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ΑΡΥΑΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

ΠΛΑΣΩΝΟ ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ  

Oὕησ δή, ὦ Σώθξαηεο, θαὶ δηὰ ηαῦηα νἵ ηε ἄιινη θαὶ Ἀζελαῖνη, ὅηαλ κὲλ πεξὶ ἀξεηο 

ηεθηνληθο ᾖ ιόγνο ἢ ἄιιεο ηηλὸο δεκηνπξγηθο, ὀιίγνηο νἴνληαη κεηεῖλαη ζπκβνπιο, θαὶ ἐάλ 

ηηο ἐθηὸο ὢλ ηῶλ ὀιίγσλ ζπκβνπιεύῃ, νὐθ  ἀλέρνληαη, ὡο ζὺ θῄο ―εἰθόησο, ὡο ἐγώ 

 θεκη― ὅηαλ δὲ εἰο ζπκβνπιὴλ πνιηηηθο ἀξεηο  ἴσζηλ, ἣλ δεῖ δηὰ δηθαηνζύλεο πᾶζαλ ἰέλαη 

θαὶ ζσθξνζύλεο, εἰθόησο ἅπαληνο ἀλδξὸο ἀλέρνληαη, ὡο παληὶ πξνζθνλ ηαύηεο γε 

κεηέρεηλ ηο ἀξεηο ἢ κὴ  εἶλαη πόιεηο. αὕηε, ὦ Σώθξαηεο, ηνύηνπ αἰηία. 

Ἵλα δὲ κὴ νἴῃ ἀπαηᾶζζαη ὡο ηῷ ὄληη ἡγνῦληαη πάληεο ἄλζξσπνη πάληα ἄλδξα κεηέρεηλ 

δηθαηνζύλεο ηε θαὶ ηο ἄιιεο πνιηηηθο ἀξεηο, ηόδε αὖ ιαβὲ  ηεθκήξηνλ. ἐλ γὰξ ηαῖο 

ἄιιαηο ἀξεηαῖο, ὥζπεξ ζὺ ιέγεηο, ἐάλ ηηο θῆ ἀγαζὸο αὐιεηὴο εἶλαη, ἢ ἄιιελ ἡληηλνῦλ 

ηέρλελ ἣλ κή ἐζηηλ, ἢ θαηαγειῶζηλ  ἢ ραιεπαίλνπζηλ, θαὶ νἱ νἰθεῖνη πξνζηόληεο 

λνπζεηνῦζηλ ὡο καηλόκελνλ· ἐλ δὲ δηθαηνζύλῃ θαὶ ἐλ ηῆ ἄιιῃ πνιηηηθῆ ἀξεηῆ, ἐάλ ηηλα 

θαὶ εἰδῶζηλ ὅηη ἄδηθόο ἐζηηλ, ἐὰλ νὗηνο αὐηὸο θαζ’ αὑηνῦ ηἀιεζ ιέγῃ ἐλαληίνλ 

πνιιῶλ, ὃ ἐθεῖ ζσθξνζύλελ ἡγνῦλην εἶλαη, ηἀιεζ ιέγεηλ, ἐληαῦζα καλίαλ, θαί θαζηλ 

πάληαο δεῖλ θάλαη εἶλαη δηθαίνπο, ἐάληε ὦζηλ ἐάληε κή, ἢ καίλεζζαη ηὸλ κὴ πξνζπνηνύκελνλ 

[δηθαηνζύλελ]· ὡο ἀλαγθαῖνλ νὐδέλα ὅληηλ’ νὐρὶ ἁκῶο γέ πσο κεηέρεηλ αὐηο, ἢ κὴ 

εἶλαη ἐλ ἀλζξώπνηο. 

Ὅηη κὲλ νὖλ πάλη’ ἄλδξα εἰθόησο ἀπνδέρνληαη πεξὶ ηαύηεο ηο ἀξεηο ζύκβνπινλ 

δηὰ ηὸ ἡγεῖζζαη παληὶ κεηεῖλαη αὐηο, ηαῦηα ιέγσ. 

