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ε
 ΔΝΟΣΗΣΑ  

Α. ΚΔΙΜΔΝΟ 

Η γέλεζε ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο 

Κξηηίαο, Σίζπθνο απ. 19, ζη. 1-21 

Ο ζνθηζηήο Κξηηίαο (460-403 π.Φ.) είλαη επξύηεξα γλωζηόο ιόγω ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηνπ ζηηο ηάμεηο ηωλ 
Τξηάθνληα Τπξάλλωλ, θαζεζηώο πνπ επηβιήζεθε ζηελ Αζήλα κεηά ηελ ήηηα ηεο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθό 
πόιεκν. Από ην θηινζνθηθό θαη ινγνηερληθό έξγν ηνπ πνιύ ιίγα έρνπλ ζωζεί. Σην απόζπαζκα από ην 
ζαηπξηθό δξάκα ηνπ Σίζπθνο πνπ ζα κειεηήζεηε καο δίλεηαη ε επθαηξία λα γλωξίζνπκε ηε ζεκειηώδε 
δηδαζθαιία ηνπ Κξηηία –αιιά θαη πνιιώλ άιιωλ ζνθηζηώλ– ζύκθωλα κε ηελ νπνία ε ζξεζθεία, ν λόκνο 
θαη ε ηάμε είλαη αλζξώπηλεο επηλνήζεηο. 

 

Ἦλ ρξόλνο ὅη’ ἦλ ἄηαθηνο ἀλζξώπωλ βίνο 

θαὶ ζεξηώδεο ἰζρύνο ζ’ ὑπεξέηεο, 

ὅη’ νὐδὲλ ἆζινλ νὔηε ηνῖο ἐζζινῖζηλ ἦλ 

νὔη’ αὖ θόιαζκα ηνῖο θαθνῖο ἐγίγλεην. 

θἄπεηηά κνη δνθνῦζηλ ἅλζξωπνη λόκνπο          5 

ζέζζαη θνιαζηάο, ἵλα δίθε ηύξαλλνο ᾖ 

ηήλ ζ’ ὕβξηλ δνύιελ ἔρῃ· 

ἐδεκηνῦην δ’ εἴ ηηο ἐμακαξηάλνη. 

Ἔπεηη’ ἐπεηδὴ ηἀκθαλῆ κὲλ νἱ λόκνη 

ἀπεῖξγνλ αὐηνὺο ἔξγα κὴ πξάζζεηλ βίᾳ,          10 

ιάζξᾳ δ’ ἔπξαζζνλ, ηεληθαῦηά κνη δνθεῖ 

ππθλόο ηηο θαὶ ζνθὸο γλώκελ ἀλὴξ 

ζεῶλ δένο ζλεηνῖζηλ ἐμεπξεῖλ, ὅπωο 

εἴε ηη δεῖκα ηνῖο θαθνῖζη, θἂλ ιάζξᾳ 

πξάζζωζηλ ἢ ιέγωζηλ ἢ θξνλῶζί ηη.                 15 

Ἐληεῦζελ νὖλ ηὸ ζεῖνλ εἰζεγήζαην, 

ὡο ἔζηη δαίκωλ ἀθζίηῳ ζάιιωλ βίῳ 

λόῳ η’ ἀθνύωλ θαὶ βιέπωλ, θξνλῶλ ηε θαὶ 

πξνζέρωλ ηε ηαῦηα θαὶ θύζηλ ζείαλ θνξῶλ, 

ὃο πᾶλ κὲλ ηὸ ιερζὲλ ἐλ βξνηνῖο ἀθνύζεηαη,     20 

ηὸ δξώκελνλ δὲ πᾶλ ἰδεῖλ δπλήζεηαη.  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

Ἦλ           ρξόλνο      ὅη’   βίνο     ἀλζξώπωλ     ἦλ     ἄηαθηνο  
Υπήξρε έλαο θαηξόο  όηαλ ε δωή ηωλ αλζξώπωλ ήηαλ ρωξίο ηάμε 
 

θαὶ          ζεξηώδεο        ὑπεξέηεο ηε      ἰζρύνο, 
θαη έκνηαδε κε ζεξηωδία  θαη ππεξέηεο ηεο δύλακεο, 
 

ὅη’    νὐδὲλ   ἆζινλ         ἦλ        νὔηε ηνῖο ἐζζινῖζηλ  
όηαλ θαλέλα έπαζιν δελ ππήξρε  γηα  ηνπο  ελάξεηνπο, 
 

νὔη’  αὖ   ἐγίγλεην θόιαζκα  ηνῖο  θαθνῖο. 
νύηε πάιη  ππήξρε    ηηκωξία  γηα ηνπο θαθνύο.  
 

