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ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2017 
 
ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ 
 
 
A1.  Σηηο άιιεο δειαδή ηθαλόηεηεο, όπσο ιεο εζύ, αλ θάπνηνο 
ηζρπξίδεηαη όηη είλαη ηθαλόο απιεηήο ή (ηθαλόο) ζε νπνηαδήπνηε 
άιιε ηέρλε, ζηελ νπνία όκσο δελ είλαη, ηνλ πεξηγεινύλ ή 
ζπκώλνπλ καδί ηνπ, θαη νη ζπγγελείο ηνπ ηνλ πιεζηάδνπλ θαη ηνλ 
ζπκβνπιεύνπλ ζαλ λα είλαη ηξειόοˑ ζηε δηθαηνζύλε όκσο θαη ζηηο 
άιιεο πνιηηηθέο αξεηέο, θαη αλ αθόκε γλσξίδνπλ γηα θάπνηνλ όηη 
είλαη άδηθνο, αλ απηόο ν ίδηνο ιέεη ηελ αιήζεηα ελαληίνλ ηνπ εαπηνύ 
ηνπ κπξνζηά ζε πνιινύο άιινπο, εθείλν ην νπνίν ζεσξνύζαλ 
ζηελ πξώηε πεξίπησζε πσο είλαη ζσθξνζύλε, λα ιέεη δειαδή 
θάπνηνο ηελ αιήζεηα, ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ην ζεσξνύλ ηξέια 
θαη ηζρπξίδνληαη όηη όινη πξέπεη λα ιέλε όηη είλαη δίθαηνη, είηε είλαη 
είηε όρη, εηδεκή ιέλε όηη είλαη  ηξειόο απηόο πνπ δελ πξνζπνηείηαη 
όηη είλαη δίθαηνοˑ γηαηί είλαη αλάγθε ν θαζέλαο, ρσξίο εμαίξεζε, λα 
ζπκκεηέρεη νπσζδήπνηε ζ΄ απηήλ ή, αιιηώο λα κελ έρεη ζέζε 
αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. 
 
 
 
