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Α1. 
Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην 
αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν˙ κατασπαράσσονταν 
λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από κάθε άποψη πιο αδύναμοι από αυτά 
και οι τεχνικές γνώσεις ήταν βέβαια βοηθός τους καλός για την ανεύρεση 
της τροφής, ανεπαρκής όμως για τον πόλεμο με τα θηρία – γιατί δεν 
κατείχαν ακόμη την πολιτική τέχνη, μέρος της οποίας είναι η πολεμική 
τέχνη – επιδίωκαν λοιπόν να συγκεντρώνονται και να εξασφαλίζουν τη 
σωτηρία τους χτίζοντας πόλεις˙ κάθε φορά λοιπόν που συγκεντρώνονταν, 
αδικούσαν ο ένας τον άλλον, επειδή δεν είχαν την πολιτική τέχνη, με 
αποτέλεσμα να διασκορπίζονται και να απειλούνται με αφανισμό. Ο 
Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας μήπως χαθεί ολότελα, 
στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους και τον σεβασμό στους 
άγραφους νόμους και την αντίληψη περί του δικαίου, για να 
εξασφαλίζουν και την τάξη στις πόλεις και να αποτελούν τους 
συνεκτικούς δεσμούς φιλίας ανάμεσα στους ανθρώπους. 
 
Β1. 
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. 
Η φωτιά αλλά και οι τεχνικές γνώσεις, η «έντεχνος σοφία», επέτρεψαν 
στον άνθρωπο να δημιουργήσει τεχνικό πολιτισμό, μεταβάλλοντας την 
όψη της φύσης, κατά κάποιο τρόπο σαν δημιουργός-θεός. Η 
μεταμορφωτική δύναμη του στοιχείου της φωτιάς θεωρούνταν 
αποκλειστικό κτήμα των θεών, δηλαδή στοιχείο της θεϊκής ουσίας και 
ένα από τα μυστικά της δύναμής τους. Η έννοια της φωτιάς ως 
δυναμογόνου φυσικού στοιχείου απασχολεί ήδη τον Ηράκλειτο (ἀείζωον 
πῦρ). Επίσης, χάρη στις τεχνικές γνώσεις και τη φωτιά ο άνθρωπος εκτός 
από τον τεχνικό πολιτισμό, ανέπτυξε και πνευματικό, αφού διαμόρφωσε 
γλώσσα, αναπτύσσοντας την επικοινωνία και καλλιεργώντας ταυτόχρονα 
τον νου του. 
 



Β2. 
Οι φάσεις από τις οποίες διέρχεται η προσπάθεια των ανθρώπων να 
δημιουργήσουν πολιτικά οργανωμένες κοινωνίες είναι οι εξής: 
Αρχικά ο Πρωταγόρας παρουσιάζει τις θαυμαστές ανθρώπινες 
κατακτήσεις –παράγωγες της αξιοποίησης των τεχνικών γνώσεων και 
των πολυμορφικών εφαρμογών από τη χρήση της φωτιάς– 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. 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. 
Στη συνέχεια ο Πρωταγόρας κάνει λόγο για μια πρώτη εκδήλωση 
κοινωνικότητας («ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες 
πόλεις˙ ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν»), τάσης συνύπαρξης προς ένα σκοπό 
(«σῴζεσθαι» = να προστατευθούν από τα άγρια θηρία) χωρίς όμως 
οργάνωση και αποκατάσταση λειτουργικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη 
αυτών των πρώτων κοινωνικών συσσωματώσεων, όπως φαίνεται από την 
επανάληψη του ρήματος «ἁθροίζω». Αυτό υπήρξε χρονοβόρο, όπως 
δηλώνει η χρήση του ρήματος «ἐζήτουν» (= επεδίωκαν, προσπαθούσαν, 
δεν ήταν καθόλου δεδομένη η επιτυχία του εγχειρήματος) σε χρόνο 
μάλιστα παρατατικό, που επιτείνει τη διάρκεια των προσπαθειών του 
ανθρώπου για σωτηρία. 
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 πρωτοκοινωνικής εκδήλωσης των ανθρώπων, δηλαδή 
της τυχαίας αθροιστικής συνύπαρξής τους, χωρίς εσωτερικούς δεσμούς 
και κανόνες που οριοθετούν την συμπεριφορά τους, ήταν η εμφάνιση 



