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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. Έτσι λοιπόν εφοδιασμένοι οι άνθρωποι στην αρχή κατοικούσαν σκορπισμένοι, 

πόλεις όμως δεν υπήρχαν. Κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία γιατί ήταν πιο 

αδύναμοι απ' αυτά σε κάθε περίσταση και οι τεχνικές γνώσεις όσον αφορά τη 

διατροφή πρόσφεραν σ' αυτούς σημαντική βοήθεια, αλλά στον πόλεμο με τα θηρία 

ήταν ανεπαρκείς – γιατί δεν είχαν ακόμη την τέχνη για την οργάνωση της πολιτείας, 

μέρος της οποίας είναι η πολεμική. Ένιωθαν λοιπόν την ανάγκη να συγκεντρώνονται 

και να σώζονται χτίζοντας πόλεις. Όποτε λοιπόν συγκεντρώνονταν αδικούσε ο ένας 

τον άλλο, επειδή δεν είχαν την τέχνη για την οργάνωση μιας πολιτείας, ώστε πάλι 

διασκορπιζόμενοι καταστρέφονταν. Ο Δίας λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος 

μας μήπως χαθεί εντελώς, στέλνει τον Ερμή για να φέρει στους ανθρώπους το 

σεβασμό και τη δικαιοσύνη, για να υπάρχει ευταξία στις πόλεις και σχέσεις που να 

τις συνδέουν με φιλία. 

 

Β1. «Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας» 

Στο πλαίσιο του μύθου η φωτιά αποτελεί το θεϊκό μερίδιο που είχαν την τύχη, χάρη 

στην παρέμβαση του Προμηθέα, να λάβουν οι άνθρωποι. Είναι θεϊκό  

α) γιατί το κατείχαν ως τότε μόνο οι θεοί, 

β) γιατί οι άνθρωποι το απέκτησαν με θεϊκή παρέμβαση του Προμηθέα,  

γ) γιατί, επιτρέποντας στον άνθρωπο να αναπτύξει πολιτισμό, του επέτρεψε κατά 

συνέπεια να αναγνωρίσει την ύπαρξη των θεών. Η πρώτη, με την έννοια της 

κορυφαίας, και άμεση συνέπεια του δώρου της φωτιάς, σύμφωνα με τον 

Πρωταγόρα, είναι ακριβώς η εμφάνιση της θρησκείας. 

 

Β2. Παρακολουθούμε τον Πρωταγόρα να παρουσιάζει τις θαυμαστές ανθρώπινες 

κατακτήσεις να συμβαίνουν σε κατάσταση ακοινωνησίας, αγριότητας και αδυναμίας 

για οργανωμένη ζωή, αφού αρχικά οι άνθρωποι κατοικούσαν διασκορπισμένοι 

(«ᾤκουν σποράδην»). Κινδύνευαν όμως από τα θηρία, τα οποία δεν μπορούσαν να 

τα αντιμετωπίσουν λόγω:  



α) της έλλειψης σωματικών δυνατοτήτων σε σχέση με αυτά, 

β) της έλλειψης κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, αλλά και της πολεμικής τέχνης, 

η οποία, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, αναπτύσσεται μόνο μέσα στο πλαίσιο μιας 

οργανωμένης κοινωνίας. Έτσι, λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτούς τους 

κινδύνους, αναγκάζονται να συγκεντρωθούν και να συγκροτήσουν τις πρώτες 

μορφές κοινωνίας. 

Ο πραγματισμός (ρεαλισμός) του Πρωταγόρα δηλώνεται και εδώ, αφού συνδέει το 

πρόβλημα της φυσικής εξόντωσης των ανθρώπων με την ανάγκη επίλυσής του. Η 

ανάγκη, η χρεία, ενεργοποιεί την ανθρώπινη ευρηματικότητα, η οποία εκδηλώνεται 

άμεσα και πρωτόγονα με την πράξη της αθροιστικής (όχι ακόμα λειτουργικής) 

συνύπαρξης των ανθρώπων για την από κοινού αντιμετώπιση του φυσικού κινδύνου 

από τα άγρια ζώα. Συγκεκριμένα στο εδάφιο: «ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ 

σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις˙ ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν» ο Πρωταγόρας κάνει λόγο για μια 

πρώτη εκδήλωση κοινωνικότητας, τάσης συνύπαρξης προς ένα σκοπό (σῴζεσθαι = 

να προστατευθούν από τα άγρια θηρία) χωρίς όμως οργάνωση ανάμεσα στα μέλη 

αυτών των πρώτων κοινωνικών συσσωματώσεων, όπως φαίνεται από την 

επανάληψη του ρήματος ἁθροίζω.  

