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Α1.  
Και επινοούσε αυτά επειδή έπαιρνε τα μέτρα του μήπως κάποιο γένος εξαφανιστεί˙ και αφού τα 
εφοδίασε με τρόπους για να αποφύγουν την αλληλοεξόντωση, σοφιζόταν ευκολίες για τις 
μεταβολές του καιρού από το Δία, ντύνοντάς τα και με πυκνά τριχώματα και με γερά δέρματα, 
ικανά να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία, αλλά κατάλληλα και για τις ζέστες και, όταν πηγαίνουν 
στις φωλιές τους, για να είναι αυτά τα ίδια (τα τριχώματα και τα δέρματα) στρώμα και δικό τους 
και δοσμένο από τη φύση για το καθένα, και δίνοντάς τους για παπούτσια σε άλλα οπλές και σε 
άλλα [τριχώματα και] στερεά και χωρίς αίμα δέρματα.. Επιπλέον εξασφάλιζε τροφές διαφορετικές 
για το κάθε είδος, για άλλα χορτάρι από τη γη, για άλλα καρπούς δέντρων και για άλλα ρίζες˙ και 
σε ορισμένα καθόρισε τροφή τους να είναι το φάγωμα άλλων ζώων˙ και σ’ αυτά έδωσε μικρή 
γονιμότητα (την ιδιότητα να γεννούν λίγους απογόνους), ενώ σ’ εκείνα που τρώγονταν από αυτά 
έδωσε μεγάλη γονιμότητα, εξασφαλίζοντας σωτηρία στο γένος τους. 
 

Β1. 
Ο Πρωταγόρας ξεκινάει το μύθο που θα διηγηθεί με έναν τυπικό τρόπο έναρξης μυθικών 
αφηγήσεων: ἦν γάρ ποτε χρόνος. Ο χρόνος στον οποίον αναφέρεται ο μύθος είναι η αρχή των 
πάντων, η αρχή της δημιουργίας του ζωικού βασιλείου, αμέσως μετά τη γέννηση των θεών. 
Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα έμβια όντα από τους θεούς ως εξής: Μετά 
τη γέννηση των θεών ήρθε  ο χρόνος ο καθορισμένος από τη μοίρα κατά τον οποίον έπρεπε να 
δημιουργηθούν και τα θνητά πλάσματα κι έτσι οι θεοί τα «έπλασαν» στο εσωτερικό της γης. Η 
αναφορά ότι η γέννηση έγινε εντός της γης (γῆς ἔνδον) αντανακλά την αρχέγονη αντίληψη της 
μ η τ έ ρ α ς - γ η ς , στη μήτρα της οποίας πιστευόταν ότι γονιμοποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν όλα 
τα έμβια όντα (και τα ζώα και τα φυτά). [Άλλωστε η γη είναι εκείνη που προσφέρει στον άνθρωπο 
όλα τα αγαθά για την κάλυψη των αναγκών του, ενώ η θεοποιημένη Γη είναι η πρώτη θηλυκή 
θεότητα από την οποία κατάγεται το γένος των θεών.] Η φράση αυτή του Πρωταγόρα υποδηλώνει 
και τη σημασία που έδιναν οι αρχαίοι στην αυτοχθονία, δηλαδή στην εντοπιότητα: πίστευαν ότι 
κάποιες φυλές ανθρώπων βγήκαν από τη γη και έζησαν αυτοί και όλοι οι απόγονοί τους στην ίδια 
περιοχή, την οποία είχαν για πατρίδα τους. Η «αυτοφυής γέννηση» συνδέεται στους αρχαίους με 
ένα αίσθημα ευγενικής καταγωγής και τους συνέδεε με την έννοια της πατρίδας μέσα στην οποία 
είχαν προνόμια. 
Για να «πλάσουν» τα θνητά όντα, οι θεοί χρησιμοποίησαν χώμα και φωτιά (ἐκ γῆς καί πυρός), αλλά 
και όσα υλικά μπορούν να ανακατευτούν με τα προηγούμενα. Εδώ ο Πρωταγόρας φαίνεται να 
ακολουθεί την άποψη του Παρμενίδη ως προς την κοσμολογική θεωρία: οι άνθρωποι και όλα τα 
όντα προήλθαν από την ανάμιξη  φωτιάς και χώματος, αλλά και όσων αναμειγνύονται με αυτά. Η 
αναφορά στα στοιχεία που «ανακατεύονται» με χώμα και φωτιά δεν είναι σαφής (καί τῶν ὅσα πυρί 
καί γῇ κεράννυται), αλλά προφανώς εννοούνται το νερό και ο αέρας, στοιχεία της θεωρίας του 
Εμπεδοκλή, που υποστήριζε ότι τα έμβια όντα προήλθαν από τη σύνθεση και των τεσσάρων 
παραπάνω στοιχείων. Γενικά η θεωρία του Πρωταγόρα φαίνεται ότι είναι επηρεασμένη από τους 
προσωκρατικούς φιλοσόφους. 
 