πρόσθετου κινδύνου αφανισμού τους («ἠδίκουν ἀλλήλους»). Λόγω της 
έλλειψης πολιτικής οργάνωσης οι άνθρωποι άρχισαν να αδικούν ο ένας 
τον άλλον 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. 
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. Η πολεμική τέχνη αναπτύσσεται μόνο μέσα 
στο πλαίσιο μιας οργανωμένης κοινωνίας, γιατί εκεί παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά η ανάγκη να υπερασπιστούν οι άνθρωποι τα υπάρχοντά τους 
και τα τεχνολογικά και πολιτισμικά επιτεύγματά τους από κάθε είδους 
εξωτερικό εχθρό, εκδηλώνεται δηλαδή η συνείδηση του συνανήκειν και 
της συνυπευθυνότητας των μελών της οργανωμένης κοινωνίας («-
πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμικὴ-»). 
Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι ο πόλεμος, εδώ, παρά τις συμφορές 
που προξενεί, μπορεί να νοηθεί με τη «θετική» του σημασία: δεν είναι ο 
πόλεμος που έχει ως στόχο την κατάκτηση νέων εδαφών και τον 
αλληλοσπαραγμό των λαών (επεκτατικός πόλεμος), αλλά ο πόλεμος που 
αναπτύσσει τις ευγενείς ορμές του ανθρώπου, την άμυνα υπέρ του 
δικαίου και της ελευθερίας, που θέτει σε λειτουργία τα αντανακλαστικά 
των εθνών για δημιουργική επιβίωση. 
Με τη φράση «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» δηλώνεται η ανάγκη 
οργανωμένης κοινωνικής συνύπαρξης, βασισμένης σε νόμους, η οποία 
θα εξασφάλιζε όχι μόνο την επιβίωση αλλά και την ευημερία των 
ανθρώπων. 
Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Δίκη (ή Νέμεσις) ήταν η κόρη του Δία και 
της Θέμιδας, ενώ η Αἰδὼς ήταν σύντροφος της Δίκης και καθόταν σε 
θρόνο δίπλα στον Δία. Η Δίκη, που τη βοηθούσαν οι Ερινύες, επέβλεπε 
την τήρηση της ηθικής τάξης στον κόσμο και τιμωρούσε όσους 
επιχειρούσαν να την ανατρέψουν. Στο κείμενο δεν παρουσιάζονται όμως 
ως θεότητες, αλλά ως ηθικές ιδιότητες ή αξίες, που μοιράζονται και 
διδάσκονται στους ανθρώπους. Ο Δίας, για να διασφαλίσει την 
προοπτική επιβίωσης των ανθρώπων που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο 
αφανισμού, αποφασίζει να τους προσφέρει «τήν αἰδῶ καί τήν δίκην». 
Έτσι, θα είναι δυνατή η συγκρότηση κοινωνιών και η περαιτέρω 



