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Διδαγμένο κείμενο 
Α1.  

Στις άλλες, δηλαδή, αρετές, όπως ακριβώς λες εσύ, αν κάποιος υποστηρίζει ότι είναι 

ικανός αυλητής ή (ικανός) σε άλλη οποιαδήποτε τέχνη, στην οποία δεν είναι, 

γελάνε σε βάρος του ή οργίζονται και οι δικοί του πλησιάζοντάς τον, τον 

συμβουλεύουν σαν να είναι τρελός· στη δικαιοσύνη, όμως, και στην άλλη πολιτική 

αρετή, και αν ακόμα γνωρίζουν για κάποιον ότι είναι άδικος, εάν αυτός ο ίδιος λέει 

την αλήθεια εναντίον του εαυτού του μπροστά σε άλλους, πράγμα το οποίο σε 

κείνη την περίπτωση θεωρούσαν ότι είναι σωφροσύνη, το να λέει δηλαδή την 

αλήθεια, σε τούτη την περίπτωση (το θεωρούν) τρέλα και ισχυρίζονται ότι πρέπει 

όλοι να λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι είτε όχι, αλλιώς λένε ότι είναι τρελός αυτός 

που δεν οικειοποιείται τη δικαιοσύνη, με την ιδέα ότι είναι απαραίτητο ο καθένας 

χωρίς εξαίρεση να συμμετέχει σ' αυτή οπωσδήποτε, διαφορετικά να μην υπάρχει 

ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Β1. 

Ο Πρωταγόρας για να πείσει τον Σωκράτη ότι κάθε άνθρωπος μετέχει στη 

δικαιοσύνη και στην άλλη πολιτική αρετή («ἡγοῦνται πάντες ἄνθρωποι…πολιτικῆς 

ἀρετῆς») χρησιμοποιεί ένα τεκμήριο, δηλαδή μια εμπειρική απόδειξη («τόδε αὖ λαβὲ 

τεκμήριον»). Το επιχείρημά του στηρίζεται στην κοινή αντίληψη και δεν το 

θεμελιώνει λογικά. Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι δεν έχει ουσιαστική - 

αντικειμενική βάση. Η αποδεικτέα θέση του τεκμηρίου είναι ότι όλοι οι άνθρωποι 

νομίζουν ότι κάθε άνδρας έχει μερίδιο στην πολιτική αρετή ( «Ίνα.. ,τεκμήριον»), 

ενώ οι προσπάθειες αιτιολόγησης της αποδεικτέας θέσης είναι αρχικά ότι όλοι 

πρέπει να ισχυρίζονται ότι είναι δίκαιοι («πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους») και 

έπειτα ότι είναι αναγκαίο ο καθένας να έχει μερίδιο στην πολιτική αρετή («ὡς 

ἀναγκαῖον…ἐν ἀνθρώποις»). Έτσι, λοιπόν, αξιοποιώντας την κοινωνική 

πραγματικότητα ο Πρωταγόρας υποστηρίζει ότι σε όλες τις άλλες τέχνες η 

ομολογία της ανικανότητας ενός ανθρώπου αποτελεί γνώρισμα σωφροσύνης («’Εν 

γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς…ὡς μαινόμενον»). Αντίθετα στην πολιτική αρετή η 

ομολογία της ανικανότητας κάποιου συνιστά γνώρισμα παραλογισμού («ἐν δὲ 

δικαιοσύνη…ἐνταῦθα μανίαν»). Αυτό δείχνει ότι κατά τον Πρωταγόρα όλοι οι 

άνθρωποι οφείλουν να υποκρίνονται ότι κατέχουν την πολιτική αρετή διότι το να 

είναι κανείς δίκαιος είναι όρος αναγκαίος της ανθρώπινης ύπαρξης και της 

συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή. Αυτό άλλωστε εξηγείται και από το μοίρασμα 

της «αἰδοῦς» και της «δίκης» σε όλους τους ανθρώπους, σύμφωνα με το μύθο. Πιο 

συγκεκριμένα η αἰδώς είναι το συναίσθημα της ντροπής και της αυθόρμητης οργής 



απέναντι σε κάθε πράξη που προσκρούει στον κώδικα των ηθικών αξιών. Η δράση 

της είναι ανασταλτική και αποτρεπτική και συμπίπτει με τη λειτουργία της ηθικής 

συνείδησης. Από την άλλη πλευρά η «δίκη» είναι η έμφυτη αντίληψη περί 

δικαιοσύνης και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας, καθώς και η 

υπεράσπισή τους όταν αυτά καταστρατηγούνται βάναυσα από κάποιον. Τα δυο 

αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της πολιτικής αρετής, την 

οποία έχουν ως προδιάθεση όλοι οι άνθρωποι και καλούνται μέσω του προσωπικού 

τους αγώνα και της λογικής  να την κατακτήσουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

εμπέδωση της πολιτικής ενότητας και της κοινωνικής αρμονίας.  

Β2. 

