ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Α1.Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, όπως ακριβώς λες εσύ, αν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι ικανός αυλητής ή
(ικανός) σε οποιαδήποτε άλλη τέχνη στην οποία όµως δεν είναι, ή τον περιγελούν ή θυµώνουν µαζί του , και
οι συγγενείς του πλησιάζοντάς τον τον συµβουλεύουν σαν να είναι τρελός. Στη δικαιοσύνη όµως και στην
άλλη πολιτική αρετή κι αν ακόµη γνωρίζουν για κάποιον ότι είναι άδικος, αν αυτός ο ίδιος λέει την αλήθεια
σε βάρος του µπροστά σε πολλούς, εκείνο το οποίο θεωρούσαν (σ’ εκείνη την περίπτωση) ότι είναι
σωφροσύνη, να λέει δηλαδή κάποιος την αλήθεια, εδώ το θεωρούν τρέλα και ισχυρίζονται ότι πρέπει όλοι να
λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι είτε όχι, διαφορετικά (λένε) ότι είναι τρελός αυτός που δεν προσποιείται ότι
είναι δίκαιος. Γιατί κατά τη γνώµη τους είναι αναγκαίο ο καθένας να συµµετέχει σ’ αυτήν κατά τούτον τον
τρόπο (έτσι) ή, διαφορετικά, να µην έχει θέση ανάµεσα στους ανθρώπους.

Β1. Η φράση αυτή αποτελεί την αποδεικτέα θέση για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής, ότι δηλαδή
όλοι οι άνθρωποι έχουν µερίδιο σ’ αυτή. Ο Πρωταγόρας προβαίνει στη συγκριτική εξέταση δύο
παραδειγµάτων από την αθηναϊκή κοινωνία. Το πρώτο αναφέρεται στη στάση της κοινής γνώµης απέναντι
στους ειδικούς σε έναν τεχνικό τοµέα, εδώ σε έναν αυλητή, και το δεύτερο στη στάση της κοινής γνώµης
απέναντι στον πολίτη και στη σχέση του µε τη δικαιοσύνη. Η διαφορετική στάση τοις 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.
Τα παραδείγµατα που τεκµηριώνουν την αποδεικτέα θέση:
1ο παράδειγµα : Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ ἀγαθὸς αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην
ἡντινοῦν
τέχνην
ἣν
µή
ἐστιν,
ἢ
καταγελῶσιν
ἢ
χαλεπαίνουσιν,
καὶ
οἱ οἰκεῖοι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς µαινόµενον
Αρχίζοντας την εµπειρική απόδειξη, ο Πρωταγόρας αναφέρεται στις άλλες αρετές, οι οποίες δεν έχουν ηθικό
περιεχόµενο ούτε σχετίζονται µε τα στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου. Πρόκειται για τεχνικές γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες είναι άσχετες προς την πολιτική. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η λέξη αρετή
εδώ δεν έχει ηθικό περιεχόµενο, αλλά αποδίδει την ικανότητα και τις γνώσεις σε έναν ειδικό τοµέα. Η κοινή
γνώµη των Αθηναίων απορρίπτει αυστηρά όποιον ισχυρίζεται ότι έχει ειδικές γνώσεις, ενώ δεν έχει, δηλαδή
όποιον δεν διαθέτει τη στοιχειώδη αυτογνωσία για το τι γνωρίζει και τι είναι. Όσον αφορά, λοιπόν, την
ικανότητα ή τις γνώσεις σε κάποια τέχνη, επαινείται το να λέει κανείς την αλήθεια. Διαφορετικά,
καταδικάζεται στη συνείδηση της κοινής γνώµης.
2ο παράδειγµα: ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἄδικός ἐστιν, ἐὰν
οὗτος αὐτὸς καθ' αὑτοῦ τἀληθῆ λέγῃ ἐναντίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι, τἀληθῆ λέγειν,
ἐνταῦθα µανίαν, καί φασιν πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους, ἐάντε ὦσιν ἐάντε µή, ἢ µαίνεσθαι τὸν
Νέο Φροντιστήριο
www.neo.edu.gr

µὴ προσποιούµενον [δικαιοσύνην]· ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν' οὐχὶ ἁµῶς γέ πως µετέχειν αὐτῆς, ἢ µὴ εἶναι
ἐν ἀνθρώποις.
Αντίθετα, όσον αφορά τη δικαιοσύνη (και την πολιτική αρετή γενικότερα), θεωρείται σωστό να λένε όλοι ότι
είναι δίκαιοι, ακόµα και αν δεν είναι. Η κοινή γνώµη αποδέχεται ότι ο καθένας είτε είναι δίκαιος είτε όχι
πρέπει να υποστηρίζει ότι είναι ή φαίνεται δίκαιος. Όποιος αποκλίνει από τη στάση αυτή, δεν µπορεί να
γίνεται αποδεκτός ως µέλος της κοινωνίας.
Η άποψη του Πρωταγόρα για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής συµπληρώνεται και στηρίζεται από δύο
ακόµα αιτιολογήσεις, που αποδίδονται ως σχόλια της κοινής γνώµης:
α) καί φασιν πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους: όλοι πρέπει να λένε ότι κατέχουν την πολιτική αρετή
β) ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν' οὐχὶ ἁµῶς γέ πως µετέχειν αὐτῆς, ἢ µὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις: είναι ανάγκη όλοι
οι άνθρωποι να έχουν µερίδιο στην πολιτική αρετή και να συµµετέχουν στη δικαιοσύνη, ή έστω να
αποδέχονται καταρχήν το δίκαιο, για να µπορούν να υπάρξουν κοινωνίες. Όταν δε, λείπει από κάποιον η
έννοια του δικαίου, έστω και κατ’ ελάχιστο, τότε δεν µπορεί να συγκαταλέγεται ανάµεσα στους ανθρώπους,
γιατί υστερεί και αποτελεί απειλή για τους ιδρυτικούς σκοπούς της κοινωνίας.

