
Ε ν ό τ η τ α  2 η   

(320 d - 321 b5) 

 

Η αρχή της δηµιουργίας του ανθρώπου 

 

Προτεινόµενοι στόχοι 

 

• Να κατανοήσουν οι µαθητές τις ιδέες που διατυπώνονται στο µύθο για 

τη δηµιουργία των όντων, το φυσικό εξοπλισµό των ζώων και την 

ισορροπία στη φύση. 

• Να γνωρίσουν το µύθο ως µέθοδο διδασκαλίας των σοφιστών. 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  ῏Ην γάρ ποτε χρόνος: Ποια είναι η λειτουργία της φράσης στη δοµή του 

λόγου15;  
2.  Τι υπήρχε πριν από τη δηµιουργία των θνητών όντων;   

3.  Ο Πρωταγόρας αξιοποιεί στο µύθο αρχέγοντες αντιλήψεις για τη Γη -

Μητέρα και για τον αυτοχθονισµό16. Να εντοπίσετε τις αντιλήψεις 

αυτές στο κείµενο και να εξηγήσετε τη σηµασία τους για το µύθο. Θα 

σας βοηθήσουν οι γνώσεις σας από τη µυθολογία για τη θεοποίηση της 

Γης και ο µύθος του Κάδµου για τους «Σπαρτούς» (Καδµείους) 

Θηβαίους17.   

                                                           
15  Η φράση, τυπική αρχή παραµυθιού, αποτελεί µέρος του σκηνικού. Τα καθαυτό 

µυθολογικά στοιχεία αποτελούν εξωτερική διακόσµηση που περιβάλλει την εξήγηση 
του Πρωταγόρα για τη δηµιουργία του ζωικού βασιλείου και του ανθρώπου. Βλ. Ηλ. 
Σπυρόπουλος, σ. 184. 

16  Αυτοχθονισµός: πεποίθηση ότι ορισµένες φυλές ξεφύτρωσαν από τη γη αυτή που 
ύστερα έκαναν πατρίδα τους.  

17  γῆς ἔνδον: Υπόκειται η αντίληψη για τη γη ως µητέρα στα σπλάχνα της οποίας 
δηµιουργούνται οι νέοι οργανισµοί και η αντίληψη του αυτοχθονισµού. Έδινε αίσθηµα  
προνοµιακής σχέσης µε την πατρίδα και ευγενικής καταγωγής. Βλ. Κ. Ν. Πετρόπουλος, 
σ. 334, Α. Στέφος (2), σ. 107. Ο µύθος του Κάδµου που έσπειρε τα δόντια του δράκου 
από τα οποία φύτρωσαν οι πάνοπλοι Καδµείοι απηχεί µια τέτοια αντίληψη. Οι 
Αθηναίοι υπερηφανεύονταν ότι ήταν αυτόχθονες, πρβλ. Θουκυδίδη Ἐπιτάφιος ΙΙ, 36 (οἱ 
αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες). Βλ. και Παράλληλα κείµενα, αρ. 11. 
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4.  ὅτε θεοὶ µὲν ἦσαν -τυποῦσιν αὐτὰ θεοί: Νοµίζετε ότι οι απόψεις αυτές 

έρχονται σε αντίθεση µε τη θέση του Πρωταγόρα 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 ἀνθρώπου18; (Να συµβουλευτείτε και την εισαγωγή του βιβλίου σας 

σ. 25).   
5.  Από ποια στοιχεία δηµιουργούν οι θεοί τα θνητά όντα; Ποιες 

κοσµολογικές αντιλήψεις φαίνεται να ακολουθεί ο Πρωταγόρας19;    

6.  Ποιο ρόλο διαδραµατίζει η µοίρα (εἱµαρµένη) στην ενότητα και πώς 

εξηγείται αυτός20;   

7.  Με ποιες ιδιότητες - δυνάµεις εξόπλισε τα ζώα ο Επιµηθέας και από 

ποιους κινδύνους τα εξασφάλιζαν αυτές21;   

                                                           
18  Μερικοί θεωρούν ότι υπάρχει αντίθεση (βλ. π.χ. Σ. Γκίκας, σ. 63). Όµως πρόκειται για 

µύθο, στον οποίο η παρουσία των θεών έχει αλληγορική έννοια. Ο ∆ίας είναι ο λόγος, η 
λογική, δηλ. η νοµοτέλεια που διέπει τη φύση, οι άλλοι θεοί είναι τα όργανα της 
νοµοτέλειας, η οποία ρυθµίζει τις σχέσεις των όντων, εξισορροπεί τις ελλείψεις τους. 
Έπειτα, όπως φαίνεται και από τη συνέχεια του µύθου, ο Πρωταγόρας ενδιαφέρεται 
µάλλον για την εξήγηση της γένεσης του θρησκευτικού συναισθήµατος παρά για το 
θέµα της ύπαρξης των θεών. Πάντως δεν υποστηρίζει ότι οι θεοί είναι αιώνιοι, αντίθετα, 
όπως αφήνει να εννοηθεί, δηµιουργήθηκαν και αυτοί (καὶ τούτοις) και απλώς υπήρχαν 
πριν από τα θνητά γένη. Βλ. Α. Μπαγιόνας (1), σσ. 54-55, W. K. C. Guthrie (1), σσ. 90 
κ.ε., 286-288,   
Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, σσ. 101-103. Ο W. K. C. Guthrie (1), σ. 286 χαρακτηρίζει τον 
Πρωταγόρα «κλασική περίπτωση αγνωστικιστή» και παραπέµπει στον Θεαίτητο (162 d), 
όπου ο µεγάλος Σοφιστής αρνείται να συζητήσει το θέµα των θεών. Αν η θέση του 
Πρωταγόρα χαρακτηριστεί στην ίδια την ερώτηση ως αγνωστικιστική, θα πρέπει να 
προηγηθεί η εξήγηση του όρου (αγνωστικισµός: 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).  

19  Από γῆ και πῦρ. Φαίνεται να ακολουθεί τον Εµπεδοκλή και τον Παρµενίδη, βλ. Α. 
Στέφος (2), σ. 107 και εισαγωγή διδακτικού βιβλίου, σ. 15. 

20   Στο µύθο του Πρωταγόρα η εἱµαρµένη αναφέρεται δύο φορές: χρόνος εἱµαρµένος (2η 
ενότητα) και εἱµαρµένη ἡµέρα (3η ενότητα). Είναι στοιχείο του µύθου, που προσδιορίζει 
χρονικά την εξέλιξη. Εκφράζει «το πλήρωµα του χρόνου», το πέρασµα από µία εποχή σε 
άλλη, από µια µορφή ζωής σε άλλη, που ούτε στιγµιαίο είναι ούτε αυτόµατο. Αν 
αφαιρέσουµε το περίβληµα του µύθου από την αφήγηση του Πρωταγόρα, σηµαίνει ότι 
το πέρασµα σε άλλο στάδιο γίνεται κάτω από την πίεση της ανάγκης για επιβίωση ή 
καλυτέρευση της ζωής. 

21  Ο Επιµηθέας εξόπλισε τα ζώα: µε όπλα για να προλάβει την αλληλοεξόντωση, µε 
διάφορα µέσα προφύλαξης για τις εποχές του έτους, µε ποικιλία διατροφής και 
πολυγονία ή ολιγογονία για να εξασφαλιστεί η διαιώνιση. Βλ. και Γ. Μαρκαντωνάτος, 
σσ. 77-79. 
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8.  Να δείξετε ότι ο µύθος του Πρωταγόρα εξηγεί τελεολογικά22 το νόµο 

της αναπλήρωσης23.  

 

 

Ερµηνευτική ερώτηση κλειστού τύπου  

Ο Επιµηθέας µοίρασε στα ζώα τις διάφορες ιδιότητες µε σκοπό να 

αντισταθµίσει αδυναµίες. Να συµπληρώσετε µε τη βοήθεια του κειµένου 

τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να φαίνεται πώς εξασφαλίστηκε η 

ισορροπία στο ζωικό βασίλειο. 

• Η ταχύτητα αντιστάθµιζε την  ........................ ........................ 

• Τα φτερά ή η υπόγεια κατοικία  αντιστάθµιζαν ........................ 

• Όσα ζώα είχαν δύναµη δε χρειάζονταν ........................ 

• Όσα είχαν µεγάλο µέγεθος ........................ 

• Τα όπλα αντιστάθµιζαν ........................ 

• Για να αντιµετωπίζουν τις καιρικές µεταβολές τους έδωσε ...............….. 

• Με πολυγονία  προίκισε ........................ 

• Ολιγογονία  έδωσε ........................ 

