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Διδαγμένο κείμενο 

Πλάτωνα, «Πρωταγόρας», κείμενο από το πρωτότυπο: Ενότητα 2η 

(320d-321b5) και Ενότητα 3η (321b6-322a). 

 

Ενότητα 2η (320d-321b5) 

Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν. 

Ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν 

αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ 

γῇ κεράννυται. Ἐπειδὴ δ’ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν 

Προμηθεῖ καὶ Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς 

πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, 

"Νείμαντος δέ μου," ἔφη, "ἐπίσκεψαι·" καὶ οὕτω πείσας νέμει. Νέμων 

δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, τοὺς δ’ ἀσθενεστέρους 

τάχει ἐκόσμει· τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ’ ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν’ 

αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν. Ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν 

σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν· ἃ 

δὲ ηὖξε μεγέθει, τδε αὐτ αὐτὰ ἔσῳζεν· καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν  
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ἔνεμεν. Ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη· 

ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ 

Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶν 

καὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ 

καύματα, καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ 

οἰκεία τε καὶ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ· καὶ ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ 

[θριξὶν καὶ] δέρμασιν στερεοῖς καὶ ἀναίμοις. Τοὐντεῦθεν τροφὰς 

ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ 

δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας· ἔστι δ’ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων 

ἄλλων βοράν· καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ’ 

ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τ γένει 

πορίζων. 

Ενότητα 3η (321b6-322a)  

Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν 

καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔτι 

αὐτ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο. Ἀποροῦντι δὲ 

αὐτ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν 

ἄλλα ζα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ 

ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον· ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα 

παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. Ἀπορίᾳ οὖν  
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σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει 

Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί—ἀμήχανον 

γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι—καὶ οὕτω 

δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. Τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος 

ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τ Διί. Τ δὲ 

Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι 

ἐνεχώρει εἰσελθεῖν—πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν—εἰς 

δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ 

ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε ἔμπυρον 

τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσιν 

ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται, 

Προμηθέα δὲ δι’ Ἐπιμηθέα ὕστερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη 

μετῆλθεν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: «Ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο... καὶ 

ἀναίμοις»  και  «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς... ἀνθρώπῳ».    

Μονάδες 10 
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B1α. Ἦν γάρ ποτε χρόνος , χρόνος εἱμαρμένος, ἡ εἱμαρμένη 

ἡμέρα, τήν ἔντεχνον σοφίαν, τήν τε ἔμπυρον τέχνην : Να 

προσδιορίσετε το περιεχόμενο των παραπάνω εννοιών.  

 Μονάδες 5 

B1β. Τι συμβολίζει κατά τη γνώμη σας η κλοπή της φωτιάς; Ποια 

αντίληψη για την πορεία εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού 

εκφράζει; Να τη συγκρίνετε με την αντίστοιχη άποψη που προκύπτει 

για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του από το α' στάσιμο της 

Αντιγόνης του Σοφοκλή:  

«το μέγα δέος ο άνθρωπος γεννά΄[...]στη μέση σκάβει το βαθύ και 

φουσκωμένο κύμα΄και την υπέρτατη θεά, τη Γη,την άφθαρτη παιδεύει 

την ακούραστη οργώνοντας με τα ζώα του και σέρνοντας χρόνο το 

χρόνο το αλέτρι. Και των αστόχαστων πουλιών τις φυλές κυνηγά,των 

άγριων θηρίων τα έθνη,των βυθών την υδρόβια ζωή με δίχτυα 

πλεγμένα,ο πανέξυπνος. Τ' αγρίμια των βουνών δαμάζει με 

τεχνάσματα΄ ζυγό φοράει στων αλόγων την πλούσια χαίτη και στον 

ταύρο που βόσκει στα όρη».   

Μονάδες 10 

Β2α. ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν-τυποῦσιν αὐτὰ θεοί: Νομίζετε ότι οι 

απόψεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τη θέση που εξέφρασε ο  
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Πρωταγόρας στο έργο του “Περί Θεῶν”:  “ περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω 

εἰδέναι, οὔθ’ ὡς εἰσὶν οὔθ’ ὡς οὐκ εἰσὶν οὔθ’ ὁποῖοί τινες ἰδέαν· 

πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι ἥ τ’ ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν ὁ βίος  

τοῦ ἀνθρώπου;”  [Για τους θεούς, δεν μπορώ να ξέρω ούτε αν 

υπάρχουν ούτε αν δεν υπάρχουν ούτε ποια είναι η μορφή τους. Γιατί 

πολλά πράγματα εμποδίζουν τη γνώση· το γεγονός ότι πολλά 

πράγματα είναι άδηλα και δεν φαίνονται και η συντομία της 

ανθρώπινης ζωής ]  

Μονάδες 6 

Β2β. “γῆς ἔνδον῞: Ποιες αντιλήψεις απηχούνται στη συγκεκριμένη 

φράση;  “ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ 

κεράννυται”: Ποια κοσμολογική θεωρία ακολουθεί η παραπάνω 

φράση;   

Μονάδες 4 

Β2γ. Ποια ήταν τα κριτήρια διανομής  του Επιμηθέα και πώς η 

διαδικασία που ακολούθησε εξηγεί τελεολογικά το νόμο της 

αναπλήρωσης;   

Μονάδες 5 
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Β3. Να δώσετε από ένα συνώνυμο στα αρχαία ελληνικά (στον ίδιο 

τύπο) για κάθε λέξη που σας δίνεται :  ἦλθεν, ἄγειν, διδούς, ἔδει, 

ἐνεχώρει.   

