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 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

1. 1Δ-2Β-3Ε- 4 Γ- 5Α 

 

2.Ο Πρωταγόρας αρχίζει τον μύθο, που πιθανότατα είναι δικό του δημιούργημα 

(μάλλον περιλαμβανόταν στο έργο του Περὶ τῆς ἐν ἀρχῇ καταστάσεως, που δεν έχει 

διασωθεί), προσδιορίζοντας αόριστα τον χρόνο στον οποίο έλαβαν χώρα τα γεγονότα 

που θα αφηγηθεί. Η φράση «ἦν γάρ ποτε χρόνος» συνάδει με το λαϊκότροπο ύφος όλου 

του μύθου. Αποτελεί τυπική αρχή παραμυθιού και μέρος του σκηνικού, μια εξωτερική 

δηλαδή διακόσμηση που περιβάλλει την τελεολογική εξήγηση του Πρωταγόρα για τη 

δημιουργία του ζωικού βασιλείου και του ανθρώπου. Προβάλλει την έννοια του χρόνου 

ως κυρίαρχου φυσικού μεγέθους στο οποίο εγγράφεται η ύπαρξη των θεών και των 

θνητών όντων. 

              Έτσι λοιπόν, με τη λέξη «χρόνος» ο σοφιστής εννοεί την αρχή του χρόνου, την 

αρχή της δημιουργίας, το σημείο εκείνο που ακολουθεί τη θεογονία, δηλαδή τη γένεση 

των θεών. Είναι χαρακτηριστικό πως στην αρχαιοελληνική μυθολογική σκέψη υπάρχει 

μόνο θεογονία, και όχι κοσμογονία, όπως σε άλλες μυθολογίες ή στην 

εβραιοχριστιανική Γένεση. Αντίθετα από τον Ησίοδο, ο οποίος στη Θεογονία του 

αναφέρει, μετά τη δημιουργία των θεών, την ύπαρξη των ανθρώπων, χωρίς να εξηγεί 

πώς πλάστηκαν και από ποιον (θεοκεντρική προσέγγιση), ο Πρωταγόρας μεταφέρει το 

κέντρο του ενδιαφέροντος στον άνθρωπο (ανθρωποκεντρική προσέγγιση). Στον μύθο 

του παρακολουθούμε τη διαδικασία με την οποία τα μεν ζώα «διαμορφώθηκαν», 

απέκτησαν δηλαδή το καθένα τις δικές του ιδιότητες, ο δε άνθρωπος απέκτησε τα 

χαρακτηριστικά εκείνα, τις αρετές, που συνιστούν τελικά την ανθρώπινη ουσία του. 

Θεωρείται σημαντική η προσφορά του πρωταγόρειου μύθου, γιατί σε αντίθεση με τις 

παραπάνω κοσμολογικές εκδοχές (Θεογονία του Ησιόδου κ.τ.λ.)  εκφράζει μια 

αισιόδοξη ενατένιση της εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού.  Συνιστά μήνυμα 

εμπιστοσύνης στην προοδευτική πορεία του ανθρώπινου γένους, το οποίο ξεκινώντας 

από ατελέστερες μορφές βίου κατέκτησε και κατακτά  υψηλότερες βαθμίδες, αξιόλογα 

πολιτιστικά επιτεύγματα, σε μια προοπτική ανανεωνόμενων δυνατοτήτων για νέες 

κατακτήσεις. 

          Εντύπωση μας προκαλεί η αναφορά του Πρωταγόρα στην ύπαρξη των                       

θεών, όπως προδίδεται από τις φράσεις «ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν», «τυποῦσιν αὐτὰ θεοί». 

Πολλοί μελετητές θεώρησαν αρχικά ότι εδώ υπάρχει αντίθεση με τις ιδέες του σοφιστή, 
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ο οποίος ήταν αγνωστικιστής. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι το κείμενο αυτό είναι 

ένας μύθος, στον οποίο η παρουσία των θεών έχει αλληγορική, συμβολική σημασία. 

Συγκεκριμένα, ο Δίας συμβολίζει τη νομοτέλεια που διέπει τη φύση, τον λόγο, τη 

λογική, ενώ ο Προμηθέας, ο Επιμηθέας και ο Ερμής αποτελούν τα όργανα αυτής της 

νομοτέλειας, η οποία ρυθμίζει τις σχέσεις των όντων εξασφαλίζοντας τη μεταξύ τους 

ισορροπία. Άλλωστε, όπως φανερώνεται και από τη συνέχεια του μύθου, ο 

Πρωταγόρας δεν ενδιαφέρεται τόσο για το θέμα της ύπαρξης των θεών όσο για την 

εξήγηση της γένεσης του θρησκευτικού συναισθήματος. Επιπλέον, δεν θεωρεί τους 

θεούς αιώνιους, αλλά ότι κι αυτοί, όπως και τα ζώα («καὶ τούτοις»), δημιουργήθηκαν 

μια δεδομένη χρονική στιγμή, που προηγήθηκε από τον χρόνο δημιουργίας των 

θνητών όντων.   