Ο Πρωταγόρας φαίνεται ότι δέχεται πως η πολιτική ιδιότητα, έστω και ως 

κατάφαση στην έννοια της δικαιοσύνης, είναι ειδοποιό γνώρισμα του ανθρώπου και 

απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι δεκτός στην πολιτική κοινωνία. Όταν και 

αυτό το ελάχιστο της κατάφασης στην έννοια του δικαίου λείπει από κάποιον, ο 

άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί 

υστερεί και αποτελεί απειλή για τους ιδρυτικούς σκοπούς της πολιτικής κοινωνίας. 

Έτσι, λοιπόν, εξηγείται και ο ισχυρισμός του σοφιστή ότι ενώ στις άλλες τέχνες η 

ομολογία της ανικανότητας ενός ανθρώπου αποτελεί γνώρισμα σωφροσύνης, στην 

πολιτική αρετή η ομολογία της ανικανότητας κάποιου συνιστά γνώρισμα 

παραλογισμού. Αναδεικνύεται με αυτόν τρόπο η σημασία που είχε για τον αρχαίο 

Έλληνα, και κυρίως τον Αθηναίο, η καθολική συμμετοχή των ανθρώπων στα 

πολιτικά δρώμενα της πόλης τους, αφού μόνο μέσω αυτής ο άνθρωπος 

καταξιωνόταν ως προσωπικότητα και διαμόρφωνε τόσο υψηλής ποιότητας ήθος, 

ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου και να επιδιώκει τόσο το 

ατομικό όσο και το κοινωνικό συμφέρον 

Β3. 

Στο μεταφρασμένο κείμενο ο Σωκράτης στηριγμένος στο κριτήριο της κοινωνικής 

πραγματικότητας, επικαλούμενος δηλαδή την καθημερινή κοινωνική και πολιτική 

πραγματικότητα της Αθήνας, προβάλλει την κοινή αντίληψη ότι η πολιτική αρετή 

δεν είναι διδακτή. Ειδικότερα παρατηρεί ότι όταν συζητάται στην Εκκλησία του 

δήμου ένα τεχνικό ζήτημα, οι Αθηναίοι επιτρέπουν μόνο σε όσους έχουν διδαχθεί 

την αντίστοιχη τέχνη, δηλαδή στους ειδήμονες, να εκφέρουν άποψη. («Και βλέπω 

ότι...έτσι ενεργούν»). Όταν, όμως, γίνεται συζήτηση για κάποιο πολιτικό θέμα, οι 

Αθηναίοι δίνουν σε κάθε πολίτη ανεξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης, της 

καταγωγής του και του επαγγέλματος του το δικαίωμα να εκφέρει άποψη επί του 

θέματος, χωρίς προηγουμένως να του έχει γίνει κάποια διδασκαλία. («Όταν όμως 

πρέπει να αποφασιστεί...είναι κάτι που διδάσκεται»). Αφού, λοιπόν, οι Αθηναίοι, οι 

οποίοι κατά γενική ομολογία είναι σοφοί, ενεργούν με αυτόν τον τρόπο («Εγώ 

λοιπόν θεωρώ, όπως και οι άλλοι Έλληνες, πως οι Αθηναίοι είναι σοφοί») η 

πολιτική αρετή δε διδάσκεται («Άρα, είναι προφανές...κάτι που διδάσκεται»).  

Στο πρωτότυπο απόσπασμα ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο 

παράδειγμα με τον Σωκράτη για να αποδείξει το αντίθετο, ότι δηλαδή η πολιτική 

αρετή δεν είναι έμφυτη αλλά διδακτή. Διαπιστώνει, λοιπόν, ότι στην Εκκλησία του 



δήμου, όταν συζητούν για τις τέχνες η ομολογία της ανικανότητας ενός ανθρώπου 

αποτελεί γνώρισμα σωφροσύνης, ενώ στην πολιτική αρετή η ομολογία της 

ανικανότητας κάποιου συνιστά γνώρισμα παραλογισμού. Αυτό δείχνει ότι κατά τον 

Πρωταγόρα όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να υποκρίνονται ότι κατέχουν την πολιτική 

αρετή διότι το να είναι κανείς δίκαιος είναι όρος αναγκαίος της ανθρώπινης 

ύπαρξης και της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή και παράλληλα αποτελεί 

προσωπική του ευθύνη, καθώς όπως έχει αναφέρει ο σοφιστής η πολιτική αρετή 

υπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους ως προδιάθεση και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι 

μέσω του προσωπικού τους αγώνα να την κατακτήσουν και να την εκδηλώσουν. 

Αξίζει, βέβαια, να επισημανθεί ότι ο ισχυρισμός του Σωκράτη ότι η πολιτική αρετή 

δεν διδάσκεται αποτελεί ένα τέχνασμα του φιλοσόφου, αφού όπως αποδεικνύεται 

στη συνέχεια του διαλόγου δεν πρόκειται για μια άποψη που ενστερνίζεται. Αλλά 

προσποιείται ότι τη δέχεται για να αναγκάσει τον Πρωταγόρα να αποδείξει το 

αντίθετο. Αυτή η επιδίωξη του δείχνει και τη βεβαιότητά του ότι ο σοφιστής θα 

αποτύχει να αποδείξει ότι η αρετή μπορεί να διδαχθεί. Έτσι, θα αναλάβει να το 

κάνει ο ίδιος ο Σωκράτης ακολουθώντας τη διαλεκτική διαδικασία και 

αποδεικνύοντας πως τα θεμέλια, όπου ο Πρωταγόρας με τόση αυταρέσκεια έστησε  

Β4. 