θἄπεηηά   δνθνῦζηλ     κνη         ζέζζαη       ἅλζξωπνη  λόκνπο  θνιαζηάο,  
θαη έπεηηα  θαίλεηαη  ζε κέλα όηη ζέζπηζαλ νη άλζξωπνη  λόκνπο   ηηκωξνύο, 
 

ἵλα         ᾖ       δίθε     ηύξαλλνο  
γηα λα είλαη ε ηηκωξία εμνπζηαζηήο 
 

ἔρῃ ηέ        ηήλ ὕβξηλ   δνύιελ·  
θαη λα έρεη ηελ αδηθία ωο δνύιε∙ 
 

εἴ δε     ηηο     ἐμακαξηάλνη  ἐδεκηνῦην. 
θη αλ θάπνηνο     έζθαιιε   ηηκωξνύληαλ.  
 
Ἔπεηη’  ἐπεηδὴ νἱ κὲλ λόκνη ἀπεῖξγνλ  αὐηνὺο  
Έπεηηα  επεηδή     νη  λόκνη     εκπόδηδαλ  απηνύο 
 

κὴ   πξάζζεηλ  ηἀκθαλῆ ἔξγα         βίᾳ,           
λα δηαπξάηηνπλ  θαλεξά   έξγα κε βίαην ηξόπν, 
 

ἔπξαζζνλ  δέ       ιάζξᾳ,  
ηα έθαλαλ  όκωο ζηα θξπθά, 
 

ηεληθαῦηά     ηηο         ἀλὴξ    ππθλόο  θαὶ  ζνθὸο  γλώκελ     δνθεῖ      κνη 
ηόηε           θάπνηνο άλζξωπνο επθπήο   θαη  ζνθόο ζηε γλώκε θαίλεηαη ζε κέλα 
 

ἐμεπξεῖλ          δένο       ζεῶλ         ζλεηνῖζηλ,  
όηη επηλόεζε ηνλ θόβν ηωλ ζεώλ γηα ηνπο ζλεηνύο, 
 
ὅπωο     εἴε          ηη      δεῖκα  ηνῖο  θαθνῖζη          θἂλ       ιάζξᾳ 
γηα λα ππάξρεη θάπνηνο θόβνο γηα ηνπο θαθνύο αθόκε θη αλ θξπθά 
 

πξάζζωζηλ  ηη   ἢ  ιέγωζηλ ἢ  θξνλῶζί.  
θάλνπλ         θάηη ή      ιέλε    ή ζθέθηνληαη. 
 

Ἐληεῦζελ   νὖλ    εἰζεγήζαην ηὸ ζεῖνλ, 
Από ηόηε  ινηπόλ       δίδαμε      ην  ζείν,  
 

ὡο             ἔζηη        δαίκωλ     ζάιιωλ    ἀθζίηῳ     βίῳ  
όηη δήζελ ππάξρεη θάπνηνο ζεόο πνπ δεη  κε άθζαξηε δωή 
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ἀθνύωλ ηε       θαὶ  βιέπωλ     λόῳ          θξνλῶλ ηε  
θαη πνπ αθνύεη θαη    βιέπεη  κε ην λνπ θαη πνπ ζθέθηεηαη 
 
θαὶ  πξνζέρωλ  ηε   ηαῦηα  θαὶ                  θνξῶλ              ζείαλ   θύζηλ,  
θαη     επηηεξεί    θαη   απηά   θαη πνπ είλαη πεξηβεβιεκέλνο κε ζεϊθή  θύζε, 
 
ὃο           ἀθνύζεηαη κὲλ      πᾶλ      ηὸ ιερζὲλ           ἐλ         βξνηνῖο,      
ν νπνίνο  ζα αθνύζεη         θάζε ηη  πνπ έρεη ιερζεί αλάκεζα ζηνπο ζλεηνύο, 
 
δπλήζεηαη δὲ      ἰδεῖλ     πᾶλ     ηὸ δξώκελνλ. 
θαη ζα κπνξέζεη λα δεη  θάζε ηη πνπ δηαπξάηηεηαη.  
 
 
 
Δξκελεπηηθά ζρόιηα 

Ἦλ ρξόλνο ὅη’: Η θξάζε απηή απνηειεί ζπλεζηζκέλε έλαξμε κπζηθώλ δηεγήζεωλ ζηελ 
αξραηόηεηα. Μνηάδεη πνιύ κε ηελ εηζαγωγηθή θξάζε ηωλ δηθώλ καο παξακπζηώλ: ήηαλ 
θάπνηε... Με παξόκνην ηξόπν ζθηαγξαθεί έλαο άιινο κεγάινο ζνθηζηήο, ν Πξωηαγόξαο, ζηνλ 
νκώλπκν πιαηωληθό δηάινγν, ηα πξώηκα ζηάδηα ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. 
 