• ∆εν έδωσε σε όλα τα ζώα την ίδια τροφή για να µην  ....................... 

 

                                                           
22  Τελεολογικός < τέλος (= σκοπός). 
23  Νόµος της αναπλήρωσης: αρχή που ισχύει και στη φύση, σύµφωνα µε την οποία µία 

αδυναµία - ενός ζώου π.χ.- αναπληρώνεται από µία ικανότητα. Η συγκεκριµένη 
ερώτηση έχει στόχο να ελέγξει αν οι µαθητές κατανόησαν ότι εδώ η εξήγηση είναι 
τελεολογική, δηλαδή οι διάφορες ιδιότητες και χαρακτηριστικά των ζώων εξηγούνται 
από το σκοπό (τέλος) για τον οποίο πλάστηκαν, ή, απλούστερα, από τη λειτουργία που 
επιτελούν. Στη φύση όλα έχουν, σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα, ένα σκοπό. ∆εν 
ισχυρίζεται το ίδιο για την ιστορία. Βλ. και ερωτήσεις συνολικής θεώρησης. Για τη 
σκοπιµότητα στη φύση πρβλ. και Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικοµάχεια, ενότητα 6η 
διδακτικού βιβλίου,σσ. 166- 167. 
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Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις  

1. πῦρ, γῆ: Να χρησιµοποιήσετε τα ουσιαστικά ως πρώτο συνθετικό σε 

δέκα σύνθετα (βλ. Γραµµατική της αρχαίας ελληνικής, ΟΕ∆Β, § 414). 

 

2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις συνώνυµές τους που 

δίνονται στη στήλη Β.  

Α Β 

κατάγειος ἀποδίδωµι 
κεράννυµι ἱκετεύω, παρακαλῶ 
νέµω ἀµφιέννυµι 
προσάπτω ὑπόγειος 
ἀµπίσχω µείγνυµι 
ἰσχύς µερίζω 
µηχανῶµαι ἰσχυρός, πυκνός 
παραιτοῦµαι δύναµις, σθένος 
στερεός ἐπινοῶ 

 

3. κατευνάζω, κατανάλωση, εκδορά, αµπέχονο, αυτάρκεια, σαρκοβόρο, 
καταβροχθίζω, περιδέραιο: Να εντοπίσετε στο κείµενο τις οµόρριζες 

των λέξεων που σας δίνονται (µερικές από αυτές αναφέρονται στην 

ίδια λέξη του κειµένου).  

 

4. παραιτοῦµαι:  Να γράψετε ποια σηµασία έχει το ρήµα  στο κείµενο και  

ποια έχει σήµερα. 
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Ε ν ό τ η τ α  3 η  

(321 b 6 – 322 a) 

Η κλοπή της φωτιάς 

Προτεινόµενοι στόχοι 

 

Να κατανοήσουν οι µαθητές: 

• τη θέση του ανθρώπου στη φύση,  

• την αδυναµία του πρωτόγονου µπροστά στη φύση και 

• τη σηµασία της τεχνολογίας για την εξέλιξη του ανθρώπου. 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Σε ποια κατάσταση βρέθηκε ο άνθρωπος στην «επιθεώρηση» του 

Προµηθέα24;  

2. Πώς έλυσε ο Προµηθέας το πρόβληµα που είχε δηµιουργήσει η 

κατανοµή του Επιµηθέα;  

3. τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί: «Οι τεχνικές γνώσεις εννοούνται εδώ 

χορηγηµένες στον άνθρωπο ως ολοκληρωµένο σύνολο a priori και όχι 

ως θησαύρισµα σταδιακής πείρας µέσα στους αιώνες». Συµφωνείτε µε 

την «ανάγνωση» αυτή του µύθου ή όχι και γιατί25;     

 

                                                           
24   Ο άνθρωπος γυµνός, ανυπόδητος, άστρωτος και άοπλος, το πιο απροστάτευτο από τα 

ζώα. Την άποψη αυτή επικρίνει ο Αριστοτέλης, που υποστηρίζει (Περὶ ζῴων µορίων, ∆ 
10) ότι η δηµιουργία του ανθρώπου ήταν τέλεια και «όσοι λένε ότι είναι ανυπόδητος, 
γυµνός, χωρίς οπλισµό για να αµυνθεί, λαθεύουν». Βλ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, σσ. 121- 
122, Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 335.  

25  "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 τοῖς µετρητοῖς", W. Jaeger (βλ. 
Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, σσ. 122-123). Πρόκειται βέβαια για συµβολισµούς και θα πρέπει 
να δούµε την παρέµβαση 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. Στην προηγούµενη φάση (του Επιµηθέα) συντελείται ο βιολογικός 
σχηµατισµός του ανθρώπου. Βλ. Αυγ. Μπαγιόνας (3), σσ. 90-91 και Κείµενα από τη 
βιβλιογραφία, αρ. 9. Το παράθεµα στην ερώτηση από Γ. Μαρκαντωνάτο, σ. 81. 
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4. Πώς υποκαθιστά ο άνθρωπος την έλλειψη οργάνων προσαρµογής26;   

5. Γιατί ο Ήφαιστος και η Αθηνά αναφέρονται µαζί; Τι αντιπροσώπευαν 

και ποια σχέση είχαν µε την Αθήνα27;   

6. Ο Πρωταγόρας στο µύθο αναφέρεται στον άνθρωπο γενικά, χωρίς 

καµία διάκριση καταγωγής, κοινωνικής τάξης κτλ. Η έννοια ἄνθρωπος 

είναι δηλαδή γενική και δηλώνει το ανθρώπινο γένος. Ποια σηµασία 

νοµίζετε ότι έχει η αντίληψη αυτή; Πώς θα κρίναµε σήµερα τη 

σπουδαιότητά της28; (Να διαβάσετε από την εισαγωγή του βιβλίου σας 

τα σχετικά µε τον Ιππία και τον Αντιφώντα, σσ. 26 και 28). 

7. ∆ιὸς φυλακαί: Τις φρουρές αποτελούσαν η Βία και το Κράτος, όργανα 

της εξουσίας του ∆ία, που συναντάµε στη Θεογονία του Ησιόδου (385) 

και τον Προµηθέα ∆εσµώτη του Αισχύλου (στ. 12-87). Τι συµβολίζουν, 

κατά τη γνώµη σας, σε συνδυασµό µε την όλη παρουσία των θεών στο 

µύθο του Πρωταγόρα29;  

8. Τι νοµίζετε ότι συµβολίζει η κλοπή της φωτιάς από τον Προµηθέα30; 

9. Πώς εξυπηρετεί την οικονοµία του µύθου (ενότητες 2 και 3) ο 

καταµερισµός των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στον Προµηθέα και τον 

Επιµηθέα; 

                                                           
26   Με την πρακτική σοφία και την ανάπτυξη πολιτισµού. 
27  Η Αθηνά ήταν παιδαγωγός του Εριχθονίου, γιου του Ηφαίστου. Αθηνά και Ήφαιστος  

γιορτάζονταν µαζί στις γιορτές των Απατουρίων και Χαλκείων, είχαν κοινό ναό στην 
Αγορά της αρχαίας Αθήνας. Ο Ήφαιστος αντιπροσωπεύει την πρακτική και η Αθηνά τη 
θεωρητική γνώση. Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλος σ. 185. 

28   Στο µύθο χρησιµοποιείται και ο όρος ἀνθρώπων γένος. Γίνεται λόγος για ανθρώπους 
γενικά, όχι για ελεύθερους και δούλους, για ευγενείς, για Έλληνες και βαρβάρους κτλ. 
Άλλοι σοφιστές προχώρησαν περισσότερο στην ενότητα του ανθρώπινου γένους µε τις 
διακηρύξεις τους κατά των κοινωνικών και φυλετικών διακρίσεων (᾿Αντιφῶν, 
Ἀλκιδάµας). Στον Πρωταγόρα (337c) βρίσκουµε την άποψη του Ιππία για την ενότητα 
των ανθρώπων (βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 5). Πρόκειται για πρωτοποριακές για την 
εποχή τους αντιλήψεις. Η σηµασία τους σε σχέση µε τις αριστοκρατικές αντιλήψεις της 
εποχής τους, ακόµα και σε σχέση µε σύγχρονες θεωρίες π.χ. για Αρίους είναι προφανής. 
Βλ. Β. Κύρκος, σσ. 140-141.  

29  Είναι τα όργανα της εξουσίας του ∆ία. Στο µύθο του Πρωταγόρα συµβολίζουν τη 
δυσκολία της απόκτησης της πολιτικής τέχνης, τις επίπονες προσπάθειες του 
ανθρώπινου γένους για πολιτική οργάνωση. Η παρουσία των θεών στο µύθο φανερώνει 
την παρουσία της φύσης µέσα στην κοινωνία (η οποία δηλώνεται καλύτερα και στην 4η 
ενότητα).  

