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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ 

 1. I-β, II-γ, III-α, IV-α, V-δ 

 2. Οι παράγοντες που θα συντελέσουν στην κατάκτηση της πολιτικής αρετής  είναι η 

φροντίδα, η άσκηση και η διδασκαλία , που αποτελούν τις  τρεις  μορφές αγωγής . Ως 

βοηθητικά στοιχεία αναφέρονται επιπλέον η νουθεσία και η τιμωρία. Πιο 

συγκεκριμένα:  

Α) Φροντίδα( ἐπιμέλεια) είναι η επιλογή των παιδευτικών /μορφωτικών αγαθών που 

θα παρασχεθούν 

Β) Η άσκηση (Ἄσκησις) είναι η εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών αγωγής . Οι 

άνθρωποι οφείλουν να ασκηθούν  , δηλαδή να μάθουν να εφαρμόζουν αυτά που 

διδάσκονται , ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στους ρόλους , 

που θα αναλάβουν  αργότερα στο πλαίσιο της κοινωνίας και στη συναναστροφή τους 

με τους συνανθρώπους και τους συμπολίτες τους. Αυτό σημαίνει ότι στη διαδικασία της 

αγωγής  είναι σημαντικό να αποκτήσουν οι άνθρωποι με τον εθισμό την 

προσδοκώμενη από την πολιτεία συμπεριφορά.  

Γ) Η διδασκαλία( διδαχή)  είναι η  θεωρητική κατάρτιση και η συστηματική παροχή 

γνώσεων στο μαθητή από το δάσκαλο , που έχει την ευθύνη της καθοδήγησης.  

Για να είναι βέβαια αποτελεσματική η διαδικασία της αγωγής οι παραπάνω μορφές 

αγωγής χρειάζονται να βρίσκονται  σε σχέση αλληλεξάρτησης και 

συμπληρωματικότητας.  

Οφείλουμε , ωστόσο, να σημειώσουμε ότι στις μορφές αγωγής εντάσσεται και η μίμηση 

, την οποία σκόπιμα παραλείπει ο Πρωταγόρας γιατί δεν εξυπηρετεί την 

επιχειρηματολογία του. Η μίμηση που στόχο έχει ανώτερα πρότυπα  είναι θεμιτή. 

Όταν όμως κάποιος μιμείται άκριτα ή αρνητικά πρότυπα , τότε ελλοχεύουν κίνδυνοι 

τόσο για την ανθρώπινη προσωπικότητα όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Επομένως η 

αποτελεσματικότητα της μίμησης είναι αμφισβητήσιμη και η αναφορά του σε αυτή θα 

ανέτρεπε  όλη του τη θεωρία για το «διδακτόν» της αρετής  ή θα έστρεφε τη συζήτηση 

σε θέματα άσχετα ή με χαλαρή σχέση με το βασικό ζητούμενο για το διδακτό της 

αρετής. Τέλος η αναφορά στις τρεις μορφές αγωγής έμμεσα προβάλλει  την 

αναγκαιότητα  του καλού δασκάλου , δηλαδή του κατάλληλου και ικανού παιδαγωγού 

να αναλάβει  την αγωγή του νέου. Ένας τέτοιος δάσκαλος είναι ο Πρωταγόρας , από το 

λόγο του οποίου συνάγεται και η αξια του ως παιδαγωγού. Ειδικά ο μεθοδικός τρόπος , 

με τον οποίο πραγματεύεται  το θέμα του, η συναγωγή συμπερασμάτων από σειρά 

επιχειρημάτων και η ταξινόμηση προϋποθέσεων , επιχειρημάτων και παραδειγμάτων 

τον καθιστούν άξιο σμιλευτή  του παιδαγωγικού λόγου και τον σπουδαιότερο ίσως 

εκπρόσωπο του ελληνικού διαφωτισμού. 

