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Α1. Βλ. φυλλάδιο σελ 44-45 

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 θεοί, β. γιατί οι άνθρωποι το απέκτησαν με θεϊκή παρέμβαση 
του Προμηθέα, γ. γιατί, επιτρέποντας στον άνθρωπο να αναπτύξει πολιτισμό, τον 
βοήθησε κατά συνέπεια να γνωρίσει την ύπαρξη των θεών. Η πρώτη αξιολογικά και 
άμεση συνέπεια του δώρου της φωτιάς, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, είναι ακριβώς η 
εμφάνιση της Θρησκείας. Αυτό το δεδομένο δεν έρχεται σε αντίφαση με τον 
αγνωστικισμό του Πρωταγόρα, καθώς αναφέρεται στο δεδομένο της λατρείας ως 
ανθρώπινης ανάγκης και δε σχετίζεται καθόλου με το ίδιο το αντικείμενο της λατρείας, 
δηλαδή τους Θεούς. Εφόσον οι άνθρωποι πήραν μέρος σε κάτι που μέχρι τότε ανήκε 
μόνο στους θεούς, σύμφωνα με το μύθο, αυτό τους οδήγησε στην πίστη ότι 
υπάρχουν θεοί κι ότι οι άνθρωποι έχουν πνευματική συγγένεια μ’ αυτούς, άρα τους 
οδήγησε στην ανάπτυξη θρησκείας.  Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος έγινε μέτοχος δύο 
βασικών θεϊκών στοιχείων κι έτσι δημιουργήθηκε ένα είδος συγγένειας  με τους 
θεούς.  Φυσικά, η έννοια της συγγένειας δεν έγκειται στην κοινή καταγωγή τους, αλλά 
στην πνευματική και πολιτισμική τους συνάφεια. Η φωτιά αλλά και οι τεχνικές γνώσεις 
- «η ἔντεχνος σοφία» - επέτρεψαν στον άνθρωπο να δημιουργήσει τεχνικό πολιτισμό 
μεταβάλλοντας την όψη της φύσης κατά κάποιον τρόπο σα δημιουργός θεός, κι 
έθεσαν τις βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξή του.  Η μεταμορφωτική δύναμη του 
στοιχείου της φωτιάς θεωρούταν 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).  

 
Β2.  Στο χωρίο αυτό ο Πρωταγόρας παρουσιάζει τις θαυμαστές εκείνες ανθρώπινες 
κατακτήσεις που του επέτρεψαν σε διάφορες φάσεις της εξέλιξης του ανθρώπινου 
πολιτισμού να συγκροτήσει τελικά πολιτικά οργανωμένες κοινωνίες. 
        Αρχικά, η φράση «οὕτω παρεσκευασμένοι» αναφέρεται σε ό,τι η αξιοποίηση των 
τεχνικών γνώσεων και των πολυμορφικών εφαρμογών της χρήσης της φωτιάς 
προσέφερε στον άνθρωπο (βωμούς κι αγάλματα θεών, φωνή κι ονόματα, κατοικίες, 
ρούχα, υποδήματα, στρωσίδια και τροφή). Ωστόσο, οι άνθρωποι βρίσκονταν ακόμη 
σε μια κατάσταση ακοινωνησίας, αγριότητας και αδυναμίας για οργανωμένη ζωή, 
αφού αρχικά κατοικούσαν διασκορπισμένοι (ᾤκουν σποράδην).  Κινδύνευαν, όμως, 
από τα θηρία εξαιτίας της έλλειψης σωματικών δυνατοτήτων σε σχέση με αυτά, αλλά 
και εξαιτίας της έλλειψης πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης καθώς και της 
πολεμικής τέχνης (αφού σύμφωνα με τον Πρωταγόρα αυτή αναπτύσσεται μόνο μες 
στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας).  



 

 

