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ΤΑΞΗ: Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 324 A-C 

 
Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυµοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιµελείας καὶ 

µαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς 
ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται 
παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν 
νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις µὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως 
τιµωρεῖται· ὁ δὲ µετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα 
ἀδικήµατος τιµωρεῖται —οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη— ἀλλὰ τοῦ 
µέλλοντος χάριν, ἵνα µὴ αὖθις ἀδικήσῃ µήτε αὐτὸς οὗτος µήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν 
κολασθέντα. Καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι 
ἀρετήν.ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. Ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν 
ὅσοιπερ τιµωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ. Τιµωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε 
ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται· ὥστε 
κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι τῶν ἡγουµένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ 
διδακτὸν ἀρετήν. Ὡς µὲν οὖν εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ 
σκυτοτόµου συµβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν 
ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ µοι φαίνεται. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Α. Από το παραπάνω κείµενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση του 
αποσπάσµατος: «ὁ δὲ µετὰ λόγου … ὥς γέ µοι φαίνεται.». 

Μονάδες 10 

Β1. «µετὰ λόγου»: Να αναφέρετε τις σηµασίες που έχει η λέξη «λόγος» και να 
αναλύσετε την έννοια της έλλογης τιµωρίας σύµφωνα µε το παραπάνω 
κείµενο. 

Μονάδες 10 
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Β2. «ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ µοι φαίνεται.»: Να σχολιάσετε 

την τελευταία φράση του κειµένου µε την οποία ο Πρωταγόρας ολοκληρώνει 
το επιχείρηµά του για το διδακτό της αρετής. 

Μονάδες 10 

Β3. Με βάση το πρωτότυπο κείµενο ο Πρωταγόρας αναφέρεται στον παιδευτικό 
χαρακτήρα της ποινής ενώ στο µεταφρασµένο κείµενο που παρατίθεται στη 
συνέχεια αναφέρεται στη θανατική ποινή, η οποία φαίνεται ότι αναιρεί τον 
σωφρονιστικό χαρακτήρα των ποινών. Να εκθέσετε τις απόψεις σας για το 
παραπάνω θέµα αντλώντας στοιχεία τόσο από το πρωτότυπο κείµενο όσο και 
από το µεταφρασµένο που ακολουθεί. 

 
Πλάτωνος Πρωταγόρας 324E-325B 

 «…∆ιότι, εάν µεν υπάρχει αυτό το ένα πράγµα και εάν αυτό το πράγµα δεν 
είναι ούτε η οικοδοµική ούτε η µεταλλουργία ούτε η κεραµική, αλλά η 
δικαιοσύνη και η σωφροσύνη και το ὅσιον (και αυτά τα ονοµάζω όλα µαζί 
ἀνδρὸς ἀρετήν). εάν υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγµα στο οποίο πρέπει να 
µετέχουν όλοι και σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να ενεργεί κάθε άνδρας 
ξεχωριστά σε περίπτωση που θέλει να µάθει ή να πράξει κάτι, και σε καµιά 
περίπτωση χωρίς αυτό. και εάν, σε περίπτωση που κάποιος δεν µετέχει σ’ 
αυτό, είτε παιδί είναι, είτε άνδρας είτε γυναίκα, πρέπει να τον διδάσκουµε και 
να τον τιµωρούµε, µέχρι που, µε την τιµωρία, να βελτιωθεί. και εάν, σε 
διαφορετική περίπτωση, πρέπει να εκδιώκουµε από την πόλη ή να σκοτώνουµε 
ως ανίατο όποιον δεν υπακούει σε αυτό το πράγµα ακόµα και µετά τη 
διδασκαλία, ακόµα και µετά την τιµωρία.». 

Μονάδες 10 

Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας,δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε καθεµιά 
από τις παραπάνω θέσεις,τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν 
είναι λανθασµένη: 

α. Ο «Πρωταγόρας» ως λογοτεχνικό έργο υστερεί σε ζωντάνια και 
αµεσότητα. 

β. Ο πρόλογος του « Πρωταγόρα» έχει ως στόχο να αναδείξει, εκτός από τη 
ζωή των νέων στην Αθήνα και την αξία της σοφιστικής. 

γ. Τόσο ο Αλκιβιάδης όσο και ο Κριτίας, που βρίσκονται στο σπίτι του 
Καλλία, συµβάλλουν αρκετά στην εξέλιξη του διαλόγου. 

