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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Α1. Στις άλλες, δηλαδή, ικανότητες, όπως ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος 
ισχυρίζεται ότι είναι ικανός αυλητής ή (ικανός) σε άλλη οποιαδήποτε 
τέχνη, στην οποία δεν είναι, γελούν σε βάρος του ή αγανακτούν, και οι 
δικοί του (οι συγγενείς του) πλησιάζοντάς τον, τον συμβουλεύουν με την 
ιδέα ότι έχει τρελαθεί· στη δικαιοσύνη, όμως, και στην άλλη πολιτική 
αρετή, αν και γνωρίζουν για κάποιον ότι είναι άδικος, αν και αυτός ο ίδιος 
λέει την αλήθεια σε βάρος του μπροστά σε πολλούς, πράγμα το οποίο 
θεωρούσαν σε εκείνη την περίπτωση ότι είναι σωφροσύνη, δηλαδή το να 
λέει την αλήθεια, σε αυτήν την περίπτωση (το θεωρούν) τρέλα και 
ισχυρίζονται ότι πρέπει όλοι να λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι (δίκαιοι) 
είτε όχι, διαφορετικά (να θεωρείται) ότι είναι τρελός αυτός που δεν 
υποκρίνεται ότι έχει μερίδιο σε αυτήν (τη δικαιοσύνη)˙ διότι είναι ανάγκη 
ο καθένας έτσι (κατά τούτον τον τρόπο) να έχει μερίδιο σε αυτή, αλλιώς 
να μην συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Β1.  Ο Πρωταγόρας επιχειρεί να αποδείξει ότι η δικαιοσύνη και η πολιτική 
αρετή είναι στοιχεία εγγενή με την ανθρώπινη ιδιότητα, ξεκινώντας από 
την κοινή (πάντες) πεποίθηση των ανθρώπων ότι μετέχουν όλοι σε αυτήν 
(πάντα ἄνδρα). Στην αποδεικτική διαδικασία εισάγει την έννοια της 
καθολικότητας της πολιτικής αρετής, την οποία ενώ στην αρχή την 
αντιμετωπίζει ως δεδομένη, στη συνέχεια επιδιώκει να την αποδείξει 
εμπειρικά (τεκμήριον).  

       Η φράση: «ἡγοῦνται … ἀρετής» συνιστά αποδεικτέα θέση για την 
καθολικότητα της αρετής (όλοι έχουν μερίδιο σε αυτήν). Στα δυο 
επιχειρήματα – παραδείγματα, λοιπόν, ο Πρωταγόρας αναφέρεται στη 
στάση της κοινής γνώμης αφενός απέναντι σε κάποιον που ισχυρίζεται 
ψευδώς πως κατέχει την αυλητική τέχνη, αφετέρου απέναντι σε όποιον 
ομολογεί την αποχή του από το αγαθό της δικαιοσύνης. Η στάση αυτή της 
αθηναϊκής κοινωνίας μοιάζει αντιφατική.   

      Στην περίπτωση, λοιπόν, της σχέσης του ανθρώπου με κάποια τεχνική 
γνώση αυτός οφείλει να ομολογεί την αλήθεια (την κατέχει ή δεν την 
κατέχει). Το ψέμα εδώ η κοινωνία το αντιμετωπίζει με χλευασμό και 
νουθεσία και το άτομο οφείλει να αποκαλύπτει την αλήθεια αν δεν 
κατέχει μια τεχνική γνώση, για παράδειγμα την αυλητική. Και αυτό γιατί 



οι τεχνικές γνώσεις δεν έχουν δοθεί σε όλους τους ανθρώπους από τον 
Δία, για να επικαλεστούμε το μύθο, αλλά με βάση την αρχή του 
καταμερισμού της εργασίας κι επομένως η μη κατοχή της από κάποιον 
δεν απειλεί τον κοινωνικό ιστό. Αντιθέτως, η πολιτική αρετή είναι τόσο 
πολύτιμη για το κοινωνικό σύνολο (σε όλους την δώρισε ο Δίας), ώστε αν 
κάποιος δεν την κατέχει και το ομολογήσει θέτει σε κίνδυνο την 
ισορροπία όλου του κοινωνικού σώματος. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση 
το ψέμα επιβάλλεται από την αθηναϊκή κοινή γνώμη ενώ στην 
περίπτωση της τεχνικής γνώσης απαγορεύεται, πράγμα που αποδεικνύει 
την αναγκαιότητα  καθολικότητας της πολιτικής αρετής. 

