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Απανηήζεις   ζηα Αρταία Ελληνικά  Προζαναηολιζμού   2017 
Α1 Δειαδή ζηηο άιιεο ηθαλφηεηεο , φπσο αθξηβψο εζχ ιεο, αλ θάπνηνο ππνζηεξίδεη φηη είλαη ηθαλφο 

απιεηήο ή ηθαλφο ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηέρλε, ζηελ νπνία δελ είλαη, ή ηνλ θνξντδεχνπλ ή εμνξγίδνληαη 

καδί ηνπ θαη νη ζπγγελείο ηνπ ηνλ  πιεζηάδνπλ, ζπκβνπιεχνληαο ηνλ ζαλ λα ήηαλ ηξειφο. Σηε δηθαηνζχλε 

φκσο θαη ζηελ άιιε πνιηηηθή αξεηή θαη αλ αθφκε γλσξίδνπλ γηα θάπνηνλ φηη είλαη άδηθνο, εάλ απηφο ν 

ίδηνο ιέεη ηελ αιήζεηα ζε βάξνο ηνπ κπξνζηά ζε πνιινχο, πξάγκα ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε κε ηηο ηέρλεο 

ην ζεσξνχζαλ φηη είλαη ζσθξνζχλε, ην λα ιέεη δειαδή ηελ αιήζεηα, ζε απηήλ ηελ  πεξίπησζε (ην 

ζεσξνχλ) ηξέια θαη ηζρπξίδνληαη φηη πξέπεη φινη λα ιέλε φηη είλαη δίθαηνη, είηε είλαη είηε φρη, δηαθνξεηηθά 

ιέλε πσο είλαη ηξειφο φπνηνο δελ παξηζηάλεη ηνλ δίθαην, γηαηί θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη απαξαίηεην ν 

θαζέλαο λα έρεη κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιινλ ηξφπν κεξίδην ζε απηήλ, δηαθνξεηηθά λα κελ ζπγθαηαιέγεηαη 

αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. 

 

Β1.  
Ο Πξσηαγφξαο θέξλεη κηα επηπιένλ εκπεηξηθή απφδεημε κε παξαδείγκαηα ηνπ θαζεκεξηλνχ εκπεηξηθνχ 

βίνπ, γηα λα πείζεη ην Σσθξάηε φηη φινη νη άλζξσπνη αλεμαηξέησο  έρνπλ ζπκκεηνρή ζηε δηθαηνζχλε θαη 

ζηελ άιιε πνιηηηθή αξεηή. Τν πξψην αθνξά απηφλ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη θαιφο απιεηήο -ελψ δελ 

είλαη- ζέινληαο λα αλαθεξζεί ζε απηφλ πνπ έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ,  θαη ην δεχηεξν αθνξά  ηνλ 

άδηθν πνπ νκνινγεί φηη είλαη άδηθνο, κεηαθέξνληαο ην παξάδεηγκα απφ ηελ εκπεηξία ηεο πνιηηηθήο ζηελ 

εκπεηξία ηεο θνηλσλίαο.  Τν ηεθκήξην ηνπ δηαγξακκαηηθά: 

Α. Σηις ηέτνες:  έζησ φηη θάπνηνο δελ είλαη θαιφο απιεηήο  

-αλ πεη ην αληίζεην είλαη ηξειφο 

-αλ ην νκνινγήζεη είλαη κπαισκέλνο 

Β. Σηην αρεηή : έζησ φηη θάπνηνο δελ  είλαη δίθαηνο 

- αλ πεη ην αληίζεην είλαη κπαισκέλνο 

-αλ πεη ηελ αιήζεηα είλαη ηξειφο 

Κη επηπιένλ: 

-αλ παξηζηάλεη ηνλ δίθαην είλαη κπαισκέλνο 

-αλ δελ  παξηζηάλεη ηνλ δίθαην είλαη ηξειφο 

Η απνδεηθηέα ζέζε ηνπ φηη « ἡγνῦληαη πάληεο ἄλζξσπνη πάληα ἄλδξα κεηέρεηλ δηθαηνζύλεο ηε θαὶ ηῆο 

ἄιιεο πνιηηηθῆο ἀξεηῆο»  ζηεξίδεηαη ζε δχν αηηηνινγήζεηο: 

Επεηδή φινη πξέπεη λα ιέλε φηη είλαη δίθαηνη είηε είλαη είηε φρη θη επεηδή είλαη αλαγθαίν λα έρεη ν θαζέλαο 

κεξίδην ζηελ πνιηηηθή αξεηή.   