Μονάδες 10 

Β4. Με το Σωκράτη, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, οι φιλοσοφούντες 

παύουν να ασχολούνται με τη φύση και στρέφονται στην ηθική και 

πολιτική φιλοσοφία. Μπορείτε να αιτιολογήσετε αυτήν την 

αριστοτελική άποψη;   

Μονάδες 10 

 

Αδίδακτο κείμενο 

Πολλάκις γοῦν ζητῶν εἴ τινες εἶεν ἀρετῆς διδάσκαλοι, πάντα ποιῶν 

οὐ δύναμαι εὑρεῖν. Καίτοι μετά πολλῶν γε ζητῶ καί τούτων 

μάλιστα, οὕς ἄν οἴωμαι ἐμπειροτάτους εἶναι τοῦ πράγματος. Καί δή 

καί νῦν, ὦ Μένων, εἰς καλόν ἡμῖν Ἄνυτος ὅδε παρεκαθέζετο, ᾧ 

μεταδῶμεν τῆς ζητήσεως. Εἰκότως δ’ ἄν μεταδοῖμεν ἄν. Ἄνυτος γάρ 

ὅδε πρῶτον μέν ἐστι πατρός πλουσίου και σοφοῦ, Ἀνθεμίωνος, ὅς 

ἐγένετο πλούσιος οὐκ ἀπό τοῦ αὐτομάτου οὐδέ δόντος τινός, ὥσπερ 

ὁ νῦν νεωστί εἰληφώς τά Πολυκράτους χρήματα Ἰσμηνίας ὁ 

Θηβαῖος, ἀλλά τῇ αὐτοῦ σοφίᾳ κτησάμενος και ἐπιμελείᾳ, ἔπειτα  
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καί τά ἄλλα οὐχ ὑπερήφανος δοκῶν εἶναι πολίτης οὐδέ ὀγκώδης τε 

καί ἐπαχθής, ἀλλά κόσμιος καί εὐσταλής ἀνήρ. Ἔπειτα τοῦτον εὖ 

ἔθρεψεν καί ἐπαίδευσεν, ὡς δοκεῖ Ἀθηναίων τ πλήθει· αἱροῦνται 

γοῦν αὐτόν ἐπί τάς μεγίστας ἀρχάς. Δίκαιον δή μετά τοιούτων 

ζητεῖν ἀρετῆς πέρι διδασκάλους, εἴτ’ εἰσίν εἴτε μή καί οἵτινες. 

Πλάτωνος, Μένων, 89e-90a, b 

Λεξιλόγιο: 

νεωστί: πρόσφατα 

εὐσταλής: ευπρεπής 

 

Παρατηρήσεις 

Γ1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο. 

(Μονάδες 20) 

Γ2. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται: 

πράγματος: την κλητική ενικού 

τινός: τη δοτική ενικού 

ὑπερήφανος: το επίρρημα στο συγκριτικό 

ἐπαχθής: την αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

μεγίστας: τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό 

δύναμαι: β’ πληθυντικό υποτακτικής του ίδιου χρόνου 

οἴωμαι: γ’ ενικό οριστικής Παρατατικού 

μεταδοῖμεν: β’ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου στη μέση φωνή 
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εἰληφώς: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στη μέση φωνή 

ἔθρεψεν: το ίδιο πρόσωπο στην ευκτική του ίδιου χρόνου στην ίδια 

φωνή 

(Μονάδες 10) 

Γ3α.Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι: ποιῶν, ἐμπειροτάτους, 

Ἀνθεμίωνος, Ἀθηναίων, ζητεῖν 

(Μονάδες 5) 

Γ3β. ᾧ μεταδῶμεν τῆς ζητήσεως: να μετατραπεί η ενεργητική 

σύνταξη σε παθητική και να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο 

(Μονάδες 3) 

Γ3γ. [οἱ Ἀθηναῖοι] αἱροῦνται γοῦν αὐτόν ἐπί τάς μεγίστας ἀρχάς: 

να μετατραπεί στον πλάγιο λόγο με τον κατάλληλο ονοματικό 

τύπο, με εξάρτηση τη φράση «Ὁ Σωκράτης εἶπε» 

(Μονάδες 2) 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΤ 

Β1α. Η φράση «ἦν γάρ ποτε χρόνος» αποτελεί τυπική αρχή 

παραμυθιού και μέρος του σκηνικού, μια εξωτερική δηλαδή 

διακόσμηση που περιβάλλει την τελεολογική εξήγηση του  

 

Πρωταγόρα για τη δημιουργία του ζωικού βασιλείου και του 

ανθρώπου. Προβάλλει την έννοια του χρόνου ως κυρίαρχου φυσικού 
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μεγέθους στο οποίο εγγράφεται η ύπαρξη των θεών και των θνητών 

όντων. 