3.Αφού τα δύο αδέρφια άλλαξαν ρόλους, ο Επιμηθέας ανέλαβε να μοιράσει εφόδια στα 

ζώα και στον άνθρωπο και ο Προμηθέας την τελική επιθεώρηση.   Όσον αφορά, 

λοιπόν, τα ζώα η μοιρασιά που έκανε ο Επιμηθέας ήταν σοφή, αφού πέτυχε την 

αντισταθμιστική και ισόρροπη κατανομή εφοδίων για τη διαιώνιση όλων των ειδών. Ο 

Επιμηθέας ήταν σε θέση να επινοήσει, όχι όμως και να προνοήσει. Η επινόηση ως 

πράξη του νου επέτρεψε στον Επιμηθέα να μοιράσει εφόδια και να εξισορροπήσει 

αντιθέσεις ανάμεσα στα ζωικά είδη. Επρόκειτο όμως για μονομερή πράξη του νου από 

την οποία έλειπε η κατανόηση, αναγκαία για να προκύψει η δυνατότητα της πρόνοιας, 

της προβλεπτικότητας. Έτσι η επινοητικότητα του Επιμηθέα σε σχέση με το ζωικό 

βασίλειο εκδηλώνεται με την  παροχή μέσων προφύλαξης από τους εχθρούς (τα άλλα 

ζώα) καθώς και  μέσων προστασίας από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά  και με 

την εξασφάλιση τροφής.                      

         Πιο συγκεκριμένα,  για να προφυλάξει τα ζώα από την εναλλαγή των εποχών και 

τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που προέρχονται από τον Δία, έδωσε  σε άλλα 

πλούσιο τρίχωμα, σε άλλα χοντρό δέρμα, σε άλλα χοντρό δέρμα και χωρίς αίμα (πχ. 

φολίδες, λέπια). («ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ... καὶ ἀναίμοις.»).  Φρόντισε επιπλέον να δώσει 

διαφορετικά είδη τροφής σε κάθε ζωικό είδος, για να μην εξαντληθούν συγκεκριμένα 

είδη διατροφής. Έτσι, έδωσε τη δυνατότητα στα φυτοφάγα ζώα να τρώνε χόρτα, 

καρπούς δέντρων ή ρίζες, και στα σαρκοφάγα ζώα τη δυνατότητα  να τρώνε τις σάρκες 

άλλων ζώων. («Τοὐντεῦθεν ... ἄλλων βοράν·»).  

         Τέλος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισορροπία στη φύση και η διαιώνιση όλων 

των ειδών, έδωσε ολιγογονία, δηλαδή μικρή γονιμότητα, στα σαρκοφάγα ζώα και 

πολυγονία, δηλαδή μεγάλη γονιμότητα, σε όσα γίνονται βορά άλλων ζώων(«καὶ τοῖς 

μὲν ὀλιγογονίαν ... τῷ γένει πορίζων»). 

 

4.Α. ἄγειν, νεῖμαι, ἀμφιεννύς, μείξαντες. 

   Β. πύρινος-πυρίμαχος, υπόγειο- γήλοφος, κρατήρας-κρασί. 

 

5. αΛ, βΛ, γΣ, δΛ, ε Σ 

 

6. Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα στο πρωτότυπο κείμενο,  οι θεοί δημιούργησαν τα 

θνητά όντα από δύο βασικά στοιχεία, το χώμα και τη φωτιά (ἐκ γῆς καὶ πυρὸς). Η 
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άποψη αυτή φαίνεται να ακολουθεί την κοσμογονική θεωρία του Παρμενίδη. Στη 

συνέχεια, όμως, με τη φράση «τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται» η άποψή του 

εμπλουτίζεται και από τη θεωρία του Εμπεδοκλή, σύμφωνα με τον οποίο τα έμβια όντα 

προήλθαν από τη σύνθεση της φωτιάς, του χώματος, του νερού και του αέρα. Τα δύο 

τελευταία στοιχεία, το νερό και ο αέρας, δεν κατονομάζονται από τον σοφιστή. 