30   Ο Προµηθέας «κλέβοντας τη φωτιά, αψηφώντας τις άλογες και αυθαίρετες αποφάσεις 
του ∆ία, εκφράζει και ενισχύει την ορθολογική πίστη του ότι ο άνθρωπος µπορεί µε τη 
γνώση να  κυριαρχήσει πάνω στη φύση, να την αλλάξει και να καλυτερέψει τη ζωή 
του». Βλ. Α. Μπαγιόνας (4), σ. 11.  
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10. Να εντοπίσετε στο κείµενο τις λέξεις που αναφέρονται στον Επιµηθέα 

και τον Προµηθέα (ενότητες 2 και 3) και να σκιαγραφήσετε την 

προσωπικότητα και το ρόλο καθενός στη δηµιουργία. Να λάβετε 

υπόψη σας και την ετυµολογία των ονοµάτων τους31.   

 
Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου  

ή συνδυασµός ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου 

1. Να συµπληρώσετε δίπλα σε κάθε χαρακτηρισµό των ανθρώπων τις 

αντίστοιχες ιδιότητες µε τις οποίες ο Επιµηθέας όπλισε τα ζώα (ενότητα 

2 και 3).  

Η διανοµή του Επιµηθέα               Αντίθετα τα ζώα 
άφησε τον άνθρωπο:   µετά τη διανοµή είχαν: 

Α     Β 

γυµνόν                         ............................ 
ἀνυπόδητον                    ............................ 
ἄστρωτον                        ............................ 
ἄοπλον                            ............................ 

 

2. Α. Στο µύθο επισηµαίνεται ότι ο Επιµηθέας ἔλαθεν αὐτὸν 
καταναλώσας τὰς δυνάµεις εἰς τὰ ἄλογα. Στη φράση αυτή µπορούµε 

να διαβάσουµε ότι η φύση κάνει οικονοµία δυνάµεων, ότι τίποτα 

στη φύση δεν γίνεται µάταια, όλα εξυπηρετούν ένα σκοπό, αλλά δεν 

αποκλείεται το «λάθος», το τυχαίο. Η «ανάγνωση» αυτή δεν µας 

εµποδίζει να αναγνωρίσουµε ότι η επισήµανση του Πρωταγόρα για 

το λάθος του Επιµηθέα εξυπηρετεί την οικονοµία του µύθου.  

Β.  Να επιβεβαιώσετε, µε συγκεκριµένη αναφορά στο κείµενο και στη 

φράση, την ανάγνωση αυτή στο σύνολό της ή απορρίπτοντας 

ορισµένα µέρη της, µε τα οποία δεν συµφωνείτε.   

 

                                                           
31  Προµηθεύς < προµηθής (πρό + µῆτις : σκέψη ) = προνοητικός, προβλεπτικός. Ἐπιµηθεύς 

< ἐπί + µῆδος (πληθ. µήδεα, τά: σκέψεις, επινοήσεις, τεχνάσµατα) = απερίσκεπτος, 
απρονόητος, σκεπτόµενος κατόπιν εορτής. Βλ. Α. Στέφος (2), σσ. 106-107.  
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3.  Στο µύθο (ενότητα 2) δεν αναφέρεται πού βρίσκονταν τα «δώρα» του 

Επιµηθέα (οι διάφορες δυνάµεις) πριν τα µοιράσει στα ζώα. Αντίθετα 

προσδιορίζεται (ενότητα 3η) ότι το πῦρ, η ἔντεχνος σοφία και η 

πολιτική (τέχνη) βρίσκονταν στην κατοικία των θεών. Αυτή η διαφορά 

µπορεί να αποδεικνύει:  

α) Τη σηµασία τους για τον άνθρωπο.  

β) Τη δυσκολία µε την οποία τα εξασφαλίζουν οι άνθρωποι.  

γ) Ότι αντιπροσωπεύουν ένα ανώτερο στάδιο πολιτισµού.  

δ) Ότι ο θεός - δηµιουργός κρατά για τον εαυτό του ό,τι νοµίζει ότι 

µπορεί να απειλήσει τη θέση του.  

Α. Να επιλέξετε την πιο εύστοχη, κατά τη γνώµη σας, άποψη32.   

Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

 

 

Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις  

1. τὴν ἔντεχνον σοφίαν, τὴν ἔµπυρον τέχνην: Να σχηµατίσετε τέσσερα 

ονοµατικά σύνολα για καθένα από αυτά που δίνονται, µε διαφορετικό 

κάθε φορά επίθετο33.  

 

2. κλέψας < κλέπτω: α) Να σχηµατίσετε τρία παράγωγα ουσιαστικά από 

το ρήµα. β) Χρησιµοποιώντας ως πρώτο συνθετικό το θέµα του ρήµατος 

να γράψετε δύο σύνθετες λέξεις34.  

 

3. Να εντοπίσετε στο κείµενο λέξεις οµόρριζες µε τις ακόλουθες:   

πολυµήχανος, µελωδικός, οδόστρωµα, εύχρηστος, επίφοβος, κοινόβιο, 
λαθροκυνηγός, προµήθεια, κόσµηµα. 

                                                           
32  Σε ερµηνευτικές ερωτήσεις, σχεδόν πάντοτε, είναι δυνατόν να δοθούν και άλλες 

εύστοχες προτάσεις ερµηνείας, είτε να θεωρηθούν ως εύστοχες περισσότερες από εκείνες 
που ζητούνται. Ο µαθητής όµως καλείται να απαντήσει στο ζητούµενο της ερώτησης, η 
οποία του θέτει ορισµένα όρια. Αυτό ακριβώς είναι ένας από τους στόχους της. Φυσικά 
µπορεί κανείς να επιλέξει να δώσει παρόµοιες ερωτήσεις µόνο ως ανοικτές. Ο στόχος 
όµως θα διαφέρει. 

33  π.χ. α) λαϊκή, πρακτική, θεϊκή, άπειρη. β) καλή, ωραία, υψηλή, λαϊκή. 
34  α) κλοπή, κλέφτης, κλεψιά, β) κλεψίτυπος, κλεψιγαµία, κλεψύδρα. 
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4. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις αντώνυµές τους που 

δίνονται στη στήλη Β.     

Α Β 

ἀπορῶ ἀπορία 
ἄλογα µηχανῶµαι, ἐφευρίσκω 
καταναλίσκω ἔλλογα 
εὐπορία φυλάττω, φείδοµαι  
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Ε ν ό τ η τ α  4 η  

(322 a – 323a) 

 

Η πολιτική αρετή, κοινό δώρο του ∆ία στους ανθρώπους, απαραίτητη 

ιδιότητα για τη συγκρότηση πολιτικών κοινωνιών 

 

Προτεινόµενοι στόχοι 
 
Να κατανοήσουν οι µαθητές: 

• τα στάδια εξέλιξης του πολιτισµού, 

• τη σηµασία της πολιτικῆς ἀρετῆς για τη συγκρότηση πολιτικών 

κοινωνιών, 

• το νόηµα που έχουν η αἰδώς και η δίκη ως προϋπόθεση της πολιτικής 

αρετής,  

• τη σηµασία της ίδρυσης πόλεων, 

• το συµβολισµό του µύθου. 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Ποια στάδια εξέλιξης πέρασε ο άνθρωπος σύµφωνα µε το µύθο; Ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά καθενός; (Βλ. και ενότητα 3)35. 

2. θείας µετέσχε µοίρας: Με ποιο τρόπο συµµετείχε ο άνθρωπος στη µοίρα, 

στο µερίδιο, των θεών;  

3. Τι είχαν επιτύχει και σε ποιο στάδιο εξέλιξης είχαν φτάσει οι άνθρωποι 

πριν από τη δηµιουργία πόλεων36;  

                                                           
35   Μπορούµε να διακρίνουµε τρία στάδια ή φάσεις εξέλιξης. Η πρώτη είναι η φάση του 

Επιµηθέα, η δεύτερη η φάση του Προµηθέα και η τρίτη η φάση του σχηµατισµού των 
πόλεων. Βλ. Αύγ. Μπαγιόνας (3), σσ. 90-91 και Α. Στέφος (2), σσ. 107 κ.εξ. 