Συγχρόνως, διαφαίνεται και η κοινωνική ηθική της αθηναϊκής κοινωνίας 
που απαιτούσε κάθε πολίτης να έχει πολιτική και κοινωνική συνείδηση 
που στοιχειωδώς εκδηλώνεται με κατάφαση απέναντι στην έννοια του  
δικαίου. Αυτό αναγκαστικά οδηγούσε στο να υποστηρίζει κανείς, έστω με 
τα λόγια, ότι ήταν δίκαιος, γιατί διαφορετικά θα θεωρούνταν απειλή για 
τη συνοχή της κοινωνίας. Συνεπώς, ο Πρωταγόρας προβάλλει ως 
«τεκμήριον» για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής το συμβατικό 
αίσθημα δικαίου που χαρακτηρίζει την αθηναϊκή κοινωνία. 

(Βλέπε διαγραμματική παρουσίαση πρωταγορικού συλλογισμού, 
φυλλάδιο σελ. 84. 

Αποδεικτέα θέση:   Όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν πως καθένας 
πρέπει να συμμετέχει στην πολιτική αρετή. 

Παραδείγματα: 

α) Στις τέχνες: αν κάποιος δεν είναι καλός αυλητής και δεν πει την 
αλήθεια ⇾ τρελός 

β) Στη δικαιοσύνη – αρετή: αν κάποιος δεν είναι δίκαιος και δεν 
προσποιηθεί πως είναι ⇾ τρελός. 

Το τεκμήριον του Πρωταγόρα είναι μια υποδειγματική εφαρμογή 
τεχνικών και κανόνων ρητορικής. Επικαλείται εμπειρία και 
μάλιστα κοινή ⇾ τυπικό τεκμήριο.)  

Συνοδευτικά, ο σοφιστής χρησιμοποιεί το σχήμα αντίθεσης μεταξύ όσων 
ισχύουν στον τομέα της τεχνικής γνώσης και όσων στην αρετή. 
Βέβαια, η αποδεικτική διαδικασία του Πρωταγόρα έχει και τρωτά σημεία 
αφού προσλαμβάνει δεοντολογικό χαρακτήρα αποδεικνύοντας ότι όλοι 
πρέπει να έχουν μερίδιο στην πολιτική κάτι που δεν αποδεικνύει 
ταυτόχρονα ότι έχουν κιόλας.  



Β2. Προβάλλοντας ως τεκμήριο για την καθολικότητα της πολιτικής 
αρετής το συμβατικό αίσθημα δικαίου που χαρακτηρίζει την αθηναϊκή 
κοινωνία, ο Πρωταγόρας υποστηρίζει πως θεωρείται τρελός όποιος 
δέχεται ότι δεν κατέχει τη δικαιοσύνη και όποια άλλη πολιτική αρετή. Σε 
αντίθεση με τις γνώσεις πάνω σε έναν ειδικό τομέα όπου η παραδοχή της 
άγνοιάς τους θεωρείται αρετή και επαινείται, στην περίπτωση της 
δικαιοσύνης (και της πολιτικής αρετής γενικότερα) κρίνεται σωστό το να 
λένε όλοι ότι είναι δίκαιοι, ακόμη κι αν δεν είναι. Η άποψή του αυτή 
στηρίζεται στο γεγονός ότι η κοινή γνώμη αποδέχεται ότι καθένας, είτε 
είναι δίκαιος είτε όχι, πρέπει να υποστηρίζει ότι είναι ή έστω φαίνεται 
δίκαιος. Όποιος αποκλίνει από τη στάση αυτή αυτομάτως δε γίνεται 
δεκτός ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, γιατί μια κοινωνία δεν μπορεί 
να λειτουργήσει ομαλά και να διατηρήσει τη συνοχή της αν το αίσθημα 
δικαίου δεν είναι ευρέως διαδεδομένο στους πολίτες.  

