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Α. Ο Δίας λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας, μήπως χαθεί εντελώς, 
στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους το σεβασμό και τη δικαιοσύνη, 
για να υπάρχουν τάξη και στενές σχέσεις των πόλεων και συνδετικές σχέσεις 
φιλίας. Ρωτάει λοιπόν ο Ερμής το Δία, με ποιον τρόπο να δώσει στους 
ανθρώπους τη δικαιοσύνη και το σεβασμό·«Ποιο από τα δύο όπως έχουν 
μοιραστεί οι τέχνες έτσι να μοιράσω και αυτές; Και έχουν μοιραστεί ως εξής· 
ένας που κατέχει την ιατρική(είναι) αρκετός για πολλούς απλούς πολίτες, το 
ίδιο και οι άλλοι τεχνίτες· έτσι λοιπόν να εγκαταστήσω μέσα στους ανθρώπους 
και τη δικαιοσύνη και το σεβασμό ή να τα μοιράσω σε όλους;»«Σε όλους», 
είπε ο Δίας,«και να έχουν μερίδιο όλοι ·γιατί δε θα μπορούσαν να υπάρχουν 
πόλεις, αν έχουν μερίδιο σ’ αυτές λίγοι, όπως ακριβώς σε άλλες τέχνες· και 
μάλιστα θέσπισε ένα νόμο εκ μέρος μου, να θανατώνουν σα νοσηρό στοιχείο 
της πόλης αυτόν που δεν μπορεί να έχει μερίδιο στο σεβασμό και τη 
δικαιοσύνη». 

Β.1. Ο Πρωταγόρας, συνεχίζοντας τη διήγησή του για το μύθο της 
δημιουργίας του ανθρώπου, αναφέρεται στην ερμηνεία της προέλευσης της 
ικανότητας του ανθρώπου για πολιτική οργάνωση. Επίσης αναφέρονται τα 
πρώτα σημάδια της ανθρώπινης εξέλιξης που είναι ο έναρθρος λόγος και οι 
διάφοροι τρόποι επιβίωσης (τροφή, ενδυμασία, κατοικία).«Θεία μοῖρα» (= 
μερίδιο στη θεϊκή φύση) είναι κυρίως το πύρ (= φωτιά) αλλά και η 
ἔντεχνος σοφία  (= οι τεχνικές γνώσεις), που έδωσαν στον άνθρωπο τη 
δυνατότητα να δημιουργήσει τον τεχνικό πολιτισμό, να βρεθεί σε ανώτερη 
θέση από τα άλλα έμβια όντα και να μεταβάλλει την όψη της φύσης σαν 
«δημιουργός – θεός». Η φωτιά αποτελεί το θεϊκό μερίδιο, που είχαν την 
τύχη να λάβουν οι άνθρωποι, χάρη στην παρέμβαση του Προμηθέα.  Είναι 
θεϊκό γιατί το κατείχαν ως τότε μόνο οι θεοί, είναι θεϊκό γιατί οι άνθρωποι 
το απέκτησαν με θεϊκή παρέμβαση του Προμηθέα. Είναι επίσης θεϊκό γιατί, 
επιτρέποντας στον άνθρωπο να αναπτύξει πολιτισμό, του επέτρεψε κατά 
συνέπεια να αναγνωρίσει την ύπαρξη των θεών. Παίρνοντας ο άνθρωπος 
μέρος στο θεϊκό κλήρο συγγένεψε πνευματικά, μόνος από όλα τα ζώα, με 
τους θεούς, τους λάτρεψε φτιάχνοντας βωμούς και αγάλματα, 
θεμελιώνοντας έτσι και τη θρησκεία του 

Β.2. Η εντολή του Δία είναι να συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι στη 
δικαιοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό. Έτσι η πολιτική δεν αντιμετωπίζεται 
σαν ειδικό επάγγελμα που ανήκει στον ειδικό καταμερισμό των 
επαγγελμάτων. Είναι δώρο που δεν πρέπει να δίνεται μόνο στους εκλεκτούς, 
όπως συμβαίνει στις άλλες τέχνες, αλλά σε όλους.Ο σεβασμός και η 
δικαιοσύνη θεωρούνται βασικές ιδιότητες που θεμελιώνουν την πολιτική 
συγκρότηση της κοινωνίας. Επομένως, αν αυτές λείπουν από όλα τα μέλη, η 
διάλυση της κοινωνίας είναι αναπόφευκτη.  