δ. Ο Πλάτωνας φαίνεται να ξεσπά όλο το αντισοφιστικό του πάθος στην 
περιγραφή της ρηχότητας του Πρόδικου και του Πρωταγόρα. 

ε. Ο Πρωταγόρας πιστεύει πως, ως σοφιστής, είναι σε θέση να καθοδηγήσει 
τον Ιπποκράτη έτσι ώστε να βελτιώνεται συνεχώς. 

Μονάδες 10 
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Β5. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγµένο κείµενο µία ετυµολογικά συγγενή λέξη, 

απλή ή σύνθετη, για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: 

δοκάρι, πρόσοψη, φανοποιός, σχεδόν, ρήµα, τµηµατικός, έντιµος, θεµέλιο, 
άφιξη, ιδιοφυής. 

Μονάδες 10 

 

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αἰσχίνου,Κατὰ Τιµάρχου,177-178 

 
Ὡς δ’ ἐν κεφαλαίῳ εἰρῆσθαι, ἐὰν µὲν κολάζητε τοὺς ἀδικοῦντας, ἔσονται ὑµῖν οἱ 

νόµοι καλοὶ καὶ κύριοι, ἐὰν δ’ ἀφιῆτε, καλοὶ µέν, κύριοι δ’ οὐκέτι. ὧν δ’ ἕνεκα ταῦτα 
λέγω, οὐκ ὀκνήσω πρὸς ὑµᾶς παρρησιάσασθαι. ἔσται δ’ ὁ λόγος ἐπὶ παραδείγµατος. 
διὰ τί οἴεσθε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς νόµους µὲν καλῶς κεῖσθαι, τὰ δὲ ψηφίσµατα 
εἶναι τὰ τῆς πόλεως καταδεέστερα, καὶ τὰς κρίσεις ἐνίοτε τὰς ἐν τοῖς δικαστηρίοις 
ἔχειν ἐπιπλήξεις; ἐγὼ τὰς τούτων αἰτίας ἐπιδείξω. ὅτι τοὺς µὲν νόµους τίθεσθε ἐπὶ 
πᾶσι δικαίοις, οὔτε κέρδους ἕνεκ’ ἀδίκου, οὔτε χάριτος οὔτ’ ἔχθρας, ἀλλὰ πρὸς αὐτὸ 
µόνον τὸ δίκαιον καὶ τὸ συµφέρον ἀποβλέποντες· ἐπιδέξιοι δ’ οἶµαι φύντες ἑτέρων 
µᾶλλον, εἰκότως καλλίστους νόµους τίθεσθε. ἐν δὲ ταῖς ἐκκλησίαις καὶ τοῖς 
δικαστηρίοις πολλάκις ἀφέµενοι τῶν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγµα λόγων, ὑπὸ τῆς ἀπάτης καὶ 
τῶν ἀλαζονευµάτων ὑπάγεσθε, καὶ πάντων ἀδικώτατον ἔθος εἰς τοὺς ἀγῶνας 
παραδέχεσθε· ἐᾶτε γὰρ τοὺς ἀπολογουµένους ἀντικατηγορεῖν τῶν κατηγορούντων.  
 
Ὡς δ’ ἐν κεφαλαίῳ εἰρῆσθαι:µε λίγα λόγια 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α∆Ι∆ΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση του κειµένου. 

Μονάδες 20 

Γ2. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις 
του κειµένου:  

ἔσονται: το τρίτο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄ 

ταῦτα : την ονοµαστική πληθυντικού αριθµού του θηλυκού γένους 

οἴεσθε: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού 

καταδεέστερα: τη δοτική ενικού αριθµού του ουδετέρου γένους στον θετικό 
βαθµό 

τίθεσθε: το απαρέµφατο του αορίστου β΄ της ενεργητικής φωνής  

δικαίοις: την αιτιατική πληθυντικού αριθµού του θηλυκού γένους στον 
υπερθετικό βαθµό  
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χάριτος: την κλητική ενικού αριθµού 

ἐπιδέξιοι: την ονοµαστική ενικού αριθµού του θηλυκού γένους 

ἀφέµενοι: τον ίδιο τύπο στον ίδιο χρόνο στην ενεργητική φωνή  

ἐᾶτε: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στη µέση φωνή. 