Β1.  Ο Πξσηαγόξαο αλαγλσξίδνληαο πσο ν κύζνο ηνπ δελ κπνξεί 
λα δηαζέηεη απνδεηθηηθή ηζρύ (ίλα…ᾁπαηᾶζζαη)  επηρεηξεί ζηελ 
παξάγξαθν απηή λα ζηεξίμεη κε ινγηθή επηρεηξεκαηνινγία ηα 
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από απηόλ θαη κε ηα νπνία 
αλαηξείηαη ην πξώην επηρείξεκα ηνπ Σσθξάηε ζρεηηθά κε ην 
δηδαθηό ηεο πνιηηηθήο αξεηήο. Μάιηζηαθαηά ηελ αλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ θξνληίδεη επηκειώο κε απηναλαθνξηθέο 
θξάζεηο λα ππνδεηθλύεη ζηνπο αθξναηέο ηνπ ηελ πνξεία ηεο 
ζθέςεο ηνπ θαη επίζεο λα θαζηζηά ζαθέο ζε πνην ζεκείν ηεο 
επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Σσθξάηε απαληά. Δπίζεο ζε αληίζεζε κε 
ηε κπζηθή αθήγεζε όπνπ ε παξνπζία ηνπ αληίπαινπ ιόγνπ είλαη 
ιαλζάλνπζα, ζην ιόγν πνπ αθνινπζεί ε παξνπζία ηεο αληίπαιεο 
επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη θπξίαξρε.  
Σπγθεθξηκέλα ν Πξσηαγόξαο επηδηώθεη λα απνδείμεη όηη όινη νη 
άλζξσπν πηζηεύνπλ όηη ν θαζέλαο έρεη κεξίδην ζηε δηθαηνζύλε θαη 
ηελ  πνιηηηθή αξεηή  (ᾑγνῡληαη πάληεο ᾰλζξσπνη……..πνιηηηθῆο 
ᾰξεηεο) ρξεζηκνπνηώληαο αληηζεηηθά παξαδείγκαηα. Σπγθεθξηκέλα 
αλαθέξεη όηη ζηηο ηέρλεο (ελ γάξ…ηαηο άιιαηο 
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αξεηαηο….καηλόκελνλˑ εδώ κάιηζηα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη ε 
ιέμε αξεηή ζην ρσξίν απηό ζεκαίλεη ηθαλόηεηα θαη γλώζε ζε 
θάπνηνλ εηδηθό ηνκέα)  αλ θάπνηνο ηζρπξηζηεί όηη είλαη θαιόο 
απιεηήο ή όηη είλαη θαιόο ζε κηα άιιε ηέρλε ζηελ νπνία όκσο δελ 
είλαη θαιόο, ηόηε νη ζπκπνιίηεο ηνπ ηνλπεξηγεινύλ , νξγίδνληαη καδί 
ηνπ θαη νη δηθνί ηνπ ζεσξνύλ όηη ν άλζξσπόο ηνπο έρεη 
παξαθξνλήζεη θαη γη΄απηό ηνλ ζπκβνπιεύνπλ θαη ηνλ λνπζεηνύλ. 
Αλ όκσο παξαδέρεηαη όηη δελ είλαη θαιόο ζηελ ηέρλε απηή, ηόηε 
απηό ζεσξείηαη ζσθξνζύλε. Σπλερίδνληαο ν ζνθηζηήο ηνλίδεη όηη ην 
ίδην δελ ζπκβαίλεη ζηε δηθαηνζύλε θαη ζηελ άιιε πνιηηηθή αξεηή (ελ 
δε δηθαηνζύλε…..αλζξώπνηο). Αληίζεηα θάπνηνο πνπ δελ είλαη 
δίθαηνο, αλ ην νκνινγεί απηό ελώπηνλ άιισλ, ζεσξείηαη ηξειόο, 
ελώ ,αλ θάπνηνο είλαη άδηθνο, όηαλ πξνζπνηείηαη ηνλ δίθαην, ηνλ 
ζεσξνύλ ινγηθό. Απηή ε ζπκπεξηθνξά , θαηά ηνλ Πξσηαγόξα 
δηθαηνινγείηαη από ην γεγνλόο όηη όινη πξέπεη λα ηζρπξίδνληαη όηη 
είλαη δίθαηνη( θαζίλ πάληαο δεηλ θάλαη είλαη δηθαίνπο)  θαη όηη είλαη 
αλαγθαίν ν θαζέλαο λα κεηέρεη ζηελ πνιηηηθή αξεηή, αιιηώο λα κελ 
ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο αλζξώπνπο. (σο αλαγθαίνλ     αλζξώπνηο) 
Άξα ζύκθσλα κε ηνλ Πξσηαγόξα όινη νη άλζξσπνη ζεσξνύλ όηη ν 
θαζέλαο κεηέρεη ζηελ πνιηηηθή αξεηή θαη ηε δηθαηνζύλε. Βέβαηα ην 
ηεθκήξην ηνπ ζνθηζηή δελ είλαη ινγηθό, αθνύ ρξεζηκνπνηεί 
αηηηνινγήζεηο πνπ έρνπλ δενληνινγηθή δηαηύπσζε (δεηλ θάλαη, 
αλαγθαηνλ κεηέρεηλ), ε νπνία δελ έρεη απνδεηθηηθή ηζρύ, γηα λα 
θηάζεη ζε έλα ζπκπέξαζκα (εγνπληαη πάληεο….πνιηηηθήο αξεηεο) 
κε απνθαληηθή δηαηύπσζε. Γελ πξόθεηηαη ινηπόλ γηα νξζό 
ζπιινγηζκό. 
 
