοοξπία ςξσ ρσμϊλξσ.  

Ζ ασρςηοϊςηςα ςηπ πξιμήπ δικαιξλξγείςαι: 

Ι. απϊ ςημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ πξλιςικήπ αοεςήπ: ξι άμθοχπξι ποέπει μα αμαγμχοίρξσμ 

κξιμέπ ηθικέπ ανίεπ, για μα πεοιξοιρςξϋμ ξι κξιμχμικξί αμςαγχμιρμξί (ξὐ γάο ἄμ γέμξιμςξ 

πϊλειπ). 

ΙΙ. απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι η πξλιςική δεμ σπάγεςαι ρςη λξγική ςξσ καςαμεοιρμξϋ, αλλά 

ποξρτέοεςαι καθξλικά ρςξσπ αμθοόπξσπ όρςε μα λειςξσογξϋμ χπ μέλη ςηπ κξιμχμίαπ. 

ΙΙΙ. Απϊ ςημ επιλξγή και ςημ εσθϋμη πξσ έυει κάθε άμθοχπξπ μα ςιπ καλλιεογήρει, 

ποξκειμέμξσ μα πεοάρει απϊ ςξ ρςάδιξ ςχμ ποξωπξθέρεχμ ςηπ πξλιςικήπ ρςξ ρςάδιξ ςηπ 

ποαγμάςχρήπ ςηπ. Ζ πξλιςική είμαι μια αμξιυςή δσμαςϊςηςα για ςξμ άμθοχπξ και γίμεςαι 

κάςξυϊπ ςηπ μϊμξ ϊςαμ επχτελείςαι και ανιξπξιεί ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ςξσ έυξσμ δξθεί, 

ϊςαμ ςημ ατξμξιόμει με ςημ αγχγή και ςημ παιδεία. 
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Ο Δίαπ δεμ μπξοεί μα εναρταλίρει ϊςι ϊλξι ξι άμθοχπξι θα καςαμξήρξσμ ςημ ανία ςξσ 

ρεβαρμξϋ και ςηπ δικαιξρϋμηπ. Άλλχρςε, αμ αταιοέρξσμε ςξ πεοίβλημα ςξσ μϋθξσ, ςξ 

θέρπιρμα ςξσ Δία ήςαμ έογξ ςξσ υοϊμξσ, ςηπ πικοήπ πείοαπ και ςηπ αμάγκηπ. 

Σσμεπόπ, ϊρξι δεμ ρσμειδηςξπξιξϋμ ςημ ανία ςηπ αιδξϋπ και ςηπ δίκηπ και δεμ 

αμαλαμβάμξσμ ςξ μεοίδιξ ςηπ εσθϋμηπ πξσ ςξσπ αμαλξγεί είμαι μξρηοά ρςξιυεία ςηπ πϊληπ, 

η ξπξία έυει δικαίχμα μα ςξσπ ςιμχοήρει, ατξϋ ποόςα ποξρπαθήρει μα ςξσπ αλλάνει με 

ϊρα μέρα διαθέςει. Tξ μέςοξ ςηπ θαμάςχρηπ είμαι απάμθοχπξ και ρκληοό καςαδεικμϋει 

ϊμχπ ςημ ανία και ςημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ πξλιςικήπ αοεςήπ. 

  

Β3.  1 – Λ 

 2 – Λ 

 3 – Σ 

 4 – Σ 

 5 – Λ 

 

 

Β4.α.  ρπξοάδημ   –  ρπαοςά 

 ρκεδαμμϋμεμξι  –  διαρκέδαρη 

 ἀπόλλσμςξ   –  παμχλεθοία 

 ἱκαμϊπ   –  άτινη 

 μεςευϊμςχμ   –  ρυξλικϊπ 

 θέπ    –  παοακαςαθήκη  

 

 

Β4.β.  διετθείοξμςξ = αταμίζξμςαμ 

 δημιξσογξι = ςευμίςεπ 

Τξ ξικξμξμικϊ ρκάμδαλξ και ξι ξδσμηοέπ ρσμέπειέπ ςξσ ρςα δημξριξμξμικά 

επιβεβαιόμξσμ με ςξ υειοϊςεοξ ςοϊπξ ϊςι η ενξσρία διατθείοει ακϊμα και ςξσπ αμθοόπξσπ 

πξσ έυξσμ δόρει δείγμαςα ηθικήπ και ανιξποέπειαπ. 