Το να ομολογεί, λοιπόν, κανείς δημόσια την αλήθεια, ότι δηλαδή δε 
συμπεριφέρεται με γνώμονα τη δικαιοσύνη, θεωρείται παραφροσύνη, 
γιατί  γνωρίζει πως α) θα υποστεί ποινές και β) θα αμαυρωθεί η δημόσια 
εικόνα του. Δηλαδή, η δημόσια παραδοχή της αποχής του απ’ το πολύτιμο 
αγαθό της δικαιοσύνης δείχνει ή ότι δεν έχει απόλυτη επίγνωση όλων των 
προαναφερθέντων σχετικά με τις συνέπειες που θα υποστεί (κάτι που 
δύσκολα θα επέτρεπε η τότε αθηναϊκή κοινωνία) ή ότι είχε απόλυτη 
επίγνωση όλων των συνεπειών που θα υφίστατο, αλλά παρ’ όλα αυτά τις 
παραγνώριζε, πράγμα που παρείχε ενδείξεις τρέλας.  

Ειδικότερα, το σκεπτικό του Πρωταγόρα μπορεί να ερμηνευθεί και ως 
εξής: ακόμα κι ένας άδικος είναι σε θέση να διακρίνει τη δίκαιη από την 
άδικη πράξη κι 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.  

Γίνεται έτσι σαφές ότι ο Πρωταγόρας στηρίζει την επιχειρηματολογία του 
στην κοινή αντίληψη σχετικά με το «φαίνεσθαι» και το «εἶναι», όπου 
κυρίαρχη θέση φαίνεται να έχει η εικόνα που συνάδει με τα 
προβαλλόμενα κοινωνικά πρότυπα και το κοινώς αποδεκτό σύστημα 
αξιών («φαίνεσθαι») και όχι η πραγματική εικόνα καθενός («εἶναι»). 
Χτίζει, λοιπόν, ένα ψυχολογικό επιχείρημα που θεμελιώνεται στην 
τρέχουσα νοοτροπία περί κοινωνικής ηθικής και συμβατικού αισθήματος 
δικαίου, το οποίο οφείλει να αφορά όλους τους πολίτες, εάν δεν θέλουν να 



θέσουν τον εαυτό τους έξω από το κοινωνικό σύνολο («ἤ μη εἶναι ἐν 
άνθρώποις»).  

Β3. «Οὕτω… αἰτία»: Στο χωρίο αυτό ο Πρωταγόρας ανταπαντά στο 
επιχείρημα του Σωκράτη για την εκκλησία του δήμου που δείχνει ότι την 
πολιτική αρετή την έχουν όλοι, άρα αυτή δε διδάσκεται. Ο Πρωταγόρας, 
λοιπόν, μετά το μύθο του Προμηθέα επαναλαμβάνει το παράδειγμα του 
Σωκράτη για να το ερμηνεύσει διαφορετικά. Δηλαδή,  κατά τον σοφιστή, 
το δικαίωμα να εκφέρουν όλοι γνώμη στην εκκλησία του δήμου είναι 
νόμιμο αφού οι βασικές παράμετροι της πολιτικής αρετής – αἰδώ και δίκη 
– είναι κοινό κτήμα, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να συσταθούν πόλεις. Σε 
αντιδιαστολή με την τεχνοκρατική αντίληψη για την πολιτική, λοιπόν, ο 
σοφιστής επιδοκιμάζει την ισηγορία ως δημοκρατικό στοιχείο του 
αθηναϊκού πολιτεύματος.  

