
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτωνος «Πρωταγόρας» 6η ενότητα, 7η ενότητα («Εκείνος δε… ευθεία»)   
Ερωτήσεις 
1. Να μεταφράσετε την 6η Ενότητα. 
2. Ποιο το επιχείρημα του Πρωταγόρα για το διδακτό της αρετής και πώς το 
αξιολογείτε ως προς την πειστικότητά του; 
3α. Ποιο περιεχόμενο δίνει ο Πρωταγόρας στην ποινή στη συγκεκριμένη ενότητα 
και πώς αυτή μπορεί να αποτελέσει μέσο εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών, 
σύμφωνα με το χωρίο της 7ης ενότητας («Εκείνος δε ο οποίος… ευθεία»). 
3β. Να συνδέσετε την τιμωρία που επιβάλλει ο Δίας σ’ αυτούς που δεν κατέχουν 
την πολιτική αρετή (4η εν.) με το σωφρονιστικό χαρακτήρα της ποινής στην 6η 
ενότητα επισημαίνοντας την αντίφαση και την άρση αυτής. 
4. Να συγκρίνετε τη διαλεκτική ως μέθοδο της σωκρατικής διδασκαλίας με τη 
διάλεξη που χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας στον ομώνυμο διάλογο. 
5. Να βρείτε από το κείμενο ένα ομόρριζο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
ορθοεπής, είδος, ευτράπελος, παράδειγμα, άφιξη. 
Απαντήσεις 
2. Συλλογισμός  

1η προκείμενη: η τιμωρία επιβάλλεται για αποτροπή επανάληψης της 
αδικίας. 

2η προκείμενη: αυτό στηρίζεται στην πεποίθηση ότι με την τιμωρία θα 
επέλθει ο σωφρονισμός και η κατάκτηση της αρετής. 

Συμπέρασμα: η αρετή είναι διδακτή. 
Ο Πρωταγόρας ισχυρίζεται ότι η ποινή που επιβάλλεται σε όσους αδικούν 
αποτελεί απόδειξη του διδακτού της αρετής. Συγκεκριμένα τα θηρία και οι 
άνθρωποι που λειτουργούν ως θηρία-βίαια, ενστικτωδώς, καθοδηγούμενοι από 
πάθη και όχι από τη σύνεση, βλέπουν την τιμωρία ως μια πράξη αντεκδίκησης. 
Αντίθετα, αυτός που τιμωρεί με βάση τη λογική αποσκοπεί στο σωφρονισμό του 
δράστη, ώστε να μην επαναλάβει την τέλεση παρόμοιας πράξης και στον 
παραδειγματισμό του κοινωνικού συνόλου, που θα συνειδητοποιήσει ότι οι 
επιλήψιμες πράξεις επιφέρουν ποινή («εἰ γάρ ἐθέλειν… κολασθέντα»). Με βάση 
τα παραπάνω ο Πρωταγόρας καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: Αφού, λοιπόν, οι 
άνθρωποι επιβάλλουν ποινές με σκοπό να μην επαναληφθεί το αδίκημα, 
θεωρούν ότι με την επίδραση της ποινής, ενός εξωτερικού παράγοντα, ο 
άνθρωπος που αδίκησε μπορεί να αποβάλλει την αδικία, να συνετιστεί, να 
βελτιωθεί και να στραφεί στην αρετή κάνοντάς την σταδιακά κτήμα του. Άρα, η 
αρετή διδάσκεται («καί ταύτην διάνοιαν… κολάζει»). Ο Πρωταγόρας ισχυροποιεί 
το γενικότερο αυτό συμπέρασμα κάνοντας μια ειδικότερη αναφορά στους 
Αθηναίους, με τους οποίους συμβαίνει ό,τι ακριβώς αναφέρθηκε παραπάνω. 
Δηλαδή, επιβάλλουν ποινές με σκοπό το σωφρονισμό και τον παραδειγματισμό. 
Άρα και αυτοί ανήκουν στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η αρετή διδάσκεται, 
(«τιμωροῦνται… καί διδακτόν ἀρετήν») 