Επιπλέον η κατασκευαστική ικανότητα του ανθρώπου «κτίζοντες πόλεις» 

προβάλλεται πάλι και ως τρόπος σωτηρίας αλλά και ως αποτέλεσμα στην υλική 

εμφάνιση των πόλεων η οποία προηγείται χρονικά κατά τον Πρωταγόρα σε σχέση με 

τους θεσμούς της και τον άυλο πολιτισμό της, που ακολουθεί. Συνεπώς η τάση 

κοινωνικής συνύπαρξης δεν εκδηλώνεται από εσωτερική αναγκαιότητα του 

ανθρώπου, αλλά από την εξωτερική αναγκαιότητα που επιβάλλει η φυσική 

υπεροχή των άγριων θηρίων. 

Αποτέλεσμα της τυχαίας αθροιστικής συνύπαρξής τους, χωρίς εσωτερικούς δεσμούς 

και κανόνες που οριοθετούν την συμπεριφορά τους, ήταν η εμφάνιση πρόσθετου 

κινδύνου αφανισμού τους. Λόγω της έλλειψης πολιτικής οργάνωσης οι άνθρωποι 

άρχισαν να αδικούν ο ένας τον άλλον («ἠδίκουν ἀλλήλους») και να 

αλληλοσκοτώνονται, με αποτέλεσμα να βρεθούν και πάλι στην ίδια χαοτική 

κατάσταση («ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο»), γιατί η επιστροφή τους 

στη φύση τούς εξέθετε στον θανάσιμο κίνδυνο των άγριων θηρίων, ενώ η 

συνύπαρξή τους στον κίνδυνο της αλληλοεξόντωσής τους. Το ανθρώπινο είδος, 

λοιπόν, πάλι αντιμέτωπο με την πρόκληση της επιβίωσής του.  

«-πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμικὴ-» 

Η πολιτική τέχνη είναι συνώνυμο της οργανωμένης κοινωνίας, η οποία προϋποθέτει 

σταθερό τόπο κατοικίας, κοινή γλώσσα, την ύπαρξη θεσμών και νόμων, στρατού και 



στόλου, ηθών, εθίμων, παραδόσεων και ιδανικών, ανάπτυξη γραμμάτων και τεχνών, 

και γενικά την ανάπτυξη τεχνολογίας και πολιτισμού.  

Κορυφώνοντας τη διήγηση ο Πρωταγόρας παρουσιάζει τον Δία να ανησυχεί για τη 

δυσχερή θέση των ανθρώπων και να δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του 

στέλνοντας τον Ερμή να τους δώσει την αιδώ και τη δίκη. Έτσι μεριμνά για την 

πολιτισμένη συμβίωσή τους σε οργανωμένη πια πολιτική κοινωνία. Απόλυτα 

συνεπής στη διήγησή του αντιστοιχεί τα στάδια εξέλιξης του ανθρώπου με θεούς σε 

ανιούσα κλίμακα ως προς τη δύναμη και τη σημασία τους (ανώνυμοι θεοί, 

Επιμηθέας, Προμηθέας, Αθηνά-Ήφαιστος και Δίας με όργανο τον Ερμή). Άρα το 

στάδιο του Δία συμβολικά αποδίδει ένα μεταγενέστερο στάδιο εξέλιξης του 

ανθρώπου, ανώτερο από τα προηγούμενα, όπου διαμορφώνεται η ηθικοπνευματική  

ωρίμανση, αναγκαία για να εννοήσουν οι άνθρωποι την αιδώ και τη δίκη ως 

αιτήματα της ηθικής, απολύτως αναγκαία για τη συγκρότηση πολιτικής κοινωνίας 

και για τη συμβίωσή τους σε πολιτισμένη κοινωνία. Τα «δώρα» του Δία, η αιδώς και 

η δίκη, διέπουν την κοινωνική συμπεριφορά του, προκειμένου να μην 

παρεκτρέπεται σε πράξεις άδικες και εξοντωτικές για τον συνάνθρωπό του. «Ζεὺς 

οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς 

ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας 

συναγωγοὶ». Χάρη στην αιδώ και στη δίκη εξασφαλίζεται η αρμονική συμβίωση 

μέσα στην πόλη, η συνοχή του συνόλου, η ισορροπία και η ευταξία. Με αυτές 

αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις φιλίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης 

και αλληλοσεβασμού. Η συμπληρωματική λειτουργία των δύο «δώρων» 

συνεπάγεται φιλίαν, που σημαίνει σύμπνοια και ομόνοια των πολιτών, ώστε να 

συμβιώνουν αρμονικά. 

