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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

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 τὶ ποτε δύναται, αὐτὸ σὲ διδάξει 

ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστόν 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 τὸ γε πραχθὲν ἀγέννητον θείη -  ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα 

μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν 

κολασθέντα. Καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτήν 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 οἲωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα 

Ἀθηναῖοι οἱ σοί πολῖται∙ ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι 

τῶν ἡγουμένων παρασκευαστόν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. Ὡς μὲν οὖν 

εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοί πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόμου 

συμβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστόν 

ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι 

φαίνεται. 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Α1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Εἰ γὰρ ἐθέλεις… τὴν δόξαν πάντες 

ἔχουσιν». 
Μονάδες 10 

 
 
Β1. Να παρουσιάσετε και να αξιολογήσετε το συλλογισμό του Πρωταγόρα για το 
διδακτό της αρετής από το απόσπασμα που σας δόθηκε. 

Μονάδες15 



Β2.α. Στο απόσπασμα που σας δόθηκε παραπάνω γίνεται αναφορά στην έλλογη 
τιμωρία («μετά λόγου») χωρίς όμως να προσδιορίζεται σαφέστερα. Ποιες είναι οι 
ποινές και πώς κλιμακώνονται, όπως φαίνεται στο παρακάτω μεταφρασμένο 
απόσπασμα του Πρωταγόρα; 
 
 «Ενώ όμως είναι το πράγμα αυτό διδακτό, αφού είναι κάτι που μπορεί να 
φροντίσει και να καλλιεργήσει κανείς, αυτοί διδάσκουν στους γιους τους τα άλλα, 
των οποίων η άγνοια δεν πρόκειται να επιφέρει ως ποινή τον θάνατο, αυτό όμως, την 
αρετή, που εάν τα αγόρια δεν την μάθουν και δεν τη φροντίσουν, μπορεί να υποστούν 
ως ποινή και τον θάνατο και την εξορία και τη δήμευση της περιουσίας εκτός από τη 

θανάτωση και, με μια λέξη, τη συνολική καταστροφή του οἲκου τους, αυτή δεν τη 
διδάσκουν και δεν τη φροντίζουν με κάθε δυνατή επιμέλεια! Μπορούμε να 
πιστέψουμε κάτι τέτοιο, Σωκράτη;». 

Μονάδες 7,5 
 
 
Β2.β. Στο απόσπασμα από το πρωτότυπο γίνεται από το σοφιστή ιδιαίτερη αναφορά 
στους Αθηναίους. Ποιοι λόγοι, κατά τη γνώμη σας, υπαγορεύουν μια τέτοια 
αναφορά; 

Μονάδες 7,5 
 
 
Β3. Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο που ακολούθησε ο Σωκράτης, για να αναζητήσει 
ακριβώς την απόλυτη ουσία των ηθικών εννοιών; 

Μονάδες 10 
 
 

Β4.α. Ἡγοῦμαι: Από το ρήμα αυτό και τις παραγωγικές καταλήξεις που σας 
δίνονται παρακάτω, να σχηματίσετε από ένα παρασύνθετο ουσιαστικό. Στη συνέχεια 
να χρησιμοποιήσετε τα παρασύνθετα που θα προκύψουν σε ισάριθμα ονοματικά 
σύνολα στη νέα ελληνική. 
Παραγωγικές καταλήξεις: -τής 
    -μα 
    -ση 

Μονάδες 3 
 
 

Β4.β. Ποια η διαφορά σημασίας των ρημάτων «τιμωροῦμαι και «κολάζω»; Από το 
δεύτερο ρήμα να γράψετε τα παράγωγα ονόματα που ανταποκρίνονται στους 
ορισμούς: α) χώρος τιμωρίας με βασανιστήρια, β) αυτός που πρέπει / αξίζει να 
τιμωρηθεί 

Μονάδες 4 
 
 
Β4.γ. Να γράψετε στην αρχαία Ελληνική από ένα συνώνυμο ή αντώνυμο των 

παρακάτω λέξεων ή φράσεων: δῆλον, ἐπιμελείας, ἐθέλεις, ἡγοῦνται, μετὰ 

λόγου, πάντες. 
Μονάδες 3 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1. 
 
Αν πράγματι θέλεις, Σωκράτη, να εννοήσεις τι τάχα σημαίνει το να τιμωρεί κανείς 
αυτούς που αδικούν, αυτό το ίδιο θα σε διδάξει, ότι οι άνθρωποι τουλάχιστο νομίζουν 
πως η αρετή είναι πράγμα που μπορεί να αποκτηθεί. Γιατί κανείς δεν τιμωρεί όσους 
αδικούν έχοντας το νου του σ’ αυτό και εξαιτίας αυτού, δηλαδή ότι διέπραξε ένα 
αδίκημα (=αδίκησε), εκτός αν κάποιος τιμωρεί ασυλλόγιστα, όπως ακριβώς ένα 
θηρίο∙ και αυτός που επιχειρεί να τιμωρεί με λογική (=με σκέψη) δεν τιμωρεί για το 
αδίκημα που έχει γίνει στο παρελθόν – γιατί δεν μπορεί να κάνει αυτό που έγινε να 
μην έχει γίνει – αλλά για το μέλλον, για να μην αδικήσει πάλι ούτε αυτός ο ίδιος ούτε 
άλλος που είδε ότι αυτός τιμωρήθηκε∙ και επειδή έχει τέτοια σκέψη πιστεύει ότι η 
αρετή είναι δυνατό να διδαχτεί∙ οπωσδήποτε τιμωρεί για να μην επαναληφθεί στο 
μέλλον (η διάπραξη της αδικίας). Αυτή λοιπόν τη γνώμη έχουν όλοι. 
 