 

Β2.   Ο Πξσηαγφξαο  παξνπζηάδεη ηνπο Αζελαίνπο λα ριεπάδνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ κε ηδηαίηεξε 

νξγή θάζε άλζξσπν πνπ δηαηείλεηαη επηδεμηφηεηα ζε θάπνηνλ ηερληθφ ηνκέα , ζηνλ νπνίν απνδεηθλχεηαη 
ηειηθά αλίθαλνο. Μάιηζηα θηάλεη ζην ζεκείν ηεο ππεξβνιήο λα παξνπζηάδεη ηνπο ζπγγελείο ηνπ 

λα ηνλ ζεσξνχλ ηξειφ. Σηε ζπλέρεηα ν Πξσηαγφξαο, πεξηγξάθνληαο κε ξεαιηζκφ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη Αζελαίνη ζεσξνχλ όηι ηο να ομολογεί κάποιος όηι 

είναι άδικος δημόζια, ηο να παραδέτεηαι δηλαδή  ηην αλήθεια (όηι είναι άδικος) θεωρείηαι 

παραθροζύνη, επειδή ασηό αμασρώνει ηην κοινωνική ηοσ εικόνα και επειδή ενδέτεηαι να ηοσ 

δημιοσργήζει προβλήμαηα με ηη δικαιοζύνη, αθού θεωρείηαι επικίνδσνος για ηο κοινωνικό ζύνολο 

και η παροσζία ηοσ ζηην πόλη σπονομεύει ηην κοινωνική ζσνοτή. Σηε θξάζε είηε είλαη είηε φρη 

(δίθαηνη ) ππνδειψλεηαη φηη ππάξρνπλ θαη άδηθνη, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο 

αξεηήο , γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ηφζνο ιφγνο θαη ε νπνία απνδεηθλχεηαη ζε απηφ ην ηεθκήξην, απηή 

βέβαηα ε αληίθαζε αίξεηαη , αλ ζεσξήζνπκε φηη ε νκνινγία εμεηάδεηαη απφ ηελ πιεπξά  ηεο γλψκεο ηνπ 

θφζκνπ θη  κε βάζε ηελ εζηθή δενληνινγία ή ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, αιιά κε βάζε ην 

ζπκθέξνλ θαη ηελ εηθφλα πνπ νη άλζξσπνη ζέινπλ λα πξνβάιινπλ  (ην θαίλεζζαη). 
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Β3 

         Τειεηψλεη ν κχζνο θαη αθνινπζεί ζην επηκχζην ν ζπιινγηζκφο ηνπ Πξσηαγφξα γηα λα απνδείμεη 

ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο αξεηήο. Οη Αζελαίνη, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ νηθνδνκηθή ή άιιε ηερληθή 

ηδηφηεηα, ζεσξνχλ  φηη ιίγνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκβνπιεχνπλ θαη αλ θάπνηνο έμσ απφ απηνχο 

επηρεηξήζεη λα δψζεη ζπκβνπιέο, δε ηνλ δέρνληαη.(« νἵ ηε ἄιινη θαὶ Ἀζελαῖνη, ὅηαλ κὲλ πεξὶ ἀξεηῆο 

ηεθηνληθῆο ᾖ ιόγνο ἢ ἄιιεο ηηλὸο δεκηνπξγηθῆο, ὀιίγνηο νἴνληαη κεηεῖλαη ζπκβνπιῆο, θαὶ ἐάλ 

ηηο ἐθηὸο ὢλ ηῶλ ὀιίγσλ ζπκβνπιεύῃ, νὐθ ἀλέρνληαη») Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπκβνπιή πνπ έρεη ζρέζε κε 

ηελ πνιηηηθή αξεηή θαη ηε δηθαηνζχλεθαη ηε ζσθξνζχλε, δέρνληαη νη Αζελαίνη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

άλδξεο φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Σσθξάηεο.(« ὅηαλ δὲ εἰο ζπκβνπιὴλ πνιηηηθῆο ἀξεηῆο ἴσζηλ, ἣλ δεῖ δηὰ 

δηθαηνζύλεο πᾶζαλ ἰέλαη θαὶ ζσθξνζύλεο, εἰθόησο ἅπαληνο ἀλδξὸο ἀλέρνληαη»)Πηζηεχνπλ επνκέλσο  φηη 

ηαηξηάδεη ζηνλ θαζέλα λα έρεη κεξίδην απηήο ηεο αξεηήο(ηεο πνιηηηθήο αξεηήο), αιιηψο δελ κπνξνχλ λα 

ππάξρνπλ πφιεηο. Αίηην δειαδή ηεο πνιηηηθήο είλαη ε αλαγθαηφηεηά ηεο.(« ὡο παληὶ πξνζῆθνλ ηαύηεο γε 