Με τη λέξη «χρόνος» ο σοφιστής εννοεί την αρχή του χρόνου, την 

αρχή της δημιουργίας, το σημείο εκείνο που ακολουθεί τη θεογονία, 

δηλαδή τη γένεση των θεών. Είναι χαρακτηριστικό πως στην 

αρχαιοελληνική μυθολογική σκέψη υπάρχει μόνο θεογονία, και όχι 

κοσμογονία, όπως σε άλλες μυθολογίες ή στην εβραιοχριστιανική 

Γένεση. Αντίθετα από τον Ησίοδο, ο οποίος στη Θεογονία του 

αναφέρει, μετά τη δημιουργία των θεών, την ύπαρξη των ανθρώπων 

χωρίς να εξηγεί πώς πλάστηκαν και από ποιον (θεοκεντρική 

προσέγγιση), ο Πρωταγόρας μεταφέρει το κέντρο του ενδιαφέροντος 

στον άνθρωπο (ανθρωποκεντρική προσέγγιση). Στον μύθο του 

παρακολουθούμε τη διαδικασία με την οποία τα μεν ζώα 

«διαμορφώθηκαν», απέκτησαν δηλαδή το καθένα τις δικές του 

ιδιότητες, ο δε άνθρωπος απέκτησε τα χαρακτηριστικά εκείνα, τις 

αρετές, που συνιστούν τελικά την ανθρώπινη ουσία του. 

 

 

 



 

 10 

Η μοίρα (ειμαρμένη) είναι η  ανώτατη δύναμη που καθορίζει τα 

πάντα, η φυσική αναγκαιότητα, οι αναπόφευκτες δυνάμεις που 

διέπουν τον κόσμο. Ακόμα και οι θεοί υποτάσσονται σε αυτήν. 

Η «ειμαρμένη ημέρα» και ο «ειμαρμένος χρόνος» είναι τα 

καθορισμένα από τη μοίρα χρονικά όρια, στοιχείο του μύθου, που 

συμβολίζουν τη μετάβαση από ένα στάδιο της δημιουργίας/εξέλιξης 

στο επόμενο, από μία μορφή ζωής σε άλλη, που δεν είναι ούτε 

στιγμιαίο ούτε αυτόματο, αλλά υπακούει σε δύναμη αναπότρεπτη, 

ισχυρότερη και από τους θεούς (ο Όμηρος στην Ιλιάδα, Π 441, 

αναφέρει την αίσα ή μοίρα και ο Αισχύλος στις τραγωδίες του την 

Ανάγκη). Αν αφαιρέσουμε το περίβλημα του μύθου, σημαίνει ότι το 

πέρασμα σε μια επόμενη φάση εξέλιξης γίνεται κάτω από την πίεση 

της ανάγκης για επιβίωση ή βελτίωση της ζωής. Ανάλογη είναι η 

χριστιανική φράση «ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου». 

Ο «ειμαρμένος χρόνος»  σηματοδοτεί την αρχή της δημιουργίας 

των ζώων (ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσε-

ως), η «ειμαρμένη ημέρα» σηματοδοτεί τη μετάβαση από το στάδιο 

του Επιμηθέα (βιολογική δημιουργία των ζώων) στο στάδιο του 

Προμηθέα (ο άνθρωπος αποκτά τεχνικές γνώσεις και δημιουργεί 

τον πολιτισμό του, υλικό, πνευματικό και ηθικό). Το τρίτο στάδιο  
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που θα ακολουθήσει, είναι η δημιουργία οργανωμένων πόλεων (ο 

Δίας δίνει την πολιτική αρετή -τη δίκη και την αιδώ- στους 

ανθρώπους κι εκείνοι οργανώνουν πόλεις/κοινωνίες,) 

«ἔντεχνος σοφία»: το επίθετο «ἔντεχνος» υποδηλώνει αυτόν που 

είναι μέσα στα όρια της τέχνης, τον έμπειρο, τον επιδέξιο. Στη 

φράση «ἔντεχνος σοφία», η λέξη «σοφία» υποδηλώνει τη σοφία που 

εμπεριέχει την τέχνη, τη σοφία που συμπορεύεται με την τέχνη, τις 

τεχνικές γνώσεις. Αρχικά η έννοια της σοφίας έχει κυρίως να κάνει 

με τη δεξιότητα και την εμπειρία σε κάποια τέχνη, την 

αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη μεταλλουργία, την ιατρική, κ.τ.λ. Ο 

προσδιορισμός «ἔντεχνος» επιτρέπει εδώ στον Πρωταγόρα να 

διευκρινίσει, επομένως, πως αυτού του είδους τη σοφία εννοεί και 

όχι αυτή που συνδέουμε με τη γνώση των επιστημών και τη 

φιλοσοφία, δηλαδή τις θεωρητικές γνώσεις.  

Ως προς τις καλές τέχνες, η έντεχνη σοφία δεν σχετίζεται με τη 

σύλληψη της ιδέας ενός καλλιτεχνικού έργου, αλλά με την 

αναγκαιότητα χρήσης τεχνικών γνώσεων και εργαλείων για τη 

δημιουργία κάποιων από αυτά (πχ. αρχιτεκτονική, γλυπτική).  