ανάπτυξη του πολιτισμού. Η ενέργεια αυτή του Δία δείχνει το 
ενδιαφέρον και τη φροντίδα του για τους ανθρώπους. 
«Αἰδώς» είναι ο σεβασμός, το αίσθημα ντροπής του κοινωνικού 
ανθρώπου για κάθε πράξη που προσκρούει στον καθιερωμένο ηθικό 
κώδικα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η δράση της είναι ανασταλτική 
και αποτρεπτική και συμπίπτει με τη λειτουργία της ηθικής συνείδησης. 
Το συναίσθημα αυτό λειτουργεί και ως κίνητρο για την εκτέλεση του 
χρέους και του καθήκοντος που επιβάλλει η κοινωνία στα μέλη της, αφού 
με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αγανάκτηση και η αποδοκιμασία των 
άλλων. 
«Δίκη» είναι το συναίσθημα της δικαιοσύνης, η ενύπαρκτη στον 
άνθρωπο αντίληψη για το δίκαιο και το άδικο, ο σεβασμός των γραπτών 
και άγραφων νόμων και των δικαιωμάτων των άλλων, καθώς και οι 
ενέργειες για την αποκατάσταση αυτών των δικαιωμάτων, όταν 
καταστρατηγούνται βάναυσα από κάποιον. Η δίκη εκδηλώνεται με τη 
δημιουργία και την τήρηση κανόνων δικαίου, την κατοχύρωση του 
δικαίου, του ορθού και του νόμιμου. Έτσι περιστέλλεται ο ατομικισμός 
και ο εγωισμός και εξασφαλίζεται η αρμονική κοινωνική συμβίωση. 
Κάθε πολιτισμικά προηγμένη κοινωνία θεμελιώνεται στις αξίες της 
αιδούς και της δίκης. Οι αξίες αυτές είναι καθολικές και συνιστούν 
παράγωγα της εξέλιξης τόσο της ηθικής συνείδησης, όσο και του 
πολιτισμού που την εκφράζει και την κατευθύνει. 
«ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοὶ»: Με τη φράση 
αυτή διατυπώνεται έξοχα η κοινωνιοπλαστική αποστολή της αιδούς και 
της δίκης. 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. Ειδικότερα η αἰδὼς 
οδηγεί σε ό,τι ονομάζεται «πόλεων κόσμοι», δηλαδή εμπνέει στους 
πολίτες κόσμια συμπεριφορά και συντελεί στην κατάκτηση της 
αυτονομίας τους, αναγκαία για την αρμονία της κοινωνίας. Η δίκη 
παραπέμπει στο «πόλεων δεσμοί», δηλαδή σε υπαγορεύσεις με τις οποίες 
οι πολίτες υποβάλλονται σε δεσμεύσεις της συμπεριφοράς τους, ώστε να 
επιβάλλεται η συνοχή της πολιτικής κοινωνίας. Η συμπληρωματική 
λειτουργία των δύο «δώρων» συνεπάγεται φιλίαν, που σημαίνει ηθική 
ενότητα της πολιτείας, 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 αιδώ και τη δίκη για 
να εξοικονομήσει την πολιτική τέχνη μόνος του ο άνθρωπος με τον 
προσωπικό αγώνα του. Όταν οι άνθρωποι γνωρίσουν σε βάθος τις έννοιες 