Μονάδες 10 

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: 
καταδεέστερα, ἔχειν, φύντες, ἀφέµενοι, πάντων, τῶν κατηγορούντων. 

 

Μονάδες 6  

Γ3.β. «ἐὰν µὲν κολάζητε τοὺς ἀδικοῦντας, ἔσονται ὑµῖν οἱ νόµοι καλοὶ καὶ κύριοι»: 
Να µεταφέρετε το παραπάνω χωρίο στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση από τη 
φράση: «Οὗτος εἶπεν τοῖς Ἀθηναίοις ὅτι». 

Μονάδες 4 

 
 
 
Το αδίδακτο κείµενο ακολουθεί την έκδοση C.D. Adams, εκδ. 1919.Aeschines. Loeb 
Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William 
Heinemann Ltd. 
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ΤΑΞΗ: Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Α. Πλάτωνος Πρωταγόρας 324 Β-C 

Όποιος όµως επιχειρεί να τιµωρεί σύµφωνα µε τη λογική δεν παίρνει εκδίκηση 

για το αδίκηµα που έχει ήδη διαπραχθεί –γιατί δεν µπορεί βέβαια να κάνει 

αυτό που έγινε να µην έχει γίνει– αλλά για χάρη του µέλλοντος, δηλαδή για να 

µην αδικήσει πάλι ούτε αυτός ο ίδιος ούτε άλλος που είδε ότι αυτός 

τιµωρήθηκε. Και εφόσον έχει τέτοια σκέψη θεωρεί ότι είναι δυνατό να διδαχτεί 

η αρετή˙ εποµένως τιµωρεί για να αποτραπεί στο µέλλον (η επανάληψη της 

αδικίας). Αυτή λοιπόν τη γνώµη έχουν όλοι, όσοι βέβαια τιµωρούν και στην 

ιδιωτική και στη δηµόσια ζωή. Εκδικούνται, λοιπόν, και τιµωρούν για να 

διορθώσουν όποιους τυχόν νοµίζουν ότι αδικούν και οι άλλοι άνθρωποι και 

προπάντων οι Αθηναίοι, οι συµπολίτες σου˙ εποµένως, σύµφωνα µ’ αυτόν τον 

συλλογισµό και οι Αθηναίοι είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι µπορεί να 

αποκτηθεί και να διδαχτεί η αρετή. Ότι δικαιολογηµένα, λοιπόν, δέχονται οι 

συµπολίτες σου και τον χαλκουργό (σιδηρουργό) και τον τσαγκάρη να δίνει 

συµβουλές για τα πολιτικά πράγµατα (ή ζητήµατα) και ότι νοµίζουν πως η 

αρετή µπορεί να διδαχτεί και να αποκτηθεί, σου το έχω αποδείξει, Σωκράτη, 

ικανοποιητικά, όπως τουλάχιστον µου φαίνεται. 

 

Β1. Η λέξη «λόγος» αναφέρεται:  

1. στον έναρθρο λόγο. Από αυτή την έννοια προέρχονται και οι εξής σηµασίες 

της λέξης: το λεγόµενο, η λέξη, η γλώσσα, η οµιλία, το όνοµα, ο 

ισχυρισµός, η απόφαση, η απάντηση, η διαταγή, η εντολή, η συνδιάλεξη, ο 

έπαινος, η κακή φήµη, το διήγηµα, η διήγηση, ο µύθος, ο πεζός λόγος, η 

πεζογραφία.  

2. στη διάνοια, τη σκέψη (που εκφράζεται µε τον έναρθρο λόγο), την οµιλία, 

το λογικό, τον ορθό λόγο. Από αυτή την έννοια προέρχονται και οι εξής 

σηµασίες: η βάση της λογικής, η δικαιολογία, ο συλλογισµός, η θεωρία, η 

εκτίµηση, ο λογαριασµός, η λογοδοσία, η συµµετρία, η αναλογία. 
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Αναλύοντας την έννοια της έλλογης τιµωρίας σύµφωνα µε το παραπάνω 

κείµενο: 

• Παρατηρούµε να γίνεται αναφορά στην άλογη και έλλογη τιµωρία στο 

απόσπασµα: «Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν 
ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις µὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως 
τιµωρεῖται˙ ὁ δὲ µετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα 
ἀδικήµατος τιµωρεῖται –οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη– ἀλλὰ τοῦ 
µέλλοντος χάριν, ἵνα µὴ αὖθις ἀδικήσῃ µήτε αὐτὸς οὗτος µήτε ἄλλος ὁ τοῦτον 
ἰδὼν κολασθέντα». 

