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ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πλάτωνος Πρωταγόρας ,320d -321b5  
Ἦν γάρ ποτε χρόνος  ὅτε θεοὶ  μὲν  ἦσαν, θνητὰ  δὲ  γένη οὐκ  ἦν.  Ἐπειδὴ  δὲ  καὶ  τούτοις 
χρόνος  ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ  θεοὶ  γῆς  ἔνδον  ἐκ γῆς καὶ  πυρὸς 
μείξαντες καὶ  τῶν  ὅσα πυρὶ  καὶ  γῇ  κεράννυται.  Ἐπειδὴ  δ’  ἄγειν αὐτὰ  πρὸς φῶς  ἔμελλον,  
προσέταξαν Προμηθεῖ  καὶ  Ἐπιμηθεῖ  κοσμῆσαί τε καὶ  νεῖμαι δυνάμεις  ἑκάστοις  ὡς πρέπει.  
Προμηθέα δὲ  παραιτεῖται  Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, "Νείμαντος δέ μου,"  ἔφη, 
"ἐπίσκεψαι·" καὶ  οὕτω πείσας νέμει. Νέμων δὲ  τοῖς μὲν  ἰσχὺν  ἄνευ τάχους προσῆπτεν, 
τοὺς δ’  ἀσθενεστέρους τάχει  ἐκόσμει· τοὺς δὲ  ὥπλιζε, τοῖς δ’  ἄοπλον διδοὺς φύσιν  ἄλλην 
τιν’  αὐτοῖς  ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν.  Ἃ  μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι  ἤμπισχεν, 
πτηνὸν φυγὴν  ἢ  κατάγειον οἴκησιν  ἔνεμεν·  ἃ  δὲ  ηὖξε μεγέθει, τῷδε αὐτῷ  αὐτὰ  ἔσῳζεν· 
καὶ  τἆλλα οὕτως  ἐπανισῶν  ἔνεμεν. Ταῦτα δὲ  ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν  ἔχων μή τι 
γένος  ἀϊστωθείη·  ἐπειδὴ  δὲ  αὐτοῖς  ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς  ἐπήρκεσε,  πρὸς τὰς  ἐκ 
Διὸς  ὥρας εὐμάρειαν  ἐμηχανᾶτο  ἀμφιεννὺς αὐτὰ  πυκναῖς τε θριξὶν καὶ  στερεοῖς 
δέρμασιν,  ἱκανοῖς μὲν  ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ  καὶ  καύματα, καὶ  εἰς 
εὐνὰς  ἰοῦσιν  ὅπως  ὑπάρχοι τὰ  αὐτὰ  ταῦτα στρωμνὴ  οἰκεία τε καὶ  αὐτοφυὴς  ἑκάστῳ· 
καὶ  ὑποδῶν τὰ  μὲν  ὁπλαῖς, τὰ  δὲ  [θριξὶν καὶ] δέρμασιν στερεοῖς καὶἀναίμοις. Τοὐντεῦθεν 
τροφὰς  ἄλλοις  ἄλλας  ἐξεπόριζεν,  τοῖς μὲν  ἐκ γῆς βοτάνην,  ἄλλοις δὲ  δένδρων καρπούς,  
τοῖς δὲ  ῥίζας·  ἔστι δ’ οἷς  ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων  ἄλλων βοράν· καὶ  τοῖς 
μὲν  ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ’  ἀναλισκομένοις  ὑπὸ  τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν 
τῷ  γένει πορίζων .  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 
Α.      Να μεταφράσετε το απόσπασμα :₍ ₍  Ἦν γάρ ποτε… ἐπανισῶν  ἔνεμεν. ₎ ₎  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β1.     «ἐκ γῆς καὶ πυρὸς … κεράννυται»: από ποια συστατικά δημιούργησαν οι θεοί, κατά 

τον Πρωταγόρα, τα έμβια όντα; Ποιες κοσμολογικές θεωρίες φαίνεται να ακολουθεί 
ο σοφιστής;  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
 



 

 

 

Β2.   Με ποιους τρόπους ο Επιμηθέας προσπάθησε να εξισορροπήσει τις δυνάμεις των 
έμβιων όντων και να εξασφαλίσει την επιβίωση και τη διαιώνιση του είδους τους; 
Σε ποιον τομέα πέτυχε και σε ποιον δεν ήταν προνοητικός;  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β3.  Ο Σωκράτης διαφωνεί με τον σοφιστή Πρωταγόρα για το διδακτό της πολιτικής 

αρετής.  Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω απόσπασμα από τον διάλογο να 
παρουσιάσετε το επιχείρημα του Σωκράτη και να το αξιολογήσετε.  