 

 

 

Είναι ευνόητο ότι ο Δίας δεν μπορεί να διασφαλίσει την καθολικότητα αυτών 
των δυο αρετών στους ανθρώπους, αφού δεν είναι μέρος της αρχικής τους 
φύσης, γι' αυτό προβλέπεται τιμωρία για όποιον δεν τις κατέχει. Με τη 
φράση αυτή τονίζεται η σημασία της συμμετοχής όλων των πολιτών στην 
αιδώ και τη δίκη με μία ίσως ακραία άποψη, ότι δηλαδή, αν κάποιος δε 
συμμετέχει σ' αυτές, πρέπει να θανατωθεί, γιατί είναι επικίνδυνος για την 
πόλη, «νόσος». Είναι μία υπερβολή που χρησιμοποιείται για  να αναδείξει ο 
Πρωταγόρας τις θέσεις του σχετικά με το ζήτημα. Επιπλέον ο σοφιστής εδώ 
προετοιμάζει το έδαφος για να προβάλλει παρακάτω τη θέση του ότι όλοι 
πρέπει να συμμετέχουν στην αρετή. Με τη φράση αυτή του Δία τελειώνει ο 
μύθος του Πρωταγόρα και ακολουθεί η συναγωγή των σχετικών 
συμπερασμάτων. 

 

Β.3. Εδώ ο Πρωταγόρας, χωρίς να απέχει από την αλήθεια, 
παρουσιάζει το σύστημα αγωγής των νέων στην Αθήνα, που δε φαίνεται να 
είναι και πολύ διαφορετικό απ' ό,τι στις άλλες μεγαλουπόλεις της αρχαιότητας. 
Η παρουσίαση αυτή είναι μία ακόμα προσπάθεια του σοφιστή να δείξει ότι 
διδάσκεται η πολιτική αρετή. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
ελεύθερο χωρίς αυστηρά καθορισμένα πλαίσια δράσης, το οποίο κυρίως 
στηριζόταν στην ιδιωτική πρωτοβουλία (αντίθετα στη Σπάρτη η παιδεία ήταν 
υπόθεση κρατική). Η πολιτεία παρενέβαινε μόνο με το να ελέγχει τη 
συμπεριφορά των παιδιών, αλλά και των πολιτών, έλεγχε δηλαδή τα 
αποτελέσματα της αγωγής αυτής Ο Πρωταγόρας αναφέρει τα στάδια της 
αγωγής, τους βασικούς φορείς  αυτής της αγωγής, καθώς και τους 
επιμέρους στόχους και τα παιδευτικά μέσα. Έτσι λοιπόν έχουμε: 

1° στάδιο αγωγής 
Πρόκειται για την περίοδο που το παιδί είναι στην ηλικία που καταλαβαίνει 
τι του λένε. 

Φορείς αγωγής: οικογένεια, παραμάνα, παιδαγωγός 

Στόχοι: βελτίωση του χαρακτήρα, κατανόηση εννοιών όπως δίκαιο - άδικο, 
καλό - αισχρό, όσιο - ανόσιο.  

Παιδευτικά μέσα:   συμβουλές, απειλές, χτυπήματα 

2° στάδιο αγωγής 
Η αγωγή που παρέχεται στο σχολείο.  
Φορείς αγωγής:   δάσκαλοι  
Στόχοι: παροχή γνώσεων, «ευκοσμία»  
Παιδευτικά μέσα:   απομνημόνευση, 
μίμηση 

3° στάδιο αγωγής 
Όταν το παιδί ενηλικιώνεται. 

Φορείς αγωγής:    η ίδια η πόλη 

Στόχοι:   να γίνουν καλοί καγαθοὶ πολίτες 

Παιδευτικά μέσα:   νόμοι 



 

 

 

 