36  Χρησιµοποιώντας την έµφυτη νοηµοσύνη τους εξασφάλισαν τροφή, στέγη και 
ενδυµασία, έµαθαν να µιλούν, ενώ προηγουµένως έφτιαξαν βωµούς και αγάλµατα θεών. 
Ο Ν. Μ. Σκουτερόπουλος (σ. 122) επισηµαίνει ότι η θρησκεία λογίζεται ως 
ανθρωπολογικό δεδοµένο, συµπεριλαµβάνεται στα επιτεύγµατα του ανθρώπου, και ότι 
«όλα αυτά τα κατορθώµατα του ανθρώπου εντάσσονται σε  ένα καθαυτό προ-ηθικό 
στάδιο της πολιτισµικής ανέλιξης». 
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4. Ποια άποψη εκφράζει για τη γλώσσα ο Πρωταγόρας; Να τη συγκρίνετε 

µε τις απόψεις του Ηροδότου για το ίδιο θέµα37.  

5. ᾿Επειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας µετέσχε µοίρας, πρῶτον µὲν διὰ τὴν τοῦ 
θεοῦ συγγένειαν ζῴων µόνον θεοὺς ἐνόµισε, καὶ ἐπεχείρει βωµούς τε 
ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλµατα θεῶν: Στο χωρίο αυτό ο Πρωταγόρας 

φαίνεται να δέχεται ότι το θρησκευτικό συναίσθηµα είναι έµφυτο. Πώς 

εξηγείται η άποψή του αυτή, αν τη συσχετίσουµε µε τις γενικότερες περί 

θεών αντιλήψεις του;38 (Για την απάντησή σας θα χρειαστεί να 

διαβάσετε πάλι την εισαγωγή του βιβλίου σας, σ. 25).  

6. Ποια προβλήµατα αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι, όταν ζούσαν 

διασκορπισµένοι και ποια προβλήµατα αντιµετώπισαν στις πόλεις 

αµέσως µετά την ίδρυσή τους; Πού οφείλονταν τα προβλήµατα αυτά; 

7. Η πολεµική τέχνη παρουσιάζεται ως µέρος της πολιτικής. Πώς εξηγείται 

αυτό, κατά τη γνώµη σας39;  

                                                           
37   Η γλώσσα δηµιουργείται από την ανθρώπινη νόηση και βούληση, δεν δίνεται από το 

θεό. Η αρχαία παράδοση ήταν θεοκρατική (την άποψη αυτή εκφράζει π.χ. ο  Ηρόδοτος, 
ΙΙ, 2, όταν αναφέρει το πείραµα του Ψαµµήτιχου, βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 8). Η 
σύγχρονη γλωσσολογία επιβεβαιώνει τη σοφιστική άποψη και µάλιστα η διπλή 
άρθρωση της γλώσσας (άρθρωση φθόγγων και άρθρωση λέξεων) την οποία ανέλυσε 
ίσως υποδηλώνεται και στην έκφραση του Πρωταγόρα φωνὴν καὶ ὀνόµατα 
διηρθρώσατο. Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλος, σ. 185. 

38   Βλ. W. K. C. Guthrie (1), σ. 91: Από την αρχή επίσης, οι άνθρωποι έχουν µέσα τους την 
έµφυτη ορµή για λατρεία (...) Ο ίδιος ο Πρωταγόρας κατά πάσα πιθανότητα αναγνώριζε 
ότι η λατρεία προσιδιάζει στον άνθρωπο και ίσως είναι κάτι το απαραίτητο, χωρίς όµως 
και να παίρνει θέση σχετικά µε την ύπαρξη του αντικειµένου της. Βλ. και σ. 324 στο 
ίδιο: Το ένστικτο της πίστης και της λατρείας είναι θεµελιώδες στην ανθρώπινη φύση, 
και η απόδοσή του σε θεϊκή συγγένεια δεν είναι κάτι το περίεργο σε µια αφήγηση που 
οµολογουµένως δίνεται σε µορφή λαϊκής µυθολογίας για να γίνει πιο ευχάριστη.  

39  ∆ηµιουργείται και αναπτύσσεται σε πολιτικά οργανωµένες κοινωνίες. Πρβλ. Πλάτωνος 
Πολιτεία 373 d- 374 d. Η έκφραση δεν συνεπάγεται ότι ο Πρωταγόρας είναι υπέρ του 
πολέµου. Αντίθετα ο ∆. Γουδής (σ. 83) υποστηρίζει ότι ο πόλεµος, παρά τα µεγάλα κακά 
τα οποία προξενεί, δίκαια θεωρείται από τον Πρωταγόρα στοιχείο της πολιτικής, γιατί 
αναπτύσσει τις ευγενέστερες ορµές του ανθρώπου, την άµυνα υπέρ του δικαίου και της 
ελευθερίας, υπέρ βωµών και εστιών, αφυπνίζει τα έθνη από την ηθική νάρκη 
µακροχρόνιας ειρήνης, µεταδίδει τον υψηλότερο πολιτισµό των πολιτισµένων λαών σε 
βαρβάρους κτλ.  
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8. ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις: Να συγκρίνετε 

την άποψη του Πρωταγόρα µε αυτή του Αριστοτέλη ότι ο άνθρωπος 

είναι φύσει ζῷον πολιτικόν40.  

9. Αφού συγκρίνετε το µύθο του Πρωταγόρα για τα επιτεύγµατα του 

ανθρώπου στον τοµέα της τεχνολογίας µε τα στοιχεία που µας δίνει ο 

Σοφοκλής στο πρώτο στάσιµο της Ἀντιγόνης για το ίδιο θέµα, να 

επισηµάνετε όποιες διαφορές ή οµοιότητες υπάρχουν.  

10. Η λέξη πόλις επαναλαµβάνεται στο κείµενο πέντε φορές. Τι δηλώνεται, 

κατά τη γνώµη σας, µε την επανάληψη αυτή; 41  

11. α) αἰδώς, δίκη: Ποιο είναι το περιεχόµενο καθεµιάς έννοιας42;  

β) Γιατί θεωρούνται πόλεων κόσµοι τε καὶ δεσµοὶ φιλίας συναγωγοί43;  

                                                           
40   Κατά τον Πρωταγόρα, οι άνθρωποι ένιωθαν την ανάγκη (ἐζήτουν) της συνάθροισης, της 

συµβίωσης. Ο άνθρωπος, δηλαδή, επιβιώνει µόνο χάρη στην ικανότητά του για 
κοινωνική ζωή. Η βασική αυτή θέση µπορεί να θεωρηθεί προδιατύπωση της  θέσης του 
Αριστοτέλη για τον άνθρωπο φύσει πολιτικὸν ὄν. Βλ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, σ. 122.  

41   Εξαίρεται η σηµασία της πόλης. Βλ. Α. Στέφος (2), σσ. 111-112.  
42   αἰδώς: συναίσθηµα ντροπής του κοινωνικού ανθρώπου για κάθε πράξη που προσκρούει 

στον καθιερωµένο ηθικό κώδικα του κοινωνικού περιβάλλοντος.  
 δίκη: το συναίσθηµα της δικαιοσύνης, η έµφυτη αντίληψη για το δίκαιο. Από αυτά 

πηγάζει η πολιτική αρετή, µε αυτά εξασφαλίζεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, 
εµπεδώνεται η πολιτική ενότητα και η κοινωνική αρµονία. Βλ. Κ. Κατσιµάνης, σσ. 92-93,  
Ι. Πανέρης, σ. 484, W. K. C. Guthrie (1), σ. 92 και Κείµενα από τη βιβλιογραφία αρ. 10, 12 
και 13. 

43  Βλ. Α. Μπαγιόνας (2), σ. 31: «Η εξέλιξη της ηθικής συνείδησης οδηγεί τους ανθρώπους 
στην αποδοχή των αξιών της αἰδοῦς και της δίκης ... Η ηθική συνείδηση αναπτύσσεται 
από την ανάγκη να ανταποκριθή ο άνθρωπος στις απαιτήσεις µιας κοινωνίας µε 
προηγµένο πολιτισµό. Κάθε πολιτιστικά προηγµένη κοινωνία θεµελιώνεται πάνω στις 
αξίες της αἰδοῦς και της δίκης. Οι αξίες αυτές είναι καθολικές και για τις πολιτιστικά 
προηγµένες κοινωνίες είναι συνάµα αποτελέσµατα της εξέλιξης της ηθικής συνείδησης 
και της εξέλιξης του πολιτισµού που την εκφράζει και την κατευθύνει». [Συνείδηση: η 
αντίληψη που έχει το άτοµο για τα φαινόµενα που συµβαίνουν στον εξωτερικό κόσµο 
και η λειτουργία µε την οποία παριστάνει ορισµένους σκοπούς ως επιθυµητούς και 
επιδιώκει να τους πραγµατοποιήσει µε την πράξη του. Ηθική συνείδηση: η λειτουργία 
µε την οποία επιθυµούµε ή αποστρεφόµαστε ορισµένους σκοπούς και επιδοκιµάζουµε ή 
αποδοκιµάζουµε την επιθυµία ή αποστροφή µας προς αυτούς, Α. Μπαγιόνας (2), σ. 15].  
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12. Σε ποιο σηµείο του κειµένου γίνεται αναφορά στον καταµερισµό της 

εργασίας; Ποια σηµασία τού αποδίδει ο Πρωταγόρας για την εξέλιξη 

του πολιτισµού και γιατί η πολιτική δεν µπορούσε να περιλαµβάνεται 

στον καταµερισµό αυτό44;  

13. οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν (αἰδοῦς καὶ δίκης) 
µετέχοιεν: Η άποψη αυτή αναφέρεται µόνο σε δηµοκρατικά 

πολιτεύµατα ή σε όλα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας45.  

