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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α. Όποτε λοιπόν μαζευόταν στον ίδιο τόπο, αδικούνταν μεταξύ τους, γιατί πραγματικά δεν κατείχαν την 
πολιτική τέχνη, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται πάλι και να αφανίζονται. Ο Δίας λοιπόν, επειδή 
ανησύχησε για το γένος μας, μήπως εξολοκλήρου χαθεί, στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους το 
σεβασμό και τη δικαιοσύνη, για να βάλουν τάξη στις πόλεις και να σφυρηλατήσουν δεσμούς φιλίας. Ο 
Ερμής τότε ρωτάει το Δία με ποιον τρόπο τέλος πάντων να δώσει τη δικαιοσύνη και το σεβασμό στους 
ανθρώπους. «Ποιο απ’ τα δύο, έτσι να μοιράσω κι αυτές, όπως οι τέχνες έχουν μοιραστεί; Και έχουν 
μοιραστεί με τον εξής τρόπο: ένας που κατέχει την ιατρική είναι αρκετός για πολλούς ανίδεους, το ίδιο 
και οι άλλοι τεχνίτες  έτσι λοιπόν να βάλω ανάμεσα στους ανθρώπους και τη δικαιοσύνη και το σεβασμό, 
ή να τα διαμοιράσω σε όλους;». «Σε όλους» είπε ο Δίας «και όλοι να έχουν συμμετοχή  γιατί δεν είναι 
δυνατόν να υπάρχουν πολιτείες, αν λίγοι συμμετέχουν σ’ αυτά όπως ακριβώς στις υπόλοιπες τέχνες  και 
βάλε κιόλας νόμο εκ μέρους μου να σκοτώνουν ως νοσηρό στοιχείο για την πόλη αυτόν που δεν μπορεί 
να συμμετέχει στο σεβασμό και τη δικαιοσύνη».   
 
Β.1. Σύμφωνα με το μύθο του Πρωταγόρα η πολεμική τέχνη ήταν το στοιχείο αυτό που έδωσε στον 
άνθρωπο την δυνατότητα να δημιουργήσει πολιτισμό. Οι άνθρωποι ζούσαν σκορπισμένοι εδώ κι εκεί, με 
αποτέλεσμα να αφανίζονται από τα ισχυρότερα και πιο εξοπλισμένα σε σύγκριση με αυτούς θηρία και να 
επιζητούν τη σωτηρία με την εγκατάστασή τους σε πόλεις που έχτιζαν. Σ’ αυτές τις πολιτείες οι άνθρωποι 
αδικούσαν και εξόντωναν ο ένας τον άλλο επειδή δεν είχαν την πολιτική τέχνη, δηλαδή την πολιτική και 
κοινωνική οργάνωση, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται πάλι και να εξοντώνονται από τα θηρία, 
δεδομένου μάλιστα ότι τους έλειπε και η ικανότητα να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο από τα θηρία. Τους 
έλειπε δηλαδή η πολεμική τέχνη, γιατί αυτή είναι μέρος της πολιτικής τέχνης. Χάρη σ’ αυτήν ο άνθρωπος 
δημιούργησε στοιχεία του υλικού-τεχνικού πολιτισμού. Επίσης, σ’ αυτό τον έσπρωξε ως αίτιο η ανάγκη 
για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της φύσης και για την προστασία του από τις καιρικές συνθήκες 
καθώς και η υποχρέωση για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών. Έτσι, επινόησε και κατασκεύασε 
κατοικίες, ενδύματα, υποδήματα και στρωσίδια, ενώ  παρασκεύαζε τροφές από προϊόντα που παράγει η 
γη. 
 