Κατανοούμε, λοιπόν, τον όρο ως τεχνογνωσία, η οποία επιτρέπει 

στον άνθρωπο να προβεί σε επινοήσεις και εφαρμογές σωτήριες για  
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τη ζωή του. Ειδικότερα, η τεχνογνωσία συνδέεται με τις τεχνικές 

δεξιότητες και την κατασκευαστική ικανότητα του ανθρώπου. Αυτό 

σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει  και να οργανώσει 

τη διαδικασία της εργασίας, της κατασκευής, της  επινόησης, της 

καλλιέργειας και της  αγωγής. Με την κατασκευαστική και 

επινοητική ικανότητα ο άνθρωπος κατασκευάζει  σπίτια, σκεύη, 

εργαλεία, όπλα, αλλά και επινοεί γλώσσα, γραφή, αρίθμηση, που 

διευρύνουν τα όρια της ελευθερίας του. 

Ταυτόχρονα μπορεί πια να  ελέγξει τα πάθη του, να τιθασεύσει το 

ένστικτο και να οργανώσει τις άμυνες του εαυτού του στον αγώνα 

επιβίωσης.  

«ἔμπυρος τέχνη»: Η φωτιά, η πρώτη μεγάλη πηγή ενέργειας που 

έμαθε να μεταχειρίζεται ο άνθρωπος, εύλογα τοποθετείται στη 

βάση όλων των έως τότε τεχνολογικών κατακτήσεων. Ως πηγή 

ενέργειας υπήρξε αναγκαία συνθήκη για να οδηγηθεί ο άνθρωπος 

στα υψηλά τεχνικά επιτεύγματα και να αντισταθμίσει με αυτά τη 

φυσική αδυναμία του. Η «ἔμπυρος τέχνη» εκφράζει την 

εφαρμοσμένη, την κατασκευαστική εκδήλωση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Η «ἔμπυρος τέχνη» είναι η πρακτική εφαρμογή 

των τεχνικών γνώσεων κυρίως με τη χρήση της φωτιάς, καθώς είναι  
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γνωστό ότι πολλά υλικά, όπως τα μέταλλα, μπορούν να γίνουν 

αντικείμενο κατεργασίας με τη χρήση της φωτιάς. Ο Πρωταγόρας, 

λοιπόν, πρέπει να είχε στο μυαλό του αυτό που σήμερα ονομάζουμε 

τεχνολογία, τηρουμένων των αναλογιών. Εννοούμε, βέβαια, μια 

τεχνολογία προσαρμοσμένη στα μέσα και τις δυνατότητες της 

εποχής.  

 

Β1β. Η μετάβαση του ανθρώπου από την κατάσταση των 

βιολογικών εξαρτήσεων στην αναζήτηση της αυτονομίας του 

συμβολίζεται με τον Προμηθέα και τη φιλάνθρωπη κλοπή των 

«δώρων» του για τον άνθρωπο από το εργαστήρι της Αθηνάς και 

του Ηφαίστου. Έτσι η κλοπή δεν κρίνεται ως παράβαση ηθικής 

φύσεως που δεν έπρεπε να γίνει, αλλά ως ευρηματική πράξη του 

Προμηθέα-ανθρώπου που υπαγορεύεται από την ίδια την αρχή της 

αναπλήρωσης στη φύση, η οποία κατηύθυνε και τη μοιρασιά του 

Επιμηθέα. Τα «δώρα» αναπληρώνουν τη φυσική αδυναμία του 

ανθρώπου στον κόσμο. Η κατ’ αναγκαιότητα, λοιπόν, παράβαση 

έχει πρακτικό αντίκρισμα στον άνθρωπο, καθώς η τεχνική και η 

γνώση της τέχνης της φωτιάς επιτρέπουν στον άνθρωπο να επινοεί 

τα προς το ζῆν και να εφαρμόζει πρακτικά τις επινοήσεις του. Ο  
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άνθρωπος είναι σε θέση με τις δύο αυτές κατακτήσεις να 

μετασχηματίζει τους σχεδιασμούς και τις επινοήσεις του σε 

πρακτικό πρόγραμμα ζωής.  

Η μυθική μορφή με την οποία ο Πρωταγόρας ντύνει την άποψή του 

για τη γένεση του πολιτισμού δεν μας επιτρέπει να πάρουμε κάθε 

λέξη του τοις μετρητοίς. Πρόκειται βέβαια για συμβολισμούς και θα 

πρέπει να δούμε την επέμβαση του Προμηθέα ως φάση της 

εξέλιξης, στην οποία δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την 

επιβίωση του ανθρώπου και την προσαρμογή του στο φυσικό 

περιβάλλον, πραγματοποιείται η γένεση των τεχνών και 

σχηματίζονται οι πρώτες κοινωνίες. Δεν πρόκειται δηλαδή για 

γνώσεις χορηγημένες εκ των προτέρων ως ολοκληρωμένο σύνολο, a 

priori. Στην προηγούμενη φάση του Επιμηθέα συντελείται ο 

βιολογικός σχηματισμός του ανθρώπου και στη φάση του 

Προμηθέα εκδηλώνεται ο πνευματικός σχηματισμός του, ο οποίος 

τον ορίζει άλλωστε ως είδος. Η ερμηνεία αυτή συμφωνεί με την 

άποψη των σοφιστών και του Πρωταγόρα ότι όλα είναι προϊόντα 

της πείρας που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή 

πρόκειται για επώδυνες, δύσκολες και κοπιαστικές κατακτήσεις του 

ανθρώπου μέσα στον χρόνο.  
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Παράλληλα για τα προμηθεϊκά δώρα υπάρχει και η ερμηνευτική 