Β2. Σύµφωνα µε τη θέση του Πρωταγόρα, όσον αφορά τη δικαιοσύνη και την πολιτική αρετή γενικότερα,
θεωρείται σωστό στις συνελεύσεις να λένε όλοι ότι είναι δίκαιοι, ακόµα και αν δεν είναι. Η κοινή γνώµη
αποδέχεται ότι ο καθένας είτε είναι δίκαιος είτε όχι πρέπει να υποστηρίζει ότι είναι ή να φαίνεται δίκαιος.
Όποιος αποκλίνει από τη στάση αυτή δεν µπορεί να γίνεται αποδεκτός ως µέλος της κοινωνίας. Το σκεπτικό
του Πρωταγόρα µπορεί να ερµηνευθεί ως εξής:
α) ακόµα και 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 αδικίας. Άρα, δεν θα πει την αλήθεια, αν ισχυριστεί ότι είναι άδικος.
β) το να οµολογεί κάποιος δηµόσια την αλήθεια, ότι δηλαδή είναι άδικος, θεωρείται παραφροσύνη, διότι
αφενός θα υποστεί ποινές και αφετέρου θα αµαυρωθεί η δηµόσια εικόνα του. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν
θέλει να του συµβεί κάτι τέτοιο. Ο Πρωταγόρας φαίνεται να διεισδύει στη νοοτροπία των ανθρώπων και να
παρατηρεί ότι δεν τους ενδιαφέρει το τι πρέπει ή είναι σωστό να κάνουν, αλλά το τι τους συµφέρει να κάνουν.
Επίσης, δεν τους ενδιαφέρει η πραγµατική τους εικόνα (το είναι), όσο η εικόνα που συνάδει µε τα
προβαλλόµενα κοινωνικά πρότυπα και το κοινώς αποδεκτό σύστηµα αξιών (το φαίνεσθαι). Συνεπώς, η
κοινωνική ηθική και το συµβατικό αίσθηµα δικαίου αφορά – και πρέπει να αφορά – όλους τους ανθρώπους,
διαφορετικά θέτουν τον εαυτό τους έξω από την κοινωνία και υφίστανται ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ο
Πρωταγόρας, παράλληλα, εµφανίζεται ως σπουδαίος ηθογράφος, αφού εµφανίζει τους ανθρώπους να
ενδιαφέρονται για τον τύπο και όχι για την ουσία, για το φαίνεσθαι και όχι για το είναι.