14. Ποιο στάδιο στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου εκπροσωπεί η 

πολιτική τέχνη και πώς συντελείται το πέρασµα σ’ αυτό46;  

15. καὶ νόµον γε θὲς ... πόλεως: Πώς εξηγείται η ανάγκη νόµου για την 

τιµωρία όποιου δε µετέχει στην αἰδῶ και τη δίκη, αφού αυτές 

µοιράστηκαν σε όλους47;   

                                                           
44   αἱ τέχναι νενέµηνται: Ο Πρωταγόρας κατανοεί τη σηµασία του καταµερισµού της 

εργασίας για την πρόοδο, όπως φαίνεται από το σηµείο αυτό αλλά και από τα 
επιτεύγµατα της δεύτερης φάσης της εξέλιξης. Γι’ αυτό και θέτει το πρόβληµα µε την 
ερώτηση του Ερµή. Αν περιλαµβανόταν στον καταµερισµό εργασίας και η πολιτική, δε 
θα συµµετείχαν όλοι στην πολιτική ζωή και δε θα υπήρχαν πόλεις, µε την έννοια ότι η 
πολιτική προϋποθέτει πως οι άνθρωποι αποδέχονται κοινές ηθικές αξίες, την αἰδῶ και 
τη δίκη. Αν δεν τις αποδέχονταν, οι κοινωνικοί ανταγωνισµοί θα κατέληγαν στην 
αλληλοεξόντωση των ανθρώπων, όπως στην προηγούµενη φάση. Η πολιτική συνδέεται 
άρρηκτα µε την αἰδῶ και τη δίκη, που αποτελούν το θεµέλιο και την αναγκαία 
προϋπόθεσή της· µε την έννοια αυτή θα ήταν αδιανόητο να µην έχουν δοθεί σε όλους. 
Κατάληξη αυτής της πολιτιστικής εξέλιξης αποτελεί η αθηναϊκή δηµοκρατία, που 
δικαιώνεται µε το µύθο του Πρωταγόρα (βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 9). Βλ. και 
Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 339. 

45  ∆εν γίνεται άµεσα διάκριση, αλλά ο Πρωταγόρας φαίνεται (και από τη συνέχεια της 
«ρήσης») να δέχεται ότι το δηµοκρατικό πολίτευµα της Αθήνας είναι αυτό που 
ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες µιας πολιτιστικά προηγµένης κοινωνίας. Η 
αἰδώς και η δίκη αναπτύσσονται µόνο µέσα στην κοινωνική ζωή και σε µια 
δηµοκρατική κοινωνία βρίσκουν την πλήρη έκφρασή τους. Υπάρχει η φυσική καταβολή 
και η ισοµοιρία (ισοκατανοµή) της πολιτικής η οποία όµως  θα χρειαστεί το κατάλληλο 
έδαφος της δηµοκρατικής κοινωνίας για να αναπτυχθεί. Βλ. Α. Μπαγιόνας (1), σ. 58, Ι. 
Πανέρης,  
σσ. 481-482, Κ. Κατσιµάνης, σσ. 92-93, Μπαλάσκας (2), σσ. 359-360,  Β. Κύρκος, σσ. 169-171. 
Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 9 και 13.  

46   Το στάδιο της συγκρότησης πόλεων. Το πέρασµα γίνεται προοδευτικά και πάντα κάτω 
από το νόµο της ανάγκης. Οι άνθρωποι αφανίζονται αρχικά, επειδή δεν κατέχουν την 
τέχνη να ζουν µαζί σε πόλεις. Από τα παθήµατά τους µαθαίνουν να ενεργούν δίκαια και 
να σέβονται τα δικαιώµατα των άλλων. Βλ. Α. Μπαγιόνας (3), σ. 91. 

47   Βλ W. K. C. Guthrie (1), σ. 92. Ο ∆ίας δεν µπορεί να εξασφαλίσει την καθολικότητα των 
δυο αρετών στους ανθρώπους, µια και δεν αποτελούσαν µέρος της αρχικής τους φύσης. 
Αν αφαιρέσουµε το περίβληµα του µύθου, σηµαίνει ότι το θέσπισµα, ο νόµος αυτός, 
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ήταν «έργο του χρόνου, της πικρής πείρας και της ανάγκης». Ενισχύει τη θέση ότι  όλοι 
πρέπει να έχουν συµµετοχή στην αρετή. 



16. κτείνειν ὡς νόσον πόλεως : Πώς κρίνετε το µέτρο αυτό48;   

17. Η αἰδώς και η δίκη δεν είναι έµφυτες στον άνθρωπο, κατανέµονται 

βέβαια σε όλους, αλλά σε µεταγενέστερο στάδιο. Ποια σηµασία έχει η 

θέση αυτή για τη διδασκαλία της αρετής που επαγγέλλεται ο 

Πρωταγόρας49;  

18. Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, ... αἰτία: Σε ποιο επιχείρηµα του Σωκράτη 

απαντά ο Πρωταγόρας και ποια στάση τηρεί απέναντι στο αθηναϊκό 

πολίτευµα50;  

19. Πώς αντιµετώπιζαν οι Αθηναίοι τους ρήτορες (οµιλητές) στην εκκλησία 

του δήµου; Πώς εξηγείται η στάση τους; Η απάντησή σας να στηριχθεί 

µόνο στο κείµενο51.  

 

Συνδυασµός ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου  

1.  Ο ∆ίας µοιράζει σε όλους την αἰδῶ και τη δίκη, αλλά παράλληλα 

θεσπίζει νόµο για την τιµωρία όποιου δε µετέχει σ’ αυτές. Από αυτό 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι: 

α) Ο Πρωταγόρας αντιφάσκει, για να δικαιολογήσει το επάγγελµά του 

(δάσκαλος της πολιτικής αρετής). 

                                                           
48   Όσοι δεν έχουν συνείδηση των αξιών της αἰδοῦς και της δίκης αποτελούν νοσηρά 

στοιχεία της πόλης που έχει δικαίωµα να τους τιµωρήσει, αφού πρώτα θα έχει 
χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα για να τους αλλάξει. Σήµερα θα θεωρούσαµε τη θανάτωση 
σκληρό και απάνθρωπο µέτρο. 

49  Αν αφαιρέσουµε τα µυθολογικά στοιχεία από την αφήγηση του Πρωταγόρα, µένει ότι η 
αρετή καθαυτή δεν ήταν στην αρχή µέρος της ανθρώπινης φύσης, γι’ αυτό οι 
πρωτόγονοι µολονότι είχαν τη νοηµοσύνη να µαθαίνουν διάφορες «τέχνες», όπως τη 
χρήση της φωτιάς, την επεξεργασία των µετάλλων κ.ο.κ., συµπεριφέρονταν µε αγριότητα 
ο ένας στον άλλο και δεν µπορούσαν να συνεργαστούν κτλ. Αλλά η ανθρώπινη φύση 
φέρει µέσα της τις καταβολές για να εξελιχθεί ηθικά. Σ’ αυτό ακριβώς είναι αναγκαία η 
διδασκαλία. Βλ. W. K. C. Guthrie (1),  σ. 311 και 91 κ.ε., Κ. Κατσιµάνης, σσ. 94, 97, 100. 

50  Απαντά στο επιχείρηµα που είχε διατυπώσει ο Σωκράτης (ενότητα 1): η δυνατότητα 
όλων να εκφέρουν άποψη για τα θέµατα της πολιτικής στην εκκλησία του δήµου 
σήµαινε ότι η πολιτική δεν διδάσκεται, αλλιώς δεν θα µπορούσε να διατυπώσει καθένας 
γνώµη παρά µόνο - όπως υπονοείται - ο ειδικός. Σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα, το 
δικαίωµα να εκφέρουν όλοι άποψη είναι νόµιµο, αφού η αἰδώς και η δίκη είναι 
(δυνάµει) κτήµα όλων. Ο Πρωταγόρας εκφράζει µια αντιτεχνοκρατική αντίληψη για την 
πολιτική, επιδοκιµάζει το αθηναϊκό πολίτευµα και ιδίως το δικαίωµα ισηγορίας. Βλ. Κ. 
Κατσιµάνης, σσ. 91, 93-96, Α. Μπαγιόνας (1), σ. 58, Ι. Πανέρης, σσ. 483-484, 487.  

