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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-6-2017 

Α1. Στις άλλες, δηλαδή, αρετές, όπως ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι καλός 

αυλητής ή (καλός) σε οποιαδήποτε άλλη τέχνη, στην οποία , όμως, δεν είναι, τον κοροϊδεύουν ή 

οργίζονται εναντίον του, και οι δικοί του πλησιάζοντάς τον, τον συμβουλεύουν, σα να είναι 

τρελός. Στη δικαιοσύνη, όμως, και στην άλλη πολιτική αρετή και αν ακόμη γνωρίζουν κάποιον 

ότι είναι άδικος, αν αυτός ο ίδιος λέει την αλήθεια εναντίον του εαυτού του μπροστά σε πολλούς 

άλλους, πράγμα το οποίο στην πρώτη περίπτωση θεωρούσαν ότι είναι σωφροσύνη, το να λέει 

δηλαδή την αλήθεια, στη δεύτερη περίπτωση (το θεωρούν ότι είναι) τρέλα και ισχυρίζονται ότι 

πρέπει όλοι να λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι είτε όχι, ειδεμή λένε πως είναι τρελός αυτός που 

δεν έχει κτήμα του τη δικαιοσύνη, με την ιδέα ότι είναι αναγκαίο ο καθένας χωρίς εξαίρεση να 

συμμετέχει σ' αυτή οπωσδήποτε, διαφορετικά (είναι αναγκαίο) να μη συγκαταλέγεται ανάμεσα 

στους ανθρώπους. 

Β1. "ἡγοῦνται πάντες ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς 

ἀρετῆς"  Ο Πρωταγόρας προκειμένου να προβάλει ότι όλοι μπορούν να κατέχουν την αρετή 

προβάλλει το εξής επιχείρημα: 

α) «ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐὰν τις φῇ ἀγαθός αὐλητής εἶναι ... καὶ οἰ 

οἰκεῖοι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς μαινόμενον». Στις τέχνες όταν κάποιος λοιπόν ισχυρίζεται 

ότι είναι ειδικός, ενώ δεν είναι, τον θεωρούν τρελό και τον κοροϊδεύουν. Εδώ λοιπόν, οι 

Αθηναίοι παρουσιάζονται ως απλοί άνθρωποι που θυμώνουν σε οποιοδήποτε χώρο μ’ έναν 

συνάνθρωπό τους για να τον επαναφέρουν στα λογικά του. Αντίθετα, στην πρώτη ενότητα οι 

Αθηναίοι παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι πολίτες και σε συγκεκριμένο χώρο, την Πνύκα, 

φωνάζουν σε βάρος κάποιου συμπολίτη τους μη ειδικού σε τεχνικά θέματα , για να τον βγάλουν 

ήρεμα ή να τον πετάξουν βίαια έξω από την τόπο της συγκέντρωσης, γιατί δεν τον ανέχονται. 

(καταγελῶσιν και θορυβοῦσιν) 

β) ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικὴ ἀρετὴ, ... ἐάν καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἄδικος ἐστιν, ... ἤ 

μαίνεσθαι τὸν μὴ προσποιούμενον"  Στην αρετή (στη δικαιοσύνη) όταν κάποιος πει ότι είναι 

άδικος, αν και δεν ψεύδεται, κανένας δεν τον πιστεύει. Αυτό συμβαίνει γιατί ο καθένας πιστεύει 

ότι η πολιτική αρετή πρέπει να υπάρχει σε όλους, σύμφωνα με το μύθο, κάθε άνθρωπος κατέχει 

αυτές τις ιδιότητες που του επιτρέπει να έχει την ιδιότητα του πολίτη. Αν ο πολίτης δεν τις 

κατείχε δεν θα μπορούσαν καν να σχηματιστούν ποτέ οργανωμένες κοινωνίες. 