 
Β2 Σύκθσλα κε ηνλ Πξσηαγόξα ζεσξείηαη ηξειόο όπνηνο δέρεηαη 
όηη δελ θαηέρεη ηε δηθαηνζύλε θαη ηελ πνιηηηθή αξεηή (ελ δε 
δηθαηνζύλελ….καλίαλ). Η ζέζε ηνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα αληηζεηηθή 
ζύγθξηζε ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο/αξεηήο κε ηηο άιιεο ηέρλεο. Σηελ 
πεξίπησζε ησλ άιισλ ηερλώλ ζεσξνύκε ζπλεζηζκέλν θαη 
ζσθξνλ λα παξαδερζεί θάπνηνο πσο δελ θαηέρεη κηα από απηέο, 
γηαηί αζθαιώο δελ πηζηεύνπκε πσο είλαη αλαγθαίν λα ηηο 
γλσξίδνπλ όινηˑ ζηελ πεξίπησζε όκσο ηεο πνιηηηθήο αξεηήο, 
ζεσξνύκε παξάινγν λα παξαδερηεί θάπνηνο όηη ζηεξείηαη ηειείσο 
εζηθώλ αξρώλ θαη δελ ζέβεηαη ηε δηθαηνζύλε ˑαληηζέησο  
πεξηκέλνπκε πσο αθόκε θαη ν άδηθνο ζα πξνζπνηεζεί ηνλ δίθαην, 
αζθαιώο επεηδή θξίλνπκε αλαγθαία ηελ θαηνρή ηεο πνιηηηθήο 
αξεηήο από όινπο ηνπο πνιίηεο. Απηό ζπκβαίλεη , επεηδή όινη 
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έρνπκε δερηεί όηη ε ζπκκεηνρή ζηε δηθαηνζύλε είλαη βαζηθή 
πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο θνηλσλίαο. Η ζπκκεηνρή απηή 
πξέπεη λα δειώλεηαη κε θάζε ηξόπν είηε ππάξρεη πξαγκαηηθά είηε 
δελ ππάξρεη (νπόηε ν άλζξσπνο είλαη αλάγθε λα πξνζπνηείηαη). 
Δπηινγηθά ζηελ θαζνιηθή απνδνρή ηεο ζεκαζίαο ηεο πνιηηηθήο 
αξεηήο θαη ηεο δηθανζύλεο ζηεξίδεηαη ε άπνςε ηνπ Πξσηαγόξα. 
 