       Στο παράλληλο κείμενο γίνεται αναφορά στην προσπάθεια των προσωκρατικών 

φιλοσόφων να ερμηνεύσουν την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και συγκεκριμένα 

στις απόψεις του Εμπεδοκλή, ο οποίος προσθέτει το χώμα στα τρία βασικά στοιχεία της 

φύσης: νερό, αέρας, φωτιά.  Έτσι θεώρησε ότι τα πάντα ενώνονται σε ένα και 

αποτελούν το σφαιρικό σύμπαν. Τα τέσσερα στοιχεία της φύσης είναι σταθερά και 

αναλλοίωτα. 

          Τα θνητά όντα λοιπόν γεννιούνται από κοσμογονικά στοιχεία από τα οποία τα 

σπουδαιότερα είναι το χώμα και η φωτιά. Το χώμα, πυκνότερο στοιχείο, παραπέμπει 

στη μητέρα – γη, που γονιμοποιεί και δίνει ευφορία και ανάπτυξη στα όντα. Η φωτιά, 

αραιότερο στοιχείο, αποδίδει την αστείρευτη ενέργεια, την αέναη κίνηση, η οποία δίνει 

ζωή στα όντα, τα συγκροτεί σε ύπαρξη ή τα μεταβάλλει ως είδος. Ό,τι ζωντανό 

προκύπτει ως σύνθεση των κοσμογονικών στοιχείων είναι θνητό, έχει αρχή και τέλος 

ύπαρξης. Στην εικόνα της δημιουργίας των θνητών όντων οι θεοί εκφράζουν την ιδέα 

της δημιουργίας, η οποία από τη μια συνδέεται με την ειμαρμένη και από την άλλη με 

τη μείξη των κοσμογονικών στοιχείων σε θνητές οντότητες. 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1.Εκείνη λοιπόν τη μέρα δε βγήκε να πολεμήσει ο βασιλιάς, αλλά φαίνονταν πολλά 

ίχνη και ίππων και ανθρώπων σαν να γύριζαν πίσω. Τότε ο Κύρος αφού κάλεσε τον 

Σιλανό , τον μάντη από την Αμβρακία, του έδωσε 3000 δαρεικούς (περσικά νομίσματα), 

γιατί όταν έκανε θυσίες έντεκα μέρες πριν, του είπε ότι ο βασιλιάς δε θα πολεμήσει τις 

επόμενες δέκα μέρες, και ο Κύρος είπε. 

 

2. Ο Κύρος έδωδε  στον μάντη Σιλανό  3000 περσικά νομίσματα για την πρόβλεψή του 

ότι ο βασιλιάς δε θα πολεμήσει για τις επόμενες δέκα μέρες. Ο Κύρος θεώρησε ότι αν 

αυτή η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, ο βασιλιάς δε θα πολεμήσει καθόλου. Έτσι του 

υποσχέθηκε δέκα τάλαντα, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Επειδή ο μάντης επιβεβαιώθηκε, 

πήρε την αμοιβή από τον Κύρο. 

 

3.ταύτης, μάντεως, ἡμέρας, καλέσαντος 

πλεῖστα 

μάχεται, λέγει 

 παρῆλθον- παρῆλθες- παρῆλθε- παρήλθομεν- παρήλθετε- παρῆλθον 

ἀπέγνωκα- ἀπέγνωκας- ἀπέγνωκε- ἀπεγνώκαμεν- ἀπεγνώκατε-  ἀπεγνώκασι 

ὑπισχνοῦμαι- ὑπισχνεῖ- ὑπισχνεῖται- ὑπισχνούμεθα- ὑπισχνεῖσθε- ὑπισχνοῦνται 

 

4.μάντιν: παράθεση στο Σιλανόν 

 τῇ ἑνδεκάτῃ: επιθετικός προσδιορισμός στο  ἡμέρᾳ 

 Κύρου: γενική κτητική στο στράτευμα 
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τοῦ μάχεσθαι: αντικείμενο στο ἀπεγνωκέναι 

τῇ ὑστεραίᾳ: δοτική του χρόνου στο ἐπορεύετο 

 

ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμερῶν: δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση 

κρίσεως. Εξαρτάται από το λεκτικό ρήμα  εἶπεν και εισάγεται με τον σύνδεσμο ὅτι 

γιατί δηλώνει αντικειμενική κρίση. Εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνει το πραγματικό 

(οὐ μαχεῖται) και λειτουργεί ως άμεσο αντικείμενο στο ρήμα εξάρτησης. 

 

οὐκ ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραις: Η υπόθεση  και η 

απόδοση εκφέρεται  με οριστική (οὐ μαχεῖται). Το είδος του υποθετικού λόγου είναι το 

πραγματικό με χροιά προσδοκωμένου, γιατί ο χρόνος της υπόθεσης και της απόδοσης  

είναι μέλλοντας. 

 