Β3. Το επιχείρηµα του Σωκράτη για το διδακτό ή µη της αρετής έχει να κάνει µε τη συµπεριφορά των
Αθηναίων στην εκκλησία του δήµου, όταν πρόκειται να συζητήσουν για κάποιο θέµα. Ξεκινά µε την
παραδοχή ότι οι Αθηναίοι είναι σοφοί. Όταν, λοιπόν, συγκεντρώνονται προκειµένου να ανταλλάξουν απόψεις
για κάποιο έργο οικοδοµικό ή ναυπηγικό, καλούν ως συµβούλους τους κατάλληλους ανθρώπους, τους
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ειδικούς (οικοδόµους και ναυπηγούς). Με τον ίδιο τρόπο πράττουν για όλα εκείνα τα έργα που θεωρείται ότι
είναι διδακτά και µπορεί κάποιος να τα µάθει µε κατάλληλα µαθήµατα. Εάν δε εµφανιστεί κάποιος άλλος,
που όµως δεν είναι τεχνίτης σχετικός, η συνέλευση δεν τον αποδέχεται. Όταν, όµως, πρόκειται το θέµα
συζήτησης να είναι πολιτικό και αφορά τη διοίκηση της πόλης, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν πολιτικές
συµβουλές όλοι ανεξαρτήτως επαγγέλµατος και κοινωνικής ή οικονοµικής θέσης. Και µάλιστα τονίζει ο
Σωκράτης «γιατί εσύ χωρίς να έχεις διδαχθεί από πουθενά αυτό το πράγµα και χωρίς να έχεις δάσκαλο σε
αυτό το θέµα, θέλεις τώρα να δώσεις και συµβουλές». Από τη στιγµή, λοιπόν, που για εξειδικευµένα τεχνικά
θέµατα οι Αθηναίοι αποδέχονται µόνο τους ειδικούς ενώ για τα πολιτικά θέµατα αποδέχονται ως σύµβουλο
τον καθένα χωρίς να έχει προηγηθεί καµία διδασκαλία, αποδεικνύεται κατά τον Σωκράτη, ότι την πολιτική
αρετή την κατέχουν όλοι εκ φύσεως (καθολικότητα της αρετής) και δεν χρειάζεται να τη διδαχτούν.
Αντίστοιχα, ο Πρωταγόρας συµφωνεί µε τον Σωκράτη στο γεγονός ότι οι Αθηναίοι καλούν ως
συµβούλους στην εκκλησία του δήµου µόνο τους ειδικούς, όταν πρόκειται να συζητηθεί κάποιο θέµα τεχνικής
φύσεως, αλλά όλους τους πολίτες, όταν πρόκειται να συζητήσουν για πολιτικά θέµατα. Σε αυτό το σηµείο,
βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί ότι για τον Σωκράτη, η αρετή αποτελεί κτήµα των ανθρώπων από τη φύση
δοσµένο ως ολοκληρωµένη ικανότητα και γι’ αυτό δεν απαιτείται καλλιέργεια µέσω της διδαχής, ενώ για τον
Πρωταγόρα, αποτελεί µια δυνατότητα που χρειάζεται να καλλιεργηθεί µέσω της διδασκαλίας.
Β4.
α.Σωστό
β.Λάθος
γ. Σωστό
δ. Σωστό
ε.Λάθος
Β5.α
ἴωσιν: εισιτήριο
δεῖ: ένδεια
ἀνέχονται: έξη
εἰδῶσιν : συνείδηση
Β5.β
ἀρετῆς: η αρετή των ανδρών στη µάχη ήταν καθοριστικής σηµασίας για την έκβασή της
λόγος: µου έδωσε τον λόγο του ότι θα έρθει
δηµιουργικῆς: Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να στοχεύει στη δηµιουργική απασχόληση των παιδιών
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Γ1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Γιατί όταν ο λόγος στερηθεί και το κύρος του οµιλητή και την ένταση της φωνής του και τις µεταβολές
(αποχρώσεις) που γίνονται στη ρητορική, και επιπλέον την επικαιρότητα και τη βιασύνη (ανάγκη) να γίνει η
πράξη, και (όταν) δεν υπάρχει τίποτα που να βοηθά και να πείθει συγχρόνως· αλλά (όταν) γίνει αφενός έρηµος
και γυµνός απ’ όλα ανεξαιρέτως όσα έχουν ειπωθεί προηγουµένως, αφετέρου τον διαβάζει κάποιος χωρίς
πειστικότητα και χωρίς να δηλώνει κανένα ιδιαίτερο χρωµατισµό (ήθος), αλλά σα να κάνει (απλά)
απαρίθµηση, εύλογα, κατά τη γνώµη µου, φαίνεται στους ακροατές ότι είναι ασήµαντος. Αυτά ακριβώς
µπορούν να βλάψουν κυρίως αυτόν (το λόγο) που παρουσιάζεται τώρα και (µπορούν) να τον κάνουν να
φαίνεται χειρότερος.

Γ2.α.
ἀνάγνωθι
ἀπαριθµοῖεν
ἀκούσεσθαι
µάλα
φανῆτε

Γ2.β.
τοῦ µέν προειρηµένου ἅπαντος ἒρηµοι γένωνται
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Γ3. α.
τῶν µεταβολῶν → αντικείµενο στο ἀποστερηθῇ
τῶν προειρηµένων→ ονοµατικός ετερόπτωτος προσδιορισµός, γεν. αντικειµενική στο ἔρηµος
γυµνός → κατηγορούµενο στο εννοούµενο υποκείµενο του γένηται, ὁ λόγος
εἰκότως → επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου στο δοκεῖ
τοῖς ἀκούουσιν → επιθετική µετοχή που λειτουργεί ως δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο δοκεῖ

β.
«Ἅπερ καὶ τὸν νῦν ἐπιδεικνύµενον µάλιστ’ ἂν βλάψειε»: είναι µια κύρια πρόταση κρίσης. Η αναφορική
αντωνυµία ἅπερ επειδή βρίσκεται στην αρχή της περιόδου δεν εισάγει αναφορική αλλά κύρια πρόταση.
Ἅπερ → υποκείµενο στο ἂν βλάψειε (αττική σύνταξη)
τὸν ἐπιδεικνύµενον → αντικέιµενο στο ἂν βλάψειε
Φαυλότερον → κατηγορούµενο στο εννοούµενο υποκείµενο του φαίνεσθαι τὸν ἐπιδεικνύµενον
Φαίνεσθαι → απαρέµφατο του σκοπού που εξαρτάται από το ρήµα σκόπιµης ενέργειας ποιήσειεν.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνου Θανάσης, Φιλοπούλου Νατάσα, Μποζιονέλος Δηµήτρης, Τατσιόπουλος Μάκης,
Καφούρου Ρένα, Κλαουδάτου Μένη
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