Β2. 
Σε όλο το χωρίο μας δίνεται λεπτομερής και παραστατική περιγραφή του πώς κατανεμήθηκαν οι 
ιδιότητες στα διάφορα είδη που έπλασαν οι θεοί. Όπως φαίνεται, η μοιρασιά που έκανε ο 
Επιμηθέας ήταν σοφή, αφού εξασφάλισε σ’ αυτά προστασία από τους εχθρούς, προστασία από τις 
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καιρικές συνθήκες, τροφή, επιβίωση, διαιώνιση των ειδών, ισορροπία σε όλο το ζωικό βασίλειο. Τα 
παραπάνω αποτελούν και τα κριτήρια της κατανομής των ιδιοτήτων στα ζώα.  
Η φροντίδα που έδειξε για να επιτύχει την ισορροπία στο κείμενό μας δηλώνεται με τις φράσεις: εἰς 
σωτηρίαν, καί τἆλλα ἐπανισῶν οὕτως ἔνεμεν, εὐλάβειαν ἔχων μη τί γένος ἀϊστωθείη, ἀλληλοφθοριῶν 
διαφυγάς ἐπήρκεσε αὐτοῖς, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων. Η γενική αρχή που ακολούθησε ο Επιμηθέας για 
την κατανομή των χαρακτηριστικών στα ζώα είναι η αναπλήρωση μιας αδυναμίας με μια 
ικανότητα (π.χ. το μικρόσωμο ζώο αναπληρώνει την αδυναμία του να αντιμετωπίσει τον εχθρό του 
με την ικανότητά του να τρέχει γρήγορα). Έτσι, τα εφόδια που δίνει ο Επιμηθέας αντισταθμίζουν 
και εξισορροπούν τις ελλείψεις που έχει το κάθε ζώο.  
Επιπλέον, όλα τα ρήματα που χρησιμοποιούνται σ’ αυτό το χωρίο εκφράζουν την επιμέλεια του 
Επιμηθέα και στολίζουν το κείμενο, δίνουν μια παραστατική και έξοχη ακουστικά εικόνα, που 
σαγηνεύει τον ακροατή (πράγμα που αποτελεί και στόχο του Πρωταγόρα), αλλά και που δείχνει τον 
«εργαζόμενο» Επιμηθέα, φανερώνοντας όλες τις λεπτές αποχρώσεις στις προθέσεις του. Αλλού η 
εργασία του μοιάζει απλώς με προσθήκη ή τοποθέτηση χαρακτηριστικών, αλλού φαίνεται ως 
προσπάθεια εξοπλισμού των όντων, άλλοτε προβάλλεται η σκέψη του και άλλοτε η μέριμνά του για 
τη σωτηρία.  
 

Β3.  
Σχολικό βιβλίο σελ. 56: «Η μέθοδος του Πρωταγόρα … ειρωνικός προς τον Πρωταγόρα στο 
σημείο αυτό». 
 

Β4. 
(όπου δίνονται 2 απαντήσεις, είναι εναλλακτικές) 
παραιτεῖται 
ἰσχύν 
πορίζων/ἐξεπόριζεν 
τυποῦσιν 
φύσιν 

ὑποδῶν 
εὐλάβειαν 
ἐπήρκεσε 
φυγήν/διαφυγάς 

κεράννυται 
 

Γ1.  
Πρέπει λοιπόν, άνδρες Αθηναίοι, να εξετάζετε από τη μια πλευρά τους πρεσβευτές ως προς τον 
χρόνο (τις περιστάσεις) κατά τον οποίο ήταν πρεσβευτές, από την άλλη τους στρατηγούς ως προς 
τις δυνάμεις τις οποίες διοικούσαν. Και μάλιστα στήνετε αγάλματα και προσφέρετε τιμητικές 
θέσεις και στεφάνια και δημόσιες διατροφές στο πρυτανείο όχι σ’ εκείνους που αναγγέλλουν την 
ειρήνη, αλλά σ’ αυτούς που κερδίζουν τη μάχη. Αν όμως οι λογοδοσίες για τον πόλεμο ανήκουν 
στους πρεσβευτές και οι δωρεές στους στρατηγούς, κάνετε τους πολέμους άσπονδους και 
ακήρυκτους· γιατί κανείς δε θα θέλει να είναι πρεσβευτής.    
 

Γ2. 
τόν πρεσβευτήν 
ἐθεωρεῖτε 
αἷς 
πεπρεσβευκέναι 
δύναμι 
ἱστάσθω 
ἀπαγγελοῖμεν 
νικῶντος 
ἦσθα 
δωρεῶν 
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Γ3α. 
Ἀθηναῖοι: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο «ἄνδρες» 
θεωρεῖν: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο «χρή» 
πρός τόν καιρόν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο «θεωρεῖν» 
ἀπαγγείλασιν: επιθετική μετοχή ως έμμεσο Αντικείμενο στο «δίδοτε» 
τῶν πρέσβεων: γενική κατηγορηματική κτητική στο «εὔθυναι» από το «ἔσονται» 
ἀκηρύκτους: κατηγορούμενο του αντικειμένου στο «πολέμους» 
 

Γ3β.  
Οὗτος ἔλεγεν ὅτι οὐδείς γάρ ἐθελήσοι πρεσβεύειν (ειδική πρόταση) 
Οὗτος ἔλεγεν οὐδένα γάρ ἐθελήσειν πρεσβεύειν (ειδικό απαρέμφατο) 


