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Α. Μετάφραση 

Γιατί κανένας δεν τιμωρεί αυτούς που αδικούν έχοντας αυτό στο νου του και 

εξαιτίας αυτού, επειδή δηλαδή διέπραξε ένα αδίκημα, εκτός αν κάποιος εκδι-

κείται ασυλλόγιστα, όπως ακριβώς ένα θηρίο˙ όποιος όμως επιχειρεί να τι-

μωρεί με σύνεση δεν παίρνει εκδίκηση για το αδίκημα που έχει ήδη διαπρα-

χθεί –γιατί δεν μπορεί βέβαια να κάνει αυτό που έγινε να μην έχει γίνει– αλ-

λά για χάρη του μέλλοντος, δηλαδή για να μην αδικήσει πάλι ούτε αυτός ο 

ίδιος ούτε άλλος που είδε ότι αυτός τιμωρήθηκε. Και εφόσον σκέφτεται με 

αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι είναι δυνατό να διδαχτεί η αρετή˙ επομένως τι-

μωρεί για να αποτραπεί στο μέλλον επανάληψη της αδικίας. Αυτή λοιπόν τη 

γνώμη έχουν όλοι, όσοι ακριβώς επιβάλλουν τιμωρίες και στην ιδιωτική και 

στη δημόσια ζωή. Και τιμωρούν για εκδίκηση και για σωφρονισμό όποιους 

τυχόν νομίζουν ότι αδικούν και οι άλλοι άνθρωποι και προπαντός οι Αθηναί-

οι, οι συμπολίτες σου˙ συνεπώς, σύμφωνα μ’ αυτό τον συλλογισμό και οι Α-

θηναίοι είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι η αρετή μπορεί να αποκτηθεί 

και να διδαχτεί. 

Β.1. 

  Ο Πρωταγόρας στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι η αρετή διδάσκεται 

αναφέρεται στο σκοπό της επιβολής της τιμωρίας. Τονίζει την ύπραξη δύο 

ειδών τιμωρίας: της άλογης και της έλλογης. Η άλογη μορφή τιμωρίας απο-

βλέπει στο παρελθόν, έχει σκοπό την εκδίκηση και χαρακτηρίζει τα ζώα που 

δεν διαθέτουν λογική. Η έλλογη τιμωρία («μετά λόγου») είναι αυτή που α-

ναφέρεται στο μέλλον και αποβλέπει όχι στο να διορθώσει αυτό που έγινε, 

αλλά στο να σωφρονιστεί αυτός που αδίκησε («ἵνα μὴ αὔθις ἀδικήσῃ»), να 

συνειδητοποιήσει το λάθος του και να μην το επαναλάβει, αλλά και για να 

παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι, οι οποίοι θα δουν πως αυτός που αδίκησε 

τιμωρήθηκε, ώστε΄να μη θελήσουν και οι ίδιοι να αδικήσουν («μήτε ἄλλος ὃ 

τοῦτον ἱδὼν κολασθὲντα»).  

  Η λογική, λοιπόν, επιβολή της τιμωρίας, αφού αποβλέπει στο σωφρονισμό 

και στον παραδειγματισμό, συμβάλλει στην εδραίωση της δικαιοσύνης. Οι 

πολίτες αναγνωρίζουν τα όρια τους, γίνονται διακριτοί οι ρόλοι τους, σέβο-

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ



 

 

νται τα δικαιώματα των συμπολιτών τους, αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις 

τους και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εξασφάλιση της κοινωνικής αρ-

μονίας και της ομαλής πολιτικής ζωή. Σφυρηλατείται η ενότητα και η ομό-

νοια μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να μην συγκρούονται, με αποτέλεσμα να 

προλαμβάνεται ή και να καταστέλλεται η αδικία. Περιορίζονται οι βίαιες ε-

νέργειες, οι ενστικτώδεις τάσεις χαλιναγωγούνται και αποτρέπονται οι αυ-

θαιρεσίες 

 

 

Β.2. 

