
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Στη δικαιοσύνη όμως και στην άλλη πολιτική αρετή, και αν ακόμα γνωρίζουν για κάποιον 

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

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

λέει δηλαδή κανείς την αλήθεια, σ’ αυτή την περίπτωση (το θεωρούν) τρέλα, και ισχυρίζονται 

ότι όλοι πρέπει να λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι είτε όχι, διαφορετικά (λένε) ότι είναι τρελός 

αυτός που δεν προσποιείται ότι κατέχει τη δικαιοσύνη

αναγκαίο ο καθένας να μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σ’ αυτή, διαφορετικά (είναι 

αναγκαίο) να μη συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Ότι λοιπόν εύλογα δέχονται 

κάθε άνθρωπο ως σύμβουλο γι’ αυτή την αρετή, επειδή πιστεύουν ότι όλοι 

αυτά φέρνω ως επιχειρήματα˙ ότι όμως νομίζουν ότι αυτή δεν είναι έμφυτη, ούτε εμφανίζεται 

τυχαία, αλλά ότι μπορεί να διδαχθεί και ότι ύστερα από φροντίδα γίνεται κτήμα, σε όποιον 

γίνεται κτήμα, αυτό θα προσπαθήσω στη συνέχεια να σου αποδε

νομίζουν οι άνθρωποι, ο ένας για τον άλλο, ότι έχουν από τη φύση τους ή από τύχη, κανείς 

δεν οργίζεται ούτε συμβουλεύει ούτε διδάσκει ούτε τιμωρεί όσους τα έχουν, για να μην είναι 

τέτοιοι, αλλά τους λυπούνται˙ για παράδειγμα, στους 

ποιος είναι τόσο ανόητος, ώστε να προσπαθεί να (τους) κάνει κάτι από αυτά;

 

2. Ο Πρωταγόρας για να αποδείξει τη θέση του για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής 

προβαίνει στη συγκριτική εξέταση δύο παραδειγμάτων από 

πρώτο αναφέρεται στη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στους ειδικούς σε κάποια τέχνη 

και συγκεκριμένα σε έναν αυλητή, και το δεύτερο στη στάση της κοινής γνώμης απέναντι 

στον πολίτη και στη σχέση του με τη δικαιοσύνη. Η διαφορετικ

στη μια και στην άλλη περίπτωση είναι για τον Πρωταγόρα επαρκής λόγος για να πείσει τον 

Σωκράτη και το ακροατήριό του για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής.

Ειδικότερα στο πρώτο παράδειγμα σύμφωνα με το σοφιστή 

απορρίπτει αυστηρά όποιον ισχυρίζεται ότι έχει ειδικές γνώσεις, ενώ δεν έχει, καθώς 

θεωρούν πως δεν διαθέτει τη στοιχειώδη αυτογνωσία. Συνεπώς  όσον αφορά την ικανότητα 

σε κάποια τέχνη, επαινείται το να λέει κανείς την αλήθεια

συνείδηση της κοινής γνώμης αφού γελά ή οργίζεται σε βάρος του και οι συγγενείς τον 

συμβουλεύουν σα να είναι τρελός. Αντίθετα, όσον αφορά τη

αρετή γενικότερα, θεωρείται σωστό το να λένε όλοι ότι είναι δίκαιοι, ακό

κοινή γνώμη αποδέχεται ότι ο καθένας είτε είναι δίκαιος είτε όχι πρέπ

είναι ή τουλάχιστον να φαίνεται δίκαιος. Όποιος αποκλίνει από τη στάση αυτή δεν μπορεί να 
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Στη δικαιοσύνη όμως και στην άλλη πολιτική αρετή, και αν ακόμα γνωρίζουν για κάποιον 

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

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

λέει δηλαδή κανείς την αλήθεια, σ’ αυτή την περίπτωση (το θεωρούν) τρέλα, και ισχυρίζονται 

ότι όλοι πρέπει να λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι είτε όχι, διαφορετικά (λένε) ότι είναι τρελός 

αυτός που δεν προσποιείται ότι κατέχει τη δικαιοσύνη˙ γιατί, κατά

αναγκαίο ο καθένας να μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σ’ αυτή, διαφορετικά (είναι 