Κρίνοντας τον παραπάνω συλλογισμό από την πλευρά της λογικής 
φαίνεται ότι δεν είναι πειστικός για τους εξής λόγους: δεν ακολουθεί τη μόνη 
φυσική και λογική πορεία, να αναλύσει δηλαδή την ουσία της αρετής, να δώσει 
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τον ορισμό της και ύστερα να καταλήξει στο συμπέρασμα αν είναι ή όχι διδακτή. 
Ακόμα, η πρωτοποριακή θέση του Πρωταγόρα για την παιδευτική σημασία της 
τιμωρίας θεωρείται δεδομένη, αλλά ανήκει μάλλον στη σφαίρα της 
δεοντολογίας και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα εκείνης της εποχής. 
Σύμφωνα με την κοινή αντίληψη της εποχής του Πρωταγόρα, σκοπός της ποινής 
ήταν η ικανοποίηση του παθόντος ή των συγγενών του και η αποκατάσταση της 
ηθικής τάξης. Η «ὕβρις» προκαλούσε την οργή των θεών «τίσις» και στη 
συνέχεια επέρχονταν η τιμωρία «νέμεσις». Τέλος, ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί 
αυτό που θέλει να αποδείξει ως αποδεικτικό αναμφισβήτητο στοιχείο. Πρόκειται 
για το τέχνασμα που ονομάζεται «σόφισμα λήψεως του ζητουμένου» και 
σύμφωνα με το οποίο ο ομιλητής έχει ήδη χρησιμοποιήσει στο συλλογισμό του 
ως προκείμενη αυτό στο οποίο θέλει να καταλήξει ως πόρισμα. 
3α.  Ο Πρωταγόρας δίνει περιεχόμενο παιδαγωγικό, τελεολογικό στην ποινή. 
Η τιμωρία δε χρησιμοποιείται με τη σημασία της άλογης και τυφλής εκδίκησης, 
δεν έχει στόχο την ακύρωση ενός αδικήματος που έχει διαπραχθεί στο 
παρελθόν. Ό, τι έγινε αποτελεί πραγματικότητα που δεν μπορεί να διορθωθεί. 
Επομένως, μια προσπάθεια για ακύρωση ή θεραπεία δεν έχει λόγο. Έτσι, ο 
στόχος αφορά το μέλλον και είναι διττός. Η έλλογη τιμωρία (τό κολάζειν) 
αποσκοπεί στο σωφρονισμό εκείνου που έχει διαπράξει το αδίκημα και στον 
παραδειγματισμό των άλλων. Ο Πρωταγόρας διαπνεόμενος από πνεύμα 
ανθρωπισμού βλέπει την ποινή ως ένα μέσο αγωγής και παιδείας και όχι ως ένα 
σκληρό και βίαιο πάθος θηρίων. Διατυπώνει απόψεις τις οποίες η Ευρώπη θα 
θέσει ως σημαντικές αξίες δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, κατά την εποχή του 
διαφωτισμού. Ο Ιταλός διαφωτιστής Τσεζάρε Μπεκαρία στο δοκίμιό του «Περί 
Εγκλημάτων και Ποινών» είχε διατυπώσει τρεις βασικές θέσεις για το σκοπό της 
ποινής, μια από τις οποίες αναφέρονταν στο σωφρονιστικό και παιδαγωγικό 
χαρακτήρα της. Εξάλλου, και η σύγχρονη παιδαγωγική δίνει στην τιμωρία 
χαρακτήρα παιδευτικό και όχι κατασταλτικό. 

Παράλληλα με βάση τις απόψεις του σοφιστή στην 7η ενότητα, η ποινή 
βοηθά στη διαμόρφωση του ιδανικού πολίτη, προβάλλει αξίες και υπενθυμίζει σ’ 
αυτόν την ανάγκη του αλληλοσεβασμού και της πειθαρχίας σε κάποιους 
συγκεκριμένους κανόνες, ενισχύοντας το αίσθημα της κοινωνικής συνείδησης. 
Είναι, λοιπόν, πρόδηλο ότι με τη συμβολή της διατηρείται σε κάποιο βαθμό η 
κοινωνική τάξη και λειτουργούν εύρυθμα οι θεσμοί. Όπως οι γονείς, οι 
παραμάνες και οι παιδαγωγοί «ισιώνουν» με απειλές και χτυπήματα το παιδί 
που δε συμμορφώνεται στις συμβουλές, έτσι και η πολιτεία θεσπίζει τιμωρίες 
(«εὐθῦναι») και προχωρεί στην επιβολή τους για όσους αδικοπραγούν ή 
παρανομούν προκειμένου να τους συνετίσει, αλλά και να διασφαλίσει τους 
θεσμούς της. «Εὐθῦναι» στην αρχαία Αθήνα ήταν η λογοδοσία την οποία έδινε 
υποχρεωτικά στο τέλος της εξουσίας του κάθε δημόσιος λειτουργός ενώπιον 
ειδικών ελεγκτών του κράτους. Η λέξη απέδιδε επίσης και την τιμωρία που 
επιβαλλόταν στον απερχόμενο άρχοντα, αν είχε εκτελέσει πλημμελώς την 
υπηρεσία του ή αν είχε κάνει κατάχρηση της εξουσίας του. 
3β. Στην 4η ενότητα ο μύθος του Πρωταγόρα ολοκληρώνεται με τη ρητή και 
υπερβολικά σκληρή εντολή του Δία να επιβληθεί νόμος, σύμφωνα με τον οποίο 
όποιος δεν συμμετέχει στην αιδώ και τη δίκη θα θανατώνεται («νόμον γἑ θές 
παρ’ ἐμοῦ… πόλεως»). Στην 6η ενότητα αντίθετα , ο Πρωταγόρας κάνει λόγο για 
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τον παιδαγωγικό και σωφρονιστικό χαρακτήρα της ποινής. Φαινομενικά, λοιπόν, 
ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια αντίφαση: η θανατική ποινή δεν αφήνει 
περιθώριο βελτίωσης του δράστη, σε αντίθεση με την έλλογη τιμωρία. 