άποψη (κύριος εκφραστής της ο W.K.C. Guthrie, Οι Σοφιστές, ΜΙΕΤ 

1991, σελ. 90-95) ότι οι τεχνικές γνώσεις δίνονται στον άνθρωπο εκ 

των προτέρων ως ολοκληρωμένο σύνολο, a priori, και όχι ως 

θησαύρισμα σταδιακής πείρας μέσα στους αιώνες. Η ερμηνεία αυτή 

στηρίζεται στο ότι τα δώρα δίνονται πριν ο άνθρωπος βγει στο φως, 

τη στιγμή της δημιουργίας του, και συνεπώς τα προϋποθέτει για τη 

δημιουργία πολιτισμού. Ισοδυναμούν με τη δεξιοτεχνία (σύνεσις 

στον Ευριπίδη) που δωρίζουν οι θεοί στον άνθρωπο σύμφωνα με τον 

Αισχύλο και τον Ευριπίδη.  

Ο Προμηθέας είναι ο φιλάνθρωπος ήρωας που κλέβοντας τη φωτιά, 

αψηφώντας τις άλογες και αυθαίρετες αποφάσεις του Δία, εκφράζει 

και ενισχύει την ορθολογιστική πίστη του ότι ο άνθρωπος μπορεί με 

τη γνώση να κυριαρχήσει πάνω στη φύση, να την αλλάξει και να 

καλυτερέψει τη ζωή του. 

Ο συγκεκριμένος μύθος είναι το προμήνυμα του πνεύματος της 

Δύσης. Αυτό που ο Αισχύλος αποδίδει στον Προμηθέα, ο Σοφοκλής 

το μετατρέπει σε έπαινο για τον άνθρωπο : Δαμάζει τα κύματα της 

θάλασσας, καταπονεί με τα αλέτρια του την ανεξάντλητη γη,  
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αιχμαλωτίζει τα πουλιά και τα άγρια ζώα, βάζει στο ζυγό το άλογο 

και τον ταύρο. 

Ο Προμηθέας είναι το πνεύμα της εξέγερσης ενάντια στις 

απαγορεύσεις των φθονερών θεών, οι οποίες συμβολίζουν τους 

φόβους της πρωτόγονης ανθρωπότητας απέναντι στις δυνάμεις της 

φύσης, που κυριαρχούν επάνω της και την τρομάζουν. Είναι το 

πνεύμα της περιέργειας και της περιπέτειας, η λατρεία της εργασίας 

και του μόχθου. 

Με λίγα λόγια ο δυτικός πολιτισμός αποτελεί απόρροια της 

νοοτροπίας και του αισιόδοξου μηνύματος που κυριαρχεί στο μύθο 

του Προμηθέα και επιβάλλει να μη συμβιβάζεται κανείς με την 

αθλιότητα της ανθρώπινης κατάστασης, αλλά να προσπαθεί να τη 

βελτιώσει με τη νοημοσύνη και την  ευρηματικότητά του  , έτσι ώστε 

να την προσαρμόσει στις απαιτήσεις  και στα όνειρα του 

ανθρώπινου γένους. 

Επίσης, το παράδειγμα του Προμηθέα με την πρόθεσή του να 

απαλλάξει τους συνανθρώπους του από την υποταγή σε μια άλογη 

μορφή αυθεντίας, αναπτύσσει και ενισχύει το φιλάνθρωπο ήθος του  

εκφράζοντας παράλληλα τα αιτήματα του ανθρωπισμού. 

Συμπερασματικά, ο μύθος του  Προμηθέα  και του Επιμηθέα έχει  
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εξαίρετο παιδευτικό περιεχόμενο, γιατί εμπνέει αισιοδοξία Σε 

αντίθεση με άλλες γνωστές κοσμολογικές εκδοχές (π.χ. στο Ἔργα 

καὶ Ἡμέραι του Ησιόδου και της Παλαιάς Διαθήκης) που 

εκφράζουν απα ισιόδοξη ενατένιση της εξέλιξης του ανθρώπινου 

πολιτισμού Είναι μήνυμα πίστης στην προοδευτική  πορεία  του  

ανθρώπου, που ξεκινώντας από ατελέστερες μορφές βίου 

έφτασε σε αξιόλογα πολιτιστικά επιτεύγματα, χωρίς να έχουν 

εξαντληθεί οι δυνατότητες για μεγαλύτερες κατακτήσεις. (πβ Η 

Ἀντιγόνη του Σοφοκλή (Α΄ στάσιμο) παρουσιάζει την ίδια σειρά 

εφευρέσεων, αποδίδοντάς τες στον άνθρωπο, αλλά στο 

συμπέρασμα λέει ότι δεν αξίζουν τίποτε, αν δεν 

χρησιμοποιούνται για το καλό. 