51  Η απάντηση από όλη την παράγραφο Οὕτω δή, ὦ  Σώκρατες, ... τούτου αἰτία. 
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β)  Η αἰδώς και η δίκη δεν είναι έµφυτες στον άνθρωπο. Αν ήταν, ούτε 

τα εγκλήµατα και γενικά η απείθεια στο νόµο θα εξηγούνταν, ούτε ο 

Πρωταγόρας θα δικαιωνόταν ως δάσκαλος της πολιτικής αρετής. 

γ)  Ο ∆ίας, αφού δίνονται σε µεταγενέστερο από τη δηµιουργία του 

ανθρώπου στάδιο, δεν µπορεί να τις επιβάλει σε όλους 

καταναγκαστικά. 

δ)  Είναι τόσο αναγκαίες για την ύπαρξη της πόλης, ώστε η τιµωρία για 

την παραβίασή τους θα πρέπει να είναι σκληρή. 

Α. Να επιλέξετε τις δύο πιο εύστοχες, κατά τη γνώµη σας, απόψεις.  

Β.  Να τις αναπτύξετε, αιτιολογώντας την επιλογή σας.  

 

2.  Ο ∆ίας νιώθει την ανάγκη να προστατεύσει τους ανθρώπους από τον 

αφανισµό. Αυτό σηµαίνει ότι:  

α)  Είναι ο δηµιουργός και αισθάνεται υπεύθυνος για τα 

δηµιουργήµατά του. 

β)  Το επιβάλλει η ανάγκη του µύθου να δικαιολογηθεί η κατανοµή της 
αἰδοῦς και της δίκης. 

γ)  Η παρέµβαση του ∆ία αντιπροσωπεύει τη συνειδητοποίηση της 

ανάγκης συµβίωσης, την ανάπτυξη της ηθικής συνείδησης . 

δ)  Στις διάφορες θρησκείες οι θεοί παρεµβαίνουν για να σώσουν τους 

ανθρώπους, έστω και την τελευταία στιγµή. 

Α. Να επιλέξετε δύο από τις παραπάνω απόψεις που, κατά τη γνώµη 

σας, είναι πιο εύστοχες. 

Β.  Να τις αναπτύξετε, αιτιολογώντας την επιλογή σας.  

 

3. Α. Να σηµειώσετε δίπλα από κάθε στάδιο ή φάση του πολιτισµού τις 

ανάγκες ή την κατάσταση του ανθρώπου ή τα επιτεύγµατα που 

αντιστοιχούν σ’ αυτή σύµφωνα µε το µύθο (ενότητες 3 και 4). 

α) φάση του Επιµηθέα...................................................................................................  

β) φάση του Προµηθέα ..................................................................................................  

γ) φάση του σχηµατισµού των πόλεων ...................................................................  

Β. Ποιες από τις ανάγκες του ανθρώπου, όπως δηλώνονται στην πρώτη 

φάση, ικανοποιούσε καθένα από τα επιτεύγµατα αυτά; 
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Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. δεσµοὶ φιλίας συναγωγοί: Να συνθέσετε το ρήµα ἄγω µε πέντε 

προθέσεις και να σχηµατίσετε από κάθε σύνθετο ένα παράγωγο κατά 

το παράδειγµα συνάγω - συναγωγός ή συναγωγή. Μπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε και παραγωγικές καταλήξεις. Με τις λέξεις που θα 

προκύψουν να σχηµατίσετε ισάριθµα ονοµατικά σύνολα. Να προσέξετε 

τον τονισµό52. 
 

2. δεσµοὶ < δέω-δῶ (θ. δεσ-): Τα ουσιαστικά που παράγονται από ρήµατα µε 

τις παραγωγικές καταλήξεις -µός, -(ε)τός, -ος (αρσ. β΄ κλ.), -σις, -σία, -ή ή  
-ά (όταν προηγείται ρ), -ία ή -εία, σηµαίνουν την ενέργεια, το πάθος ή 

την κατάσταση. Να σχηµατίσετε παράγωγα ουσιαστικά από τα ακόλουθα 

ρήµατα, χρησιµοποιώντας όσες από τις παραπάνω καταλήξεις ταιριάζουν: 

ὀδύροµαι, σείω, ἀγείρω (θ. ἀγερ-), συναγείρω, τίκτω (θ. τεκ-, τοκ-), λύω, 
παύω, στέφω, αἴρω, ἐγείρω, χρήοµαι-χρῶµαι, σηµαίνω, στρέφω, πέµπω, 
φυλάττω, χαίρω (θ. χαρ-), ἀγγέλλω, ὁµιλέω-ῶ, µαρτυρέω-ῶ, λατρεύω, 
δουλεύω, µαντεύω, ἀριστεύω, βασιλεύω. 

 

3. δικαιοσύνη, φηµί, µετέχω, ἁθροίζω, ταχέως (ταχύ), δίδωµι, δείδω 
(δείσας): Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα συνώνυµο ή 

αντώνυµο για καθεµία λέξη που σας δίνεται53.  
 

4. νέµω*, (δια)φθείρω**, νόσος, δίκη, κόσµος: Από το θέµα καθεµιάς 

λέξης που σας δίνεται να σχηµατίσετε πέντε παράγωγες (απλές ή 

σύνθετες) και να γράψετε δέκα σύντοµες φράσεις (µε δύο παράγωγα 

από κάθε λέξη).  
*  θ. νεµ-, κατά µετάπτωση νοµ- , και µε πρόσφυµα ε= νεµε- 
**  θ. φθερ- , κατά µετάπτωση φθορ-, φθαρ-   

                                                           
52  π.χ. παράγω - παραγωγός - παραγωγή, παραγωγικός, εξάγω - εξαγωγή-εξαγωγικός - 

εξαγώγιµος, διάγω - διαγωγή, απάγω - απαγωγή, προσάγω - προσαγωγή - προσαγωγός, 
κατάγω - καταγωγή κτλ., παραγωγός ταινιών, εξαγωγικό εµπόριο, παραγωγική 
κατάληξη, εξαγωγή προϊόντων, απαγωγή παιδιού κτλ.  

53  ἀδικία, λέγω/ἀρνοῦµαι- ἀπόφηµι, ἀπέχω, σκεδάννυµι, βραδέως, λαµβάνω, φοβοῦµαι / 
θαρρῶ.   
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5. Να µεταφέρετε τις ακόλουθες προτάσεις στη νέα ελληνική: 

α) οἱ ἄνθρωποι θείας µοίρας µετέχουσι: ..............................................................  

β) σκεδαννύµενοι διεφθείροντο: ...............................................................................  
γ) δεῖ τὰς συµβουλὰς διὰ δικαιοσύνης πάσας ἰέναι καὶ σωφροσύνης:.....  

...........................................................................................................................................  

δ) τούτῳ ᾤοντο µετεῖναι συµβουλῆς: .....................................................................  
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Ε ν ό τ η τ α  5 η  

(323 a - e)   

 

Η πολιτική αρετή  ως κοινή και φυσική ιδιότητα όλων των ανθρώπων 

 

Προτεινόµενοι στόχοι 

 

• Να κατανοήσουν οι µαθητές τη σηµασία της άποψης ότι η πολιτική 

αρετή δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους ως δυνατότητα. 

• Να αξιολογήσουν τα επιχειρήµατα του Πρωταγόρα για την πολιτική 

αρετή. 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Μετά το µύθο ο Πρωταγόρας καταφεύγει στο λόγο για να αποδείξει τις 

θέσεις του. Να εντοπίσετε στο κείµενο τις θέσεις που προβάλλει και τα 

επιχειρήµατα που χρησιµοποιεί.  

2. ἡγοῦνται πάντες ... ἀρετῆς: Πού στηρίζεται το επιχείρηµα του 

Πρωταγόρα και πώς το αξιολογείτε54;  

3. τεκµήριον: Ο Πρωταγόρας προσκοµίζει µια εµπειρική απόδειξη για τη 

συµµετοχή όλων στην πολιτική αρετή. Ποια είναι αυτή; Γιατί θεωρείται 

«τρελός» όποιος δέχεται ότι δεν κατέχει τη δικαιοσύνη και την άλλη 

πολιτική αρετή55;  

                                                           
54 Στηρίζεται στην κοινή αντίληψη, ο Πρωταγόρας δεν το θεµελιώνει λογικά. Αυτό δε 

σηµαίνει ότι δεν έχει ουσιαστική - αντικειµενική βάση. Άλλωστε ακολουθεί εµπειρική 
απόδειξη που αρχίζει µε τη λέξη τεκµήριον. Βλ. ερώτηση 3. 