 

Σϋμτχμα με ςξμ Πλάςχμα, ξ Δημιξσογϊπ ρσμέθερε ςξ γίγμερθαι και ϊλξ ςξ ρϋμπαμ.  
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Β5.  Ο Καλλικλήπ σπξρςηοίζει ςη θεχοία ϊςι ξι πξλιςικξί θερμξί και ξι μϊμξι απξςελξϋμ 

ποξψϊμςα αμθοόπιμα και μάλιρςα επιβάλλξμςαι απϊ ςξσπ πξλλξϋπ και αδϋμαμξσπ. Οι 

ςέςξιξσ είδξσπ κξιμχμικέπ ρσμβάρειπ, πξσ ξδηγξϋμ ρε μία ιρξπεδχςική «ιρϊςηςα», 

έουξμςαι ρε ρϋγκοξσρη, ρϋμτχμα με ςξμ Καλλικλή με ςιπ τσρικέπ διεογαρίεπ, γιαςί 

πεοιξοίζξσμ ςξσπ πιξ δσμαςξϋπ και ικαμξϋπ αμθοόπξσπ. Διακηοϋρρει ςημ αμχςεοϊςηςα 

ςηπ τϋρηπ απέμαμςι ρςξσπ μϊμξσπ ςχμ αμθοόπχμ (Ζ ίδια η τϋρη χρςϊρξ… και ςξμ πιξ 

αδϋμαςξ). 

Αμςίθεςα, ξ Ποχςαγϊοαπ θεχοεί ϊςι ξι μϊμξι, πξσ ριγά ριγά βελςιόμξμςαι, ενελίρρξσμ ςημ 

αμθοόπιμη ζχή. Σςξ μϋθξ ςξσ πεοιγοάτει ϊςι ϊςαμ ξι άμθοχπξι κας’ επαμάληφη 

ποξυχοξϋραμ ρε ςσυαία, αθοξιρςική, μη λειςξσογική ρσμϋπαονη, υχοίπ ερχςεοική 

ξογάμχρη και δξμή, υχοίπ καμϊμεπ, ακοιβόπ επειδή δεμ είυαμ καλλιεογήρει ςξ αίρθημα 

ςξσ δικαίξσ και ςξσπ θερμξϋπ εϋοερηπ και ποαγμάςχρήπ ςξσπ, απειλξϋμςαμ απϊ ςξμ 

κξιμχμικϊ κίμδσμξ και βοίρκξμςαμ αμςιμέςχπξι με ςημ απειλή ςξσ αταμιρμξϋ ςξσπ. Ο 

Ποχςαγϊοαπ ςξμίζει ςημ σπεοξυή ςηπ μϊμῳ καςάρςαρηπ ρε ρυέρη με ςη τϋρει καςάρςαρη. 

Για ςξμ Ποχςαγϊοα, ςα δόοα ςξσ Δία εκτοάζξσμ έμα αμόςεοξ ρςάδιξ, έμα αμώςεοξ 

ρςάδιξ ενέλινηπ ςξσ πξλιςιρμξϋ, καςά ςξ ξπξίξ ξ άμθοχπξπ χοιμάζει ηθικξπμεσμαςικά 

και παοάγει πξλιςιρμϊ, ςξσ ξπξίξσ ξι ρσμςεςαγμέμεπ ξοίζξμςαι ϊυι μϊμξ απϊ ςημ αμάγκη 

ςξσ ζῆμ, αλλά απϊ ςη ρσμειδηςξπξίηρη ςηπ ανίαπ ςξσ εὖ ζῆμ.  
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ΑΡΧΑΙΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

 

Γ1.  Ο Άμσςξπ ατεμόπ λξιπόμ εναιςίαπ ςηπ κακήπ (ταύληπ) αγχγήπ (εκπαίδεσρηπ) ςξσ γιξσ 

ςξσ και εναιςίαπ ςηπ δικήπ ςξσ αυαοιρςίαπ (ατοξρύμηπ /απεοιρκεψίαπ) παοόλξ πξσ έυει 

πεθάμει (μεςά ςξμ θάμαςό ςξσ /ακόμη και πεθαμέμξπ) έυει κακή τήμη. 