         Οι άνθρωποι, συνειδητοποιώντας προφανώς τη δεινή κατάσταση στην οποία 
έχουν περιέλθει, αποφασίζουν να συγκεντρωθούν και να προσπαθήσουν να 
συνυπάρξουν συγκροτώντας έτσι τις πρώτες μορφές κοινωνίας. Η χρεία, λοιπόν, 
ενεργοποιεί την ανθρώπινη ευρηματικότητα κι αυτή με τη σειρά της οδηγεί στην 
αθροιστική – αλλά όχι ακόμη λειτουργική-συνύπαρξη προς ικανοποίηση της ανάγκης 
επιβίωσης (ἐζήτουν …. ἁθροισθεῖεν). Η χρήση του Παρατατικού  αναδεικνύει τη 
διάρκεια των προσπαθειών του ανθρώπου για σωτηρία, ενώ το «σώζεσθαι» 
αποκαλύπτει το στόχο των ανθρώπων και το «ἁθροίζεσθαι» τον πρόχειρο τρόπο με 
τον οποίο σχηματίστηκαν οι πρώτες κοινωνικές συσσωματώσεις. Η φράση «κτίζοντες 
πόλεις» παραπέμπει και στην υλική εμφάνιση των πόλεων, η οποία κατά τον 
Πρωταγόρα προηγείται χρονικά από τον άυλο πολιτισμό (θεσμοί). Επιπλέον, μέσα από 
τη φράση «ήδίκουν ἀλλήλους» ο σοφιστής θίγει το ότι λόγω έλλειψης εσωτερικών 
δεσμών μεταξύ ατόμων άρχισαν να αδικούν ο ένας τον άλλον οδηγώντας την 
πρωτόγονη αυτή κοινωνική συνύπαρξη σε μια χαοτική κατάσταση (σκεδαννύμενοι 
διεφθείροντο). Έτσι, το ανθρώπινο γένος βρίσκεται πάλι σε κίνδυνο.  
          Σε αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή, ο δημιουργός Δίας επεμβαίνει λυτρωτικά 
στέλνοντας τον Ερμή να προσφέρει στους ανθρώπους την αιδώ και τη δίκη 
μεριμνώντας για την πολιτισμένη συμβίωσή τους σε μια οργανωμένη πλέον πολιτική 
κοινωνία. Το στάδιο της επέμβασης του Δία – συμβολικά, με δεδομένο τον 
αγνωστικισμό του Πρωταγόρα - αποδίδει ένα μεταγενέστερο στάδιο εξέλιξης του 
ανθρώπου ποιοτικά ανώτερο από τα προηγούμενα.  Τα δώρα του Δία, η αιδώς και η 
δίκη, ανήκουν στην ηθική περιοχή του ανθρώπου και διέπουν την κοινωνική 
συμπεριφορά του, καθώς πρόκειται για τις έννοιες του σεβασμού-αυτοσεβασμού και 
αλληλοσεβασμού-αλλά και το αίσθημα δικαίου που μάλιστα συνιστά και ένα βασικό 
διαφοροποιητικό στοιχείο του ανθρώπου από τα ζώα.  

Επιπλέον, παρατηρείται στο χωρίο «εἷς ἔχων…. και οἱ ἄλλοι δημιουργοί» και ο 
καταμερισμός εργασίας, στοιχείο ευεργετικό για την εξέλιξη της κοινωνίας, αφού 
επιτρέπει την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, αλλά και την εμβάθυνση σε διάφορους 
γνωστικούς τομείς. 
        Διαπιστώνει, λοιπόν, κανείς ότι στο συγκεκριμένο χωρίο η διήγηση του 
Πρωταγόρα με τη μορφή της λαϊκής μυθολογίας αντιστοιχεί τα στάδια εξέλιξης του 
ανθρώπου με θεούς σε ανιούσα κλίμακα ως προς τη δύναμη και τη σημασία τους 
(Επιμηθέας - Προμηθέας σε προηγούμενες ενότητες, εδώ Αθηνά- Ήφαιστος και τέλος 
Δίας με όργανο τον Ερμή). Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η σειρά με την οποία 
δίνονται οι κατακτήσεις του ανθρώπου και τα στάδια του πολιτισμού δεν είναι 
χρονικής, αλλά αξιολογικής προτεραιότητας (προτάσσεται η θρησκεία – ηθικός 
πολιτισμός, ακολουθεί η γλώσσα –πνευματικός πολιτισμός και τελευταίος αναφέρεται 
ο υλικός πολιτισμός).  
 
Β3.   Στο διάλογο αυτό, ο Δίας εξαίρει την ανάγκη  της καθολικότητας της πολιτικής 
αρετής για τους ανθρώπους αιτιολογώντας αυτή τη θέση με το 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 κι αυτό 
γιατί η αιδώς και η δίκη, όπως προανέφερε,  λειτουργούν ως «κόσμοι τε και δεσμοί 
φίλιας συναγωγοί»,  δηλαδή ως συνεκτική δύναμη της κοινωνίας.  Αυτή την ανάγκη, 



 

 

λοιπόν, της καθολικότητας της πολιτικής αρετής ο Δίας προσπαθεί να την επιβάλλει με 
την αυστηρή και σκληρή ποινή του θανάτου. Είναι χαρακτηριστική η παρομοίωση του 
μη μετέχοντος στην αιδώ και τη δίκη με νοσηρό κύτταρο της κοινωνίας που πρέπει να 
αποκοπεί από αυτήν για να μη τη μολύνει στο σύνολό της. Ωστόσο, η επιβολή της 
ποινής του θανάτου φανερώνει την αδυναμία του Δία να εξασφαλίσει την 
καθολικότητα της πολικής αρετής,  πράγμα που καθιστά σαφές ότι η αιδώς και η δίκη 
δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο (αλλά σύμφυτες), αφού δεν αποτελούσαν  γνώρισμα 
της αρχικής ανθρώπινης φύσης.  
            Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το μεταφρασμένο απόσπασμα που μας 
δίνεται, όπου ο Πρωταγόρας επισημαίνει, επίσης, τη σπουδαιότητα της πολιτικής 
αρετής ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την οργάνωση της πόλης. Την εξασφάλιση  
της συμμετοχής όλων σε αυτή την παρουσιάζει ως απόρροια της διδασκαλίας της 
αλλά και της θέσπισης αυστηρών ποινών εκ μέρους της πολιτείας σε όσους την 
παραμελούν (ενδεικτικά μπορεί να γίνει μία σύντομη αναφορά στην ποιότητα και την 
κλιμάκωση των ποινών που αναφέρονται). Άρα,  και στην ενότητα αυτή ο σοφιστής 
παρουσιάζοντας συνέπεια με το περιεχόμενο του μύθου αναδεικνύει όχι το « έμφυτο» 
ως γνώρισμα της πολιτικής αρετής, αλλά το «σύμφυτο» στοιχείο, που δικαιολογεί 
αφενός την ανάγκη για διδασκαλία της, αφετέρου την ανάγκη για επιβολή αυστηρών 
ποινών προκειμένου να μην παραγκωνιστεί από κανέναν.   
 
