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Έτσι, λοιπόν, εφοδιασμένοι οι άνθρωποι στην αρχή κατοικούσαν διασκορπισμένοι
και πόλεις δεν υπήρχαν· αφανίζονταν λοιπόν από τα θηρία, επειδή ήταν από κάθε
άποψη πιο αδύναμοι από αυτά, και οι τεχνικές γνώσεις ήταν σημαντική βοήθεια σε
αυτούς για την τροφή, ανεπαρκής ωστόσο για τον πόλεμο με τα θηρία -γιατί δεν
είχαν ακόμα την τέχνη για την οργάνωση μιας πολιτείας, της οποίας μέρος είναι η
πολεμική τέχνη- επιδίωκαν λοιπόν να συγκεντρώνονται και να εξασφαλίζουν τη
σωτηρία τους χτίζοντας πόλεις.
Όποτε λοιπόν μαζεύονταν, αδικούσαν ο ένας τον άλλο , επειδή δεν είχαν την
πολιτική τέχνη, με αποτέλεσμα πάλι να διασκορπίζονται και να καταστρέφονται .
Ο ∆ίας λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας, μήπως χαθεί εντελώς, στέλνει
τον Ερμή στους ανθρώπους, που τους έφερε το σεβασμό και τη δικαιοσύνη, για
να υπάρχει (πειθαρχεία) τάξη των πόλεων και συνεκτικοί δεσμοί φιλίας.
Β.1.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στο κείμενο που έχει προηγηθεί ο
Προμηθέας έκλεψε από τον Ήφαιστο και την Αθηνά τις έντεχνες γνώσεις
και τη φωτιά και τα δώρισε στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος
λοιπόν
απέκτησε μερίδιο από αυτά τα θεϊκά στοιχεία και έτσι δημιουργήθηκε ένα
είδος συγγένειας με τους θεούς. Αυτό συνέβη, γιατί:
α) Απέκτησε τη φωτιά και τις τεχνικές γνώσεις, τα οποία ήταν κτήματα
αποκλειστικά και μόνο των θεών και κανένα άλλο θνητό γένος δεν είχε
μερίδιο στα στοιχεία αυτά. Ο άνθρωπος λοιπόν απέκτησε μερίδιο σε κάτι
κατ’ εξοχήν θεϊκό
β) Ο άνθρωπος έλαβε τα δώρα των θεών με τη θεϊκή παρέμβαση, τη
μεσολάβηση του Τιτάνα Προμηθέα
γ) Ο άνθρωπος με τα δώρα που απέκτησε , ξέφυγε από την κατάσταση
των άλλων ζώων και μπόρεσε να αναπτύξει πολιτισμό. Έγινε το μόνο ον
που ανέπτυξε θρησκείες και ήρθε σε επαφή και επικοινωνία με το θεό.