  Στην ενότητα αυτή ο Πρωταγόρας προσπαθεί να αποδείξει ότι η 

πολιτική αρετή μπορεί να διδαχθεί, χρησιμοποιώντας ένα επιχείρημα 

που αφορά την ποινή και το σκοπό που αυτή έχει. Συγκεκριμένα: Ανα-

φέρει ότι οι άνθρωποι τιμωρούν κάποιον που έχει κάνει ένα αδίκημα 

σύμφωνα με τη λογική, δηλαδή τη σκέψη («μετὰ λόγου») όχι για να 

αναστρέψουν την αδικία, αφού αυτή έχει γίνει και δεν μπορεί ν' αλ-

λάξει («οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἄγενητον θείη»), αλλά για να συμ-

μορφωθεί ο δράστης («ἵνα μὴ αὔθις ἀδικήσῃ») και για να   παραδειγ-

ματιστούν οι άλλοι («μήτε ἄλλος ὃ τοῦτον ἱδὼν κολασθὲντα»), ώστε να 

μην επαναληφθεί στο μέλλον η παρανομία. 

     Επομένως η ποινή έχει χαρακτήρα αποτρεπτικό και παιδαγωγικό.  

Σύμφωνα με αυτή τη λογική τιμωρούν και οι Αθηναίοι. 

   Άρα, αφού η ποινή μπορεί να διαπαιδαγωγήσει και να παραδειγμα-

τίσει, σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να αποφύγει συνειδητά την αδικία 

και αυτό προκύπτει από το ότι η αρετή διδάσκεται και αποκτιέται μέ-

σα από μια προσπάθεια. Διαφορετικά δε θα είχαν κανένα λόγο να τι-

μωρούν αυτούς που αδικούν. 

 

Β.3. 

Στη φράση που δίνεται από το πρωτότυπο ο Πρωταγόρας διατυπώνει την 

άποψη πως στην εποχή του οι άνθρωποι επιβάλλουν τιμωρίες με σκοπό το 

σωφρονισμό και τον παραδειγματισμό. Με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι α-

ποφεύγουν συνειδητά την αδικία και αποκτούν την πολιτική αρετή. Αξίζει να 

τονιστεί ότι η συμπεριφορά αυτή εφαρμόζεται τόσο στην ιδωτική όσο και στη 

δημόσια ζωή. Με το «ἰδία» συγκεκρικμένα, αναφέρεται στον ιδιωτικό χώρο 

δράσης του ατόμου, όπως είναι η οικογένεια, η εργασία, το σχολείο κ.α., ενώ 

με το «δημοσία» στο δημόσιο χώρο, όπως η Βουλή, η Ηλιαία, η εκκλησία του 

δήμου κ.α. 

Στο μεταφρασμένο κείμενο ο Πρωταγόρας ισχυρίζεται ότι το αντικείμενο της 

διδασκαλίας του είναι η «εὐβουλία», δηλαδή η σωστή σκέψη και λήψη απο-



 

 

φάσεων για θέματα που αφορούν την ιδιωτική ζωή («τὰ οἰκεῖα») και για θέ-

ματα που αφορούν τη δημόσια ζωή. Με τα πρώτα ο μαθητής θα γίνει ικανό-

τερος στη διευθέτηση και οργάνωση των υποθέσεων του οίκου του.Με τα θέ-

ματα που αφορούν τη δημόσια ζωή ο μαθητής θα γίνει ικανός στο να πράττει 

και να μιλά για πολιτικά θέματα. Η ερώτηση του Σωκράτη και η διευκρίνιση 

που ζητά οδηγεί τον Πρωταγόρα να παραδεχτεί ότι η ευβουλία είναι στη 

πραγματικότητα η ίδια η πολιτική αρετή που κάνει τους άνδρες αγθούς πο-

λίτες. 