αυτές, που προβάλλονται ως αιτήματα της ηθικής, και είναι σε θέση να 
τις πραγματώσουν στις σχέσεις τους, τότε η οργάνωση της πολιτικής 
κοινωνίας θα στηρίζεται σε αυτές. 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. 
Ο Πρωταγόρας με τη φράση «αἱ τέχναι νενέμηνται» φαίνεται ότι 
αντιλαμβάνεται τη σημασία του καταμερισμού της εργασίας για την 
πρόοδο του πολιτισμού, για αυτό και θέτει το ερώτημα με τον Ερμή. Αν 
όμως στον καταμερισμό της εργασίας εντασσόταν και η πολιτική, οι 
άνθρωποι δεν θα αποδέχονταν κοινές ηθικές αξίες, και συνεπώς δεν θα 
ήταν δυνατόν να διαμορφωθούν πολιτικές κοινωνίες που να στηρίζονται 
στη βάση κοινών αξιών. Αντίθετα, οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί θα 
οξύνονταν και θα κατέληγαν στην αλληλοεξόντωση των ανθρώπων. 
Συνεπώς το ερώτημα του Ερμή είναι καίριο για την εμφάνιση της 
πολιτικής κοινωνίας, γιατί ο Δίας δεν μοιράζει την πολιτική τέχνη, αλλά 
δύο ηθικές ιδιότητες αναγκαίες στους ανθρώπους για να οργανώσουν 
πολιτική κοινωνία. Έτσι ο Πρωταγόρας με την καθολικότητα και την 
αναγκαιότητα της αιδούς και της δίκης προβαίνει στην ηθική θεμελίωση 
της πολιτικής, θέση που υπερασπίζονται και ο Πλάτωνας και ο 
Αριστοτέλης. 
«εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοὶ»: Σε 
αυτό το σημείο γίνεται αναφορά στη χρησιμότητα του καταμερισμού 
στην εργασία. Όσον αφορά, λοιπόν, τις τέχνες ο καταμερισμός είναι 
απολύτως απαραίτητος, διότι έτσι: α) εξυπηρετούνται καλύτερα οι 
πολίτες, αφού ένας τεχνίτης μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς πολίτες, β) 
υπάρχει δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε κάθε τομέα, με 
αποτέλεσμα την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας και γ) η επιλογή 
του επαγγέλματος είναι υπόθεση προσωπική του κάθε ανθρώπου και 
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις ειδικές δεξιότητες, ικανότητες, 
ταλέντα, κλίσεις που μπορεί να έχει. Έτσι οι δημιουργοί (< δήμος + 
έργον) είναι αυτοί που παράγουν ένα έργο ωφέλιμο στον δήμο, στον λαό. 
Στα ομηρικά χρόνια στους δημιουργούς ανήκαν οι μάντεις, οι γιατροί, οι 
κήρυκες, οι οικοδόμοι κ.τ.λ. και ο καταμερισμός της εργασίας αφορά 
τους «ἰδιώτας» και όχι τους «πολίτας». 
Στον διάλογο ανάμεσα στον Δία και τον Ερμή («καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ 
οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;» «Ἐπὶ πάντας,» ἔφη ὁ 
Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων») ο 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. Η αιδώς και η δίκη 
λειτουργούν ως συνεκτική δύναμη της κοινωνίας και η απουσία τους 
συνεπάγεται τη διάλυσή της.  
 
Β3. 
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 («καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον 
αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.»), 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 φύσης και ότι ο 
σκληρός νόμος που τις επιβάλλει είναι «έργο του χρόνου, της πικρής 
πείρας και της ανάγκης». 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. 
Στο κείμενο από μετάφραση ο Πρωταγόρας φαίνεται να θεωρεί ότι 
βασική υποχρέωση του πολίτη, προκειμένου να υπάρξουν πόλεις, είναι 
να κατέχει την πολιτική αρετή. Έτσι, του δίνεται η ευκαιρία να 
αναφερθεί και πάλι στο περιεχόμενο της πολιτικής αρετής. Αυτή 
αποτελείται από τη δικαιοσύνη, τη σωφροσύνη και την ευσέβεια. 
Παρόλο, όμως, που η καθολικότητα της αρετής αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για τη συγκρότηση κοινωνιών, υπάρχουν κάποιοι που δεν 
την κατέχουν. Αυτοί, λοιπόν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωταγόρα, 
πρέπει να οδηγούνται στην αρετή με τη διδασκαλία και, αν δεν επέλθει 
βελτίωση, να τιμωρούνται, 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 μια 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. 
Το επιχείρημα με το οποίο προσπαθεί ο Πρωταγόρας να αποδείξει ότι οι 
άριστοι πολιτικοί άνδρες μπορούν να διδάσκουν την πολιτική αρετή στα 
παιδιά τους είναι το εξής: είναι αδύνατον και παράλογο οι πολιτικοί 
άνδρες να διδάσκουν στα παιδιά τους άλλα πράγματα, που δεν είναι τόσο 
σημαντικά, και να μη τους διδάσκουν την πολιτική αρετή, η έλλειψη της 
οποίας επιφέρει βαρύτατες ποινές (εξορία, δήμευση περιουσιών) ή ακόμα 
και τον θάνατο. Ο συλλογισμός του είναι διατυπωμένος «ἐκ τοῦ 
ἐλάσσονος πρὸς τὸ μεῖζον». 
 