αναγκαίο) να μη συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Ότι λοιπόν εύλογα δέχονται 

κάθε άνθρωπο ως σύμβουλο γι’ αυτή την αρετή, επειδή πιστεύουν ότι όλοι 

ότι όμως νομίζουν ότι αυτή δεν είναι έμφυτη, ούτε εμφανίζεται 

τυχαία, αλλά ότι μπορεί να διδαχθεί και ότι ύστερα από φροντίδα γίνεται κτήμα, σε όποιον 

γίνεται κτήμα, αυτό θα προσπαθήσω στη συνέχεια να σου αποδείξω. Γιατί για όσα κακά 

νομίζουν οι άνθρωποι, ο ένας για τον άλλο, ότι έχουν από τη φύση τους ή από τύχη, κανείς 

δεν οργίζεται ούτε συμβουλεύει ούτε διδάσκει ούτε τιμωρεί όσους τα έχουν, για να μην είναι 

για παράδειγμα, στους άσχημους ή μικρόσωμους ή ασθενικούς 

ποιος είναι τόσο ανόητος, ώστε να προσπαθεί να (τους) κάνει κάτι από αυτά;

Ο Πρωταγόρας για να αποδείξει τη θέση του για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής 

προβαίνει στη συγκριτική εξέταση δύο παραδειγμάτων από την αθηναϊκή κοινωνία. Το 

πρώτο αναφέρεται στη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στους ειδικούς σε κάποια τέχνη 

και συγκεκριμένα σε έναν αυλητή, και το δεύτερο στη στάση της κοινής γνώμης απέναντι 

στον πολίτη και στη σχέση του με τη δικαιοσύνη. Η διαφορετική στάση της κοινής γνώμης 

στη μια και στην άλλη περίπτωση είναι για τον Πρωταγόρα επαρκής λόγος για να πείσει τον 

Σωκράτη και το ακροατήριό του για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής.

Ειδικότερα στο πρώτο παράδειγμα σύμφωνα με το σοφιστή η κοινή γνώμη 

απορρίπτει αυστηρά όποιον ισχυρίζεται ότι έχει ειδικές γνώσεις, ενώ δεν έχει, καθώς 

θεωρούν πως δεν διαθέτει τη στοιχειώδη αυτογνωσία. Συνεπώς  όσον αφορά την ικανότητα 

επαινείται το να λέει κανείς την αλήθεια διαφορετικά, κατ

συνείδηση της κοινής γνώμης αφού γελά ή οργίζεται σε βάρος του και οι συγγενείς τον 

συμβουλεύουν σα να είναι τρελός. Αντίθετα, όσον αφορά τη δικαιοσύνη

θεωρείται σωστό το να λένε όλοι ότι είναι δίκαιοι, ακό

κοινή γνώμη αποδέχεται ότι ο καθένας είτε είναι δίκαιος είτε όχι πρέπ

τουλάχιστον να φαίνεται δίκαιος. Όποιος αποκλίνει από τη στάση αυτή δεν μπορεί να 
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Στη δικαιοσύνη όμως και στην άλλη πολιτική αρετή, και αν ακόμα γνωρίζουν για κάποιον 

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

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

λέει δηλαδή κανείς την αλήθεια, σ’ αυτή την περίπτωση (το θεωρούν) τρέλα, και ισχυρίζονται 

ότι όλοι πρέπει να λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι είτε όχι, διαφορετικά (λένε) ότι είναι τρελός 

γιατί, κατά τη γνώμη τους, είναι 

αναγκαίο ο καθένας να μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σ’ αυτή, διαφορετικά (είναι 

αναγκαίο) να μη συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Ότι λοιπόν εύλογα δέχονται 

κάθε άνθρωπο ως σύμβουλο γι’ αυτή την αρετή, επειδή πιστεύουν ότι όλοι μετέχουν σ’ αυτή, 

ότι όμως νομίζουν ότι αυτή δεν είναι έμφυτη, ούτε εμφανίζεται 

τυχαία, αλλά ότι μπορεί να διδαχθεί και ότι ύστερα από φροντίδα γίνεται κτήμα, σε όποιον 

ίξω. Γιατί για όσα κακά 

νομίζουν οι άνθρωποι, ο ένας για τον άλλο, ότι έχουν από τη φύση τους ή από τύχη, κανείς 