Ο Σχκοάςηπ αμςίθεςα (ατεςέοξσ) επειδή (εναιςίαπ ςξσ ϊςι) ενύφχμε ςξμ εασςό ςξσ ρςξ 

δικαρςήοιξ (έπλεκε ςξ εγκώμιό ςξσ) ποξκαλώμςαπ ςξμ τθόμξ έκαμε πιξ πξλύ 

(πεοιρρόςεοξ) ςξσπ δικαρςέπ μα ςξμ καςαδικάρξσμ ρε θάμαςξ. Μξσ ταίμεςαι ατεμόπ 

λξιπόμ (πιρςεύω λξιπόμ) όςι ςξσ έυει ςύυει μξίοα πξσ αγαπξύμ ξι θεξί (ποξρτιλήπ ρςξσπ 

θεξύπ).  

*με πλάγια γοαμμαςξρειοά: εμαλλακςική μεςάτοαρη 

 

Γ2. Σςξ απϊρπαρμα απϊ ςξμ επίλξγξ ςξσ έογξσ «Ἀπξλξγία Σχκοάςξσπ», ξ Ξεμξτόμ 

παοαθέςει ςξσπ λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ θεχοεί ϊςι ξ Σχκοάςηπ επέδεινε φσυική δϋμαμη 

ρςη διάοκεια ςηπ δίκηπ. Αουικά, σπξγοαμμίζει ϊςι ξ Σχκοάςηπ είυε ςξ ρθέμξπ: 

α. μα σπεοαρπιρςεί ςξμ ςοϊπξ ζχήπ πξσ ρσμειδηςά είυε επιλένει απέμαμςι ρε δικαρςέπ πξσ 

θεχοξϋραμ ςη ρςάρη ςξσ ςξσλάυιρςξμ ποξκληςική (διά ςϊ μεγαλϋμειμ ἑασςϊμ ἐμ ςῷ 

δικαρςηοίῳ).  

β. μα ποξκοίμει ςξ θάμαςξ απϊ ςη ρσμέυιρη ςηπ ζχήπ ςξσ, καθόπ ασςϊ δεμ εμαμςιχμϊςαμ 

ρςιπ αουέπ ςξσ και ςη βιξθεχοία ςξσ. Γι’ ασςϊ ακοιβόπ ςξ λϊγξ δέυθηκε καλξδιάθεςξπ ςξ 

θάμαςξ. (Ἐπεδείναςξ δὲ ςῆπ φσυῆπ ςήμ ῥόμημ…  ἐπεςελέραςξ). 

Ο Ξεμξτόμςαπ, ρσγκοίμξμςαπ ςη τήμη ςξσ Άμσςξσ και ςξσ Σχκοάςη, διαςσπόμει ςημ 

άπξφη ϊςι ξ Σχκοάςηπ είυε ςη μξίοα πξσ αγαπξϋμ ξι θεξί.  

Σςξ ςέλξπ, εκτοάζει ςξμ ρεβαρμϊ ςξσ απέμαμςι ρςη ρξτία και ςη γεμμαιϊςηςα ςξσ 

δαρκάλξσ ςξσ, αματέοξμςαπ ϊςι είμαι αδϋμαςξμ μα μημ ςξμ μμημξμεϋει και ϊςαμ ςξ κάμει, 

μα μημ ςξμ επαιμεί (ἐγό μέμ δή καςαμξῶμ. . . ξὐκ ἐπαιμεῖμ). Μάλιρςα, ςξμ θεχοεί ςϊρξ 

νευχοιρςϊ, όρςε  ρυξλιάζει χπ ςξμ πιξ ςσυεοϊ άμθοχπξ ξπξιξμδήπξςε μαθηςή μαθηςεϋει 

δίπλα ρε δάρκαλξ πιξ υοήριμξ απϊ ςξμ τιλϊρξτξ (εἰ δέ ςιπ… μξμίζχ). 
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Γ3.α.   