Επομένως, η πολιτική αρετή αναφέρεται από τον Πρωταγόρα ως 
γνώρισμα αντιληπτό όλων των δημοκρατικών πολιτών, αφού δόθηκε από 
το Δία ως σύμφυτο σε όλους ανεξαιρέτως. Όμως,  αυτό δε σημαίνει και ότι 
τις κάνουν κτήμα τους όλοι, γιατί ενδέχεται να υπάρχουν κάποιοι που δε 
θέλουν (ή ίσως δεν μπορούν) να τις αποκτήσουν, παρόλο που τους 
προσφέρονται υποχρεωτικά. Έτσι, μπορούμε να εννοήσουμε ότι 
επαφίεται στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου να δεχτεί τα δώρα του 
Δία (που δεν είναι έμφυτα, αλλά σύμφυτα) και ότι ίσως δεν αρκεί η 
προσφορά του θεού, αλλά απαιτείται επιπλέον και εσωτερικός αγώνας 
του ανθρώπου για την κατάκτηση των δύο παραπάνω αξιών. Εξάλλου, 
αυτό δέχεται και ο Πρωταγόρας, όταν υποστηρίζει ότι η πολιτική αρετή 
είναι διδακτή και ότι  τη διδάσκει ο ίδιος στους νέους.  

Εντούτοις, ως εδώ ο Πρωταγόρας έχει στηρίξει επαρκώς βέβαια την 
αναγκαιότητα και καθολικότητα της πολιτικής αρετής αλλά δεν έχει 
αποδείξει εξίσου επαρκώς το διδακτό της.  

* Στοιχεία των δυο προηγούμενων απαντήσεων μπορούν να 
συμπεριληφθούν στην απάντηση της συγκεκριμένης ερώτησης, όπως για 
παράδειγμα οι περί δικαίου αντιλήψεις της αθηναϊκής κοινωνίας και η 
στάση της απέναντι σε αυτόν που θα ομολογήσει την αποχή του από την 
έννοια αυτή.  

Μεταφρασμένο απόσπασμα για επιχειρηματολογία Σωκράτη: Ο 
Σωκράτης εδώ αναφέρει πως οι σοφοί Αθηναίοι στην εκκλησία του δήμου 
συζητώντας για θέματα τεχνογνωσίας δεν δέχονται γνώμες παρά μόνο 
από ειδικούς. Όποιος μη ειδικός επιχειρεί να διατυπώσει τη γνώμη του  



αποδοκιμάζεται και απομακρύνεται βιαίως. Αντίθετα, συζητώντας για 
θέματα πολιτικής φύσεως δέχονται τη γνώμη καθενός ανεξαρτήτως του 
αν πληροί το τρίπτυχο του επιτυχημένου Αθηναίου πολίτη (ωραίος, 
πλούσιος, από ευγενική γενιά) γιατί πίστευαν πως όλοι κατέχουν την 
πολιτική αρετή χωρίς να την έχουν διδαχτεί. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η 
συμμετοχή των πολιτών στις συζητήσεις και αποφάσεις που αφορούν το 
μέλλον του τόπου τούς καθιστά υπεύθυνους και πρόθυμους να κάνουν  
ακόμα και θυσίες για το κοινό συμφέρον. Γενικότερα, η συναίσθηση ότι 
συναποφασίζουν για το κοινό καλό τούς όπλιζε με θάρρος και δύναμη για 
την επιδίωξη του κοινού στόχου (αναφορά στα δημοκρατικά κεκτημένα 
της ισηγορίας και της παρρησίας). 

Βέβαια, αν και τα επιχειρήματα του Σωκράτη στο συγκεκριμένο 
απόσπασμα κρίνονται ικανοποιητικά, έχουν και αυτά κάποια τρωτά 
σημεία, με κυριότερο ότι η δυνατότητα όλων των Αθηναίων να εκφράζουν 
ελεύθερα τη γνώμη τους για πολιτικά ζητήματα δεν αποδεικνύει ότι η 
πολιτική αρετή δε διδάσκεται ούτε ότι όλοι τη διέθεταν επαρκώς αφού 
στην εκκλησία του δήμου ακούγονταν και απόψεις χωρίς ιδιαίτερη 
ποιότητα πολιτικής αρετής και οι οποίες ίσως τελικά δεν εισακούγονταν.  