 
 
Δξωηήζεηο θαηαλόεζεο 

Ἦλ ρξόλνο ὅη’ ἦλ ἄηαθηνο ἀλζξώπωλ βίνο... ἐδεκηνῦην δ’ εἴ ηηο ἐμακαξηάλνη:  
Οη πεξηζζόηεξνη ζνθηζηέο πνπ πήξαλ ζέζε πάλω ζην δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ λόκνπ θαη 
ηεο δηθαηνζύλεο δίδαζθαλ όηη θαηά ηελ πξώηε πεξίνδν ηεο εκθάληζεο ηωλ αλζξώπωλ ζηε Γε 
δελ ππήξραλ νύηε θνηλωληθή νξγάλωζε νύηε λόκνη. Οη άλζξωπνη θαηεπζύλνληαλ πεξηζζόηεξν 
από ηα έλζηηθηά ηνπο θαη ην δίθαην ηνπ ηζρπξνηέξνπ, ζπλεπώο ε εηξεληθή ζπκβίωζε δελ ήηαλ 
εθηθηή· ν πην δπλαηόο ππεξίζρπε θαη επέβαιιε ηε ζέιεζή ηνπ ζηνπο αδύλαηνπο. Η πξωηόγνλε 
απηή θαηάζηαζε αληηκεηωπίζηεθε ράξε ζηνλ λόκν θαη ζην δίθαην, πνπ δηακόξθωζαλ λέεο 
ζπλζήθεο δωήο γηα ην αλζξώπηλν γέλνο. Οη άλζξωπνη πξνζπάζεζαλ κε απηά ηα κέζα λα 
εγθαζηδξύζνπλ ζηηο θνηλωλίεο ηνπο ηε δηθαηνζύλε θαη λα ηηκωξήζνπλ ηελ ὕβξηλ, δειαδή ηελ 
αιαδνλεία πνπ νδεγεί ζηελ αδηθία. Υπάθνπαλ όκωο ζηνπο λόκνπο κόλν όηαλ ππήξρε θίλδπλνο 
λα γίλνπλ αληηιεπηνί θαη λα ηηκωξεζνύλ γηα ηελ παξάβαζε πνπ είραλ δηαπξάμεη. 
 
ηεληθαῦηά κνη δνθεῖ ππθλόο ηηο θαὶ ζνθὸο γλώκελ ἀλήξ:  
Καηά ηνλ Κξηηία, ε νινθιεξωηηθή επηθξάηεζε ηνπ λόκνπ θαη ηνπ δηθαίνπ εμαζθαιίζηεθε κόλν 
όηαλ έλαο νμπδεξθήο άλζξωπνο επηλόεζε ηνπο ζενύο, πνπ παξαηεξνύλ ηηο πξάμεηο ηνπ 
αλζξώπνπ θαη θξίλνπλ αθόκα θαη απηέο πνπ μεθεύγνπλ από ηε καηηά ηωλ αξρόληωλ ηεο 
πόιεο. Έηζη, ν ζνθηζηήο παξνπζηάδεη ηε ζξεζθεία ωο ειεγθηηθό ζεζκό πνπ βαζίδεηαη ζην δένο 
πνπ πξνθαιεί ν παληεπόπηεο παληνδύλακνο θαη αζάλαηνο ζεόο. 
 
 
Δξωηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Πνηα θαηάζηαζε επηθξαηνύζε, όηαλ ν άλζξωπνο έθαλε ηα πξώηα βήκαηά ηνπ πάλω ζηε Γε; 
Πώο ζπληέιεζε ε εκθάληζε ηνπ λόκνπ ζηε βειηίωζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο; 

2. Γηαηί ραξαθηεξίδεη ν Κξηηίαο ζνθό ηνλ άλζξωπν πνπ επηλόεζε ηε ζξεζθεία; 

3. Γηα πνηνπο ιόγνπο, θαηά ηε γλώκε ζαο, ε πίζηε ζηνπο ζείνπο θαη άγξαθνπο λόκνπο άξρηζε λα 
θζίλεη ζηαδηαθά; Πνηνη παξάγνληεο ζπληέιεζαλ ζε απηή ηελ εμέιημε; 
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Γ. Γ.1 

Α) Δπθηηθή ελεζηώηα ηνπ ξ. εἰκί θαη παξαθεηκέλνπ ηωλ βαξύηνλωλ 

ξεκάηωλ Δ.Φ. 