3. Στο απόσπασμα του ευρωπαίου διαφωτιστή Μπεκκαρία διαφαίνεται η πρότασή του 

για την βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος της εποχής του, μέσω του σκοπού 
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της ποινής. Ο σωφρονισμός του θύτη και ο παραδειγματισμός των υπολοίπων 

προτείνονται και θεωρούνται απόψεις πρωτοποριακές. Ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός 

άντλησε τις ιδέες του από τους αρχαίους Έλληνες σοφιστές, για αυτό και το σοφιστικό 

κίνημα  θεωρείται  Ελληνικός διαφωτισμός.   

 Κατά την γνώμη του Πρωταγόρα, ο άνθρωπος ως έλλογο ον οφείλει να επιβάλει 

τιμωρίες για σωφρονισμό και παραδειγματισμό , απορρίπτοντας τα κίνητρα της 

ανταπόδοσης και της αντεκδίκησης. Η τιμωρία για τον Πρωταγόρα έχει χαρακτήρα  

παιδευτικό και όχι εκδικητικό  και κατασταλτικό. Στόχος της δεν είναι η θεραπεία ενός 

αδικήματος που ήδη έχει διαπραχθεί , γιατί αυτό αποτελεί μια συντελεσμένη πια 

πραγματικότητα , η οποία δεν μπορεί  να αλλάξει ( «οὐ γαρ ἄν το γε πραχθέν ἀγέννητον 

θείη») . Αντίθετα , αφορά την αποτροπή διάπραξης μιας άδικης πράξης στο μέλλον 

(τοῦ μέλλοντος χάριν»)  Πιο συγκεκριμένα ο στόχος της είναι διττός : 

 Ο σωφρονισμός  του παραβάτη ( ἵνα μη αὖθις ἀδικήση μήτε αὐτός οὗτος) , ώστε να 

μην διαπράξει ποτέ ξανά στο μέλλον αδίκημα και 

 Ο παραδειγματισμός  των υπόλοιπων ( μήτε ἄλλος  ὁ τοῦτον ἰδών κολασθέντα)   

Συμπερασματικά, η άποψη του Πρωταγόρα είναι ρηξικέλευθη, αν και δεν 

ανταποκρίνεται στην εποχή του και αποτελεί δική του πρωτοποριακή σύλληψη.  

 4.α-Σ, β-Λ, γ-Σ, δ-Σ, ε-Λ 

 5. α) 1-Δ, 2-Γ, 3-Β, 4-Α 

     β) Η αθάνατη δόξα είναι η ανταμοιβή των ηρώων. 

6.Στο πρωτότυπο απόσπασμα ο Πρωταγόρας με το πρώτο του συμπέρασμα 

επαναδιατυπώνει την αρχική του θέση , ότι η αρετή μπορεί να αποκτηθεί και να 

διδαχθεί. Εφόσον κάνει κάποιος χρήση της έλλογης τιμωρίας με στόχο να αποτρέψει 

την επανάληψη ενός αδικήματος στο μέλλον , αυτό σημαίνει πως πιστεύει ότι η αρετή  

μπορεί να διδαχθεί. Θεωρεί , δηλαδή, ότι με την επίδραση της ποινής , ενός εξωτερικού 

παράγοντα, ο άνθρωπος που αδίκησε  μπορεί  να αποβάλει την αδικία , να συνετιστεί , 

να βελτιωθεί και να στραφεί στην αρετή κάνοντάς τη σταδιακά κτήμα του. Αν υπήρχε 

η αντίληψη ότι η αρετή είναι έμφυτο χαρακτηριστικό , θα ήταν μάταιο να επιβάλλονται 

ποινές , αφού όλοι  θα γεννιόμαστε με ή χωρίς την αρετή , χωρίς όμως αυτό να μπορεί 

να μεταβληθεί .  