Η αντίφαση αίρεται, αν λάβουμε υπ’ όψη μας το χωρίο της 7ης ενότητας, 
στο οποίο λέγεται «πρέπει να εκδιώκουμε από την πόλη ή να σκοτώνουμε ως 
ανίατο όποιον δεν υπακούει σ’ αυτό το πράγμα ακόμα και μετά τη διδασκαλία, 
ακόμα και μετά την τιμωρία». Η θανατική ποινή, λοιπόν, προτείνεται ως λύση 
έσχατης ανάγκης και μόνο όταν κάθε προσπάθεια νουθεσίας και βελτίωσης του 
αδίκου με άλλες τιμωρίες (συμβουλές, εξορία, δήμευση περιουσίας) πέφτει στο 
κενό. 
4. Σχολικό βιβλίο σελ. 35 «Ο Σωκράτης… πραγμάτων», σελ. 56 «Η μέθοδος του 
Σωκράτη… μελετούν», σελ. 57 «Αντίθετα… αλήθειας».     
5. λόγον, ἰδών, ἀποτροπῆς, ἀποδέδεικται, ἱκανῶς 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
Λυσίου, Κατά Θεομνήστου Α΄, 1-3  

Μαρτύρων μέν οὐκ ἀπορίαν μοι ἔσεσθαι δοκῶ, ὦ ἄνδρες δικασταί∙ πολλούς γάρ ὑμῶν 
ὁρῶ δικάζοντας τῶν τότε παρόντων, ὅτε Λυσίθεος Θεόμνηστον εἰσήγγελε τά ὅπλα 
ἀποβεβληκότα, οὐκ ἐξόν αὐτῷ, δημηγορεῖν. Ἐν ἐκείνῳ γάρ τῷ ἀγῶνι τόν πατέρα μ’ 
ἔφασκεν ἀπεκτονέναι τόν ἐμαυτοῦ. Ἐγώ δ’, εἰ μέν τόν ἑαυτοῦ με ἀπεκτονέναι ᾐτιᾶτο, 
συγγνώμην ἄν εἶχον αὐτῷ τῶν εἰρημένων (φαῦλον γάρ ἄν αὐτό καί οὐδενός ἄξιον 
ἡγούμην)∙ οὐδ’ εἴ τι ἄλλο τῶν ἀπορρήτων ἤκουσα, οὐκ ἄν ἐπεξῆλθον αὐτῷ 
(ἀνελεύθερον γάρ καί λίαν φιλόδικον εἶναι νομίζω κακηγορίας δικάζεσθαι)∙ νυνί δέ 
αἰσχρόν μοι εἶναι δοκεῖ περί τούτου πατρός, οὕτω πολλοῦ ἀξίου γεγενημένου καί 
τεθνηκότος τῇ πόλει μή τιμωρήσασθαι τόν ταῦτ’ εἰρηκότα, καί περί ὑμῶν εἰδέναι 
βούλομαι, πότερον δώσει δίκην ἤ τούτῳ μόνῳ Ἀθηναίων ἐξαίρετόν ἐστι καί ποιεῖν καί 
λέγειν παρά τούς νόμους ὅ, τι ἄν βούληται.  

Παρατηρήσεις  
Γ1. Να μεταφράσετε το κείμενο. 
Γ2α. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους: 

πολλούς: τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους βαθμούς  
τῷ ἀγῶνι: την αιτιατική πληθυντικού 
ἄξιον: το επίρρημα και στους τρεις βαθμούς  
πατρός: τη δοτική πληθυντικού  
ὅ,τι: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος.  

Γ2β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθένα από τα παρακάτω ρήματα: 
ᾐτιᾶτο: το γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής παθητικού αορίστου  
ἤκουσα: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα  
ἐπεξῆλθον: το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου 
εἰδέναι: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα  
δώσει: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄ στη μέση φωνή.  