Κιίζε επθηηθήο ελεζηώηα ηνπ ξ. εἰκί 
 

εἴελ 

εἴεο 

εἴε 

εἴεκελ/ εἶκελ 

εἴεηε/ εἶηε 

εἴεζαλ/ εἶελ 

 

 
 

Κιίζε επθηηθήο παξαθεηκέλνπ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Β) Γ΄ θιίζε επηζέηωλ 

Αθωλόιεθηα ηξηθαηάιεθηα ζε -αο, -αζα, -αλ 

 ΔΝΙΚΟ 

ΑΡΔΝΙΚΟ ΘΗΛΤΚΟ ΟΤΓΔΣΔΡΟ 
νλνκαζηηθή 

γεληθή 

δνηηθή 

αηηηαηηθή 

θιεηηθή  

πᾶο 
παληόο 
παληί 
πάληα 
πᾶο 

πᾶζα 
πάζεο 
πάζῃ 
πᾶζαλ 
πᾶζα 

πᾶλ 
παληόο 
παληί 
πᾶλ 
πᾶλ 

 ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ 
νλνκαζηηθή 

γεληθή 

δνηηθή 

αηηηαηηθή 

θιεηηθή  

πάληεο 
πάληωλ 
πᾶζη 
πάληαο 
πάληεο 

πᾶζαη 
παζῶλ 
πάζαηο 
πάζαο 
πᾶζαη 

πάληα 
πάληωλ 
πᾶζη 
πάληα 
πάληα 

ΜΟΝΟΛΔΚΣΙΚΑ ΠΔΡΙΦΡΑΣΙΚΑ 

ιειύθ-νηκη 

ιειύθ-νηο 

ιειύθ-νη 

ιειύθ-νηκελ 

ιειύθ-νηηε 

ιειύθ-νηελ  

ιειπθώο, -πῖα, -όο         εἴελ 

       »          »     »          εἴεο 

       »          »     »          εἴε 

ιειπθόηεο, -πῖαη, -όηα    εἴεκελ 

      »              »       »     εἴεηε 

      »              »       »     εἴεζαλ 

Φηάλεη πηα 

ηόζε 

γξακκαηηθή! 
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Γ.2. 

Σν άκεζν θαη έκκεζν αληηθείκελν 

Τν ξήκα ζηα αξραία ειιεληθά έρεη ηέζζεξηο δηαζέζεηο: ελεξγεηηθή, παζεηηθή, 

κέζε θαη νπδέηεξε. 

Τα ξήκαηα ελεξγεηηθήο δηάζεζεο θαλεξώλνπλ πωο ην ππνθείκελν ηνπο 

ελεξγεί. Τα ξήκαηα απηά ρωξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: 
 

 Ακεηάβαηα: δελ παίξλνπλ αληηθείκελν, γηαηί ε ελέξγεηα ηνπο δε κεηαβαίλεη 

πνπζελά. 

 Μεηαβαηηθά: παίξλνπλ αληηθείκελν, γηαηί ε ελέξγεηα ηνπο κεηαβαίλεη θάπνπ. 
 

Τα κεηαβαηηθά ξήκαηα κε ηε ζεηξά ηνπο ρωξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: 

 Μνλόπηωηα: παίξλνπλ έλα αληηθείκελν ζε πηώζε γεληθή, δνηηθή ή αηηηαηηθή. 

π.ρ. Ὁ παῖο ηηκά ηνύο γνλέαο. 

 Γίπηωηα: παίξλνπλ δύν αληηθείκελα.  

π.ρ. Πᾶζαλ ὑκῖλ ηήλ ἀιήζεηαλ ἐξῶ.  

 

Τν αληηθείκελν ρωξίδεηαη ζε: 

 Άκεζν: νλνκάδεηαη ην αληηθείκελν ζην νπνίν πξώηα-πξώηα  κεηαβαίλεη ε 

ελέξγεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ ξεκαηηθνύ ηύπνπ. 

 Έκκεζν: νλνκάδεηαη ην αληηθείκελν πνπ ζπκπιεξώλεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ξεκαηηθνύ ηύπνπ. 

 

 

 

 

 Σν απαξέκθαην ή δεπηεξεύνπζα νλνκαηηθή πξόηαζε πνπ επέρεη ζέζε αληηθεηκέλνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αηηηαηηθή πηώζε πνπ δειώλεη πξάγκα  έκκεζν. 

ΓΙΠΣΩΣΑ ΡΗΜΑΣΑ 

ΑΜΔΟ ΔΜΜΔΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 

αηηηαηηθή δνηηθή Πᾶζαλ ὑκῖλ ηὴλ ἀιήζεηαλ ἐξῶ. 

αηηηαηηθή γεληθή Ἐπιήξωζε ηάο λαῦο ζίηνπ.  

αηηηαηηθή πξνζώπνπ αηηηαηηθή πξάγκαηνο Οὐ ηνῦην ἐξωηῶ ζε. 

γεληθή δνηηθή Τῆο ηῶλ Ἑιιήλωλ ἐιεπζεξίαο 
παξερωξήζαηε αὐηῷ. 

Για δες ηο ηρικ!!! 

Η δοηική είναι 

πάνηα ηο έμμεζο!!! 
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