Β4. 

α. Σ  

β. Λ  

γ. Σ  

δ. Σ  

ε. Λ  

Β5.  

α. ἴωσιν : εισιτήριο  

δεῖ : ένδεια  

ἀνέχονται : έξη  

εἰδῶσιν : συνείδηση 

β. Στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να είναι εκτός από την 
παροχή γνώσης και η καλλιέργεια της ηθικής αρετής.  

Είχε έναν πολύ καλό λόγο που δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση. 



Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου αποτελεί ζητούμενο 
στη σύγχρονη εποχή.  

 

Γ1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Γιατί όταν ο λόγος στερηθεί και την προσωπική γοητεία του ομιλητή και 
τη φωνή του και τις ρητορικές αποχρώσεις, και ακόμη την επαφή με την 
πραγματικότητα και την ανάγκη γρήγορα να γίνει η πράξη, και δεν 
υπάρχει τίποτε που να συμβάλλει και να βοηθά στην πειθώ, αλλά ο λόγος 
είναι έρημος και γυμνός από αυτά που προαναφέρθηκαν, και τον 
διαβάζει κάποιος χωρίς πειστικότητα και χωρίς κανένα χρωματισμό, 
αλλά ακριβώς σα να κάνει απαρίθμηση, εύλογα, νομίζω, φαίνεται 
ασήμαντος σε όσους τον ακούνε. Αυτά, βέβαια, θα μπορούσαν να 
βλάψουν κατά πολύ το λόγο που παρουσιάζω τώρα και να τον κάνουν να 
φαίνεται χειρότερος. 

 

Γ2. α.  ἀναγιγνώσκῃ:  ἀνάγνωθι 

ἀπαριθμῶν: ἀπαριθμοῖεν /ἀπαριθμείησαν 

τοῖς ἀκούουσιν: ἀκούσεσθαι 

μάλιστα: μάλα 

φαίνεσθαι: φανῆτε 

      β.  τῶν μέν προειρημένων ἁπάντων ἔρημος γένηται :  

           τοῦ μέν προειρημένου ἅπαντος ἔρημοι γένωνται. 

 

Γ3.α 

τῶν μεταβολῶν: άμεσο αντικείμενο στο ἀποστερηθῇ 

τῶν προειρημένων: επιθετική μετοχή ως ονοματικός ετερόπτωτος 
προσδιορισμός σε θέση γενικής αντικειμενικής στο ἔρημος, με υποκείμενο 
το άρθρο της 

γυμνός: κατηγορούμενο στο λόγος (γένηται) 

εἰκότως: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο δοκεῖ 



τοῖς ἀκούουσιν: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της ως δοτική 
προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο δοκεῖ 

Γ3.β. 

Α) Κύρια πρόταση κρίσεως που εκφέρεται με δυνητική ευκτική η 
οποία δηλώνει το ενδεχόμενο στο παρόν-μέλλον. Πρόκειται για 
κύρια πρόταση γιατί η αναφορική αντωνυμία βρίσκεται μετά από 
ισχυρό σημείο στίξης.  
 
Β) ἅπερ: υποκείμενο στο ἂν βλάψειε, ποιήσειεν (αττική σύνταξη) 
τὸν ἐπιδεικνύμενον: επιθετική μετοχή σε θέση αντικειμένου στα 
ἂν βλάψειε, ποιήσειεν και υποκείμενο στο απαρέμφατο φαίνεσθαι 
(ετεροπροσωπία) 
φαυλότερον: κατηγορούμενο στο τὸν ἐπιδεικνύμενον από το 
φαίνεσθαι 
φαίνεσθαι: τελικό απαρέμφατο του αποτελέσματος / τελικό 
απαρέμφατο σε θέση αντικειμένου 

 