Χρειάζεται βέβαια να διευκρινισθεί ότι οι δύο αξίες δόθηκαν ως πρότυπα που 

έπρεπε να κατακτηθούν από τους ανθρώπους με τη λογική και τον προσωπικό 

αγώνα. Άλλωστε ο Δίας, αν και κατείχε την πολιτική τέχνη, δεν τη δώρισε στον 

άνθρωπο. Αντίθετα δώρισε την αἰδὼ και τη δίκη για να εξοικονομήσει την πολιτική 

τέχνη μόνος του ο άνθρωπος με τον προσωπικό αγώνα του. Η πολιτεία που 

θεμελιώνεται σε αυτές είναι δημοκρατική, γιατί ο αμοιβαίος σεβασμός και το 

αίσθημα δικαιοσύνης των πολιτών εμπεδώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ τους και με 

την πολιτεία και εξασφαλίζει ισορροπία στις σχέσεις τους. «καὶ πάντες μετεχόντων˙ 

οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν». O 

Δίας θεωρεί απαραίτητη την καθολικότητα των αξιών της αιδούς και της δίκης για 

τους ανθρώπους, με την αιτιολόγηση-επιχείρημα ότι η κοινωνία δεν μπορεί να 

συγκροτηθεί πολιτικά, αν οι βασικές ιδιότητες που θεμελιώνουν την πολιτική 



συγκρότηση δεν είναι κοινές σε όλα τα μέλη της. Στην πολιτική αρετή (την οποία ο 

άνθρωπος κατακτά με την αιδώ και τη δίκη) πρέπει να συμμετέχουν όλοι 

ανεξαιρέτως οι πολίτες, γιατί μόνο έτσι μπορούν να συγκροτηθούν οργανωμένες και 

βιώσιμες κοινωνίες . 

 

Β3. «καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν 

κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.» 

Ο Πρωταγόρας τελειώνει τον μύθο με τον Δία να επιβάλλει αυστηρά την ανάγκη της 

καθολικότητας της πολιτικής αρετής και μάλιστα με την ποινή του θανάτου 

δηλώνοντας έτσι την πολύ μεγάλη σημασία που δίνει στις αξίες της αιδούς και της 

δίκης για τη συγκρότηση και τη διατήρηση της πολιτείας. 

Η σημασία και η αυστηρότητα του νόμου του Δία τονίζεται από την επιβολή 

θανατικής ποινής («κτείνειν ὡς νόσον πόλεως») σε όποιον δεν συμμορφώνεται στις 

εντολές του. Η παρομοίωση όποιου δεν συμμετέχει στην πολιτική αρετή με 

αρρώστια της πόλης υποδηλώνει ότι αποτελεί κίνδυνο γι’ αυτή και πρέπει να 

θανατωθεί για να διαφυλαχθεί η τάξη και η ισορροπία του συνόλου. Ο Δίας ζητάει 

το απόλυτο και το απαιτεί με αμείλικτη σκληρότητα. Επιπλέον η επιβολή της ποινής 

του θανάτου από τον Δία, και συνεπώς η αδυναμία του να εξασφαλίσει την 

καθολικότητά τους, δείχνει ότι οι αξίες της αιδούς και της δίκης δεν είναι έμφυτες, 

γιατί δεν αποτελούσαν γνώρισμα της αρχικής ανθρώπινης. Με αυτόν τον τρόπο οι 

πολίτες διαμορφώνουν κοινωνικοπολιτική συνείδηση και αναδεικνύονται υπεύθυνοι 

για τη χρηστή διοίκηση, αφού αυτή εξαρτάται από το δικαίωμά τους να έχουν 

βαρύνουσα άποψη για τη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων.  

«και εάν σε περίπτωση που κάποιος … και μετά την τιμωρία˙» 

Παρόλο, όμως, που η καθολικότητα της αρετής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για 

τη συγκρότηση των πολιτικών κοινωνιών, μερικοί είναι ανεπίδεκτοι και αδυνατούν 

να οικειωθούν και στοιχειωδώς την αρετή και τα μέρη της. Αυτοί, λοιπόν, σύμφωνα 

με τα λεγόμενα του Πρωταγόρα, πρέπει να εκδιώκονται από την πόλη ή ακόμα και 

να θανατώνονται. Μάλιστα, η εξορία και η δήμευση της περιουσίας θεωρούνταν 

βαρύτατες ποινές, διότι οδηγούσαν στον συνεχή διασυρμό ολόκληρης της γενιάς. 