55   Η συνύπαρξη των ανθρώπων είναι αδιανόητη, αν δε διαθέτουν όλοι την πολιτική 
αρετή. Γι’ αυτό και αν κάποιος στερείται τη σωφροσύνη ή τη δικαιοσύνη, την αρετή του 
πολίτη γενικά, πρέπει να υποκρίνεται ότι τις κατέχει. Η υποκρισία παρατηρεί ο Α. Ε. 
Τaylor  
(σ.  289) είναι ο φόρος που η κακία οφείλει στην αρετή.  
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4. ἢ µὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις: Να συγκρίνετε την τιµωρία αυτή µε τη 

θανάτωση που προτάθηκε παραπάνω (κτείνειν ὡς νόσον πόλεως). 
Είναι η κύρωση αυτή ηπιότερη ή όχι και γιατί56;  

5. Από πού προέρχεται, σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα, η πολιτική αρετή57;  

6. Ο Πρωταγόρας υποστηρίζει α) ότι, σύµφωνα µε το µύθο, ο ∆ίας έδωσε 

σε όλους τους ανθρώπους την αἰδῶ και τη δίκη, και β) ότι η πολιτική 

αρετή διδάσκεται. Νοµίζετε ότι υπάρχει αντίφαση ανάµεσα στις δύο 

αυτές θέσεις του Πρωταγόρα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας58.  

7. οὐ φύσει ἀλλὰ διδακτόν:  Ποιο είναι το νόηµα της διάκρισης αυτής; Να 

τη συσχετίσετε µε την αριστοκρατική (αρχαϊκή) αντίληψη της ηθικής 

και τις γενικότερες αντιλήψεις των σοφιστών59. 

8. Ο Πρωταγόρας, για να αποδείξει (να προβάλει ως γενικά αποδεκτό) ότι 

όλοι µπορούν να κατέχουν την αρετή και ότι η αρετή διδάσκεται, 

                                                           
56   Είναι ζήτηµα αν είναι ηπιότερη, δεδοµένης της σηµασίας που έχει για τον άνθρωπο η 

κοινωνική ζωή. Βλ. Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 340. Ειδικότερα για την εποχή εκείνη η 
εξορία ισοδυναµούσε µε θάνατο. Πρβλ. τις απόψεις του Σωκράτη στον Κρίτωνα (κεφ. 
15- 16) και την Ἀπολογία. Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 9 και Κείµενα από τη 
βιβλιογραφία,  
αρ. 12.  

57  Από τη διδαχή και την επιµέλεια όχι από τη φύση ή την τύχη. 
58  Ο ∆ίας δεν µπορεί να εξασφαλίσει την καθολικότητα των δύο αρετών στους 

ανθρώπους, αφού αυτές δεν αποτελούσαν µέρος της αρχικής τους φύσης. Χρειάζεται 
εποµένως η διδασκαλία. ∆εν υπάρχει αντίφαση αν µε το ∆ία, όπως και µε την έκφραση 
φύσει, εννοήσουµε την προδιάθεση, το δυνάµει (µε τη διατύπωση του Αριστοτέλη) που 
µετατρέπεται σε ἐνεργείᾳ µε τη διδασκαλία. 

59  Σύµφωνα µε την αρχαϊκή αντίληψη περί ηθικής, οι ιδιότητες -τα χαρακτηριστικά του 
ανθρώπου- δίνονται εκ φύσεως και όσο «ανώτερο» είναι το γένος, η γενιά, τόσο 
ανώτερα, «ευγενέστερα», τα χαρακτηριστικά. Η διδασκαλία των σοφιστών αµφισβητεί 
αυτή την ηθική και µερικοί από τους σοφιστές διατυπώνουν θέσεις στις οποίες η 
ανθρωπότητα θα φτάσει ξανά στην εποχή του ευρωπαϊκού διαφωτισµού, όπως ότι οι 
άνθρωποι είναι από τη φύση τους ίσοι και οι ανισότητες είναι θέµα κοινωνικών 
συµβάσεων. Με το οὐ φύσει θα εννοήσουµε ότι δεν δίνεται «έτοιµη» από τη φύση η 
πολιτική αρετή, αλλά δίνεται µόνο ως δυνατότητα σε όλους. Τα υπόλοιπα είναι θέµα 
διδασκαλίας και διαπαιδαγώγησης (όπως θα τονίσει στα επόµενα ο Πρωταγόρας). Η 
διάκριση φύσει - διδακτόν µπορεί να συσχετιστεί µε τη θεµελιώδη διάκριση των 
σοφιστών σε φύσει και νόµῳ. Ο διδάσκων θα µπορούσε να αναφερθεί σ' αυτή, αφού 
πρόκειται για αντίληψη που διαπερνά την αρχαία ελληνική σκέψη σε πολλές εκφράσεις 
της, όπως η τραγωδία και η ιστορία του Θουκυδίδη. Η διάκριση φύσει και νόµῳ είναι 
ένα από τα σηµεία που διαφοροποιούν τους σοφιστές µεταξύ τους. Ο Πρωταγόρας 
ανήκει στους υποστηρικτές του νόµου, αντίθετα π.χ. µε τον Ιππία. Βλ. Παράλληλα 
κείµενα, αρ. 5 και Κείµενα από τη βιβλιογραφία αρ. 5 και 14. Στην εισαγωγή του 
διδακτικού  βιβλίου (σ. 28) γίνεται λόγος για τον ένα όρο του αντιθετικού ζεύγους 
(νόµος). 
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χρησιµοποιεί δύο επιχειρήµατα. Να τα καταγράψετε και να τα 

αξιολογήσετε. 

9. Ποια άποψη υποστηρίζει ο Πρωταγόρας για τα χαρακτηριστικά που οι 

άνθρωποι έχουν από τη φύση ή από τυχαίο γεγονός και ποια στάση 

τηρούν οι άλλοι άνθρωποι (της εποχής) απέναντι σ' αυτά; Πώς κρίνετε 

τις απόψεις αυτές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

10. Ποιες είναι οι µορφές της αγωγής κατά τον Πρωταγόρα και σε ποια 

σχέση βρίσκονται µεταξύ τους;  

11. Ποια είναι τα συστατικά στοιχεία της αρετής - όπως εµφανίζονται στην 

ενότητα αυτή - και µε ποιο τρόπο τα παρουσιάζει ο Πρωταγόρας60;  

12. πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς: Ποιο πρόβληµα δηµιουργείται µε 

την εναλλαγή των όρων από τον Πρωταγόρα και τι µπορούµε να 

υποθέσουµε για την εξέλιξη του διαλόγου, δεδοµένης της φροντίδας του 

Σωκράτη για ακριβολογία και ειδικά για ακριβείς ορισµούς των 

εννοιών61;  

 

Συνδυασµός ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου  

1. Α. Να συνδέσετε τις ανθρώπινες ιδιότητες της στήλης Α µε τον τρόπο 

που αντιµετωπίζονται - σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα - όπως δίνεται 

στη στήλη Β. (Καθένας από τους δύο τρόπους συνδέεται µε 

περισσότερες από µία ιδιότητες). 

Α Β 

• σµικρότης  

• ἀδικία 

− πάντες θυµοῦνται, νουθετοῦσι, 

διδάσκουσι, κολάζουσι 

• ἀσθένεια 

• ἀσέβεια 

• αἰσχρότης 

− οὐδεὶς θυµοῦται οὐδὲ νουθετεῖ 

οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει, 

ἀλλ' ἐλεοῦσι 

• πᾶν τὸ ἐναντίον   

                                                           
60   Η δικαιοσύνη και η οσιότητα, όπως φαίνεται από την αδικία και την ασέβεια που ο 

Πρωταγόρας παρουσιάζει ως το αντίθετο της πολιτικής αρετής. (Συστατικό στοιχείο 
είναι και η σωφροσύνη, αλλά µε το χωρισµό των ενοτήτων στο διδακτικό βιβλίο 
βρίσκεται στην 7η ενότητα). Από αυτά τα στοιχεία (δικαιοσύνη, σωφροσύνη, οσιότητα) 
θα ξεκινήσει στη δεύτερη ερώτησή του ο Σωκράτης. Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλος, σ. 185. 

61  Η αρετή είναι µία και ενιαία ή πολλές; Θα αποτελέσει θέµα συζήτησης στη συνέχεια. Βλ. 
Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 344. 