Παρατηρούμε οτι ο Πρωταγόρας σε όλη την ανάλυση της άποψης για την καθολικότητα της 

αρετής, καθώς προσπαθεί να αποδείξει ότι την αρετή την έχουν όλοι, καταλήγει στο ότι πρέπει 

να την έχουν όλοι, ειναι ανάγκη να την έχουν όλοι. Μάλιστα εδώ ξεφεύγει ακόμα πιο πολύ : 

πρέπει να δείχνουν ότι την έχουν όλοι. 
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Και στις δυο αιτιολογήσεις υπάρχει δεοντολογική διατύπωση, η οποία δεν έχει αποδεικτική ισχύ, 

ενώ το ζητούμενο είναι τι συμβαίνει και όχι τι πρέπει να συμβαίνει.  

Β2. Ο Πρωταγόρας για να αποδείξει την καθολικότητα της πολιτικής αρετής λαμβάνει δυο 

παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, τα οποία δείχνουν πόσο σημαντικό είναι για τους 

πολίτες να μετέχουν όλοι ανεξαιρέτως στην πολιτική αρετή. 

Αν κάποιος ισχυριστεί ότι κατέχει μια οποιαδήποτε άλλη ικανότητα, ενώ είναι προφανές ότι 

ψεύδεται, οι συμπολίτες του είτε θυμώνουν μαζί του είτε απλώς τον περιγελούν και τον θεωρούν 

τρελό που τόσο απροκάλυπτα τους λέει ψέματα. Σε ό,τι αφορά όμως την πολιτική αρετή, ακόμη 

κι αν κάποιος είναι άδικος και το γνωρίζουν όλοι, αν ο ίδιος το παραδεχτεί και πει την αλήθεια 

για τον εαυτό του, τότε τον θεωρούν τρελό, γιατί πιστεύουν ότι όλοι πρέπει να λένε ότι είναι 

δίκαιοι είτε αυτό αληθεύει είτε όχι. 

Με τα παραδείγματα αυτά ο Πρωταγόρας επισημαίνει πως για τους πολίτες μιας κοινωνίας η 

δικαιοσύνη και η πολιτική αρετή εν γένει, αποτελούν απολύτως σημαντικά γνωρίσματα για κάθε 

άτομο που θέλει να είναι μέλος της κοινωνίας τους. Είναι, επομένως, τρελός όποιος παραδέχεται 

πως είναι άδικος, γιατί τότε δεν υπάρχει γι’ αυτόν θέση στους κόλπους της πολιτείας. 

Οι άνθρωποι, άλλωστε, θεωρούν πως ακόμη κι αν κάποιος δεν έχει κατορθώσει να εξελιχθεί 

ηθικά σε τέτοιο επίπεδο, ώστε η δικαιοσύνη να αποτελεί γι’ αυτόν μια εύλογη επιλογή, θα 

πρέπει τουλάχιστον να υποκρίνεται πως είναι δίκαιος και να προσαρμόζει τους τρόπους του 

ανάλογα με τη συμπεριφορά των δίκαιων ανθρώπων, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να εκδιωχθεί 

από την πολιτεία. 

Αναγνωρίζουν, δηλαδή, το ενδεχόμενο να μην έχει κατορθώσει κάποιος συμπολίτης τους να 

κατακτήσει την πολιτική αρετή και είναι πρόθυμοι να τον κρατήσουν ως μέλος της κοινωνίας 

τους, αρκεί να είναι κι εκείνος πρόθυμος να ζει σύμφωνα με το πρότυπο του ενάρετου πολίτη. 

Εάν μπορεί να συμμορφωθεί με τους κανόνες της πολιτείας, έστω κι αν πρέπει να καταπιέζει τον 

εαυτό του, τότε μπορεί να μείνει μαζί τους, διαφορετικά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να τον 

εκδιώξουν, καθώς γνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί η αρμονική συνύπαρξη των 

πολιτών, αν δεν κυριαρχεί ο σεβασμός μεταξύ τους και η καθολική αποδοχή των αρχών της 

δικαιοσύνης. 