κεηέρεηλ ηῆο ἀξεηῆο ἢ κὴ εἶλαη πόιεηο»). Μεηά ηελ νινθιήξσζε απφ ηνλ Πξσηαγφξα ηνπ κχζνπ ηνπ 

Πξνκεζέα αθνινπζεί ζαλ επηκχζηνην ζπκπέξαζκα, ην νπνίν ζεκαηνδνηείηαη ζηελ αξρή κε ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ιέμεηο ‘‘νχησ δή’’.Οη Αζελαίνη, επνκέλσο, έρνπλ φινη ηελ πνιηηηθή αξεηή, αθνχ απηή 

είλαη πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε πφιεο. Έηζη ν Πξσηαγφξαο δέρεηαη ηελ θαζνιηθφηεηα θαη 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο αξεηήο, φκσο δελ απνδεηθλχεη αθφκα φηη απηή είλαη δηδαθηή. Πάλησο 

θαηαιήγεη λα αηηηνινγεί φηη ε πνιηηηθή αξεηή δφζεθε ζηνλ άλζξσπν αξγφηεξα, αθνχ είρε ήδε αξρίζεη ε 

πνιηηηζκηθή ηνπ πνξεία, άξα δελ είλαη έκθπηε. 

     Σπκπεξαζκαηηθά  νη δχν ζπλνκηιεηέο ζπκθσλνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη Αζελαίνη ζην 

δεκφζην βίν ηνπο  αιιά ν θαζέλαο ηνλ εξκελεχεη δηαθνξεηηθά. Ο Πξσηαγφξαο ζεσξεί φηη θέξνληαη έηζη 

γηαηί φινη  έρνπλ κεξίδην ζηελ αξεηή αθνχ ν Δίαο ηε δψξηζε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αηηηνινγψληαο 

ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο αξεηήο κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο γηα ηελ χπαξμε πφιεσλ. Αληίζεηα  ν Σσθξάηεο 

ηελ αηηηνινγεί ζθεπηφκελνο φηη νη Αζελαίνη δελ  ζεσξνχλ  φηη ε αξεηή  δηδάζθεηαη ,αλ δηδαζθφηαλ ζα 

δέρνληαλ κφλν ηε γλψκε απηνχ πνπ ηελ είρε δηδαρηεί. 

 

Β.4  

α:  Σ 

β:  Λ 

γ :  Σ 

δ:  Σ 

ε:  Λ 

 

Β.5.α 

ἴσζηλ: εηζηηήξην 

 δεῖ : έλδεηα 

ἀλέρνληαη : έμε 

εἰδῶζηλ: ζπλείδεζε 

 

Β.5.β 

Η ζημαζία ηοσς  ζηο κείμενο:  

Αξεηή= ηθαλφηεηα, ηερληθέο γλψζεηο 

 Λφγνο= γίλεηαη  αλαθνξά 

 Δεκηνπξγηθή= ε ηέρλε ησλ δεκηνπξγψλ, δειαδή ησλ ηερληηψλ 

 

Προηάζεις με διαθορεηική ζημαζία: 

Οη εζηθέο αρεηές (αξρέο,αμίεο) απνηεινχλ ζεκαληηθφ εθφδην ηνπ επηζηήκνλα. 

Έλαο απφ ηνπο  λόγοσς (αηηίεο) πνπ ν εζεινληηζκφο θεξδίδεη έδαθνο είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

νμχλεηαη. 

Σηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ηα παηδηά είλαη θαιφ λα αζρνινχληαη κε δημιοσργικές(επράξηζηεο, 

παξαγσγηθέο, ςπραγσγηθέο) δξαζηεξηφηεηεο . 
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Αδίδακηο 

Α.1 Ἐπειδὰμ γὰο ὁ λόγξπ ἀπξρςεοηθῇ ςῆπ ςε δόνηπ ςῆπ ςξῦ λέγξμςξπ καὶ ςῆπ τχμῆπ καὶ ςῶμ 
μεςαβξλῶμ ςῶμ ἐμ ςαῖπ ῥηςξοείαιπ γιγμξμέμχμ, ἔςι δὲ ςῶμ καιοῶμ καὶ ςῆπ ρπξσδῆπ ςῆπ πεοὶ ςὴμ 
ποᾶνιμ, καὶ μηδὲμ ᾖ ςὸ ρσμαγχμιζόμεμξμ καὶ ρσμπεῖθξμ, ἀλλὰ ςῶμ μὲμ ποξειοημέμχμ ἁπάμςχμ 
ἔοημξπ γέμηςαι καὶ γσμμόπ, ἀμαγιγμώρκῃ δέ ςιπ αὐςὸμ ἀπιθάμχπ καὶ μηδὲμ ἦθξπ 
ἐμρημαιμόμεμξπ ἀλλ’ ὥρπεο ἀπαοιθμῶμ, εἰκόςχπ, ξἶμαι, ταῦλξπ εἶμαι δξκεῖ ςξῖπ ἀκξύξσριμ. 
Ἅπεο καὶ ςὸμ μῦμ ἐπιδεικμύμεμξμ μάλιρς’ ἂμ βλάφειε καὶ τασλόςεοξμ ταίμερθαι πξιήρειεμ." 
 