Β3. Από ηε κειέηε ηνπ απνζπάζκαηνο  ײνύησ δή…..αηηίαλײ θαη 
ηνπ κεηαθξαζκέλνπ θεηκέλνπ πξνθύπηεη όηη θαη ν Πξσηαγόξαο θαη 
ν Σσθξάηεο ρξεζηκνπνηνύλ ην ίδην επηρείξεκα, δειαδή ηε 
ζπκπεξηθνξά ησλ Αζελαίσλ ζην δεκόζην βίν ηνπο, γηα λα 
απνδείμνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, νη νπνίεο όκσο είλαη αληίζεηεο. Έηζη ν 
Σσθξάηεο από ηε κηα ρξεζηκνπνηεί ηα δξώκελα ζηελ εθθιεζία ηνπ 
Γήκνπ γηα λα απνδείμεη ην κε δηδαθηό ηεο αξεηήο, ελώ ν 
Πξσηαγόξαο γηα λα απνδείμεη ηελ αληίζεηε ζέζε, όηη δειαδή ε 
αξεηή  δηδάζθεηαη. 
Δηδηθόηεξα ζην κεηαθξακέλν θείκελν ν Σσθξάηεο ηζρπξίδεηαη όηη ε 
πνιηηηθή αξεηή δελ δηδάζθεηαη. Τελ γλώκε ηνπ απηή ηελ ζηεξίδεη 
ζην γεγνλόο όηη ζηελ εθθιεζία ηνπ Γήκνπ, όηαλ ζπδεηηέηαη έλα 
ζέκα εηδηθό , αλεβαίλνπλ ζην βήκα λα ζπκβνπιεύζνπλ κόλν νη 
εηδηθνίˑ αλ κάιηζηα αλέβεη θάπνηνο πνπ δελ είλαη εηδηθόο, νη 
ππόινηπνη δελ ηνλ αλέρνληαη θαη απαηηνύλ λα θαηέβεη από ην βήκα. 
Αλ όκσο ζπδεηηέηαη έλα ζέκα πνπ αθνξά ηελ πόιε, ηόηε όινη 
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Απηή ε 
ζπκπεξηθνξά ησλ Αζελαίσλ (ηνπο νπνίνπο κάιηζηα ραξαθηεξίδεη 
ζνθνύο) απνδεηθλύεη , θαηά ηνλ Σσθξάηε, όηη ε αξεηή 
δελδηδάζθεηαη, γηαηί, αλ δηδαζθόηαλ, ηόηε θαη ζηα πνιηηηθά 
δεηήκαηα ζα ζπκπεξηθέξνληαλ νη Αζελαίνη όπσο 
ζπκπεξηθέξνληαλ θαη ζηα εηδηθά-ηερληθά δεηήκαηα, δειαδή ζα 
αλέρνληαλ λα ζπκβνπιεύζνπλ κόλν απηνί πνπ έρνπλ δηδαρζεί ηελ 
πνιηηηθή αξεηή. 
Από ηελ άιιε ν Πξσηαγόξαο απνδέρεηαη σο ζσζηή ηε 
ζπκπεξηθνξά ησλ Αζελαίσλ, αιιά ηελ εξκελεύεη δηαθνξεηηθά θαη 
ηε ρξεζηκνπνηεί γηα λα απνδείμεη εληειώο ην αληίζεην, δειαδή όηη ε 
πνιηηηθή αξεηή δηδάζθεηαη. Έηζη ηζρπξίδεηαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε 
ζπκπεξηθνξά ησλ Αζελαίσλ δελ νθείιεηαη ζην όηη ε πνιηηηθή αξεηή 
δελ δηδάζθεηαη, αιιά ζην όηη είλαη θαζνιηθή , αιιά θαη αλαγθαία γηα 
ηελ νξγάλσζε θνηλσληώλ, ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζπλάγνληαη 
από ην κύζν πνπ δηεγήζεθε πξνεγνπκέλσο. 
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Β4.  
α. Σ 
 
β.Λ 
 
γ. Σ 
 
δ.Σ 
 
ε.Λ 
 
Β5α  
 
 
Ῑσζηλ   εηζηηήξην 
 
Γεῖ        έλδεηα 
 
ᾰλέρνληαη  έμε 
 
Δίδὼζηλ   ζπλείδεζε 
 
 
Β5β  
 Γελ θαηαιαβαίλσ ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν παξεμεγήζεθε 
Τν παηρλίδη ζεσξείηαη κηα από ηηο πην δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
γηα ηα παηδηά 
Ηζηθέο αξεηέο, όπσο εληηκόηεηα θαη αληδηνηέιεηα,πξέπεη λα 
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ζύγρξνλν επηζηήκνλα. 
 
 
 

ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Γ1. 
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Γηαηί όηαλ ν ιόγνο ζηεξεζεί από ηελ θαιή θήκε ηνπ ξήηνξα θαη ηε 
ρξνηά ηεο θσλήο (ηνπ) θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο 
ξεηνξηθνύο ιόγνπο, θαη επηπιένλ ηελ επηθαηξόηεηα θαη ηε βηαζύλε 
(πξνζπκία) ηνπ λα γίλεη πξάμε θαη δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα (ηνλ) 
ζηνλ αγώλα ηνπ θαη λα πείζεη, αιιά αθελόο ζηεξεζεί θαη 
απνγπκλσζεί από όια αλεμαηξέησο όζα έρνπλ εηπσζεί 
πξνεγνπκέλσο θαη αθεηέξνπ θάπνηνο ηνλ δηαβάδεη ρσξίο 
πεηζηηθόηεηα θαη ρσξίο θαζόινπ ραξαθηήξα (ή ρξώκα) αιιά , ζαλ 
λα θάλεη απαξίζκεζε, εύινγα, ζεσξώ,  θαίλεηαη ζε όζνπο αθνύλε 
αζήκαληνο. Απηά αθξηβώο ζα έβιαπηαλ πάξα πνιύ ηνλ ιόγν πνπ 
παξνπζηάδεηαη ηώξα θαη ζα ηνλ έθαλαλ λα θαίλεηαη θαηώηεξνο. 