• ∆ηλαδή, κανένας δεν τιµωρεί κάποιον για το αδίκηµα που διέπραξε, αλλά 

για να τον σωφρονίσει ή να παρακινήσει άλλους να αποφύγουν παρόµοιο 

αδίκηµα, αφού σκέφτεται λογικά και αποβλέπει στη γενικότερη εύρυθµη 

κοινωνική οργάνωση, τη συνεννόηση και τη συµβίωση των ανθρώπων.  

• Λαµβάνοντας υπόψη τη διάκριση των εννοιών της λέξης «λόγος», 

σύµφωνα µε τον έναρθρο λόγο και τη ορθολογική σκέψη, προκύπτει πως ο 

σωφρονισµός του παραβάτη επιτυγχάνεται µέσω νουθεσιών, άρα χάρη στον 

έναρθρο λόγο. Επίσης, κατά τη δεύτερη σηµασία, αυτός που επιβάλλει 

τιµωρίες πρέπει να λειτουργεί µε βάση τη λογική, τη βαθιά σκέψη και τις 

συλλογιστικές διαδικασίες και όχι µε κίνητρα εκδίκησης. 

• Ο Πρωταγόρας επιµένει στη θεώρηση του παιδευτικού χαρακτήρα της 

τιµωρίας, επιστρέφοντας στο ζήτηµα του σκοπού της ποινής. Προϋπόθεση 

είναι η στοιχειώδης λογική από τον άνθρωπο που επιβάλλει την ποινή, µια 

και η τιµωρία αδυνατεί να αλλάξει την εξέλιξη και το αποτέλεσµα των ήδη 

διαµορφωµένων γεγονότων. Αν δηλαδή κάποιος τιµωρεί σύµφωνα µε τη 

λογική έχει ως στόχο όχι την εκδίκηση για τα αδικήµατα του παρελθόντος, 

αλλά τον σωφρονισµό αυτού που διέπραξε ένα αδίκηµα καθώς και τον 

παραδειγµατισµό αλλά και την παρακίνηση των υπολοίπων για την 

αποφυγή παρόµοιων αδικηµάτων.  

• Από την άλλη πλευρά, και ο τιµωρούµενος θα πρέπει να έχει συνείδηση και 

κριτική ικανότητα, οπότε µέσω της τιµωρίας του να οδηγηθεί στην 

αναθεώρηση των πράξεών του και στη βελτίωσή του. Εποµένως, η τιµωρία 

ως αναγκαίο µέσο συµµόρφωσης, σωφρονισµού, συνέτισης και κοινωνικού 

παραδειγµατισµού πρέπει να έχει αφετηρία τη λογική και να είναι προϊόν 

λογικής. 

• Υπάρχει η περίπτωση κάποιος να εκδικείται και να επιβάλλει τιµωρίες 

ἀλογίστως, δηλαδή ασυλλόγιστα (ἀλογίστως τιµωρεῖται, άλογη τιµωρία-

εκδίκηση). Αυτός όµως ξεφεύγει των ανθρώπινων µέτρων και λειτουργεί 

όπως τα θηρία, τα ζώα, κατά τα ζωώδη ένστικτά του, ανταποδίδοντας την 

αδικία ή το έγκληµα που διαπράχθηκε εις βάρος του, φθάνοντας ως την 

οριστική εξόντωση του «εχθρού» ή την αέναη αντεκδίκηση. Προφανώς, ο 
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άνθρωπος αυτός δε συµµερίζεται τον παιδευτικό χαρακτήρα της τιµωρίας, 

σε αντίθεση µε τον σοφιστή. 

• Τελικά, όποιος επιχειρεί να τιµωρεί µε σύνεση και ορθολογική σκέψη 

αποβλέπει στον µελλοντικό σωφρονισµό (ὁ µετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν, 

έλλογη τιµωρία). Η έλλογη τιµωρία φαίνεται να προτίθεται να προσφέρει 

την ευκαιρία σε κάποιον που έχει αδικοπραγήσει να αναγνωρίσει το λάθος 

του και να διορθωθεί. Αποβλέπει, δηλαδή, στην ανασυγκρότηση του 

ανθρώπου, στη βελτίωσή του και στην αναµόρφωση της κοινωνίας. 