Β.2

ᾤκουν σποράδην: Οι άνθρωποι σύμφωνα με τον Πρωταγόρα ζούσαν
διασκορπισμένοι εδώ κι εκεί και επομένως δεν μπορούσαν να
δημιουργήσουν πόλεις που απαιτούν συγκέντρωση πολλών ατόμων στο
ίδιο μέρος. Όμως η ζωή τους κινδύνευε από τα θηρία, τα οποία δεν
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, γιατί και ως προς τη δύναμη και τις άλλες
σωματικές ικανότητες υστερούσαν από τα θηρία αλλά και δε διέθεταν όπλα
και μεθόδους τέτοιες ικανές να αποκρούουν τις επιθέσεις που δέχονται από
τα άγρια ζώα. Ο Πρωταγόρας αποδίδει αυτή την ανεπάρκεια στο ότι οι
άνθρωποι δεν είχαν αναπτύξει την πολιτική τέχνη (την κατάλληλη πολιτική
και κοινωνική οργάνωση) και δεν είχαν επομένως ούτε την πολεμική τέχνη,
για να μπορούν να αποκρούουν τις επιθέσεις των θηρίων. Η πολεμική
τέχνη αποτελεί μέρος της πολιτικής και αυτό γιατί δημιουργείται και
αναπτύσσεται σε πολιτικά οργανωμένες πολιτείες. (Ο πόλεμος, παρά τα
μεγάλα κακά που προξενεί, θεωρείται στοιχείο πολιτικής, γιατί αναπτύσσει
και ευγενέστερες ορμές στον άνθρωπο, όπως την άμυνα υπέρ του δικαίου
και της ελευθερίας, υπέρ βωμών και εστιών …)
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ζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις·… ἁθροισθεῖεν:
Η άποψη του Πρωταγόρα για την ίδρυση των πρώτων κοινωνιών είναι ότι
διαμορφώθηκαν ως μέσο άμυνας, ασπίδα προφύλαξης των ανθρώπων
από το φόβο των θηρίων. Οι άνθρωποι δηλ. για να προστατέψουν τη ζωή
τους από τα άγρια θηρία και να εξασφαλίσουν τη σωτηρία τους από αυτά,
αναγκάστηκαν να συναθροίζονται και να οργανώνουν ευρύτερους
οικισμούς προκειμένου να προφυλαχτούν από τα θηρία. Όμως η συμβατική
συμβίωση των ανθρώπων σε κοινωνίες δεν μπορούσε να έχει διάρκεια
εφόσον οι άνθρωποι δεν κατείχαν την τέχνη της πολιτικής οργάνωσης. Έτσι
αδικούσαν ο ένας τον άλλο, διασπώνταν και καταστρέφονταν πάλι από τα
θηρία. Η επανάληψη του ρηματικού τύπου ἁθροίζεσθαι-ἁθροισθεῖεν
δηλώνει τη συνεχόμενη προσπάθεια.
Τέλος η λύση δόθηκε με την παρέμβαση του ∆ία ο οποίος στέλνει τον Ερμή
να φέρει και να δωρίσει στους ανθρώπους την «αἰδῶ» και τη «δίκη», τα
μέσα για την εξασφάλιση τάξης στο σύνολο και ομαλών σχέσεων ανάμεσα
στα άτομα, ώστε να γίνει δυνατή η οργάνωση των κοινωνιών και να
αναπτυχθεί παραπέρα ο πολιτισμός.
Β.3.

Όσο στο πρωτότυπο κείμενο τόσο και στο μεταφρασμένο απόσπασμα
δίνεται ρητή εντολή όσοι δε μετέχουν στην πολιτική αρετή να θανατώνονται.
Συγκεκριμένα στο μεταφρασμένο οι μεγάλοι πολιτικοί διδάσκουν στα παιδιά
τους την πολιτική αρετή, γιατί θα ήταν εξαιρετικά παράδοξο να τους
μαθαίνουν πράγματα η άγνοια των οποίων καμία σοβαρή ζημιά δεν φέρνει
και να μην διδάσκουν πράγματα η άγνοια των οποίων προκαλεί βαρύτατες
ποινές (εξορία, δήμευση περιουσίας ακόμα και θάνατο) (συλλογισμός ἑκ
τοῦ ἑλάσσονος προς το μεῖζον)
Στο πρωτότυπο κείμενο η ρητή και μάλλον υπερβολικά σκληρή εντολή του
∆ία να επιβληθεί νόμος, σύμφωνα με τον οποίο όποιος δε θα συμμετέχει
στην αιδώ και τη δίκη, θα πρέπει να θανατώνεται εξηγείται ως εξής:
α) Η απολυτότητα του ∆ία και η προσωπική του επιβολή αυτού του
σκληρού νόμου δείχνει την επιτακτική ανάγκη να διαθέτουν όλοι οι
άνθρωποι την αιδώ και τη δίκη. Γίνεται φανερή η αναγκαιότητα
ύπαρξης των αρετών αυτών, ώστε να υπάρχουν πόλεις. Η αναφορά
στον ίδιο το ∆ία δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης της αξίας της
αιδούς και της δίκης. Φυσικά, η θανατική ποινή φαντάζει πολύ σκληρή,
αποδεικνύει όμως πόσο καταστροφική μπορεί να είναι για μια πόλη η
ύπαρξη ανθρώπων αναιδών και αδίκων, ώστε ο ∆ίας να θεωρεί ότι
πρέπει να θανατώνονται, γιατί αποτελούν «άρρωστο κύτταρο» του
οργανισμού (πόλη), που απειλεί την υγεία όλου του οργανισμού.
β) Αποδεικνύεται από τον Πρωταγόρα το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι
διαθέτουν τα συστατικά αυτά στοιχεία της πολιτικής τέχνης. Έτσι, θα
στηρίξει την άποψή του ότι όλοι είναι μέτοχοι της πολιτικής αρετής και θα
εξηγήσει γιατί όλοι μιλούν για θέματα πολιτικής στην εκκλησία του
∆ήμου.
γ) Η αιδώς και η δίκη δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο, αφού δεν τους
δόθηκαν τη στιγμή της δημιουργίας τους. Άρα, η μετέπειτα επέμβαση
του ∆ία δεν είναι μια εμφύτευση αυτών των αξιών στην ανθρώπινη
φύση. Περισσότερο μοιάζει με μια παρέμβαση που έρχεται να επιβάλει