Β.3 

Στο μεταφρασμένο κείμενο ο Σωκράτης, προκειμένου να αποδείξει ότι η πολιτική αρετή δε 

διδάσκεται, χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα ειλημμένο από τον τρόπο συμπεριφοράς των Αθηναίοι 

στο δημόσιο βίο. Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης θεωρεί ότι η πολιτική αρετή δεν διδάσκεται, επειδή 

όλοι οι Αθηναίοι, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, οικονομικής κατάστασης ή καταγωγής, 

συμμετέχουν ενεργά στα κοινά και εκφράζουν τη γνώμη τους στην εκκλησία του δήμου για 

θέματα που αφορούν την πόλη («Όταν όμως πρέπει … γενιά σπουδαία»). Στην πραγματικότητα, 
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αναφέρεται στα δικαιώματα της ισηγορίας και της παρρησίας, σε δύο δηλαδή αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την ομαλή και ορθή λειτουργία της δημοκρατίας.  

Ο Πρωταγόρας στο απόσπασμα « οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα … τούτου αἰτία. » 

επαναλαμβάνει τη θέση που υποστήριξε ο Σωκράτης στην 1η ενότητα. Φαίνεται να την 

αποδέχεται, αλλά την ερμηνεύει με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι όλοι οι 

Αθηναίοι έχουν την πολιτική αρετή, δεν σημαίνει ότι αυτή δεν διδάσκεται όπως υποστήριξε ο 

Σωκράτης, αλλά ότι είναι αναγκαία η ύπαρξή της για την οργάνωση κοινωνιών. Επίσης, δέχεται 

και αιτιολογεί την καθολικότητα και την αναγκαιότητα της πολιτικής αρετής, και σε αυτή τη 

βάση στηρίζει το διδακτό της αρετής.  

Τα επιχειρήματα του Πρωταγόρα για το διδακτό της πολιτικής αρετής που συνάγονται από τον 

μύθο και τα οποία ανακεφαλαιώνει στο επιμύθιο είναι πως οι τεχνικές γνώσεις δεν δόθηκαν σε 

όλους τους ανθρώπους και γι' αυτό ένας που κατέχει μία τέχνη (πχ. την αρχιτεκτονική ή την 

ιατρική) μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πολλών απλών πολιτών πολλούς. Με τον τρόπο αυτό  

αιτιολογεί το γεγονός πως οι Αθηναίοι επιτρέπουν μόνο σε ειδικούς να εκφέρουν γνώμη για 

ζητήματα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. Άποψη του Πρωταγόρα είναι ότι η πολιτική 

αρετή δόθηκε στον άνθρωπο σ’ ένα μεταγενέστερο στάδιο και όχι από την αρχή της δημιουργίας 

του. Αυτές τις δύο αξίες τις διαθέτει ο άνθρωπος ως ηθικές καταβολές και προδιάθεση. Για να 

γίνουν, όμως, κτήμα του και να φτάσει στην πλήρη κατάκτηση της πολιτικής αρετής, πρέπει να 

καταβάλει προσπάθεια και αγώνα. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται, αλλά γίνεται κάτοχος της 

πολιτικής αρετής μέσα από μαθητεία σε αυτήν, δηλαδή με διδαχή και προσπάθεια. Σ’ αυτό θα 

συντελέσουν οι οικογένεια, οι δάσκαλοι αλλά και οι νόμοι με τις ποινές και τις κυρώσεις τους.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Σωκράτης συσχετίζει με αντίθετο τρόπο τις συνήθειες των 

Αθηναίων στην εκκλησία του δήμου με την πολιτική αρετή. Τονίζει, δηλαδή, το γεγονός ότι 

όλοι έχουν το δικαίωμα του λόγου στα πολιτικά πράγματα («όταν όμως πρέπει … σπουδαία»). 

Για τον Σωκράτη η καθολικότητα του δικαιώματος αυτού λειτουργεί αποδεικτικά για το μη 

διδακτό της αρετής. Φαίνεται λοιπόν εδώ με σαφήνεια η συνήθεια του Πλάτωνα να παρουσιάζει 

τον σοφιστή να χρησιμοποιεί επιχειρήματα του συνομιλητή του αντιστρέφοντας τα, για να 

υποστηρίξει τις δικές του απόψεις,. 

B4.  

α-Σωστό 

β-Λάθος 

γ- Σωστό 

δ- Σωστό 

ε- Λάθος 
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Β5. 