 

• Ως προς την εξέλιξη του διαλόγου, ο Πρωταγόρας προβάλλει στον 

Σωκράτη τις δύο επιλογές: τιµωρία «ἀλογίστως» ή «µετά λόγου». Έτσι, θα 

λέγαµε, τον προκαλεί να συµφωνήσει ή να διαφωνήσει µε µία από αυτές. 

Οπότε, εάν ο Σωκράτης διαφωνήσει µε τον σωφρονιστικό χαρακτήρα της 

τιµωρίας, τότε θα συµφωνεί µε το «ὅστις ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως 
τιµωρεῖται». 

 
Β2. Στην ενότητα αυτή ο Πρωταγόρας για να αποδείξει το διδακτό της αρετής 

αναπτύσσει έναν συλλογισµό ο οποίος στηρίζεται στην έλλογη χρήση της 

τιµωρίας. Θεωρεί πως η επιβολή των ποινών πρέπει να αποσκοπεί στον 

σωφρονισµό του δράστη και στον παραδειγµατισµό των υπόλοιπων µελών της 

κοινωνίας και έτσι αποδεικνύει κατ’ επέκταση ότι η αρετή µπορεί να διδαχθεί. 

Στην καταληκτική περίοδο αυτής της ενότητας, στο συµπέρασµα του 

συλλογισµού του ο Πρωταγόρας µε αυτοπεποίθηση εκφράζει στον Σωκράτη 

ότι έχει δώσει ικανοποιητικές αποδείξεις για το διδακτό της αρετής «ἀποδέδει-
κταί σοι, ὦ Σώκρατες». Παρόλα αυτά οι απόψεις του στερούνται 

πειστικότητας, το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει είναι αυθαίρετο καθώς το 

επιχείρηµά του έχει δεοντολογικό χαρακτήρα και επιπλέον στον συλλογισµό 

του χρησιµοποιεί το σόφισµα της λήψεως του ζητουµένου. Εντούτοις ο ίδιος 

φαίνεται να µην το αντιλαµβάνεται και νιώθοντας ικανοποιηµένος από τον 

εαυτό του και δικαιωµένος πιστεύει –ή µε µια δόση αυτοσαρκασµού αφήνει να 

εννοηθεί ότι πιστεύει- πως απάντησε αναλυτικά στα δύσκολα ζητήµατα που 

του έθεσε ο συνοµιλητής του, ανέτρεψε το επιχείρηµα για το µη διδακτό της 

αρετής ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο το κύρος του ως κορυφαίου διανοητή 

της εποχής. Βέβαια, µε τη φράση «ὥς γέ µοι φαίνεται» µετριάζει µε ευγένεια 

τις εντυπώσεις και την εκδήλωση της αυταρέσκειας, η οποία ενδεχοµένως θα 

δηµιουργούσε την εντύπωση ότι ο σοφιστής φτάνει στα όρια της αλαζονείας.  

 

Β3. Ο Πρωταγόρας στο πρωτότυπο κείµενο εκθέτει τις απόψεις του για τον 

παιδευτικό ρόλο της τιµωρίας «ἵνα µὴ αὖθις ἀδικήσῃ µήτε αὐτὸς οὗτος µήτε 
ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα». Αντίθετα, στο µεταφρασµένο απόσπασµα 

µεταξύ άλλων ποινών αναφέρει και τη θανατική, η οποία έρχεται σε διάσταση 

µε τον σωφρονιστικό χαρακτήρα των ποινών. Φαίνεται λοιπόν ότι έρχεται 

αντιµέτωπος µε µία αντίφαση που όµως, ως έναν βαθµό αίρεται σ’ αυτή την 
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ενότητα (7
η
 ενότητα) «...εάν, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να 

εκδιώκουµε από την πόλη ή να σκοτώνουµε ως ανίατο όποιον δεν υπακούει σε 

αυτό το πράγµα ακόµα και µετά τη διδασκαλία, ακόµα και µετά την τιµωρία». 