 

Β2α.  Αγνωστικισμός είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία η γνώση 

της ουσίας των πραγμάτων είναι αδύνατη· ο αγνωστικιστής παίρνει 

επιφυλακτική ή ουδέτερη στάση απέναντι στα μεταφυσικά 

προβλήματα, όπως το πρόβλημα του θεού. Προφανώς, ο 

Πρωταγόρας δεν ήταν άθεος, αλλά θεωρούσε πως ούτε οι αισθήσεις 

επιτρέπουν στον άνθρωπο να γνωρίσει τα άδηλα (αυτά που δεν 

προσεγγίζουν δηλαδή οι αισθήσεις) ούτε ο νους (αφού η συντομία  
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της ανθρώπινης ζωής δεν προσφέρει στον άνθρωπο τον αναγκαίο 

χρόνο για να εμβαθύνει σε τέτοια θέματα). Έτσι, ο Πρωταγόρας 

κατέληγε σε έναν σχετικισμό: η γνώση του ανθρώπου για τα 

πράγματα είναι σχετική, εξαρτάται δηλαδή από τα μέσα του και τις 

ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της ζωής του. Το ότι ο 

Πρωταγόρας ήταν αγνωστικιστής, δήλωνε δηλαδή αβέβαιος για την 

ύπαρξη των θεών, δεν δημιουργεί αντίφαση με την αναφορά που 

κάνει σ’ αυτόν τον μύθο στους θεούς, καθώς ο σκοπός της μυθικής 

του διήγησης είναι να αναδείξει τις συνθήκες που επέτρεψαν την 

υιοθέτηση της πολιτικής αρετής, προκειμένου να επιτευχθεί η 

αρμονική συγκρότηση κοινωνιών. Επομένως, η παρουσία των θεών 

στο μύθο έχει αλληγορική σημασία. Συγκεκριμένα, ο Δίας 

συμβολίζει τη νομοτέλεια που διέπει τη φύση, τον λόγο, τη λογική, 

ενώ ο Προμηθέας, ο Επιμηθέας και ο Ερμής (στη συνέχεια του 

μύθου) αποτελούν τα όργανα αυτής της νομοτέλειας, η οποία 

ρυθμίζει τις σχέσεις των όντων εξασφαλίζοντας τη μεταξύ τους 

ισορροπία. Άλλωστε, όπως φανερώνεται και από τη συνέχεια του 

μύθου, ο Πρωταγόρας δεν ενδιαφέρεται τόσο για το θέμα της 

ύπαρξης των θεών όσο για την εξήγηση της γένεσης του 

θρησκευτικού συναισθήματος. Επιπλέον, δεν θεωρεί τους θεούς  
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αιώνιους, αλλά ότι κι αυτοί, όπως και τα ζώα («καὶ τούτοις»), 

δημιουργήθηκαν μια δεδομένη χρονική στιγμή, που προηγήθηκε 

από τον χρόνο δημιουργίας των θνητών όντων.  

Ο Πρωταγόρας, πάντως, δεν αποδίδει ολοκληρωτικά στους θεούς τη 

δημιουργία των θνητών όντων, καθώς τους παρουσιάζει να 

λειτουργούν ως όργανα μιας ανώτερης δύναμης, της ειμαρμένης. Οι 

θεοί, κατά τον σοφιστή, δημιούργησαν τους ανθρώπους γιατί 

έφτασε η ώρα που είχε καθοριστεί από τη μοίρα. Έτσι, 

αποκωδικοποιώντας τον μύθο, αναγνωρίζουμε πως πίσω από τους 

θεούς βρίσκεται μια δύναμη που ωθεί τις αλλαγές στη φύση. Η 

δύναμη αυτή, η ειμαρμένη, μπορεί να ερμηνευθεί ως η ανάγκη.  

Η αλληγορική απόδοση της δημιουργίας των θνητών όντων στους 

θεούς, μας παραπέμπει άλλωστε και στη χριστιανική παράδοση, 

όπου ο Θεός παρουσιάζεται να δημιουργεί τους πρωτόπλαστους. 

Όπως οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης καταφεύγουν σε μιαν 

αλληγορία για να εξηγήσουν το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος 

(στο βιβλίο της Γένεσης), έτσι και ο Πρωταγόρας επιλέγει τον 

εύληπτο τρόπο ενός μύθου, που ακολουθεί άλλωστε και τη 

θρησκευτική αντίληψη των ακροατών του.  
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Β2β. Η φράση «γῆς ἔνδον» υποδηλώνει την αρχέγονη αντίληψη της 

μητέρας-γης, μέσα στα σπλάχνα της οποίας δημιουργήθηκαν όλα 

τα έμβια όντα. Πρέπει να επισημανθεί ότι στη φράση αυτή η λέξη 

«γη» σημαίνει το σώμα, τη γήινη σφαίρα, ενώ στη φράση «ἐκ γῆς καὶ 

πυρὸς» σημαίνει την ύλη, το χώμα. Στον μητρικό κόλπο της γης (γῆ 

παμμήτωρ, μήτηρ πάντων) αποδίδεται η δημιουργία όλων των 

οργανισμών, ζώων και φυτών, και από αυτόν αναδίδονται τα είδη 

των ζώων και φυτών. Επιπλέον, από την ίδια φράση διαφαίνεται η 

αντίληψη του αυτοχθονισμού, της πεποίθησης δηλαδή κάποιων 

φυλών ότι ξεφύτρωσαν από τη γη στην οποία στη συνέχεια έζησαν 

και οι ίδιοι και οι απόγονοί τους κάνοντάς την πατρίδα τους. Η 

πεποίθηση αυτή τους έδινε ένα αίσθημα περηφάνιας, προνομιακής 

σχέσης με την πατρίδα και ευγενικής καταγωγής (πχ. ο μύθος του 

Κάδμου). Η ιδέα της αυτοχθονίας αναφέρεται και από τον 

Θουκυδίδη στον Επιτάφιο του Περικλή, παρουσιάζοντας τους 

Αθηναίους να νιώθουν περήφανοι για την αυτοχθονία τους. Έτσι, 

ενισχύεται η θεωρία του Πρωταγόρα για τη δημιουργία των 

πλασμάτων κάτω από τη γη. 
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“ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ 

