
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 

Διδαγμένο κείμενο  
Πλάτωνος Πρωταγόρας 322d – 323c 

Α1. Στις άλλες δηλ. ικανότητες καθώς ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος ισχυρίζεται 
ότι είναι ικανός αυλητής ή (ικανός) σε άλλη οποιαδήποτε τέχνη, στην οποία 
όμως δεν είναι, ή γελούν εις βάρος του ή θυμώνουν, κι οι δικοί του πλησιάζοντάς 
τον προσπαθούν να τον συμβουλεύσουν με την ιδέα ότι είναι τρελός·  στη 
δικαιοσύνη όμως και στην άλλη πολιτική αρετή, μολονότι ξέρουν ότι  κάποιος 
είναι άδικος, αν αυτός ο ίδιος λέει την αλήθεια εναντίον του εαυτού του μπροστά 
σε πολλούς άλλους, αυτό το οποίο στην πρώτη περίπτωση θεωρούσαν ότι είναι 
σωφροσύνη, το να λέει δηλαδή την αλήθεια, στη δεύτερη περίπτωση το θεωρούν 
τρέλα και ισχυρίζονται ότι πρέπει όλοι να λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι είτε όχι, 
ειδεμή, (λένε ότι) είναι τρελός αυτός που δεν προσποιείται ότι έχει κτήμα του τη 
δικαιοσύνη, με την ιδέα ότι είναι αναγκαίο ο καθένας χωρίς εξαίρεση να μετέχει 
σε αυτήν οπωσδήποτε, ειδάλλως (είναι αναγκαίο) να μην συγκαταλέγεται 
μεταξύ των ανθρώπων. 
 

Β1. Στο απόσπασμα αυτό ο Πρωταγόρας προβαίνει σε μια εμπειρική απόδειξη 
("τεκμήριον") για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής. Ο σοφιστής ξεκινά τη 
συλλογιστική του πορεία με την αποδεικτέα του θέση (: "ἡγοῦνται πάντες 
ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε καί τῆς ἄλλης πολιτικῆς 
ἀρετῆς". Στη συνέχεια προβαίνει στην παράθεση δύο εμπειρικών 
παραδειγμάτων. Το πρώτο αναφέρεται στις τέχνες και συγκεκριμένα στην 
αυλητική. Εκεί η παραδοχή της αλήθειας (ότι κάποιος δεν κατέχει την τέχνη του 
αυλού) είναι σωφροσύνη, ενώ το ψεύδος θεωρείται δείγμα μανίας και, επομένως, 
έχει ως αποτέλεσμα, την οργή των υπολοίπων και τις νουθεσίες των συγγενών 
του. Το δεύτερο εμπειρικό παράδειγμα αναφέρεται στη δικαιοσύνη. Τα 
πράγματα αντιστρέφονται στην περίπτωση αυτή: η παραδοχή της αλήθειας 
δημόσια (ότι κάποιος είναι άδικος) θεωρείται παράλογη συμπεριφορά, ενώ η 
υποκρισία και η προσποίηση θεωρούνται σωφροσύνη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει 
μια καθολική απαίτηση να αναγνωρίζουν όλοι την αναγκαιότητα και 
σπουδαιότητα της δικαιοσύνης, της πολιτικής αρετής γενικά και να μην την 
απορρίπτει κανείς φανερά και απροκάλυπτα. Η συνύπαρξη των ανθρώπων είναι 
αδιανόητη αν δε διαθέτουν όλοι την πολιτική αρετή, γι' αυτό, αν κάποιος τη 
στερείται, πρέπει να υποκρίνεται ότι την κατέχει. Με το επίρρημα "ἁμῶς γέ πως" 
ο σοφιστής τονίζει ότι αυτό που απαιτείται από κάθε πολίτη είναι η ελάχιστη 
δικαιοσύνη, όχι το υψηλότερο επίπεδο πολιτικής αρετής. Γι' αυτό και οι κυρώσεις 
είναι άτεγκτες για όποιον απορρίπτει προκλητικά τη δικαιοσύνη. 
Την αποδεικτέα θέση "ἡγοῦνται πάντες ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν 
δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς" στηρίζουν ακολούθως δύο 
αιτιολογήσεις: όλοι πρέπει να ισχυρίζονται ότι είναι δίκαιοι ("πάντας δεῖν φάναι 



 

 