Αρχικά επιβάλλονται στον παρεκτρεπόµενο άλλες µορφές τιµωρίας 

(νουθεσίες, εξορία, στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων) και ως έσχατο µέσο 

ορίζεται η θανατική καταδίκη, όταν οι υπόλοιπες, δηλαδή, δεν έχουν επιφέρει 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα και προκειµένου η πολιτεία να διασφαλίσει την 

αρµονική συµβίωση των πολιτών της, την κοινωνική ισορροπία και την 

αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήµατος. 

Η θεσµική επιβολή της θανατικής ποινής βέβαια φανερώνει ενδεχοµένως την 

ηθική και ιδεολογική ανεπάρκεια ενός κράτους και προβληµατίζει για το 

πολιτιστικό του επίπεδο και την ικανότητά του να αναγάγει τον άνθρωπο σε 

υπέρτατη αξία. Όταν η κοινωνική δοµή συµπεριφέρεται στον αδικούντα µε τον 

ίδιο τρόπο, δηµιουργεί έναν φαύλο κύκλο και αντανακλά συναισθήµατα 

εκδικητικά. Ο τιµωρούµενος συνετίζεται και αποδέχεται τον σωφρονιστικό 

χαρακτήρα της ποινής, όταν νιώθει ότι δεν αδικήθηκε από αυτούς που την 

επέβαλαν και όταν θεωρεί πως είναι αρµόζουσα για την πράξη του. 

Μία κοινωνία µε ανθρωπιστική ιδεολογία οφείλει να εστιάζει στην 

καλλιέργεια της ηθικής και πνευµατικής ιδιοσυγκρασίας των πολιτών της. Οι 

ποινές εποµένως πρέπει να έχουν κοινωνικοποιητικό, αναµορφωτικό και 

παιδευτικό ρόλο, προκειµένου η πολιτεία να είναι ευνοµούµενη και να 

λειτουργεί σωστά. 

 

*Στις απαντήσεις των ερωτήσεων λάβαµε υπόψη µας και τις παρατηρήσεις του 

σχολικού βιβλίου και τις σηµειώσεις του www.study4exams.gr. 
 

Β4. α: Λάθος(σχολικό βιβλίο, σελ.43), 

β: Σωστό(σχολικό βιβλίο, σελ.43), 

γ Λάθος(σχολικό βιβλίο, σελ.44), 

δ: Λάθος (σχολικό βιβλίο, σελ.44), 

ε: Σωστό (σχολικό βιβλίο, σελ.44). 

 

Β5. δοκάρι: ἀποδέχονται 

πρόσοψη: ἰδὼν, τιµωρεῖται, τιµωροῦνται 

φανοποιός: φαίνεται 

σχεδόν: ἔχων, ἔχουσιν 

ρήµα:  ἀλογίστως, λόγου, λόγον 

τµηµατικός: σκυτοτόµου 

έντιµος: τιµωρεῖται, τιµωροῦνται 

θεµέλιο νουθετεῖ, θείη 

άφιξη: ἱκανῶς 

ιδιοφυής: ἰδίᾳ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α∆Ι∆ΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γ1. Με λίγα λόγια λοιπόν, αν τιµωρείτε αυτούς που αδικούν, θα είναι για σας οι 

νόµοι καλοί (:δίκαιοι) και έγκυροι, αν όµως τους αθωώνετε, θα είναι βέβαια 

καλοί (:δίκαιοι), όχι όµως πια έγκυροι. Για ποιους λόγους όµως τα λέω αυτά, 

δεν θα διστάσω να (το) πω µε ειλικρίνεια σ’ εσάς. Ο λόγος µου θα στηριχθεί σ’ 