ἡμῖμ μέμ ξὖμ δξκεῖ θεξτιλερςέοχμ μξιοῶμ ςεςσυηκέμαι· 

ςῶμ μέμ γάο βίχμ ςά υαλεπώςεοα 

 

β.  Ρημαςικξί ςϋπξι ςξσ απξρπάρμαςξπ: 

        ἔγμχ      γμῶθι 

         ζῆμ      ζῆ/ζῆθι 

         ςεθμάμαι     ςεθμηκώπ ἴρθι 

                               ςεθμεώπ ἴρθι  

ςέθμαθι 

 

Γ4.α.    

διά ςό μεγαλύμειμ:  επιοοημαςικόπ εμποόθεςξπ ςηπ αιςίαπ ή ςξσ αμαγκαρςικξύ αιςίξσ 

ρςξ οημαςικϊ ρϋμξλξ «ἐπξίηρε… καςαφητίραρθαι» και «τθϊμξμ 

ἐπαγϊμεμξπ» 

Έμαοθοξ ειδικϊ απαοέμταςξ, έυει σπξκείμεμξ «ὁ Σχκοάςηπ»,  

σπάουει ρυέρη ςασςξποξρχπίαπ. 

ςξῦ ζῆμ:    έμαοθοξ ςελικό απαοέμταςξ  

χπ ξμξμαςικϊπ εςεοϊπςχςξπ,  

χπ γεμική ρσγκοιςική ρςξ επίθεςξ ρσγκοιςικξϋ βαθμξϋ κοεῖςςξμ  

[με α’ ϊοξ ςϊ ςεθμάμαι] 

ςξῦ ἀμδοόπ:   ξμξμαςικϊπ εςεοϊπςχςξπ ποξρδιξοιρμϊπ χπ γεμική κςηςική  

ρςξσπ ϊοξσπ  «ςήμ ςε ρξτίαμ καί ςήμ γεμμαιϊςηςα» 

ἀνιξμακαοιρςόςαςξμ:  απλϊ επιθεςικό καςηγξοξύμεμξ πξσ αματέοεςαι ρςξ αμςικείμεμξ  

ςξσ οήμαςξπ «μξμίζχ» μέρχ ςξσ ρσμδεςικξϋ δξναρςικξϋ  

οήμαςξπ «μξμίζχ» 

[Β’ άπξψη:  

απλό επιθετικό κατηγορούμενο πξσ αματέοεςαι ρςξ  

σπξκείμεμξ «ςόμ ἄμδοα» ςξσ εμμξξσμέμξσ απαοεμτάςξσ εἶναι  

(πξσ θα λειςξσογεί ωπ αμςικείμεμξ ρςξ δξναρςικό οήμα ) μέρω ςξσ 

ρσμδεςικξύ «εἶναι»]. 
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Γ4.β. Ο σπξθεςικϊπ λϊγξπ ςξσ κειμέμξσ είμαι: 

(Υπξθ.)     εἰ δέ ςιπ …. ρσμεγέμεςξ 

(Απξδ.)     … ἐκεῖμξμ …. μξμίζχ 

Δίμαι:   απλϊπ, αμενάοςηςξπ σπξθεςικϊπ λϊγξπ 

Δίδξπ:  Δίμαι ςξ Ποαγμαςικό 

Δκτέοεςαι:  ρςημ σπϊθερη με «εἰ + απλή  ξοιρςική» και  

ρςημ απϊδξρη «με απλή ξοιρςική» (δηλαδή ξπξιαδήπξςε έγκλιρη) 

Για μα δηλόμει ςξ ποξρδξκώμεμξ: θα πάοει ςη μξοτή: 

(Υπόθ.)   Ἐάμ, ἄμ, ἤμ δέ ςιπ … ρσγγέμηςαι (ρσγγίγμηςαι) 

(Απόδ.)   ἐκείμξμ ἐγό …. μξμιῶ (Μέλλξμςαπ) 

ή μξμίζχ    σπξςακςική  

ή μξμίζξιμι ἄμ   δσμηςική εσκςική  

ή    ξπξιαδήπξςε άλλη μελλξμςική  

έκτοαρη είμαι απξδεκςή 

Τξ ποξρδξκόμεμξ δηλαδή εκτέοεςαι:  

ρςημ σπϊθερη  με ἐάμ, ἄμ, ἤμ + σπξςακςική και  

ρςημ απϊδξρη με ξοιρςική μέλλξμςα ή ξπξιαδήπξςε μελλξμςική έκτοαρη. 
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