 
 
        Αυτή τη στάση φυσικά δεν την έχει μόνο η συνέλευση της πόλης μας, αλλά και στο 

ιδιωτικό επίπεδο [βλέπουμε ότι] οι πιο σοφοί και οι ά ριστοι των πολιτών μας δεν 
μπορούν να μεταβιβάσουν αυτή την αρετή που έχουν οι ίδιοι σε άλλους. Ο Περικλής, 
ας πούμε, ο πατέρας των νεαρών από ‘δω, τους μόρφωσε καλά στα θέματα που 
εξαρτώνται από τους δασκάλους. Αλλά στα θέματα στα οποία ο ίδιος είναι σοφό ς, 
ούτε αυτός τους εκπαιδεύει ούτε σε άλλους έδωσε τους γιους του να τους 
εκπαιδεύσουν. Κι αυτοί, τριγυρίζουν και βόσκουν, σαν ζώα λυμένα, όπου τύχει να 
συναντήσουν από μόνοι τους την αρετή. Κι αν θέλεις, δες και τον Κλεινία, τον μικρό 
αδελφό του Αλκιβιάδη  από ‘δω. Αυτόν τον είχε στην κηδεμονία του ο Περικλής και,  
φοβούμενος μήπως τον χαλάσει ο Αλκιβιάδης, τον πήρε από αυτόν και ανέθεσε στον 
Αρίφρονα να τον μορφώσει.  Και πριν κλείσουν έξι μήνες, ο Αρίφρονας του τον έδωσε 
πίσω, μη ξέροντας τι να κάνει μαζί τ ου. Και άλλους πάμπολλους έχω να σου 
απαριθμήσω, οι οποίοι, ενώ ήταν οι ίδιοι αγαθοί,  δεν μπόρεσαν ποτέ τους να 
βελτιώσουν κανέναν ούτε από τους συγγενείς τους ούτε από τους ξένους. Εγώ 
λοιπόν, Πρωταγόρα, έχοντας υπόψη μου αυτά τα γεγονότα, δεν θεωρώ πως η  αρετή 
είναι διδακτή. Επειδή όμως σε ακούω να το υποστηρίζεις εσύ, κάμπτομαι και 
πιστεύω πως κάτι θα εννοείς, αφού θεωρώ πως έχεις μεγάλη πείρα σε πολλά 
ζητήματα, και πολλά έχεις μάθει και πολλά επίσης έχεις ανακαλύψει μόνος σου. Αν 
λοιπόν μπορείς να μας αναλύσεις με τρόπο εναργέστερο γιατί η αρετή είναι διδακτή, 
μη μας αρνηθείς και κάνε το».  

        «Όχι, Σωκράτη», είπε, «δεν θα σας αρνηθώ. Αλλά, τι προτιμάς από τα δύο; Να σας 
το αναλύσω με έναν μύθο, όπως κάνουν οι γεροντότεροι στους νέους, ή να αναπτύξω 
το ζήτημα σε μια διάλεξη;»  

 
10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β4.    Με ποιες λέξεις του κειμένου συνδέονται ετυμολογικά οι παρακάτω 
λέξεις:  τυποποίηση, μερίδα, κατανάλωση, μείγμα, σθεναρός ;  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β5.   Πώς χρησιμοποίησε ο Σωκράτης την ειρωνεία και σε τι διαφέρει η αμφισβήτηση 

του  Σωκράτη από αυτή των σοφιστών;  
10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

   

 