Γ2α 

ἀλαγηγλώζθῃ: ἀλάγλσζη  

ἀπαξηζκῶλ: ἀπαξηζκνῖελ  

ηνῖο ἀθνύνπζηλ: ἀθνύζεζζαη  

κάιηζη’ : κάια 

 θαίλεζζαη: θαλῆηε  

 

Γ2β. ηῶλ κὲλ πξνεηξεκέλσλ ἁπάλησλ ἔξεκνο γέλεηαη : 

 ηνῦ κὲλ πξνεηξεκέλνπ ἅπαληνο ἔξεκνη γέλσληαη 

Γ3α 

ηῶλ κεηαβνιῶλ: αληηθείκελν ζην ξήκα ἀπνζηεξεζῇ  

ηῶλ πξνεηξεκέλσλ: επηζεηηθή κεηνρή πνπ ιεηηνπξγεί σο γεληθή 
αληηθεηκεληθή ζην ἔξεκνο ή/θαη γπκλόο 

 γπκλόο: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν ηνπ ζπλδεηηθνύ ξ. γέλεηαη  

εἰθόησο: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην ξ. δνθεῖ 

ηνῖο ἀθνύνπζηλ: επηζεηηθή κεηνρή πνπ ιεηηνπξγεί σο δνηηθή 
πξνζσπηθή ηνπ θξίλνληνο πξνζώπνπ ζην ξ. δνθεῖ  
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Γ3 β. Ἅπεξ θαὶ ηὸλ [...] ἐπηδεηθλύκελνλ κάιηζη’ ἂλ βιάςεηε θαὶ 
θαπιόηεξνλ θαίλεζζαη πνηήζεηελ:  

Ἅπεξ θαὶ ηὸλ [...] ἐπηδεηθλύκελνλ κάιηζη’ ἂλ βιάςεηε: Πξόθεηηαη γηα 
θύξηα πξόηαζε θξίζεσο θαηαθαηηθή, θαζώο ε αλαθνξηθή 
αλησλπκία  Ἅπεξ βξίζθεηαη κεηά από ηζρπξό ζεκείν ζηίμεο   θαη 
δελ ππάξρεη άιιε θύξηα πξόηαζε ζηελ πεξίνδν. Η αλαθνξηθή 
αλησλπκία κεηαθξάδεηαη σο δεηθηηθή. Δθθέξεηαη κε δπλεηηθή 
επθηηθή ἂλ βιάςεηε θαη δειώλεη ην δπλαηόλ λα γίλεη ζην παξόλ θαη 
κέιινλ. 

 ἅπεξ: ππνθείκελν ζην ξήκα ἂλ βιάςεηε (αηηηθή ζύληαμε)  

ηὸλ ἐπηδεηθλύκελνλ : επηζεηηθή κεηνρή πνπ ιεηηνπξγεί σο 
αληηθείκελν ζην ξήκα ἂλ βιάςεηε 

 θαπιόηεξνλ: θαηεγνξνύκελνζην ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ 
ηὸλ ἐπηδεηθλύκελνλ κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ ξεκαηηθνύ ηύπνπ 
θαίλεζζαη  

θαίλεζζαη: απαξέκθαην ηνπ ζθνπνύ ή ηνπ απνηειέζκαηνο από ην 
πνηήζεηελ (ξήκα ζθόπηκεο ελέξγεηαο) 

 

 

EΠΙΜΔΛΔΙΑ ΘΔΜΑΣΩΝ  ˸ τέρκου Γήμητρα 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επιμέλεια Υλικού: Δήμηηρα Σηέρκου 

 

Γ. Ιωαννίδη 3 | Πανόραμα, Θεζζαλονίκη | Τ: 2310 341518 | info@protipoedu.gr | www.protipoedu.gr  

Σ
ελ
ίδ
α
7

 

 

 

 

 

  