Β.2. Η δημιουργική τέχνη είναι συνώνυμη με την έντεχνον σοφία, την οποία μαζί με τη φωτιά έκλεψε και 
χάρισε στους ανθρώπους ο Προμηθέας. Πρόκειται ουσιαστικά για την τέχνη των δημιουργών, δηλαδή 
των τεχνιτών.        
Οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, αρχικά ζούσαν μεμονωμένοι και κατοικούσαν σκορπισμένοι 
εδώ κι εκεί. Όμως η ζωή τους κινδύνευε και από τα θηρία, που τους αφάνιζαν. Αυτήν την απειλή δεν 
μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν για δύο λόγους: α) ως προς τη δύναμη και τις άλλες σωματικές 
ικανότητες υστερούσαν από τα θηρία και β) είχαν βέβαια εργαλεία για την εξασφάλιση της τροφής, όχι 
όμως και κατάλληλα όπλα για την προστασία τους από τα θηρία. Αυτήν την ανεπάρκεια ο Πρωταγόρας 
την αποδίδει στο ότι οι άνθρωποι δεν είχαν ακόμη αναπτύξει την πολιτική τέχνη (την κατάλληλη 
κοινωνική και πολιτική οργάνωση) και επομένως δεν είχαν ούτε την πολεμική τέχνη, για να μπορούν να 
αποκρούουν τις επιθέσεις των θηρίων ή να τα σκοτώνουν (η πολεμική τέχνη είναι μέρος της πολιτικής 
τέχνης, αφού δημιουργείται και καλλιεργείται σε οργανωμένες κοινωνίες). Για το λόγο αυτό 
χαρακτηρίζεται «ενδεής». 
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Β.3. Σύμφωνα με τα δύο αποσπάσματα, ο Πρωταγόρας υποστηρίζει ότι η βασική προϋπόθεση για την 
ύπαρξη πόλεως είναι ουσιαστικά αυτό που ο ίδιος ονομάζει «ανδρός αρετή», δηλαδή η δικαιοσύνη, η 
σωφροσύνη και το όσιο. Σ’ αυτά τονίζει πως πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι, ενώ στην 
περίπτωση που αρνείται να συμμετέχει κάποιος πρέπει διδάσκεται και να τιμωρείται μέχρι να βελτιωθεί. 
Θεωρεί πως ο άνθρωπος που αμφισβητεί την ύπαρξη και την εφαρμογή των στοιχείων αυτών πρέπει να 
εκδιώκεται από την πόλη και να θανατώνεται. Από τα δεδομένα αυτά φαίνεται πόσο σημαντική ήταν η 
τήρηση της δικαιοσύνης και της σωφροσύνης από τους ανθρώπους, χωρίς τις οποίες δεν θα υπήρχαν 
πόλεις. 
 
Β.4. Σχολικό βιβλίο σελ. 56, «Τα θέματα του Πρωταγόρα…από τους συνομιλητές» 
 
Β.5. μετέσχε: συμμετοχή, κατοχή 
διηρθρώσατο: άρθρωση, αρθριτικός 
ώκουν: κατοικία, κάτοικος 
γένει: γόνος, αγένητος 
κόσμοι: κόσμημα, κοσμητικός 
 
Γ.1. Επειδή ο Ηρακλής έβλεπε ότι η Ελλάδα σπαρασσόταν από πολέμους, επαναστάσεις και πολλά άλλα 
δεινά, αφού έβαλε σ’ αυτά ένα τέλος και συμφιλίωσε τις πόλεις, έδειξε στους μεταγενέστερους με ποιους 
συμμάχους από τη μια και εναντίον ποιων εχθρών από την άλλη έπρεπε να πολεμούν. Αφού 
πραγματοποίησε εκστρατεία εναντίον της Τροίας, που τότε ήταν η ισχυρότερη δύναμη της Ασίας, τόσο 
(που) διέφερε ως προς τα ηγετικά του προσόντα από εκείνα των άλλων αρχηγών που έκαναν αργότερα 
τον ίδιο πόλεμο  ώστε (αυτοί) με τη βοήθεια όλων των Ελλήνων και μετά από δέκα χρόνια κυρίευσαν την 
Τροία με μεγάλο κόπο, ενώ ο Ηρακλής την κατακυρίευσε σε δέκα μόνο μέρες. 
 
Γ.2. είδομεν, στάσεσι(ν), πλεόνων, όντι, τούτων, υποδεικνύασι/υποδεικνύουσι, άς, μείζονος, διαφέρειν, 
έτει 
 
Γ.3.α. πολέμων: γενική του περιεχομένου από το μεστήν 
ουσαν: κατηγορηματική μετοχή από το ορων 
τοις επιγιγνομένοις: επιθετική μετοχή ως αντικείμενο στο υπέδειξε  
εκφέρειν: υποκείμενο στο απρόσωπο δει και τελικό απαρέμφατο 
επί Τροίαν: εμπρόθετος προσδιορισμός της εχθρικής κατεύθυνσης στο ποιησάμενος στρατείαν 
τη στρατηγία: δοτική της ανφοράς στο διήνεγκε 
 
Γ.3.β. «προς ους δει τους πολέμους εκφέρειν»: Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, 
ως αντικείμενο έμμεσο στο υπέδειξε.  
«ήπερ ειχε τότε μεγίστην δύναμιν των περί την Ασίαν»: Δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στο 
Τροίαν. 
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