εἶναι δικαίους") και είναι αναγκαίο ο καθένας να συμμετέχει στην πολιτική 
αρετή, αλλιώς να παύει να συμπεριλαμβάνεται στην κοινωνική ομάδα 
("ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν' οὐχί ἁμῶς γέ πως μετέχειν αὐτῆς ἤ μή εἶναι ἐν 
ἀνθρώποις"). Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο σοφιστής είναι προφανές:  
όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όλοι ανεξαιρέτως έχουν μερίδιο στη δικαιοσύνη 
και γενικά στην πολιτική αρετή. 
Εξετάζοντας προσεκτικότερα όμως το επιχείρημα παρατηρούμε ότι καθ' όλη την 
ανάλυση των θέσεών του, ενώ προσπαθεί να αποδείξει την καθολικότητα της 
αρετής, ότι δηλαδή όλοι κατέχουν την πολιτική αρετή, καταλήγει στο ότι όλοι 
πρέπει, είναι αναγκαίο να την κατέχουν. Είναι έντονος και χαρακτηριστικός ο 
δεοντολογικός χαρακτήρας των δύο αιτιολογήσεων που προσκομίζει ("δεῖν 
φάναι", "ἀναγκαῖον μετέχειν"), ο οποίος δεν καθιστά το "τεκμήριον" του σοφιστή 
λογικό και πειστικό, και κατά συνέπεια δεν αποδεικνύει το "διδακτόν" της αρετής. 
Σαφώς οι δεοντολογικές διατυπώσεις δεν έχουν αποδεικτική ισχύ. Καταληκτικά 
θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι με το επιχείρημα αυτό ο σοφιστής 
παρουσιάζει τι πρέπει να συμβαίνει στο πλαίσιο μιας πολιτικής κοινωνίας 
προκειμένου αυτή να λειτουργεί εύρυθμα και αρμονικά· αυτό που  πρέπει να 
ισχύει όμως δεν αποδεικνύει και τι ισχύει στην πραγματικότητα. 
 
Β2. Στην περίπτωση της πολιτικής αρετής, σύμφωνα με τα λεγόμενα του 
Πρωταγόρα, η παραδοχή της αλήθειας δημόσια (ότι κάποιος είναι άδικος) 
θεωρείται παράλογη συμπεριφορά, ενώ η υποκρισία και η προσποίηση 
θεωρούνται σωφροσύνη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια καθολική απαίτηση να 
αναγνωρίζουν όλοι την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της δικαιοσύνης, της 
πολιτικής αρετής γενικά και να μην την απορρίπτει κανείς φανερά και 
απροκάλυπτα. Η συνύπαρξη των ανθρώπων είναι αδιανόητη αν δε διαθέτουν 
όλοι την πολιτική αρετή, γι' αυτό, αν κάποιος τη στερείται, πρέπει να 
υποκρίνεται ότι την κατέχει.  
 
 
Β3. Το απόσπασμα «Οὕτω δή … τούτου αἰτία» που αποτελεί το επιμύθιο του 
Πρωταγόρειου μύθου στην ουσία είναι μία πρώτη απάντηση του σοφιστή 
Πρωταγόρα στο επιχείρημα του Σωκράτη για το μη διδακτό της πολιτικής αρετής, 
όπως αυτό παρουσιάζεται στο μεταφρασμένο κείμενο. Πριν θιγεί το ζήτημα της 
πολιτικής αρετής γίνεται αναφορά στην περίπτωση ειδικών τεχνών π.χ. 
οικοδομική, ναυπηγική. Σύμφωνα με τον Σωκράτη, οι Αθηναίοι αποδέχονται 
στην περίπτωση αυτή μόνον τους αντίστοιχους ειδικούς, καθώς θεωρεί ότι για να 
μπορεί κάποιος να εκφέρει γνώμη, οφείλει να είναι κάτοχος των γνώσεων των 
αντίστοιχων τεχνών. Ως προς αυτό συμφωνεί ο Πρωταγόρας «ὅταν δἐ περί 
ἀρετῆς…εἰκότως, ἐγ ὡς γ’ ἐμοί φαὶνεται». Άρα, οι δύο συνομιλητές συμφωνούν 
ως προς την αρχή της εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά στα τεχνικής φύσεως θέματα.  
 Από την άλλη μεριά, σε ό,τι σχετίζεται με πολιτικά θέματα ο Σωκράτης 
θεωρεί ότι μπορεί κάθε Αθηναίος πολίτης (ανεξάρτητα από επαγγελματική, 



 
 

οικονομική ή κοινωνική κατάσταση) να εκφέρει την γνώμη του, γιατί σύμφωνα 
με τα λεγόμενά του, η πολιτική αρετή δεν αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας, 
υπονοώντας προφανώς μ’ αυτόν τον τρόπο, στα πλαίσια του μεθοδολογικού του 
τεχνάσματος ότι ανήκει στην κατηγορία των έμφυτων χαρακτηριστικών. Άρα, οι 
δύο συνομιλητές συμφωνούν και ως προς την αρχή της ισηγορίας σε ό,τι αφορά 
στα πολιτικής φύσεως θέματα.  
    Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Πρωταγόρας συμφωνεί με τον Σωκράτη σε σχέση 
με τη συμπεριφορά των Αθηναίων στο δημόσιο βίο τους για ζητήματα πολιτικής 
αρετής, με άλλα λόγια, συμφωνεί ότι δικαιολογημένα δέχονται την γνώμη κάθε 
Αθηναίου πολίτη, για θέματα που άπτονται της πολιτικής αρετής.  
 Διαφωνεί όμως στη δικαιολόγηση της στάσης των Αθηναίων στα 
συγκεκριμένα ζητήματα. Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα δηλαδή αυτό συμβαίνει 
γιατί ταιριάζει στον καθέναν να συμμετέχει στα χαρακτηριστικά της πολιτικής 
αρετής «ὡς παντί … πόλεις» πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατά τον 
Πρωταγόρα είναι έμφυτη η προδιάθεση όλων των ανθρώπων να συμμετέχουν 
στην πολιτική αρετή (στοιχείο που προκύπτει από τον Πρωταγόρειο μύθο) ενώ ο 
Σωκράτης, όπως ελέχθη και πριν, άφησε να εννοηθεί ότι η πολιτική αρετή είναι 
κάτι έμφυτο.  
 