α. ἴωσιν – εισιτήριο 

   δεῖ – ένδεια 

   ἀνέχονται- έξη 

   εἰδῶσιν – συνειδηση 

β. Σκοπός της Πολιτείας αλλά και της Παιδείας είναι να στρέψει τους νέους σε μορφές 

δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους. 

Γ1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 2017 

Όταν ο λόγος απογυμνωθεί από τη φήμη του ρήτορα και από τον τόνο της φωνής και των 

αλλαγών/ποικιλιών/μεταβολών που γίνονται στους ρητορικούς λόγους (στις εκφωνήσεις των 

ρητορικών λόγων) και επιπλέον (απογυμνωθεί) από το πλεονέκτημα του χρόνου και της 

σπουδαιότητας (του ενδιαφέροντος) σχετικά με το θέμα, και όταν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο 

που να αγωνίζεται μαζί (να στηρίζει τους ισχυρισμούς) και να πείθει, αλλά ερημώνεται και 

απογυμνώνεται από όλα όσα έχω ήδη αναφέρει, και τον διαβάζει κάποιος χωρίς πειστικότητα 

και χωρίς  να εισάγει κανένα προσωπικό συναίσθημα, αλλά (τον διαβάζει) όπως ακριβώς 

απαριθμεί, είναι φυσικό, νομίζω,  (σε αυτές τις περιπτώσεις) να φαίνεται πως είναι αδιάφορος σ’ 

αυτούς που τον ακούν. Αυτά βέβαια (τα στοιχεία) θα μπορούσαν να πολύ να βλάψουν τον λόγο 

που σου παρουσιάζεται εδώ και να τον κάνουν να φαίνεται αδιάφορος. 

 

Γ2α. ἀναγιγνώσκῃ     -      ἀνάγνωθι,  

        ἀπαριθμῶν          -       ἀπαριθμοίησαν / ἀπαριθμοῖεν,  

        τοῖς ἀκούουσιν     -        ἀκούσεσθαι,  

        μάλιστ’               -            μάλα,  

        φαίνεσθαι          -            φανῆτε 

Γ2β. τοῦ μέν προειρημένου ἅπαντος ἔρημοι γένωνται. 

Γ3.α.  

τῶν μεταβολῶν : αντικείμενο στον ρήμα ἀποστερηθῇ 

τῶν προειρημένων: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της. Συντακτικά λειτουργεί ως 

ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, συγκεκριμένα ως γενική αντικειμενική στο 

ἔρημος/γυμνός   
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γυμνός: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο του συνδετικού ρήματος γένηται ο λόγος 

εἰκότως: επίρρημα του τρόπου που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο 

ρήμα δοκεῖ 

τοῖς ἀκούουσιν: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της, συντακτικά λειτουργεί ως 

δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το δοξαστικό ρήμα δοκεῖ. 

Γ3.β 

Αναγνώριση πρότασης  

«ἅπερ … ποιήσειεν : κύρια πρόταση κρίσεως, καταφατική. Η αναφορική αντωνυμία «ἅπερ» 

έχει θέση δεικτικής, εφόσον προηγείται ισχυρό σημείο στίξης και στην ίδια περίοδο δεν υπάρχει 

άλλη κύρια πρόταση παρά μόνο η επόμενη με την οποία συνδέεται συμπλεκτικά (καί).  

Συντακτική αναγνώριση υπογραμμισμένων όρων 

Ἅπερ: υποκείμενο του ρήματος ἂν βλάψειε (αττική σύνταξη) 

τὸν ἐπιδεικνύμενον: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της. Συντακτικά λειτουργεί ως 

αντικείμενο του ρήματος ἂν βλάψειε.  

φαυλότερον: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο του απαρεμφάτου φαίνεσθαι «τὸν 

ἐπιδεικνύμενον»  εφόσον ο ρηματικός τύπος  προέρχεται από συνδετικό ρήμα.   

φαίνεσθαι: άναρθρο τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο του ρήματος (ἂν) ποιήσειεν 

(ετεροπροσωπία) [εναλλακτικά μπορεί να εκληφθεί ως απαρέμφατο του αποτελέσματος] 