Εδώ παρατηρούμε ότι ο σοφιστής αναφέρει τις ποινές με ανιούσα κλιμάκωση και 

διαπιστώνουμε ότι η θανατική ποινή επιβάλλεται μόνο ως έσχατο μέσο τιμωρίας, 

όταν οι άλλες μορφές τιμωρίας δεν έχουν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και 

με σκοπό να διαφυλαχθεί η ισορροπία και η αρμονική συμβίωση μέσα στην πόλη. 

 

Β4. α. Σωστό, β. Λάθος, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Λάθος. 



 

Β5.  Λοχαγός  ἄγοντα, συναγωγοί    

ἀγαλλίασις  άγάλματα 

θρέψις  τροφάς, τροφήν 

βαθμίς  βωμούς 

ἁφιξις  ἱκανή 

ὁχυρός  ἔχοντες (και οποιαδήποτε άλλη λέξη παράγεται από το ρ. ἔχω) 

διάδημα  ὑποδέσεις 

νεογνός  συγγένειαν, γένοιντο 

ολέθριος  ἀπώλλυντο 

δεισιδαίμων  δείσας 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Τέτοια ήταν λοιπόν τα ναυτικά πράγματα (δράσεις) των Ελλήνων, τόσο τα πιο 
αρχαία, όσο και εκείνα που διαμορφώθηκαν αργότερα. Όσοι, όμως, έστρεψαν την 
προσοχή τους σε αυτά (δηλ. στο ναυτικό) απέκτησαν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και 
από την αύξηση των εσόδων τους και από την εξουσία τους σε άλλους· γιατί, 
πλέοντας εναντίον των νησιών τα υπέτασσαν και κυρίως όσοι τυχόν δεν είχαν 
επαρκή γη. Στη στεριά, αντίθετα, δεν έγινε κανένας πόλεμος, απ’ όπου και κάποια 
ισχυρή δύναμη να υπάρξει για κάποιον (για τον νικητή)· όλοι οι πόλεμοι, λοιπόν, 
όσοι και έγιναν, ήταν εναντίον γειτονικών στον καθένα πόλεων, και δεν έκαναν οι 
Έλληνες εκστρατείες σε πόλεις πολύ μακριά από την πατρίδα τους με σκοπό την 
άλωση (την εξουσία /την κυρίευση / την υποταγή) των άλλων. Γιατί δεν είχαν 
συνασπιστεί ακόμα ως υπήκοοι με τις μεγαλύτερες πόλεις, ούτε πάλι οι ίδιοι έκαναν 
κοινές εκστρατείες με ίσους όρους (σαν ίσοι μεταξύ τους) [...]. 

 

Γ2.  ἦν  ἔσται 

ἐλαχίστην  ἐλάττοσι 

προσσχόντες  πρόσχωμεν 

ἐπιπλέοντες  ἐπιπλεῖτε 

κατεστρέφοντο  κατεστράφθω 

μάλιστα  μάλα 

διαρκῆ  διαρκές  

ἐκδήμους  ἐκδήμοις 

οὐδείς  οὐδεμιᾶς 

ἐξῇσαν  ἐξελθεῖν 

 



Γ3α.  τά ναυτικά  Υποκείμενο του ρήματος ἦν (αττική σύνταξη)  

 αὐτοῖς  αντικείμενο σε δοτική της μετοχής «οἱ προσσχόντες» 

ἄλλων  γενική αντικειμενική ως ετερόπτωτος προσδιορισμός στο 

ουσιαστικό «ἀρχῇ» 

ἐπί καταστροφῇ  επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού 

στην έκφραση «οὐκ ἐξῇσαν στρατείας» 

ὑπήκοοι  επιρρηματικό Κατηγορούμενο του τρόπου στο εννοούμενο 

υποκείμενο «οἱ Ἕλληνες» από το ρήμα «ξυνειστήκεσαν» 

 

Γ3β.  α) Ἅπαντες γιγνώσκουσι ὅτι ἰσχύν περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ 

προσσχόντες αὐτοῖς. 

β) Ἅπαντες γιγνώσκουσι ἰσχύν περιποιήσασθαι ὅμως οὐκ ἐλαχίστην τούς 

προσσχόντας  αὐτοῖς. 

γ) Ἅπαντες γιγνώσκουσι ἰσχύν περιποιησαμένους ὅμως οὐκ ἐλαχίστην τούς 

προσσχόντας  αὐτοῖς. 

 

 

 

 
 