Στο σημείο αυτό ο Πρωταγόρας έρχεται σε αντίφαση με αυτά που είπε 
παραπάνω. Εκεί υποστήριξε ότι ο άνθρωπος πήρε την πολιτική αρετή από το 
Δία, άρα η αρετή αυτή προϋπήρχε στον άνθρωπο. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι, 
αφού δόθηκε σε όλους η «αἰδὼς» και η «δίκη», η πολιτική αρετή είναι 
έμφυτη στον άνθρωπο και, επομένως, δε χρειάζεται να διδαχθεί. Μπορούμε 
να εξηγήσουμε αυτή την αντίφαση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
«αιδώς» και η «δίκη» δόθηκαν στον άνθρωπο αφού εμφανίστηκε στη γη. 
Άρα, αφού αυτές οι δύο αρετές δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής τους 
φύσης, ο Δίας δεν μπορεί να εξασφαλίσει την καθολικότητα τους στους 
ανθρώπους. Όπως μάλιστα, προκύπτει από το μύθο, δωρίστηκε στον 
άνθρωπο μια προδιάθεση για πολιτική δραστηριότητα και δημιουργία 
γενικότερα πνευματικού πολιτισμού. Από αυτό όμως το σημείο κι έπειτα, η 
αξιοποίηση αυτής της προδιάθεσης θα ήταν ζήτημα καλλιέργειας, 
συστηματικής προσπάθειας του ανθρώπου και προφανώς διδασκαλίας και 
μάθησης. Ο άνθρωπος πρέπει να εκμεταλλευτεί το «θεϊκό μερίδιο», δηλαδή 
την «αἰδῶ» και τη «δίκη» για να οργανώσει τις κοινωνίες. Στο συλλογισμό 
αυτό του Πρωταγόρα πάντως, γίνεται η διάκριση ανάμεσα σε αυτά που έχει 
ο άνθρωπος από τη φύση του και σε αυτά που αποκτά με τη διδασκαλία. 

 

Β.4. Βλ. Σχολικό βιβλίο σελ. 57 : « Τέλος, έχουμε…..στην αλήθεια» 

Β.5.  
ἐνόμισεν : νόμισμα, νομισματοκοπείο 
ᾤκουν : οίκημα, πολυκατοικία 
διεφθείροντο : φθορά, άφθαρτος 
πέμπει : πομπή, παραπομπή 
δοίη : δόση, εκδότης 
 

  

Γ1. Μετάφραση 
 
Δίων Χρυσόστομος, Λόγος VIII: Διογένης ή περί αρετής, 28 
 
Σχετικά με τον Πέλοπα, έλεγαν ότι είχε έναν ώμο από ελεφαντόδοντο, σαν να 
υπήρχε κάποια ωφέλεια σε έναν άνθρωπο που έχει ένα χρυσό ή από 
ελεφαντόδοντο χέρι ή τα μάτια από διαμάντι ή σμαράγδι. Όμως την ψυχή του 
δεν γνώριζαν τι είδους είναι. Τον Ηρακλή όμως τον λυπόνταν που κόπιαζε και 
αγωνιζόταν και έλεγαν ότι είναι ο πιο ταλαίπωρος από όλους. Γι’ αυτό 
αποκαλούν άθλους τους κόπους και τα έργα του, επειδή κατά τη γνώμη τους 
η επίπονη ζωή είναι άθλια / ταλαίπωρη. Όμως, όταν πέθανε, όλοι τον τιμούν 
υπερβολικά και τον θεωρούν θεό και ισχυρίζονται ότι κατοικεί μαζί με την Ήβη 
και όλοι προσεύχονται σ’ αυτόν που σε άθλους υπέστη εξαθλίωση εξαιρετικά 
μεγάλη πως δεν θα γίνουν οι ίδιοι άθλιοι / ταλαίπωροι. 
 



 

 

 

Γ.2.α. 
 
μάλα – μᾶλλον 
τινές – τινῶν – τισί 
 
Γ.2.β. 
 
ἔλεγον → εἰπὲ 

ἀγωνιζόμενον → ἠγωνίσθη 
ἐκάλουν → καλοῖσθε 

νομίζουσι → νομίσωσι 

ἔσονται → ἔσται 

 
Γ.3.α. 
περί Πέλοπος: εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς στο ρήμα «ἔλεγον» 
διὰ τοῦτο: εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα «ἐκάλουν» 
ἄθλους: κατηγρούμενο στα αντικείμενα «πόνους» και «ἔργα» του ρήματος 
«ἐκάλουν» 
ὄντα: αιτιολογική μευτοχή, συνημμένη στο «βίον», συνοδεύεται από το μόριο 
«ὡς» και δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία 
συνοικεῖν: αντικείμενο στο ρήμα «φασιν», ειδικό απαρέμφατο 
(ταυτοπροσωπία)  
 

 