Β4. 
α. Σ 
β. Λ 
γ. Λ 
δ. Σ 
ε. Λ 
 
Β5. 
λοχαγός: ἄγοντα, συναγωγοί 
ἀγαλλίασις: ἀγάλματα 
θρέψις: τροφάς 
βαθμίς: βωμούς 
ἄφιξις: ἱκανή, ἱκανός 
ὀχυρός: μετέσχε, εἶχον, ἔχοντες, ἔχων, μετεχόντων, μετέχοιεν, μετέχειν 
διάδημα: ὑποδέσεις, δεσμοί 
νεογνός: συγγένειαν, γένοιντο, γένει, γένοιντο 
ὀλέθριος: ἀπώλλυντο, ἀπόλοιτο 
δεισιδαίμων: δείσας 
 
Γ1. 
Αφενός λοιπόν οι ναυτικοί αγώνες / οι ναυτικές επιχειρήσεις των 
Ελλήνων τέτοιοι / τέτοιες ήταν, και αυτοί που έγιναν παλαιά και αυτοί 
που έγιναν ύστερα. Αφετέρου όμως απέκτησαν σημαντική δύναμη αυτοί 
που έστρεψαν την προσοχή τους σε αυτά και με αύξηση των χρημάτων 
(τους) και εξουσιάζοντας άλλους∙ γιατί πλέοντας εναντίον νησιών τα 
υπέτασσαν, και κυρίως όσοι δεν είχαν επαρκή χώρα. Και στη στεριά 
πόλεμος, από όπου και δύναμη αποκτήθηκε από κάποιους, κανείς δεν 
έγινε∙ και όλοι ήταν, όσοι έγιναν, εναντίον γειτονικών (πόλεων), και οι 
Έλληνες δεν έκαναν πολύ μακρινές από την πόλη τους εκστρατείες για 
να υποτάξουν άλλους. Γιατί δεν είχαν ταχθεί με τις σπουδαιότερες πόλεις 
ως υπήκοοι, ούτε πάλι οι ίδιοι ως ίσοι έκαναν κοινές εκστρατείες. 



 
Γ2. 
ἦν: ἔσται 
ἐλαχίστην: ἐλάττοσι(ν) 
προσσχόντες: πρόσσχωμεν 
ἐπιπλέοντες: ἐπιπλεῖτε 
κατεστρέφοντο: κατεστράφθω 
μάλιστα: μάλα 
διαρκῆ: διαρκές 
ἐκδήμους: ἐκδήμοις 
οὐδείς: οὐδεμιᾶς 
ἐξῇσαν: ἐξελθεῖν 
 
Γ3.α. 
τὰ ναυτικά: υποκείμενο του ρήματος «ἦν», αττική σύνταξη 
αὐτοῖς: αντικείμενο της μετοχής «οἱ προσσχόντες» 
ἄλλων: ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο «ἀρχῇ» 
ἐπὶ καταστροφῇ: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού 
στο ρήμα «οὐκ ἐξῇσαν» 
ὑπήκοοι: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ρήμα 
«ξυνειστήκεσαν», αναφέρεται στο εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος 
«οἱ Ἕλληνες» ή «οὗτοι» 
 
Γ3.β. 
α) Ἅπαντες γιγνώσκουσιν ἰσχὺν περιποιησαμένους ὅμως οὐκ ἐλαχίστην 
τοὺς προσσχόντας αὐτοῖς. 
β) Ἅπαντες γιγνώσκουσιν ὅτι ἰσχὺν περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην 
οἱ προσσχόντες αὐτοῖς. 
γ) Ἅπαντες γιγνώσκουσιν ἰσχὺν περιποιήσασθαι ὅμως οὐκ ἐλαχίστην 
τοὺς προσσχόντας αὐτοῖς. 
 
 