κεράννυται”: Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, οι θεοί δημιούργησαν 

τα θνητά όντα από δύο βασικά στοιχεία, το χώμα και τη φωτιά. και 

από ό,τι μπορεί να ανακατευτεί με το χώμα και τη φωτιά. Η 

αναφορά αυτή του σοφιστή υποδηλώνει μια υιοθέτηση τόσο των 

απόψεων του Παρμενίδη που θεωρούσε πως ο κόσμος 

δημιουργήθηκε με την ανάμειξη δύο βασικών στοιχείων: γης και 

φωτιάς, όσο και των απόψεων του Εμπεδοκλή που προσέθετε δύο 

ακόμη βασικά στοιχεία: το νερό και τον αέρα (αἰθήρ = το ανώτατο 

και καθαρότερο στρώμα αέρος).  

Η διατύπωση που επιλέγει ο σοφιστής, παρά το γεγονός ότι 

προκρίνει τα δύο βασικά στοιχεία και άρα τη θεωρία του Παρμενίδη, 

με την αναφορά και στην προσθήκη όποιων άλλων στοιχείων 

μπορούν να ανακατευθούν με το χώμα και τη φωτιά, επιτρέπει και 

την έμμεση παραδοχή της θεωρίας του Εμπεδοκλή αν και τα δύο 

τελευταία στοιχεία, το νερό και ο αέρας, δεν κατονομάζονται από 

τον σοφιστή. Ο Πρωταγόρας επιλέγει μια πιο γενικόλογη 

διατύπωση, ώστε να μπορούν να αναγνωρισθούν στα λόγια του και 

οι δύο θεωρίες. Άλλωστε, ο σοφιστής δεν θέλει να εστιάσει την 

προσοχή των ακροατών του σ’ αυτό το σημείο του μύθου του, καθώς  
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το πώς δημιουργήθηκαν οι άνθρωποι δεν αποτελεί το βασικό θέμα 

του συλλογισμού του.  

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί πως η αναφορά στο χώμα, ως 

βασικό στοιχείο για τη δημιουργία των θνητών όντων, στηρίζει την 

έννοια του αυτοχθονισμού που αποτελούσε σημαντική πηγή 

περηφάνιας για το αθηναϊκό ακροατήριο του Πρωταγόρα. 

 

Β2γ. Τα κύρια κριτήρια της διανομής ήταν η επιβίωση και διαιώνιση 

των ειδών  και η ισορροπία στη φύση (χαρακτηριστικές φράσεις: 

«εἰς σωτηρίαν», «ἔσῳζεν», «εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη», 

«ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς», «ἀμῦναι», «σωτηρίαν τ γένει πορί-

ζων», «ἐπανισῶν»).  

Η επιβίωση και διαιώνιση των ειδών, εξασφαλίζεται με: 

 την αναπλήρωση ενός μειονεκτήματος από ένα πλεονέκτημα 

(τα μεγάλα ζώα δεν έχουν ταχύτητα, τα μικρά πετούν και 

κρύβονται στις υπόγειες φωλιές τους) (=νόμος της αναπλήρωσης) 

 Την κατανάλωση διαφορετικών τροφών (τροφική ισορροπία) 

 Την πολυγονία για τα «αναλισκόμενα υπό των άλλων» και την 

ολιγογονία (αναπαραγωγική ισορροπία) 
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Ο Πρωταγόρας εξηγεί τελεολογικά τον «νόμο της αναπλήρωσης» 

στη φύση, αφού σύμφωνα με τους βιολογικούς νόμους κάθε ζώο 

έχει εφοδιαστεί με τα αναγκαία μέσα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης 

και διαιώνισης του είδους του. Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι οι 

ιδιότητες μοιράζονται στα ζώα έτσι ώστε μία αδυναμία να 

αναπληρώνεται από μία ικανότητα, με σκοπό να εξασφαλίζονται 

με αυτόν τον τρόπο α) η επιβίωση και η διαιώνιση του κάθε είδους 

και β) η εξισορρόπηση των αντίρροπων δυνάμεων του 

οικοσυστήματος . Ο σοφιστής εξηγεί τις ιδιότητες και τις ικανότητες 

ανάλογα με τον σκοπό που υπηρετούν και τη λειτουργία που 

επιτελούν. Συγκεκριμένα: η ταχύτητα αντισταθμίζει την αδυναμία, 

τα φτερά ή η υπόγεια κατοικία αντισταθμίζουν το μικρό σωματικό 

μέγεθος, όσα ζώα έχουν δύναμη, δεν χρειάζονται ταχύτητα, όσα 

έχουν μεγάλο σωματικό μέγεθος, σώζονται χάρη σ’ αυτό, τα όπλα 

αντισταθμίζουν την έλλειψη δύναμης και ταχύτητας, για να 

αντιμετωπίζουν τις μεταβολές του καιρού, εφοδιάζονται με πυκνό 

τρίχωμα και γερό δέρμα, σε αυτά που γίνονται βορά άλλων ζώων 

δίνεται η δυνατότητα να γεννούν πολλούς απογόνους, όσα 

τρέφονται με άλλα ζώα, γεννούν λίγους απογόνους, δίνονται  
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διαφορετικά είδη τροφής σε κάθε είδος ζώου, για να μην 

εξαντληθούν συγκεκριμένα είδη διατροφής. 

