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Απαντήσεις Θεμάτων 

 

Α1. Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, όπως ακριβώς εσύ λες, αν 
κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι καλός αυλητής ή (ικανός) σε άλλη 
οποιαδήποτε τέχνη, στην οποία δεν είναι, ή γελούν σε βάρος του ή 
αγανακτούν, και οι συγγενής του πλησιάζοντας τον τον 
συμβουλεύουν με την ιδέα ότι είναι τρελός στη δικαιοσύνη όμως και 
στην άλλη πολιτική αρετή, αν και γνωρίζουν για κάποιον ότι είναι 
δίκαιος, αν αυτός ο ίδιος λέει την αλήθεια εναντίον του εαυτού του 
μπροστά σε πολλούς, το οποίο στην πρώτη περίπτωση θεωρούσαν 
ότι είναι σωφροσύνη, δηλαδή το να λέει την αλήθεια, στη δεύτερη 
περίπτωση (το θεωρούν) τρέλα, και ισχυρίζονται ότι όλοι πρέπει να 
λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι είτε όχι, διαφορετικά (λένε) ότι είναι 
τρελός αυτός που δεν προσποιείται ότι κατέχει [δικαιοσύνην] [τη 
δικαιοσύνη] με την ιδέα ότι είναι αναγκαίο πως ο καθένας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο να μετέχει σ’ αυτή, διαφορετικά να μην συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στους ανθρώπους. 

 

B2. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Πρωταγόρας όποιος δέχεται ότι 
δεν κατέχει την δικαιοσύνη και την άλλη πολιτική αρετή θεωρείται 
τρελός, «ἐν δὲ δικαιοσύνῃ…ἐνταῦθα μανίαν» .  

Κάθε άνθρωπος που θέλει να ανήκει σε μια πολιτικά οργανωμένη  
κοινωνία πρέπει να διέπεται από δικαιοσύνη και πολιτική αρετή, 
αφού κατά την άποψη του σοφιστή, ακόμα και κάποιος που είναι 
άδικος μπορεί να διακρίνει την δίκαιη από την άδικη πράξη. Αυτό 
σημαίνει ότι διαθέτει σημεία δικαιοσύνης, τα οποία ωστόσο δεν έχει 
καλλιεργήσει και γι’ αυτό προβαίνει σε άδικες πράξεις. Συνεπώς δεν 
θα πει αλήθεια ότι είναι άδικος. Επιπλέον είναι παραφροσύνη να 
παραδέχεται κάποιος δημόσια ότι είναι άδικος γιατί αφενός θα 
αμαυρώσει τη δημόσια εικόνα του και αφετέρου θα υποστεί ποινές. 
Επομένως κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα επιθυμούσε κάτι τέτοιο.  

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι σύμφωνα με 
όσα παραθέτει ο Πρωταγόρας, οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το 
εἶναι  αλλά για το φαίνεσθαι. Δηλαδή, δίνουν μεγαλύτερη σημασία 
στα κοινωνικά πρότυπα της εποχής και στο κοινώς αποδεκτό 
σύστημα αξιών παρά στην πραγματική τους εικόνα. Η δικαιοσύνη 



όμως πρέπει να είναι η μόνη επιλογή κατά τον σοφιστή και όλοι να 
συμβιβάζονται με την κοινή αντίληψη περί δικαίου ώστε να ζουν 
σύμφωνα με το πρότυπο του ενάρετου πολίτη. 

Συνεπώς, η κοινωνική ηθική και το συμβατό αίσθημα δικαίου αφορά 
(και πρέπει να αφορά) όλους τους ανθρώπους, διαφορετικά θέτουν 
τον εαυτό τους έξω από την κοινωνία και υφίσταται τις αντίστοιχες 
συνέπειες. 

 

Β4.  

α) Σ 

β) Λ   

γ) Σ 

δ) Σ 

ε) Λ 

 

Β5.  