Γ3α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω υπογραμμισμένων 
λέξεων του κειμένου: μοι, ἐξόν, οὐδενός, ταῦτ(α), μόνῳ.  
Γ3β. τά ὅπλα ἀποβεβληκότα: η μετοχή να αναλυθεί στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 
πρόταση. 
Γ3γ. «καί περί ὑμῶν εἰδέναι βούλομαι, πότερον δώσει δίκην ἤ τούτῳ μόνῳ Ἀθηναίων 
ἐξαίρετόν ἐστι καί ποιεῖν καί λέγειν παρά τούς νόμους ὅ,τι ἄν βούληται.»: να βρεθεί 
ο λανθάνων υποθετικός λόγος του χωρίου, να αναγνωριστεί και να τραπεί σε ευθύ.  
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Απαντήσεις  
Γ1. Νομίζω, κύριοι δικαστές, ότι δε θα έχω έλλειψη μαρτύρων∙ διότι βλέπω ότι πολλοί 
από εσάς, που τότε ήσαστε παρόντες, δικάζετε, όταν ο Λυσίθεος κατήγγειλε ότι ο 
Θεόμνηστος δημηγορεί, αν και είχε ρίξει στη μάχη τα όπλα, ενώ δεν επιτρεπόταν να 
δημηγορεί. Γιατί σε κείνον το δικαστικό αγώνα ισχυριζόταν ότι εγώ είχα σκοτώσει 
τον πατέρα μου. Εγώ, όμως, αν με κατηγορούσε ότι είχα σκοτώσει τον πατέρα μου, 
θα τον συγχωρούσα γι’ αυτά που είχαν ειπωθεί (γιατί αυτό θα το θεωρούσα χυδαίο 
και ανάξιο λόγου)∙ και αν ακόμη πληροφορούμουν κάτι άλλο από εκείνα που 
απαγορεύονται με νόμο να ειπωθούν, δε θα τον καταδίωκα (γιατί θεωρώ ότι είναι 
δουλοπρεπές και πολύ εριστικό το να καταφεύγει κάποιος στα δικαστήρια εξαιτίας 
κάποιας κατηγορίας)∙ τώρα όμως μου φαίνεται πως είναι αισχρό να μην τιμωρήσω 
εκείνον που έχει πει αυτά γι’ αυτόν τον πατέρα μου, ο οποίος υπήρξε τόσο άξιος για 
πολλά και πέθανε για χάρη της πόλης∙ και για εσάς θέλω να μάθω αν θα τον 
τιμωρήσετε ή αν αυτός μόνος από τους Αθηναίους έχει το προνόμιο και να κάνει και 
να λέει ό,τι τυχόν θέλει.  
Γ2α. πλείονας/πλείους – πλείστους  

τούς ἀγῶνας  
ἀξίως - ἀξιώτερον - ἀξιώτατα  
πατράσιν  
ἅτινα/ἅττα.   

Γ2β.  αἰτιαθείη  
ἀκούσονται  
ἐπέξελθε  
ἴσμεν 
δῶσθε. 

Γ3α.  μοι= δοτική προσωπική κτητική στο ἔσεσθαι  
ἐξόν= επιρρηματική εναντιωματική μετοχή, αιτιατική απόλυτη 
οὐδενός= ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική της αξίας στο ἄξιον 
ταῦτ(α)= σύστοιχο αντικείμενο στη μετοχή τόν εἰρηκότα  
μόνῳ= ονοματικός ομοιόπτωτος κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τούτῳ. 

Γ3β.  εἰ καί τά ὅπλα ἀπεβεβλήκει.  
Γ3γ. Ο λανθάνων υποθετικός λόγος βρίσκεται στη δευτερεύουσα αναφορικο-
υποθετική πρόταση ὅ,τι ἄν βούληται. Ως απόδοση παίρνουμε τη δευτερεύουσα 
διμελή πλάγια ερωτηματική πρόταση πότερον δώσει δίκην ἤ τούτῳ μόνῳ Ἀθηναίων 
ἐξαίρετόν ἐστι καί ποιεῖν καί λέγειν παρά τούς νόμους. Άρα, πρόκειται για 
λανθάνοντα και εξαρτημένο υποθετικό λόγο που εκφράζει το προσδοκώμενο. Ο 
υποθετικός λόγος στον ευθύ λόγο θα έχει την εξής μορφή:  
Υπόθεση: ἄν βούληται (ἄν + υποτακτική)  
Απόδοση: πότερον δώσει (οριστική μέλλοντα) δίκην ἤ τούτῳ μόνῳ Ἀθηναίων ἐξαίρετόν 
ἐστι (ρηματικό επίθετο - μελλοντική έκφραση) καί ποιεῖν καί λέγειν παρά τούς 
νόμους; 
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