δεν οργίζεται ούτε συμβουλεύει ούτε διδάσκει ούτε τιμωρεί όσους τα έχουν, για να μην είναι 

άσχημους ή μικρόσωμους ή ασθενικούς 

ποιος είναι τόσο ανόητος, ώστε να προσπαθεί να (τους) κάνει κάτι από αυτά; 

Ο Πρωταγόρας για να αποδείξει τη θέση του για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής 

την αθηναϊκή κοινωνία. Το 

πρώτο αναφέρεται στη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στους ειδικούς σε κάποια τέχνη 

και συγκεκριμένα σε έναν αυλητή, και το δεύτερο στη στάση της κοινής γνώμης απέναντι 

ή στάση της κοινής γνώμης 

στη μια και στην άλλη περίπτωση είναι για τον Πρωταγόρα επαρκής λόγος για να πείσει τον 

Σωκράτη και το ακροατήριό του για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής.  

η κοινή γνώμη των Αθηναίων 

απορρίπτει αυστηρά όποιον ισχυρίζεται ότι έχει ειδικές γνώσεις, ενώ δεν έχει, καθώς 

θεωρούν πως δεν διαθέτει τη στοιχειώδη αυτογνωσία. Συνεπώς  όσον αφορά την ικανότητα 

διαφορετικά, καταδικάζεται στη 

συνείδηση της κοινής γνώμης αφού γελά ή οργίζεται σε βάρος του και οι συγγενείς τον 

δικαιοσύνη και την πολιτική 

θεωρείται σωστό το να λένε όλοι ότι είναι δίκαιοι, ακόμα κι αν δεν είναι. Η 

κοινή γνώμη αποδέχεται ότι ο καθένας είτε είναι δίκαιος είτε όχι πρέπει να υποστηρίζει ότι 

τουλάχιστον να φαίνεται δίκαιος. Όποιος αποκλίνει από τη στάση αυτή δεν μπορεί να 



γίνεται αποδεκτός ως μέλος της κοινωνίας. Ο σοφιστής δηλαδή, θεωρεί πως  ακόμα κι ένας 

άδικος είναι σε θέση να διακρίνει τη δίκαιη από την άδικη πράξη. Αυτό σημαίνει ότι έχει μέσα 

του κάποια στοιχεία δικαιοσύνης, που όμως δεν έχουν καλλιεργηθεί επαρκώς, ώστε να τον 

αποτρέψουν από τη διάπραξη της αδικίας. Άρα, δεν θα πει αλήθεια, αν ισχυριστεί ότι είναι 

άδικος. Επιπλέον το να ομολογεί κάποιος δημόσια την αλήθεια, ότι δηλαδή είναι άδικος, 

θεωρείται παραφροσύνη, διότι θα υποστεί ποινές και θα αμαυρωθεί η δημόσια εικόνα του. 

Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θέλει να του συμβεί κάτι τέτοιο. Συνεπώς όλοι πρέπει να 

λένε ότι κατέχουν την πολιτική αρετή, αφού είναι αναγκαίο να έχουν όλοι μερίδιο σ αυτήν. 

 

3. Ο Πρωταγόρας, προκειμένου να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πολιτική αρετή 

διδάσκεται, διακρίνει δύο κατηγορίες χαρακτηριστικών, τα έμφυτα και τα επίκτητα. Στην 

πρώτη περίπτωση κανείς δεν οργίζεται με όποιον  έχει φυσικά ελαττώματα (ασχήμια, μικρό 

ανάστημα, ασθενικό σώμα) ούτε προσπαθεί να τα διορθώσει με συμβουλές, διδασκαλία και 

τιμωρίες, γιατί δεν εξαρτώνται από τη βούληση και την ευθύνη του ανθρώπου («ἀπό τοῦ 

αὐτομάτου»). Αντίθετα, οι άνθρωποι νιώθουν οίκτο και συμπόνια για τη σκληρότητα της 

φύσης ή της τύχης. Αντίθετα στην περίπτωση των επίκτητων χαρακτηριστικών στα οποία 

εντάσσονται στοιχεία, που έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα του ανθρώπου κι επομένως με 

τις αρετές,  οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης είναι διαφορετικές. Όποιος δεν έχει αρετές, 

αλλά τα αντίθετα χαρακτηριστικά (για παράδειγμα την αδικία και την ασέβεια), οι άνθρωποι 

θυμώνουν μαζί του, τον τιμωρούν και τον συμβουλεύουν, διότι αδιαφόρησε να τα 

καλλιεργήσει. Άρα, η πολιτική αρετή σύμφωνα με τον Πρωταγόρα διδάσκεται.  