 
Β1. 
 
Στο απόσπασμα ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί τη σκοπιμότητα της ποινής, για να 
αποδείξει το διδακτό της αρετής. Συγκεκριμένα: 
α) Απορρίπτοντας τον κατασταλτικό και εκδικητικό χαρακτήρα της ποινής, αναφέρει 
ότι η έλλογη τιμωρία επιβάλλεται για αποτροπή του αδικήματος… 
β) Με την τιμωρία επιτυγχάνεται ο σωφρονισμός του αδικούντος και ο 
παραδειγματισμός των άλλων (σωφρονιστικός / παιδευτικός + παραδειγματικός 
χαρακτήρας της ποινής). Οι Αθηναίοι, κατά τον Πρωταγόρα, πιστεύουν πως μπορεί 
να επιτευχθεί βελτίωση ⇒ να αποκτηθεί η αρετή μέσω της διδασκαλίας, αφού 
αντιμετωπίζουν την ποινή ως μέσο παιδαγωγικού σωφρονισμού… 
γ) Άρα η αρετή είναι διδακτή… 
 
Αξιολόγηση: Ο συλλογισμός δεν είναι πειστικός, αφού ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί 

το σόφισμα που ονομάζεται  «λῆψις τοῦ ζητουμένου» = η ίδια θέση που πρέπει να 
αποδειχθεί, χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και ως αποδεικτικό επιχείρημα, ως 
δεδομένο. Επίσης ο σοφιστής προβαίνει σε μια απαράδεκτη γενίκευση: Η τόσο 
προοδευτική άποψή του για το σκοπό και το χαρακτήρα της ποινής παρουσιάζεται ως 
κοινή θέση των Αθηναίων της εποχής∙ αυτό όμως δεν ισχύει, αφού τότε στην Αθήνα 
(αλλά και γενικότερα) η ποινή είχε εκδικητικό – κατασταλτικό χαρακτήρα. Σε τέτοιες 
προοδευτικές και ρηξικέλευθες απόψεις έφθασε η ευρωπαϊκή σκέψη κατά τη 
διάρκεια του ευρωπαϊκού διαφωτισμού με τον Τσεζάρε Μπεκαρία… 
 
 
Β2.α. 
 
Οι ποινές είναι: θάνατος, εξορία, δήμευση περιουσίας, συνολική καταστροφή του 
οίκου. 
Αναφέρονται σε ανιούσα κλίμακα. Η συνολική καταστροφή του οίκου θεωρείται η 
πιο βαριά ποινή… 

Βέβαια οι ποινές αυτές αφορούν τους «ἀνιάτους»… 
 



Β2.β. 
 
Η ιδιαίτερη αναφορά του σοφιστή στους Αθηναίους υπαγορεύεται από τους εξής 
λόγους: 
α) Ο Αβδηρίτης Πρωταγόρας βρίσκεται στην Αθήνα → χρησιμοποιεί στα 
επιχειρήματά του τη συμπεριφορά των Αθηναίων που φυσικά είναι γνωστή στο 
ακροατήριό του. 
β) Ο συνομιλητής του, ο Σωκράτης, είχε χρησιμοποιήσει αρχικά τη συμπεριφορά των 
Αθηναίων, για να αποδείξει ότι η αρετή δε διδάσκεται. Θέλει, λοιπόν, ο σοφιστής να 
αποδείξει το διδακτό της αρετής, βασιζόμενος όμως στο παράδειγμα του Σωκράτη 
ιδωμένο από άλλη οπτική. 
γ) Ο Σωκράτης εξάλλου είχε χαρακτηρίσει σοφούς του Αθηναίους. Αν ο σοφιστής 
στηρίξει τα επιχειρήματά του στις απόψεις των σοφών Αθηναίων, δύσκολα θα 
αμφισβητηθεί (αφού θα έχει επαινέσει και κολακεύσει το ακροατήριό του 
κερδίζοντας και την εύνοιά του). 
 
 
Β3. 
 
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 36 – 37: «Όπως λέει… ορθής διακυβέρνησης και της 
δεσποτείας». 
 
 
Β4.α. 
 
-τής: αφηγητής → γλαφυρός αφηγητής 
-μα: διήγημα → ιστορικό διήγημα 
-ση: εξήγηση → εξήγηση του θέματος 
 
Β4.β. 
 
Για τη διαφορά σημασίας βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 86 → κολάζει. 
Ορισμοί: κολαστήριο, κολάσιμος. 
 
Β4.γ. 
 

δῆλον: συνώνυμο φανερόν, αντώνυμο ἄδηλον 

ἐπιμελείας: αντώνυμο ἀμελείας 

ἐθέλεις: συνώνυμο βούλει 

ἡγοῦνται: συνώνυμο οἲονται 

μετὰ λόγου: αντώνυμο παρὰ λόγον 

πάντες: αντώνυμο οὐδεὶς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις δόθηκαν βασικοί άξονες ανάπτυξης. 
 
 

Επιμέλεια θεμάτων 
ΤΣΙΒΙΛΗ ΕΥΚΛΕΙΑ 