 

Β3. ἦλθεν: ἀφίκετο, ἄγειν: φέρειν, διδούς: παρέχων, ἔδει: προσῆκε, 

ἐνεχώρει: ἐξῆν.  

 

Β4. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 36 «Έχει λεχθεί για τον Σωκράτη< και 

όχι τα ηθικά φαινόμενα». 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΔΙΔΑΚΣΟΤ 

Γ1. Μετάφραση 

Πολλές φορές, λοιπόν, αν και αναζητώ μήπως υπάρχουν κάποιοι 

δάσκαλοι της αρετής, μολονότι κάνω τα πάντα, δεν μπορώ να βρω. 

Κι όμως το αναζητώ με πολλούς και κυρίως με αυτούς τους οποίους 

θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έμπειροι για το πράγμα. Και λοιπόν και 

τώρα, Μένωνα, για καλό μας κάθισε κοντά μας αυτός εδώ ο Άνυτος, 

τον οποίο ας κάνομε συμμέτοχο στην αναζήτηση. Και 

δικαιολογημένα θα τον κάναμε συμμέτοχο. Διότι αυτός εδώ ο 

Άνυτος, πρώτον, κατάγεται από πατέρα πλούσιο και σοφό, τον 

Ανθεμίωνα, ο οποίος έγινε πλούσιος όχι αυτόματα ούτε επειδή  
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κάποιος (του) έδωσε (χρήματα), όπως αυτός που τώρα πρόσφατα 

πήρε τα χρήματα του Πολυκράτη, ο Ισμηνίας ο Θηβαίος, αλλά διότι 

τα απέκτησε με τη σοφία και την επιμέλειά του, έπειτα και στα 

άλλα φαινόταν ότι είναι όχι αλαζονικός ούτε πομπώδης ούτε 

ενοχλητικός πολίτης, αλλά κόσμιος και ευπρεπής άνδρας. Έπειτα 

αυτόν τον ανέθρεψε καλά και τον εκπαίδευσε όπως θεωρεί καλό το 

πλήθος των Αθηναίων· τον εκλέγουν, λοιπόν, αυτόν για τα πιο 

μεγάλα αξιώματα. Είναι, λοιπόν, δίκαιο με τέτοιους (ανθρώπους) να 

αναζητά κάποιος δασκάλους για την αρετή, είτε υπάρχουν είτε όχι 

και ποιοι είναι. 

 

Γ2. πράγματος: την κλητική ενικού: (ὦ) πρᾶγμα 

τινός: τη δοτική ενικού: τινί / τῳ 

ὑπερήφανος: το επίρρημα στο συγκριτικό: ὑπερηφανώτερον 

ἐπαχθής: την αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος: ἐπαχθῆ 

μεγίστας: τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό: μείζονας / μείζους 

δύναμαι: β’ πληθυντικό υποτακτικής του ίδιου χρόνου: δύνησθε 

οἴωμαι: γ’ ενικό οριστικής Παρατατικού: ᾤετο / ᾦτο 

μεταδοῖμεν: β’ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου στη μέση φωνή: 

μετάδου 
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εἰληφώς: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στη μέση φωνή: 

εἰλῆφθαι 

ἔθρεψεν: το ίδιο πρόσωπο στην ευκτική του ίδιου χρόνου στην ίδια 

φωνή: θρέψαι / θρέψειεν 

 

Γ3α. ποιῶν: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο 

εννοούμενο υποκείμενο «ἐγώ». Λειτουργεί ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός της εναντίωσης στο ρήμα «οὐ δύναμαι», με το οποίο 

και σχηματίζει λανθάνοντα υποθετικό λόγο. 

ἐμπειροτάτους: κατηγορούμενο στο «οὕς» μέσω του συνδετικού 

«εἶναι» 

Ἀνθεμίωνος: ονοματικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός, επεξήγηση 

στο «πατρός» 

Ἀθηναίων: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική 

διαιρετική στο «τ πλήθει» 

ζητεῖν: τελικό απαρέμφατο που λειτουργεί ως υποκείμενο στην 

απρόσωπη έκφραση «δίκαιον (ἐστί)» 

 

Γ3β. ᾧ μεταδῶται ἡ ζήτησις ὑπό ἡμῶν (ὑφ᾽ἡμῶν) 
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Γ3γ. Ὁ Σωκράτης εἶπε τούς Ἀθηναίους αἱρεῖσθαι γοῦν αὐτόν ἐπί τάς 

μεγίστας ἀρχάς 

 

Από τον  κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των 

Υροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν:  

Αναγνωστάκη ., Αποστολάκη Έ., Μαζοκοπάκη Ειρ., 

 Παγωμένου Μ., φακιανάκη Μ. 