ένα παράδειγµα. Για ποιο λόγο πιστεύετε, Αθηναίοι, ότι οι νόµοι αφενός έχουν 

θεσπιστεί σωστά, τα ψηφίσµατα, όµως, είναι κατώτερα (:ανάξια) της πόλης και 

οι δικαστικές αποφάσεις κάποιες φορές δίνουν αφορµή για επικρίσεις; Εγώ θα 

(σας) παρουσιάσω τις αιτίες αυτών. (Αυτά συµβαίνουν) επειδή πράγµατι 

θεσπίζετε τους νόµους σύµφωνα µε κάθε πνεύµα δικαίου (:µε απόλυτη 

δικαιοσύνη), όχι για κάποιο άδικο κέρδος, ούτε για απόδοση ευγνωµοσύνης, 

ούτε εξαιτίας έχθρας, αλλά επειδή αποβλέπετε µόνο στο δίκαιο αυτό καθαυτό 

και στο (κοινό) συµφέρον. Και επειδή, πιστεύω, είστε από τη φύση σας πιο 

ικανοί από άλλους, εύλογα θεσπίζετε πολύ καλούς (:δίκαιους) νόµους. Στις 

συνελεύσεις, όµως, και στα δικαστήρια πολλές φορές, αφού αδιαφορήσετε για 

τους λόγους που αφορούν στην ίδια την υπόθεση, παρασύρεστε από την απάτη 

και τις καυχησιολογίες (:κοµπασµούς) και υιοθετείτε στις δίκες την πιο άδικη 

συνήθεια από όλες. Επιτρέπετε, δηλαδή, σε αυτούς που απολογούνται να 

κατηγορούν µε τη σειρά τους τους κατηγόρους (:να ανταποδίδουν κατηγορίες 

στους κατηγόρους τους). 

Γ2. ἔσονται: γενέσθω (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μιχ. Χ. Οικονόµου, σελ. 195) 

ταῦτα:  αὗται   (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μιχ. Χ. Οικονόµου, σελ. 137)  

οἴεσθε: ᾤοντο  (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μιχ. Χ. Οικονόµου, σελ. 

156,168) 
καταδεέστερα: τῷ καταδεεῖ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μιχ. Χ. Οικονόµου, 

σελ. 109) 
τίθεσθε: θεῖναι  (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μιχ.Χ. Οικονόµου, σελ. 222) 
δικαίοις: τὰς δικαιοτάτας (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μιχ. Χ. Οικονόµου, σελ. 

121) 
χάριτος: ὦ χάρι ( ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μιχ. Χ. Οικονόµου, σελ. 67) 
ἐπιδέξιοι:  ἡ ἐπιδέξιος (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μιχ. Χ. Οικονόµου, σελ. 97) 
ἀφέµενοι:  ἀφέντες (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μιχ. Χ. Οικονόµου, σελ. 115, 

223) 
ἐᾶτε:  ἐῶ  (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μιχ. Χ. Οικονόµου, σελ. 203, 

212) 
 
Γ3.α. καταδεέστερα: κατηγορούµενο στο υποκείµενο του απαρεµφάτου εἶναι (:τὰ 

ψηφίσµατα) λόγω του συνδετικού ρήµατος εἰµί (εἶναι). 
(ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, Α.Β.Μουµτζάκης, σελ.14) 

ἔχειν: ειδικό απαρέµφατο ως αντικείµενο στο δοξαστικό ρήµα 
οἴεσθε(ετεροπροσωπία,υποκείµενο:τὰς κρίσεις). 

(ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, Α.Β.Μουµτζάκης, σελ.87) 
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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕΛΙΔΑ: 6 ΑΠΟ 6 

 

 

φύντες: επιρρηµατική αιτιολογική µετοχή,συνηµµένη στο εννοούµενο 
υποκείµενο ὑµεῖς του ρήµατος εξάρτησης(τίθεσθε) ως επιρρηµατικός 
προσδιορισµός της αιτίας στο ρήµα «τίθεσθε». 

(ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, Α.Β.Μουµτζάκης, σελ.93 ) 

ἀφέµενοι: επιρρηµατική χρονική µετοχή που δηλώνει το προτερόχρονο, 
συνηµµένη στο εννοούµενο υποκείµενο ὑµεῖς του ρήµατος εξάρτησης 
(ὑπάγεσθε) ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο ρήµα 
«ὑπάγεσθε» της πρότασης. 

(ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, Α.Β.Μουµτζάκης, σελ.93) 

πάντων: ονοµατικός ετερόπτωτος προσδιορισµός ως γενική διαιρετική 
(ἀδικώτατον). 

(ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, Α.Β.Μουµτζάκης, σελ.29) 

τῶν κατηγορούντων: επιθετική µετοχή ως αντικείµενο του απαρεµφάτου 
ἀντικατηγορεῖν. 

(ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, Α.Β.Μουµτζάκης, σελ.48,90) 

 

Γ3.β. Οὗτος εἶπεν τοῖς Ἀθηναίοις ὅτι εἰ κολάζοιεν τοὺς ἀδικοῦντας, ἔσοιντο 
σφίσιν (ή αὐτοῖς) οἱ νόµοι καλοὶ καὶ κύριοι. 

(ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, Α.Β.Μουµτζάκης, σελ.164-166) 
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