** Το υλικό που στοιχειοθετεί τις απαντήσεις των ερμηνευτικών ερωτήσεων έχει 
αντληθεί από το ψηφιακό βοήθημα του Υπουργείου «study4exams» καθώς και από τις 
απαντήσεις των ερωτήσεων αξιολόγησης του ΚΕΕ. 
               
 
Β4. α. Σωστό (σελ. 33)  

β. Λάθος (σελ. 36)  
γ. Λάθος (σελ. 35)  
δ. Σωστό (σελ. 35) 
ε. Λάθος (σελ. 50) 

 
Β5. λοχαγός: ἄγοντα/συναγωγοί, ἀγαλλίασις: ἀγάλματα, θρέψις: τροφήν,  
βαθμίς: βωμούς, ἄφιξις: ἰκανός,  ὀχυρός: μετέσχε,  διάδημα: ὑποδέσεις,  
νεογνός: συγγένειαν,  ὀλέθριος: ἀπώλλυντο, δεισιδαίμων: δείσας 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Α. 15 1-2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Γ1. Οι ναυτικές, λοιπόν, δυνάμεις των Ελλήνων, και οι παλιές και οι μεταγενέστερες, 
τέτοιες ήταν. Εκείνοι, όμως, που ασχολήθηκαν με τα ναυτικά (έστρεψαν την προσοχή 
τους σε αυτά), απέκτησαν δύναμη σημαντική με το να εισπράττουν χρήματα και να 
επιβάλλουν την κυριαρχία τους σ’ άλλους. Γιατί κάνοντας θαλασσινές επιδρομές 



 

 

υπέτασσαν τα νησιά, και, κυρίως, όσοι (τυχόν) δεν είχαν αρκετή γη. Στη ξηρά, όμως, 
δεν έγινε κανείς πόλεμος από τον οποίο προέκυψε  για κάποιους δύναμη. Όλοι, 
αντίθετα, οι πόλεμοι, όσοι έγιναν, ήταν πόλεμοι μεταξύ γειτόνων και οι Έλληνες δεν 
έκαναν μακρινές εκστρατείες σε μεγάλη απόσταση από τη χώρα τους με σκοπό να 
υποτάξουν άλλους. Γιατί δεν είχαν ταχθεί με τις  πιο μεγάλες πόλεις ως υπήκοοι, ούτε 
πάλι οι ίδιοι έκαναν σαν ίσοι προς ίσους κοινές εκστρατείες.   

Γ2. 

ἔσται  

ταῖς ἐλάσσοσι / ἐλάσσοσιν / ἐλάττοσι / ἐλάττοσιν  

πρόσσχωμεν 

ἐπιπλεῖτε 

κατεστράφθω 

μάλα 

(ὦ) διαρκές 

ταῖς ἐκδήμοις  

οὐδεμιᾶς 

ἐξελθεῖν 

Γ3.α. 

τά ναυτικά: υποκείμενο στο ρήμα ἦν (αττική σύνταξη) 

αὐτοῖς: αντικείμενο στη μετοχή «προσσχόντες» 

ἄλλων: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο «ἀρχῇ» 

ἐπί καταστροφῇ: εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού (τελικού αιτίου) στο   
«οὐκ ἐξῇσαν» 

ὑπήκοοι: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου που αναφέρεται στο «οἱ  
Ἕλληνες» 

Γ3.β. Ἅπαντες γιγνώσκουσι ὃτι ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ 
προσσχόντες αὐτοῖς. (ειδική πρόταση) 

Ἅπαντες γιγνώσκουσι ἰσχὺν δὲ περιποιήσασθαι ὅμως οὐκ ἐλαχίστην τούς προσσχόντας 
αὐτοῖς. (ειδικό απαρέμφατο) 

Ἅπαντες γιγνώσκουσι ἰσχὺν δὲ περιποιησαμένους ὅμως οὐκ ἐλαχίστην τούς 
προσσχόντας αὐτοῖς. (κατηγορηματική μετοχή) 