[2]

στους ανθρώπους να υιοθετήσουν αυτά τα δύο στοιχεία. Ο ∆ίας,
δηλαδή, βλέποντας την πορεία των ανθρώπων, συμπεραίνει ότι
χρειάζονται την αιδώ και τη δίκη για να μην αφανιστούν. Στέλνει, λοιπόν,
ρητή και απόλυτη διαταγή να τις έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αν αυτοί
παραβούν αυτή την εντολή, αν, λοιπόν, δεν τις κάνουν στοιχεία του
χαρακτήρα τους, τότε θα πρέπει να τιμωρηθούν με την εσχάτη των
ποινών.
δ) Αξιοπρόσεκτος είναι ο παραλληλισμός του ανθρώπου που δε μετέχει
στην αιδώ και τη δίκη με αρρώστια της πόλης. Ο Πρωταγόρας θέλει να
τονίσει την αξία των δυο αυτών αρετών .Ο μη κάτοχός τους δεν είναι
απλώς «ελλιπής» πολίτης , αλλά νόσημα της πόλης, άρρωστο κύτταρο
που πρέπει να εξοντώνεται, ώστε να μη διαδοθεί η αρρώστια στην
υπόλοιπη πόλη .
Β.4.
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Β.5.

Λοχαγός
ἀγαλλίασις
θρέψις
βαθμίς
ἂφιξις
ὀχυρός
διάδημα
νεογνός
ὀλέθριος
δεισιδαίμω

< ἂγοντα
< ἀγάλματα
< τροφάς
< βωμούς
< ἱκανή
< μετέσχε, εἶχον, ἒχων
< ὑποδέσεις
< γένοιντο
< ἀπώλλυντο
< δείσας

ε) Λ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Γ.1.

Τέτοια, λοιπόν, υπήρξαν τα ναυτικά των Ελλήνων και τα παλαιά και τα
νεώτερα. Απέκτησαν δύναμη, όμως, πολύ σημαντική όσοι έστρεψαν την
προσοχή τους σε αυτά και εξαιτίας της αύξησης των χρημάτων τους και της
εξουσίας τους σε άλλους. Γιατί πλέοντας ενάντια σε νησιά άρχισαν να τα
υποτάσσουν και κυρίως όσα νησιά δεν είχαν επαρκή χώρα. Και στην ξηρά δεν
έγινε πόλεμος από όπου θα μπορούσε να υπάρξει (προέλθει) σε κάποιους
δύναμη. Όλοι όσοι πόλεμοι έγιναν αφορούσαν πόλεμο μεταξύ γειτόνων τους,
ενώ οι Έλληνες δεν έκαναν εκστρατείες ξένες και μακριά από τη χώρα τους με
σκοπό την καταστροφή των άλλων. Ούτε συνασπίζονταν με τις μεγάλες πόλεις
ως υπήκοοι ούτε πάλι οι ίδιοι έκαναν ισότιμα (εξ ίσου) κοινές εκστρατείες.
Γ.2.

ἒσται
ἐλάττοσιν
πρόσσχωμεν
ἐπιπλεῖτε
κατεστράφθω
μάλα
διαρκές
ἐκδήμοις
οὐδεμιᾶς
ἐξελθεῖν
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Γ.3.α τά ναυτικά = υποκείμενο του ρήματος ἦν
αὐτοῖς = αντικείμενο στην μετοχή προσσχόντες
ἂλλων = γενική αντικειμενική στη λέξη ἀρχῇ
ἐπί καταστροφῇ = εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει σκοπό
προσδιορίζει το ἐξῇσαν
ὑπήκοοι = κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος οι Ἓλληνες
Γ.3.β Ἃπαντες γιγνώσκουσιν ὃτι ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην
οἱ προσσχόντες αὐτοῖς.
Ἃπαντες γιγνώσκουσιν ἰσχὺν δὲ περιποιήσασθαι ὅμως οὐκ ἐλαχίστην
τούς προσσχόντας αὐτοῖς.
Ἃπαντες γιγνώσκουσιν ἰσχὺν δὲ περιποιησαμένους ὅμως οὐκ
ἐλαχίστην τούς προσσχόντας αὐτοῖς.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΡΩΞΑΝΗ
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ
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