 Διόςι, όςαμ ξ λόγξπ ρςεοηθεί και από ςημ σπόληφη (τήμη) ασςξύ πξσ μιλά (ςξσ οήςξοα) και 
από ςη τχμή και από ςιπ αλλαγέπ πξσ ρσμβαίμξσμ ρςιπ ξμιλίεπ, επιπλέξμ και από ςιπ ρσγκσοίεπ 
και από ςη ρπξσδαιόςηςα ςη ρυεςική με ςημ εμέογεια, και (όςαμ) όυι μόμξ ςίπξςε δεμ σπάουει 
μα ρσμαγχμιρςεί καμείπ και μα πείρει μαζί ςξσ (ρσγκαςαπείρει), αλλά επιπλέξμ (όςαμ ξ λόγξπ) 
αδειάζει (απξμέμει κεμόπ) από όλα όρα ειπώθηκαμ παλαιόςεοα και απξγσμμώμεςαι, ςξμ 
διαβάζει, όμχπ, κάπξιξπ ασςόμ (ςξ λόγξ) υχοίπ μα ςξμ πιρςεύει και  υχοίπ μα κάμει ταμεοό  
καμέμα ήθξπ, αλλά ραμ ακοιβώπ μα απαοιθμεί, δικαιξλξγημέμα, μξμίζχ, ταίμεςαι ρςξσπ 
ακοξαςέπ πχπ είμαι αμεπαοκήπ. Ασςά ακοιβώπ και ςξμ παοόμςα οήςξοα, πξσ θέλει μα 
επιδεικμύει ςημ εσγλχςςία ςξσ, θα ςξμ έβλαπςαμ πάοα πξλύ και θα ςξμ έκαμαμ μα ταίμεςαι πιξ 
αμίκαμξπ. 
 
Γ2.α.: ἀνάγνωθι 

          ἀπαοιθμξῖεμ 
          ἀκξύρερθαι 
          μάλα 
          ταμῆςε 
 
Γ2.β.  
ςξῦ μέμ ποξειοημέμξσ ἅπαμςξπ ἒοημξι γέμχμςαι. 
 
Γ3.α.ςῶμ μεςαβξλῶμ: αμςικείμεμξ ρςξ οήμα ἀπξρςεοηθῇ 
        ςῶμ ποξειοημέμχμ: εξιθεςική μεςξυή ρε θέρη γεμικήπ αμςικειμεμικήπ ρςξ ἔοημξπ 
        γσμμόπ: καςηγξοξύμεμξ ρςξ λόγξπ μέρχ ςξσ γέμηςαι 
        εἰκόςχπ: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ δξκεῖ 
        ςξῖπ ἀκξύξσριμ: επιθεςική μεςξυή ρε θέρη δξςικήπ ποξρχπικήπ ςξσ κοίμξμςξπ ποξρώπξσ  
       ή   ςηπ αματξοάπ ρςξ δξκεῖ. 
 
Γ.3.β. Ἅπεο καὶ ςὸμ μῦμ ἐπιδεικμύμεμξμ μάλιρς’ ἂμ βλάφειε καὶ τασλόςεοξμ ταίμερθαι 
πξιήρειεμ." : Κύοιεπ ποξςάρειπ κοίρεχπ καςαταςικέπ με ειραγχγή ςξ αματξοικό Ἅπεο (μεςά 
από ςελεία)( εκτέοξμςαι με δσμηςική εσκςική πξσ δηλώμει ςξ δσμαςό ρςξ παοόμ και ρςξ 
μέλλξμ). 
 
Ἅπεο : σπξκείμεμξ ρςα οήμαςα (αςςική ρύμςανη) 
ςὸμ ἐπιδεικμύμεμξμ: επιθεςική μεςξυή αμςικείμεμξ ρςα οήμαςα 
τασλόςεοξμ: καςηγξοξύμεμξ ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ ταίμερθαι 
ταίμερθαι: ςελικό απαοέμταςξ αμςικείμεμξ ρςξ πξιήρειεμ 
 
Επιμέλεια: Μωυζιάδου  Λένα , Χαηζηκαλλινικίδου Φωηεινή. 


