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 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Α1. Γιατί, στις άλλες ικανότητες, όπως ακριβώς εσύ λες, αν 

κάποιος ισχυριστεί ότι είναι ικανός ομιλητής, ή ικανός σε 
οποιαδήποτε άλλη τέχνη, στην οποία δεν είναι (ικανός), ή τον 
περιγελούν ή οργίζονται, και οι δικοί του πλησιάζοντάς (τον) 
τον συμβουλεύουν σαν να είναι τρελός. Στη δικαιοσύνη, όμως, 
και στην υπόλοιπη πολιτική αρετή, αν και γνωρίζουν (για) 
κάποιον ότι είναι άδικος, αν αυτός ο ίδιος λέει την αλήθεια εις 
βάρος του εαυτού του μπροστά σε πολλούς, αυτό το οποίο 
εκεί θεωρούσαν ότι είναι σωφροσύνη, δηλαδή να λέει την 
αλήθεια, (αυτό το ίδιο) εδώ (το θεωρούν) τρέλα και 
ισχυρίζονται ότι πρέπει όλοι να λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι 
(δίκαιοι) είτε δεν (είναι δίκαιοι), αλλιώς (λένε) ότι είναι τρελός 
αυτό που δεν προσποιείται [(ότι έχει) τη δικαιοσύνη]. Επειδή 
(κατά τη γνώμη τους) είναι απαραίτητο ο καθένας χωρίς 
εξαίρεση να συμμετέχει σε αυτή με τον ένα ή με τον άλλο 
τρόπο, αλλιώς (είναι αναγκαίο) να μη ζει ανάμεσα σε 
ανθρώπους. 

 

Β1. Στο σημείο αυτό ο Πρωταγόρας προλέγει την αναφορά μιας 
απόδειξης για την καθολικότητα της δικαιοσύνης και της 
υπόλοιπης πολιτικής αρετής. Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε 
μια παρατήρηση: Ο Πρωταγόρας μέχρι εδώ – με το μακροσκελή 
μύθο και με «τεκμήριο» που θ’ αναφέρει τώρα- προσπαθεί ν’ 
αποδείξει ότι όλοι οι άνθρωποι μετέχουν στη δικαιοσύνη και είναι 
κάτοχοι της πολιτικής αρετής. Ουσιαστικά δεν απαντά στην 
ένσταση του Σωκράτη για το διδακτό της αρετής. Ίσα ίσα, θα 
λέγαμε ότι την καθολικότητα της αρετής μάλλον την προέβαλε 
και ο Σωκράτης, όταν παρουσίασε ως λογική πράξη των 
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Αθηναίων το γεγονός ότι σε όλους επιτρέπουν να μιλούν στην 
Εκκλησία του δήμου για θέματα πολιτικά. 
Ο Πρωταγόρας αναφέρει το ίδιο παράδειγμα, για να οδηγηθεί, 
όμως, σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα. Ο Σωκράτης, δηλαδή, 
ανέφερε το παράδειγμα των Αθηναίων, για να αποδείξει ότι η 
αρετή δε διδάσκεται, αλλά ο οποιοσδήποτε -χωρίς διδασκαλία- 
μπορεί να εκφέρει άποψη για πολιτικά ζητήματα. Αντιθέτως, ο 
Πρωταγόρας αναφέρει το ίδιο παράδειγμα, για να αποδείξει ότι 
όλοι οι άνθρωποι μετέχουν στην πολιτική αρετή και κατ’ 
επέκταση και στα συστατικά της στοιχεία: τη δικαιοσύνη και 
την αιδώ. 