  Και στα δύο αποσπάσματα τονίζεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει 

η πολιτική αρετή και η άρρηκτη σύνδεσή της εξίσου με τη δημόσια και την 

ιδιωτική ζωή. Η απάντηση του Πρωταγόρα ανταποκρίνεται πλήρως στις α-

παιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής, δεδομένου ότι εκείνος που υποβάλλε-

ται σε δοκιμασία προκειμένου να αποκτήσει την ικανότητα να διοικεί σωστά 

το σπίτι του (οἶκος), που κατά τον Αριστοτέλη είναι η πρώτη κοινωνική ομά-

δα, αυτός ο ίδιος, με την πείρα που του προσκόμισε η τριβή στον ιδιωτικό το-

μέα, δε θα διστάσει, βάζοντας το γενικό συμφέρον πάνω από το ατομικό, να 

αναλάβει και τη διακυβέρνηση της πόλης. Η πόλις δεν ακυρώνει τον οίκο, 

αλλά τον προϋποθέτει και συγχρόνως τον υπερβαίνει με σχέση εσωτερικής 

αμοιβαιότητας, όπως ακριβώς το δημόσιο συμφέρον δεν καταργεί το ατομικό, 

αλλά βρίσκονται σε μια σχέση αλληλοτροφοδότησης. 

 

Β.4. 

«Η μέθοδος του σχολιασμού των ποιητικών κειμένων είναι η τρίτη μέθοδος 

(οι άλλες είναι ο μύθος και η διάλεξη) που θα ακολουθήσει ο Πρωταγόρας 

στη συζήτησή του με τον Σωκράτη …… ικανή να οδηγήσει στην αλήθεια», 

βλπ. σχολικό βιβλίο σελ. 57. 

 

Β.5. 

απόκτημα → κτητῆς 

ανόητος → νουθετεῖ 

ηγέτης → ἡγοῦνται 

παράδοξος → δόξαν 

εικασία → εἰκότως 
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Μετάφραση 

 

Στο μεταξύ η άλλη γυναίκα, αφού πλησίασε, είπε: «Και εγώ έχω έρθει σε σέ-

να, Ηρακλή, επειδή γνωρίζω τους γονείς σου και έχω μάθει καλά τη φύση 

σου και την ανατροφή σου. Με αυτά ελπίζω, αν πάρεις τον δρόμο που οδηγεί 

σε μένα, μπορείς να γίνεις καλός δημιουργός όμορφων και σπουδαίων έργων 

και εγώ θα φανώ ακόμη πιο έντιμη και θα διακριθώ περισσότερο από τις κα-

λές σου πράξεις. Δε θα σε εξαπατήσω με προλόγους για ηδονές, αλλά θα 

σου διηγηθώ με ακρίβεια τα γεγονότα, όπως τα όρισαν οι θεοί. Οι θεοί δηλα-

δή δεν έδωσαν στους ανθρώπους τίποτε από τα καλά και σπουδαία χωρίς 

κόπο και φροντίδα.  

 

Γ.2.  

προσελθοῦσα → πρόσελθε 

σὲ → ὑμῖν 

εἰδυῖα → οἵδε 

τῶν καλῶν → τὰ καλλίονα / καλλίω 

ὧν → αἷς 

ἐλπίζω ἐ→ ἐλπιοῖ 

τρόπαιο → τραπῆναι 

ἐργάτην → ἐργάτα 

διαπρεπεστέραν → διαπρεπῆ 

φανῆναι → φανείσης 

 

Γ.3.α. 

προσελθοῦσα: χρονκή μετοχή, συνημμένη στο υποκείμεο «γυνή» του ρήμα-

τος «εἶπε». Ως μετοχή αορίστου δηλώνει το προτερόχροο στο παρελθόν 

εἰδυῖα: αιτιολογική εμτοχή, συνημμενη στο υποκείμενο «ἐγὼ» του ρήματος 

«ἥκω» 

καταμαθοῦσα: αιτιολογική εμτοχή, συνημμενη στο υποκείμενο «ἐγὼ» του 

ρήματος «ἥκω» 

τῶν ὄντων: επιθετική μετοχή, γενική διαιρετική από το «οὐδὲν» 

 

Γ.3.β. 

τὴν σὴν: επιθετικός προσδιορισμός στο «φύσιν» 

τῶν καλῶν: γενική αντικεμενική στο «ἐργάτην» 



 

 

γενέσθαι: αντικείμενο στο ρήμα «ἐλπίζω», ειδικό απαρέμφατο (ετεροπρο-

σωπία) 

ἐντιμοτέραν: κατηγορούμενο στο «ἐμὲ» μέσω του «φανῆναι» 

 

 

 

 
 

 