α) ἴωσιν- εισιτήριο 

    δεῖ- ένδεια 

    ἀνέχονται- έλξη 

    εἰδῶσιν- συνείδηση 

 

Γ1. 

 Όταν, λοιπόν, ο ρητορικός λόγος στερηθεί και τη γνώμη του ρήτορα 
(την προσωπικότητα του, την αίγλη του) και την φωνή (του) και τις 
αλλαγές που συντελούνται στους ρητορικούς λόγους, ακόμα και τις 
(παρούσες) περιστάσεις (την επικαιρότητα) και τη φροντίδα για 
πρακτική εφαρμογή και (όταν) δεν υπάρχει τίποτε που να 
συνεπικουρεί ή να υποστηρίζει (τον λόγο) άλλα (όταν) μένει έρημος 
και γυμνός από όλα ανεξαιρέτως αυτά που έχουν ειπωθεί 
προηγουμένως και ακόμη (όταν) κάποιος διαβάζει αυτόν (τον λόγο) 
χωρίς πειστικότητα και χωρίς να αποδίδει κανένα ήθος (χωρίς να τον 



χρωματίζει) αλλά σαν να κάνει απαρίθμηση (απλή παρουσίαση), 
δικαιολογημένα νομίζω, φαίνεται σ’ αυτούς που τον ακούνε (στους 
ακροατές) ότι είναι ασήμαντος. Αυτά, βέβαια, και αυτόν τον λόγο 
που τώρα παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να τον 
βλάψουν και να τον κάνουν (να συντελέσουν ώστε) να φαίνεται πιο 
ασήμαντος. 

 

Γ2. 

α) ἀναγιγνώσκῃ: ἀνάγνωθι  

   ἀπαριθμῶν: ἀπαριθμοῖεν 

    τοῖς ἀκούουσιν: ἀκούσεσθαι 

    μάλιστ΄: μάλα 

  φαίνεσθαι: φανῆτε 

 

 

β) τοῦ μὲν προειρημένου ἅπαντος ἔρημοι γένωνται. 

 

 

Γ3. 

α) τῶν μεταβολῶν: αντικείμενο του ρήματος ἀποστερηθῇ 

τῶν προειρημένων: επιθετική μετοχή ως ετερόπτωτος 
ονοματικός προσδιορισμός στο ἔρημος σε θέση γενικής 
αντικειμενικής  

γυμνός: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος 
«λόγος» μέσω του συνδετικού ρήματος γένηται  

εἰκότως: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα 
δοκεῖ   

τοῖς ἀκούουσιν: επιθετική μετοχή ως δοτική προσωπική του 
κρίνοντος προσώπου στο ρήμα δοκεῖ 

 



β) Καθώς η πρόταση εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία «ἅπερ» 
και το αναφορικό βρίσκεται στην αρχή της περιόδου, δεδομένου του 
γεγονότος ότι δεν έχουμε άλλη κύρια πρόταση στην περίοδο, 
θεωρείται ανεξάρτητη. Η αναφορική αντωνυμία «ἅπερ» έχει δεικτική 
σημασία και αναφέρεται στα προηγούμενα. Επομένως η πρόταση 
είναι καταφατική, επαυξημένη κύρια πρόταση κρίσεως. 

 
ἅπερ: υποκείμενο του ρήματος «ἂν βλάψειε»  
 
 
τὸν [...] ἐπιδεικνύμενον: επιθετική μετοχή ως αντικείμενο του ρήματος 
«ἂν βλάψειε» 
 
 
φαυλότερον: κατηγορούμενο στην λέξη «τὸν [...] ἐπιδεικνύμενον 
(λόγον)» που αποτελεί το υποκείμενο του απαρεμφάτου 
«φαίνεσθαι» λόγω του συνδετικού ρήματος «φαίνομαι».  
 
 
φαίνεσθαι: απαρέμφατο του αποτελέσματος ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός που δηλώνει αποτέλεσμα στο ρήμα «ποιήσειεν».  
 
 

 
 
  
 
 