Η απόδειξη του Πρωταγόρα θεμελιώνεται σε σκέψη που διέπεται από πραγματικό 

ανθρωπισμό και λαμβάνει τον άνθρωπο ως μέτρο σύγκρισης. Από την άλλη, οργανώνεται με 

σοφιστικό τρόπο, με αποτέλεσμα να αποβλέπει στην πειθώ απλώς του δέκτη και όχι στην 

αναζήτηση και εύρεση της μίας και μοναδικής αλήθειας, που είναι το ζητούμενο του 

Σωκράτη.Ο σοφιστικός τρόπος προσέγγισης του θέματος φαίνεται αρχικά στη φράση που 

χρησιμοποιεί ως τεκμήριο για την απόδειξη της αρετής («ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως 

καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις») η οποία αποτελεί την ίδια την αποδεικτέα 

θέση, αυτό δηλαδή που χρειάζεται να αποδειχθεί. Έχουμε, λοιπόν, το είδος σοφίσματος που 

ονομάζεται «λῆψις τοῦ ζητουμένου». Επιπλέον οι φράσεις «ᾧ ἂν παραγίγνηται» / «ἐάν τις 

ταῦτα μὴ ἔχῃ» έρχονται σε αντίφαση είτε με τη θεωρία ότι η αρετή διδάσκεται, αφού 

αφήνεται να εννοηθεί ότι κάποιοι δεν μπορούν να την αποκτήσουν με τη διδασκαλία και ότι 

υπάρχουν και κάποιοι που δεν την κατέχουν. Ταυτόχρονα παρουσιάζει ως άποψη των 

ανθρώπων γενικά, τη δική του απλώς άποψη για το θέμα και  υπολανθάνει η απαίτηση του 

ικανού και κατάλληλου δασκάλου, όπως ο ίδιος, για να διδάξει την πολιτική αρετή. Συνολικά 

για τον αποδεικτικό λόγο του Πρωταγόρα στην ενότητα αυτή, μπορούμε να πούμε ότι η 

έλλειψη πειστικότητας των επιχειρημάτων του Πρωταγόρα οφείλεται κυρίως στην ασάφεια 

της διατύπωσής του. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Πρωταγόρας ισχυρίζεται ότι υπάρχουν και 

κάποιοι που δεν την έχουν, εννοεί αυτούς που δεν την έχουν αναπτύξει πλήρως, που έχουν 

αδιαφορήσει να την κατακτήσουν μέσω της διδασκαλίας και, επομένως, έχουν μείνει στο 

στάδιο της προδιάθεσης, των καταβολών («ἐάντε ὦσιν ἐάντε μὴ / ᾧ ἂν παραγίγνηται» / «ἐάν 

τις ταῦτα μὴ ἔχῃ»). 

 

4. Σελίδα 36: «Η ίδρυση της Ακαδημίας. Μετά την επιστροφή του…φιλόσοφοι της 

ελληνιστικής εποχής.» 

 

 



5. μετέχειν: σχέση, ευεξία 

 φῇ: φήμη, προφήτης 

 δεῖν: δεοντολογία, ένδεια 

μαίνεσθαι: μάντης, θεομηνία 

συλλήβδην: λήψη, συλλαβή 

  



 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Και μολονότι έχω υποστεί τόσο πολλούς κινδύνους για χάρη σας και έχω κάνει τόσα πολλά 

καλά στην πόλη, τώρα δα παρακαλώ όχι να πάρω ανταμοιβή από σας αντί για αυτά όπως 

ακριβώς άλλοι, αλλά να μη στερηθώ τα δικά μου, επειδή νομίζω ότι και είναι ντροπή για σας 

να παίρνετε από μένα με τη θέληση μου και χωρίς τη θέλησή μου. 