 

Β2. Ο Πρωταγόρας υποστηρίζει ότι αν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι 
ικανός σε μια τέχνη, στην οποία δεν είναι, όλοι τον 
κοροϊδεύουν και οι δικοί του τον συμβουλεύουν σαν να έχει 
χάσει τα λογικά του. Όταν, όμως, πρόκειται για την πολιτική 
αρετή, όλοι ισχυρίζονται ότι την κατέχουν, ακόμα και αν δεν 
είναι έτσι. Μάλιστα, θεωρούν τρελό όποιον υποστηρίζει ότι δεν 
είναι δίκαιος. Έτσι, ο Πρωταγόρας οδηγείται στο συμπέρασμα 
ότι η πολιτική αρετή και η δικαιοσύνη είναι κάτι στο οποίο 
πρέπει όλοι να συμμετέχουν. Υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι ούτε 
τιμωρούν ούτε μαλώνουν τους άλλους ανθρώπους για 
ατέλειες που έχουν αποκτήσει από τη φύση ή την τύχη. 
Αντιθέτως, οργίζονται , συμβουλεύουν και τιμωρούν, όταν 
πρόκειται για ιδιότητες που αποκτώνται με τη διδασκαλία και 
την εξάσκηση. Ο Πρωταγόρας προβάλλει ως λογική και όχι ως 
ηθική επιλήψιμη τη στάση των ανθρώπων, των οποίων το 
μέλημα είναι να φανούν δίκαιοι και όχι να είναι στην 
πραγματικότητα δίκαιοι. Τέλος, διακηρύσσει ότι η συμμετοχή 
στη δικαιοσύνη είναι απαραίτητο στοιχείο, για να θεωρείται 
κανείς άνθρωπος και να μπορεί να ζήσει σε οργανωμένο 
κοινωνικό σύνολο. Μια πόλη δεν μπορεί να υφίσταται αν τα 
μέλη της δεν έχουν μερίδιο στη δικαιοσύνη και στην πολιτική 
αρετή. 
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Β3. Ο Πρωταγόρας σ’ αυτό το σημείο κλείνει την αφήγηση του 

μύθου του. Καταλήγει στο να δικαιολογήσει τη στάση των 
Αθηναίων να επιτρέπουν σε όλους να μιλούν και να εκφέρουν 
την άποψή τους για θέματα πολιτικής, όταν κάτι τέτοιο δεν το 
επιτρέπουν οι συζητήσεις περί θεμάτων τεχνικής φύσεως. 
Εξήγησε στο Σωκράτη ότι η στάση των Αθηναίων είναι λογική, 
καθώς όλοι οι άνθρωποι έχουν λάβει τα συστατικά στοιχεία 
της πολιτικής τέχνης, την αιδώ και τη δίκη. Αν δεν τα έχουν 
αυτά τα εφόδια, δεν θα μπορούσαν και να υπάρχουν πόλεις.  
Απ’ την άλλη πλευρά, ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι η πολιτική 
αρετή δε διδάσκεται. Τονίζει ότι οι Αθηναίοι – σοφοί άνθρωποι 
– όταν συζητούν στην Εκκλησία του δήμου για ένα θέμα που 
απαιτεί συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις, επιτρέπουν μόνο σε 
ειδικούς να μιλήσουν. Έτσι, όταν μιλούν, για παράδειγμα, 
σχετικά με θέματα ναυπηγικής ή αρχιτεκτονικής, δεν 
επιτρέπουν σε κάποιον που δεν είναι ναυπηγός ή αρχιτέκτων 
να μιλήσει, ακόμη κι αν είναι πλούσιος ή από σπουδαία γενιά. 
Αντίθετα στις πολιτικές συζητήσεις επιτρέπουν σε όλους να 
μιλούν, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί τίποτε 
σχετικό, προφανώς γιατί θεωρούν ότι η πολιτική αρετή είναι 
κάτι που δε διδάσκεται, αλλά την κατέχουν όλοι. 

 
Β4. α) Σωστό,  β) Λάθος,  γ) Σωστό,  δ) Σωστό,  ε) Λάθος.  
 
Β5. α)  ἴωσιν = εισιτήριο 

δεῖ = ένδεια 
ἀνέχονται = έξη 
εἰδῶσιν= συνείδηση 

 β) -  Οι γονείς οφείλουν να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους με 
γνώμονα την αρετή και τη σωφροσύνη. 

- Είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχύεται τόσο ο προφορικός 
όσο και ο γραπτός λόγος των μαθητών μέσω της παιδείας. 

- Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σχετίζεται 
άρρηκτα με την όξυνση της κριτικής ικανότητας των ατόμων. 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Γ1. Γιατί όταν τυχόν ο λόγος στερηθεί και τη φήμη/υπόληψη του 

ρήτορα και την φωνή και τις μεταβολές/αλλαγές που γίνονται 
στις ρητορικές εκφωνήσεις/ομιλίες και ακόμη και την κατάλληλη 
περίσταση και την φροντίδα για την πρακτικότητα και δεν 
υπάρχει τίποτα που να βοηθά και να πείθει παράλληλα, αλλά 
από όλα ανεξαιρέτως όσα έχουν ειπωθεί (ο λόγος) ερημώνεται 
και απογυμνώνεται και (όταν τυχόν) λοιπόν τον διαβάζει 
κάποιος χωρίς πειθώ και χωρίς να φανερώνει καθόλου το 
ήθος/χαρακτήρα του (χωρίς να χρωματίζει την φωνή του), 
αλλά σαν να έκανε μια απαρίθμηση, εύλογα, νομίζω, δίνει την 
εντύπωση στους ακροατές ότι είναι ασήμαντος. Αυτά ακριβώς 
θα μπορούσαν βέβαια να βλάψουν πάρα πολύ και αυτόν (τον 
λόγο) που τώρα σας παρουσιάζω και να τον κάνουν να φαίνεται 
πιο ασήμαντος/χειρότερος. 

 

Γ2. α. ἀνάγνωθι 
ἀπαριθμοῖεν 
ἀκούσεσθαι 
μάλα 
φανῆτε 
 

β. τοῦ μέν προειρημένου ἃπαντος ἔρημοι γένωνται 
 
Γ3. α. τῶν μεταβολῶν → αντικείμενο του ρήματος στέρησης 

ἀποστερηθῇ. 
τῶν προειρημένων → επιθετική μετοχή που λαμβάνει ως 

υποκείμενο το άρθρο της (τῶν), 
γενική αντικειμενική στο ἔρημος ως 
ετερόπτωτος ονοματικός 
προσδιορισμός. 

γυμνός → κατηγορούμενο του εννοούμενου υποκειμένου ὁ 
λόγος μέσω του συνδετικού ρήματος γένηται. 
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εἰκότως → επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου μέσω 

του ρήματος δοκεῖ 
τοῖς ἀκούουσιν  → επιθετική μετοχή που λαμβάνει ως 

υποκείμενο το άρθρο της (τοῖς), δοτική 
προσωπική του κρίνοντος προσώπου 
μέσω του δοξαστικού ρήματος δοκεῖ. 

 
β.  Η αναφορική αντωνυμία «ἃπερ» βρίσκεται στην έναρξη 

περιόδου και οι δύο προτάσεις της περιόδου είναι όμοιες, 
καθώς συνδέονται παρατακτικά με το «καὶ». Με δεδομένο, 
λοιπόν, ότι δεν υπάρχει άλλη κύρια πρόταση στην περίοδο, 
η αναφορική αντωνυμία «ἃπερ» ισοδυναμεί με δεικτική 
«ταῦτα» και εισάγει κύρια πρόταση κρίσεως, που εκφέρεται 
με δυνητική ευκτική «ἂν βλάψειε». 
ἃπερ → υποκείμενο του ρήματος «ἂν βλάψειε»           

(αττική σύνταξη). 
τόν ἐπιδεικνύμενον → επιθετική μετοχή που λαμβάνει ως 

υποκείμενο το άρθρο της (τόν), 
αντικείμενο στο ρήμα «ἂν βλάψειε». 

φαίνεσθαι → τελικό απαρέμφατο, επιρρηματικός 
προσδιορισμός του αποτελέσματος στο ρήμα 
σκόπιμης ενέργειας «ποιήσειεν». 

φαυλότερον → κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο 
«τόν ἐπιδεικνύμενον» μέσω του 
απαρεμφάτου «φαίνεσθαι». 

 
 