Στο μεταφρασμένο απόσπασμα ο Σωκράτης υποστηρίζει πως όταν γίνεται λόγος για 

θέματα που αφορούν τη διοίκηση της πόλης , δέχονται τη συμβουλή οποιουδήποτε 

πολίτη ανεξαρτήτως επαγγέλματος , οικονομικής κατάστασης ή καταγωγής , γιατί 

πιστεύουν πως όλοι έχουν πολιτική αρετή χωρίς να την έχουν διδαχθεί από πουθενά.  

Συμπεραίνει λοιπόν ότι  οι Αθηναίοι πιστεύουν ότι η πολιτική αρετή δεν είναι κάτι που 

διδάσκεται. Φαίνεται, πάντως, πως και οι δύο διανοητές δικαιώνουν τη στάση των 

Αθηναίων στην εκκλησία του δήμου. 

 Στην πραγματικότητα βέβαια  ο φιλόσοφος προσαρμόζει την επιχειρηματολογία του 

στις απαιτήσεις της περίστασης και προσποιείται ότι υποστηρίζει το μη διδακτό της 

πολιτικής αρετής , για να προκαλέσει φιλοσοφική αντιπαράθεση με τον Πρωταγόρα , 

ώστε να εμβαθύνει στην άποψη του συνομιλητή του , να την εξετάσει πολύπλευρα και 

να ελέγξει τις λογικές αντοχές της επιχειρηματολογίας του . Ο Σωκράτης και ο 
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Πρωταγόρας συμφωνούν πως η πολιτική αρετή διδάσκεται , διαφωνούν όμως και ως 

προς τον ορισμό της και ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας της. 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

i)Μετά την κάθοδο λοιπόν του Θησέα στον Άδη, όταν η Ελένη επανήλθε στη 

Λακεδαίμονα και ήταν πια σε ηλικία γάμου, όλοι οι τότε βασιλείς και δυνάστες είχαν 

την ίδια άποψη (τον ίδιο σκοπό) γι᾽ αυτήν. Ενώ δηλαδή μπορούσαν να πάρουν στις 

πόλεις τους τις πιο ξεχωριστές γυναίκες, αφού περιφρόνησαν τους γάμους στις 

πατρίδες τους,  ήρθαν  για να νυμφευθούν εκείνη.  

ii)Οι μνηστήρες της Ελένης συμφώνησαν με όρκο ότι θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλο, 

αν κάποιος επιχειρούσε να αρπάξει την Ελένη από εκείνον που  θα κατάφερνε να την 

κάνει νόμιμη σύζυγό του. Οι μνηστήρες είχαν αντιληφθεί πως όλοι θα διεκδικούσαν 

την Ελένη μέχρι το τέλος και πως κανείς δεν είχε σκοπό να υποχωρήσει. Συνεπώς, 

είχαν την ελπίδα ότι αυτή η συμφωνία τελικά θα ευνοούσε τον εαυτό τους. 

iii)ἐλπίδι, ἀνδρί, κοινῇ δόξῃ 

    ψεύδονται/ἐψεύδοντο, ἔχουσιν/εἶχον, διαμαρτάνει/διημάρτανε 

iv)α. Θησέως : ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική υποκειμενική στο 

κατάβασιν  

 αὐτῆς : υποκείμενο στις μετοχές ἐπανελθούσης και λαβούσης  (οι μετοχές είναι 

γενικές απόλυτες) 

λαβούσης : χρονική μετοχή (γενική απόλυτη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του 

χρόνου στο ἔσχον 

ἅπαντες: ομοιόπτωτος ονοματικός κατηγορηματικός προσδιορισμός στους όρους οἱ 

βασιλεύοντες και δυναστεύοντες 

 (οἱ) δυναστεύοντες : επιθετική ουσιαστικοποιημένη μετοχή, υποκείμενο στο ἔσχον  

 περί αὐτῆς : εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο ἔσχον 

 

β. ἐπανελθούσης : ἐπεί ἐπανῆλθε (αὐτή) 

 

 

 

 