Β4. α. Σωστό 

 β. Λάθος 
 γ. Σωστό 
 δ. Σωστό 
 ε. Λάθος 

 
Β5.α. ἴωσιν: εισιτήριο  
           δεῖ: ένδεια  
           ἀνέχονται: έξη 
           εἰδῶσιν: συνείδηση  
 
Β5.β. – Η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη κατά τον Αριστοτέλη ανήκουν στις ηθικές   
             αρετές (ηθική διάσταση). 
          – Η ειδοποιός διαφορά του ανθρώπου από τα υπόλοιπα έμβια όντα είναι ότι  
             διαθέτει λόγο (με την έννοια της λογικής) 
          – Κύριο χαρακτηριστικό του δημιουργικού ανθρώπου είναι η ενασχόλησή  
             του και με θέματα πλην της εργασίας του.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Αδίδακτο κείμενο  
Ισοκράτους, Φίλιππος, 26-27 (έκδ. Teubner) 

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στο πότε ο ρητορικός λόγος 
χάνει την αποτελεσματικότητά του . 

Γ1. Γιατί, όταν (ο ρητορικός) λόγος στερηθεί και τη φήμη του ρήτορα και τη φωνή 
(του) και τις αποχρώσεις που συμβαίνουν κατά την εκφώνηση (του λόγου) και 
ακόμα την επικαιρότητα και τη φροντίδα σχετικά με την πράξη και (όταν) δεν 
υπάρχει τίποτα που να συναγωνίζεται και συνάμα να πείθει, αλλά αφενός (ο 
λόγος) γίνει έρημος και κενός από όλα ανεξαιρέτως που έχουν αναφερθεί 
προηγουμένως και αφετέρου (όταν) κάποιος εκφωνεί αυτόν χωρίς πειστικότητα 
και χωρίς να φανερώνει καμία ψυχική διάθεση, αλλά σαν να μετράει αριθμούς, 
εύλογα, νομίζω, δίνει την εντύπωση στους ακροατές ότι είναι ασήμαντος. Αυτά 
ακριβώς θα μπορούσαν να βλάψουν κατά κύριο λόγο και (τον λόγο) που τώρα 
παρουσιάζεται και θα μπορούσαν να τον κάνουν να φαίνεται πιο ασήμαντος.  

 
Γ2.α. ἀνάγνωθι 
           ἀπαριθμοῖεν 
           ἀκούσεσθαι (ἀκούσειν) 
           μάλα 
           φανῆτε 
 
Γ2.β. τοῦ μὲν προειρημένου ἅπαντος ἔρημοι γένωνται 
 
 
Γ3.α. – τῶν μεταβολῶν: αντικείμενο στο ρήμα «ἀποστερηθῇ». 
          – τῶν προειρημένων: επιθετική μετοχή ως ετερόπτωτος ονοματικός  
              προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο «ἔρημος». 
          – γυμνός:  κατηγορούμενο στο εννοούμενο Υποκείμενο (ὁ λόγος) μέσω του  
              συνδετικού ρήματος «γένηται» 
          – εἰκότως: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα «δοκεῖ». 
          – τοῖς ἀκούουσι: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο ρήμα   
              «δοκεῖ» και επιθετική μετοχή. 
 
Γ3.β. Είναι μία κύρια πρόταση κρίσεως, καταφατική επαυξημένη (εισάγεται με 
την αναφορική αντωνυμία ἅπερ που μετά από ισχυρό σημείο στίξης εισάγει 
κύρια πρόταση). 
Ἅπερ: Υποκείμενο στα ρήματα ἄν βλάψειε καί ποιήσειεν (ἄν) – αττική σύνταξη.  
τὸν ἐπιδεικνύμενον: επιθετική μετοχή ως αντικείμενο στο ρήμα ἄν βλάψειε. 
φαυλότερον: κατηγορούμενο στο υποκείμενο τὸν ἐπιδεικνύμενον του 
απαρεμφάτου φαίνεσθαι. 
φαίνεσθαι: απαρέμφατο του αποτελέσματος που λειτουργεί ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός του αποτελέσματος στο ρήμα ποιήσειεν (ἄν). 
Το απαρέμφατο μπορεί να χαρακτηριστεί και ως αντικείμενο στο ρήμα 
ποιήσειεν (ἄν) και τελικό απαρέμφατο. 