 58



τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς 

Β. Να αιτιολογήσετε τον τρόπο αντιµετώπισης, εξηγώντας την 

προέλευση των ιδιοτήτων, σύµφωνα µε το κείµενο. 

Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. ἡγοῦµαι, χαλεπαίνω, θυµοῦµαι, νουθετῶ: Να γράψετε στην αρχαία 

ελληνική από ένα συνώνυµο για κάθε λέξη που σας δίνεται62. 
 

2. Να συνδέσετε τις λέξεις του κειµένου που δίνονται στη στήλη Α µε τις 

ετυµολογικά συγγενείς τους της νέας ελληνικής στη στήλη Β.  
Α Β 

ἐλεοῦσιν  

 

φασίν  

 

θυµοί  

 

φάναι  

 

µαίνεσθαι  

 

ἀσθενεῖς  

 

ἀνόητος  

µανιακός  
ευθυµία  
σθεναρά  
εξασθενηµένος  
δυσνόητος  
ανελέητα  
φάση (π.χ. της σελήνης)  
φαντασία  
φάσµα  
διαφήµιση  
παρανοϊκός 
ελεηµοσύνη  
φανάρι 
αφανής  
προφήτης  
µυθοµανής  
φαντάζω  
φανερός  
πυροµανής  
επιθυµώ  
ενθύµιο 

 

3. φύσει, τύχῃ, συλλήβδην, ἀπὸ τοῦ αὐτοµάτου: Να γράψετε τέσσερις 

φράσεις µε τα επιρρήµατα και την επιρρηµατική έκφραση που σας 
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δίνονται στη νεοελληνική µορφή τους63, ώστε να φαίνεται η σηµασία 

τους.   

Ε ν ό τ η τ α  6 η  

(324 a – c) 

Η παιδευτική σηµασία της τιµωρίας  

ως απόδειξη του διδακτού της αρετής 
 

Προτεινόµενοι στόχοι 

 

• Να κατανοήσουν οι µαθητές το χαρακτήρα και τη σκοπιµότητα της 

ποινής κατά τον Πρωταγόρα. 

• Να κρίνουν τη σηµασία της ποινής ως απόδειξης για το διδακτό της 

αρετής. 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Να εντοπίσετε το σηµείο του κειµένου που δικαιολογεί τον τίτλο που 

δόθηκε στην ενότητα και να προτείνετε έναν άλλο τίτλο. 
2. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την αδικία. Η ποινή αποσκοπεί στο 

να διορθωθεί αυτός που αδικεί. Πώς συνδέονται οι δύο παραπάνω 

θέσεις µε το διδακτόν της αρετής64;  

3. Ποιος είναι ο σκοπός της ποινής σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα; 

Συµφωνείτε ή όχι; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας65.  

                                                                                                                                               
62  νοµίζω- δοκῶ- οἴοµαι, ἀγανακτῶ, ὀργίζοµαι, παραινῶ- συµβουλεύω. 
63  Σε µερικές περιπτώσεις η µορφή ταυτίζεται µε την αρχαία, όχι µόνο σε  φράσεις που 

αποτελούν γλωσσικά απολιθώµατα, συνήθως όµως  διαφοροποιείται κάπως. 
64  Αν η αρετή δε διδασκόταν, οι απόψεις αυτές δε θα ευσταθούσαν, γιατί θα σήµαινε ότι 

είναι κάποιος καλός ή κακός εκ φύσεως. Τότε όµως θα ήταν αδύνατο να αλλάξει, άρα δε 
θα ήταν υπεύθυνος για την αδικία ούτε θα µπορούσε να του επιβληθεί ποινή. Ο 
Πρωταγόρας δίνει περιεχόµενο παιδαγωγικό - τελεολογικό στην ποινή.  

65  Έχει παιδευτικό και όχι κατασταλτικό σκοπό, σωφρονιστικό και όχι εκδικητικό.  
Απορρίπτονται τα κίνητρα της ανταπόδοσης και αντεκδίκησης. Βλ. W. K. C. Guthrie,  
(1), σσ. 93-94. Οι απόψεις του Πρωταγόρα για το σκοπό της ποινής µπορούν να 
συγκριθούν µε αυτές που διατύπωσε ο Ιταλός Cesare Beccaria την εποχή του 
διαφωτισµού. Σκοπός της ποινής δεν είναι η εκδίκηση, αλλά ο σωφρονισµός εκείνου που 
διέπραξε το αδίκηµα και ο παραδειγµατισµός των άλλων. 
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4. Να συγκρίνετε την άποψη του Πρωταγόρα για την ποινή µε την 

παλαιότερη αντίληψη της ανταπόδοσης (ποινή - τιµωρία, τίσις) 
εντοπίζοντας οµοιότητες και διαφορές.  

 

5. Ποια συναισθήµατα νοµίζετε ότι διακατέχουν τον Πρωταγόρα στο 

τέλος της ενότητας αυτής;  

6. Να εξηγήσετε αν, κατά τη γνώµη σας, η επιβολή των ποινών είναι 

έγκυρο και πειστικό επιχείρηµα για το διδακτόν της αρετής.  

7. Η παιδεία αναδεικνύεται σε κινητήρια δύναµη που θα µετατρέψει τον 

άνθρωπο από δυνάµει σε ἐνεργείᾳ πολιτικό ον. Να αναλύσετε την 

άποψη αυτή µε βάση τη συλλογιστική του Πρωταγόρα66. 

 

Συνδυασµός ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου 

1. Α. Να ελέγξετε αν οι προτάσεις που ακολουθούν αποδίδουν σωστά τη 

σκέψη του Πρωταγόρα, σηµειώνοντας Χ στο ανάλογο τετράγωνο: 
Σωστό   Λάθος 

Ο Πρωταγόρας:  

α)  πιστεύει ότι η πολιτική αρετή προέρχεται από τη  

διδασκαλία και την επιµέλεια      

β) πιστεύει ότι η ποινή έχει σωφρονιστικό χαρακτήρα   

γ) δεν φαίνεται να απορρίπτει τον κατασταλτικό  

χαρακτήρα της ποινής       

δ) απορρίπτει τον κατασταλτικό χαρακτήρα της ποινής   

ε)  δεν δέχεται ότι και ένας τεχνίτης µπορεί να δώσει  

πολιτικές συµβουλές.       

Β. Να κρίνετε τις απόψεις του Πρωταγόρα σε δύο από τις προτάσεις 

που χαρακτηρίσατε ως σωστές. 

                                                           
66   Βλ. αναλυτικά Κ. Κατσιµάνης, σσ. 96 κ.ε. Για το θέµα αυτό βλ. ερωτήσεις 7ης ενότητας 

και ερωτήσεις συνολικής θεώρησης. 
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Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις  

1. ὁ δὲ µετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα 
ἀδικήµατος τιµωρεῖται - οὐ γὰρ ἂν τὸ πραχθὲν ἀγένητον θείη - ἀλλὰ 
τοῦ µέλλοντος χάριν, ἵνα µὴ αὖθις ἀδικήσῃ µήτε αὐτὸς οὗτος µήτε 
ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα: Ποια είναι η σηµασιολογική 

διαφορά των ρηµάτων τιµωροῦµαι και κολάζω;  

 

2. κολάζω: Να γράψετε τρία παράγωγα του ρήµατος στη νέα ελληνική και 

να σχηµατίσετε µε αυτά αντίστοιχες προτάσεις.  

 

3. πειρῶµαι < πεῖρα: Να γράψετε δέκα λέξεις, απλές ή σύνθετες, µε το θέµα 

της λέξης που σας δίνεται.  

 

4. Να µεταφέρετε τις παρακάτω φράσεις από την αρχαία στη νέα 

ελληνική: 

α)  οὐ τῶν παρεληλυθότων ἕνεκα ἀδικηµάτων τιµωροῦνται ἀλλὰ τῶν 
µελλόντων χάριν: .......................................................................................................  

β)  διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι τὴν ἀρετήν: .........................................................  
γ)  ὡς ἐξ ἐπιµελείας καὶ µαθήσεως κτητῆς οὔσης τῆς ἀρετῆς:........................  
δ)  εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται σκυτοτόµου συµβουλεύοντος 

τὰ πολιτικά: .................................................................................................................  
 

5. ἀλογίστως - δηµοσίᾳ: Να χρησιµοποιήσετε τα επιρρήµατα σε  ισάριθµες 

προτάσεις στη νέα ελληνική, ώστε να φαίνεται η σηµασία τους. Στο 

δηµοσίᾳ δεν θα βάλετε υπογεγραµµένη και στο ἀλογίστως θα 

µετατρέψετε την κατάληξη σε -α.  
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