πολύ, εάν είναι ανάγκη να χάσω την περιουσία μου

ούτε να περάσει από το νου εκείνων που αποφεύγουν τις λειτουργίες ότι είναι ανώ

μένα όσα έχουν δαπανηθεί για 

δεν έχουν αφήσει τίποτα σε σας από τα δικά τους.

 

2. α) κίνδυνος  κίνδυνοι

 κινδύνου  κινδύνων

 κινδύνῳ  κινδύνοις

 κίνδυνον   κινδύνους

 κίνδυνε  κίνδυνοι

 

 δωρεὰ   δωρεα

 δωρεᾶς  δωρεῶ

 δωρεᾷ   δωρεα

 δωρεὰν  δωρεὰ

 δωρεὰ   δωρεα

 

β) παρὲστης   

 παραστῇς   

 παρασταὶης   

 παρὰστηθι   

 παραστῆναι   

 παραστὰς –ᾶσα –ὰν 

 

3. α) κινδύνους= σύστοιχο αντικείμενο στο 

ἡγούμενος= επιρρηματική αιτιολογική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο 

αἰσχρὸν εἶναι= ειδικό απαρέμφατο αντικείμενο στη μτχ. 

ἑκόντος= επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο 
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Και μολονότι έχω υποστεί τόσο πολλούς κινδύνους για χάρη σας και έχω κάνει τόσα πολλά 

καλά στην πόλη, τώρα δα παρακαλώ όχι να πάρω ανταμοιβή από σας αντί για αυτά όπως 

αλλά να μη στερηθώ τα δικά μου, επειδή νομίζω ότι και είναι ντροπή για σας 

να παίρνετε από μένα με τη θέληση μου και χωρίς τη θέλησή μου. Και δεν με ενδιαφέρει τόσο 

πολύ, εάν είναι ανάγκη να χάσω την περιουσία μου· αλλά δε θα δεχόμουν να περιφρ

να περάσει από το νου εκείνων που αποφεύγουν τις λειτουργίες ότι είναι ανώ

ένα όσα έχουν δαπανηθεί για σας, ενώ ότι φαίνονται ότι έχουν σκεφθεί εκείνοι ορθά

δεν έχουν αφήσει τίποτα σε σας από τα δικά τους. 

κίνδυνοι  ἡ πόλις  αἱ πόλεις

κινδύνων  τῆς πόλεως  τῶν πόλεων

κινδύνοις  τῇ πόλει  ταῖς πόλεσι

κινδύνους  τὴν πόλιν  τὰς πόλεις

κίνδυνοι  ὦ πόλι  ὦ πόλεις 

ὶ 

ῶν 

ῖς 

ς 

ὶ 

προεῖσο 

προῇ 

προεῖο 

προοῦ 

προὲσθαι 

προὲμενος –η -ον  

= σύστοιχο αντικείμενο στο κεκινδυνευκώς 

= επιρρηματική αιτιολογική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο 

= ειδικό απαρέμφατο αντικείμενο στη μτχ. ἡγούμενος 

= επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ἐμοῦ 

 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015 

Και μολονότι έχω υποστεί τόσο πολλούς κινδύνους για χάρη σας και έχω κάνει τόσα πολλά 

καλά στην πόλη, τώρα δα παρακαλώ όχι να πάρω ανταμοιβή από σας αντί για αυτά όπως 

αλλά να μη στερηθώ τα δικά μου, επειδή νομίζω ότι και είναι ντροπή για σας 

αι δεν με ενδιαφέρει τόσο 

αλλά δε θα δεχόμουν να περιφρονηθώ, 

να περάσει από το νου εκείνων που αποφεύγουν τις λειτουργίες ότι είναι ανώφελα για 

αι ότι έχουν σκεφθεί εκείνοι ορθά, διότι 

πόλεις 

ν πόλεων 

ς πόλεσι 

ς πόλεις 

πόλεις  

= επιρρηματική αιτιολογική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο ἐγὼ 



με= υποκείμενο στο απαρέμφατο ἀπολὲσαι 

τῶν σφετέρων= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός γενική διαιρετική στο οὐδὲν. 

 

β) Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο 

ὅτι που δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό. 

Συντακτικά λειτουργεί ως επρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας.  
 

 

 

 

 

 

 