α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

Β5α. 

ἴωσιν → εισιτήριο 

δεῖ → ένδεια 

ἀνέχονται → έξη 

εἰδῶσιν → συνείδηση 

Β5β. 

ἀρετῆς → η λέξη στο κείμενο έχει τη σημασία της ικανότητας / τέχνης 

Η υπομονή, η επιμονή και ο ζήλος είναι αρετές που μπορούν βοηθήσουν έναν 

άνθρωπο να προοδεύσει 

λόγος → η λέξη στο κείμενο έχει τη σημασία της συζήτησης / συνέλευσης 

Ο προσβλητικός τρόπος με τον οποίο του συμπεριφέρθηκε ήταν ο λόγος της 

αποχώρησής του 

δημιοργικῆς → η λέξη στο κείμενο έχει τη σημασία της ικανότητας σε κάποια 

τέχνη 

Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στο δημοτικό μπορεί να αναδείξει 

ορισμένα από τα ταλέντα τους 

Αδίδακτο κείμενο 

Γ1. 



Όταν βέβαια ο λόγος στερηθεί και την άποψη (κρίση) του ρήτορα και τη χροιά της 

φωνής και τις αλλαγές (διακυμάνσεις της φωνής) που συμβαίνουν στις ομιλίες 

(όταν κανείς μιλά), κι ακόμη και την κατάλληλη περίσταση και τη σύνδεση με τη 

δράση, και τίποτα δεν υπάρχει που να βοηθά στην αντιπαράθεση και την 

πειστικότητα, αλλά από όλα ανεξαιρέτως όσα έχουν ειπωθεί προηγουμένως γίνεται 

(ο λόγος) άδειος και απογυμνωμένος, (κι όταν) τον διαβάζει κάποιος χωρίς πειθώ 

και χωρίς να εκφράζει τα συναισθήματά του, αλλά σαν ακριβώς να απαριθμεί, 

εύλογα, νομίζω, δίνει την εντύπωση στους ακροατές ότι είναι ασήμαντος. Αυτά 

ακριβώς θα έβλαπταν βέβαια τον λόγο που τώρα εκφωνώ και θα τον έκαναν να 

φαίνεται χειρότερος. 

Γ2α. 

ἀνάγνωθι 

ἀπαριθμοῖεν 

ἀκούσεσθαι 

μάλα 

φανῆτε 

Γ2β. 

«τοῦ μὲν προειρημένου ἅπαντος ἔρημοι γένωνται» 

Γ3α. 

τῶν μεταβολῶν → αντικείμενο του ρήματος «ἀποστερηθῇ» 

τῶν προειρημένων → γενική αντικειμενική ως ετερόπτωτος ονοματικός 

προσδιορισμό στη λέξη «ἔρημος» 

γυμνός → κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος «γένηται», στο «λόγος» 

είκότως → επίρρημα ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα «δοκεῖ» 

τοῖς ἀκούουσιν → δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου εξαιτίας του 

ρήματος «δοκεῖ» 

Γ3β. 

«Ἅπερ…ἄν βλάψειεν»:είναι μια κύρια πρόταση γιατί το αναφορικό «Ἅπερ» 

βρίσκεται μετά από ισχυρό σημείο στίξης και στην περίοδο δεν υπάρχει άλλη κύρια 

πρόταση. Είναι κρίσεως καταφατική που εκφέρεται με δυνητική ευκτική (ἂν 

βλάψειε). 

Συντακτική αναγνώριση 

Ἅπερ → υποκείμενο του ρήματος «ἄν βλάψειε» , αττική σύνταξη 

τὸν ἐπιδεικνύμενον → επιθετική μετοχή που λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα 

«ἂν βλάψειε» (μπορεί επίσης να συνταχθεί και ως επιθετική μετοχή που λειτουργεί 

ως επιθετικός προσδιορισμός στο εννοούμενο αντικείμενο «τὸν λόγον» του ρήματος 

«ἂν βλάψειε») 

φαυλότερον → κατηγορούμενο στο υποκείμενο «λόγον» που εννοείται του 

απαρεμφάτου «φαίνεσθαι»  

φαίνεσθαι → αντικείμενο του ρήματος «ποιήσειεν», τελικό απαρέμφατο, 

ετεροπροσωπία (σύμφωνα με το συντακτικό «Ν. Τζουγανάτος, σελ 143») ή 

απαρέμφατο του σκοπού/αποτελέσματος εξαιτίας του ρήματος «ποιήσειεν» 



Επιμέλεια απαντήσεων 
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