 

Α.  Από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη λα γξάςεηε ηε κεηάθξαζε ηνπ απνζπάζκαηνο: «Οὕηω 

δή, ὦ ώκραηες … ηὸν μὴ προζποιούμενον [δικαιοζύνην]».  

Μονάδες 10 
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Β1. Ο Πξσηαγόξαο κε ηε θξάζε «οὕηω δὴ» θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα ηνπ κύζνπ γηα ηνλ 

Πξνκεζέα. Πνην γεληθό ζπκπέξαζκα ζπλάγεηε σο πξνο ηελ θαζνιηθόηεηα θαη ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο πνιηηηθήο αξεηήο;  

Μονάδες 10 

Β2. «Ἐν γὰρ ηαῖς ἄλλαις ἀρεηαῖς ... ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις»: Να εθζέζεηε ην 

επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ παξάγξαθν απηή ν Πξσηαγόξαο, γηα λα απνδείμεη ηελ 

«θαζνιηθόηεηα» ηεο αξεηήο, θαη λα ην αμηνινγήζεηε.  

Μονάδες 10 

 

Β3. «ὅηαν δὲ εἰς ζσμβοσλὴν ... ἢ μὴ εἶναι πόλεις». Με βάζε ην ρσξίν ηνπ πξσηόηππνπ 

θεηκέλνπ θαη ην κεηαθξαζκέλν θείκελν πνπ αθνινπζεί, λα αλαιύζεηε ηε ζέζε ησλ δύν 

ζπλνκηιεηώλ, ηνπ Σσθξάηε θαη ηνπ Πξσηαγόξα, γηα ην δηδαθηό ή ην κε δηδαθηό ηεο αξεηήο.  

Πλάηωνος Πρωηαγόρας 319c7-319d7 (ΕΝΟΣΗΣΑ 1) 

«Γηα ηα ζέκαηα ινηπόλ πνπ ζεσξνύλ [νη Αζελαίνη] όηη εμαξηώληαη από θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνγλσζία, έηζη ελεξγνύλ. Όηαλ όκσο πξέπεη λα απνθαζηζηεί θάπνην δήηεκα πνπ αθνξά 

ηε δηνίθεζε ηεο πόιεσο, ζεθώλεηαη θαη δίλεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ γη’ απηό εμίζνπ θαη ν 

νηθνδόκνο, θαη ν ζηδεξάο, θαη ν έκπνξνο ή ν λαπηηθόο, θαη ν πινύζηνο, θαη ν θησρόο, θαη 

απηόο πνπ είλαη από κεγάιν γέλνο, θαη απηόο πνπ δελ είλαη από θάπνηα γεληά ζπνπδαία. 

Καη θαλέλαο δελ ηνπο ςέγεη γη’ απηό, όπσο ηνπο πξνεγνύκελνπο: γηαηί εζύ, ρσξίο λα έρεηο 

δηδαρηεί από πνπζελά απηό ην πξάγκα θαη ρσξίο λα έρεηο δάζθαιν ζ’ απηό ην ζέκα, ζέιεηο 

ηώξα λα δώζεηο θαη ζπκβνπιέο. Άξα, είλαη πξνθαλέο πσο δελ ζεσξνύλ όηη ην πξάγκα απηό 

είλαη θάηη πνπ δηδάζθεηαη.»  

Μονάδες 10 

 

Β4.Τη γλσξίδεηε γηα ην κύζν σο κέζνδν έθζεζεο ησλ απόςεσλ ηνπ Πξσηαγόξα θαη γηα ηε 

ζηάζε ηνπ Πιάησλα απέλαληη ζηε κέζνδν απηή;  

Μονάδες 10 

 

Β5. α) Να γξάςεηε έλα νκόξξηδν νπζηαζηηθό ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο, απιό ή ζύλζεην, 

γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ:  

ἀλέρνληαη, κεηέρεηλ, ζπκβνπιήλ, ἀπαηᾶζζαη, ἡγνῦληαη  

Μονάδες 5 
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      β) Με πνηεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ έρνπλ εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα νη παξαθάησ ιέμεηο:  

νίεζε, απαίηεζε, πνιηνύρνο, επεπθεκία, ακθηιεγόκελνο 

Μονάδες 5 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ ! 

 

 

 


