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4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Ο πρωταγόρειος μύθος : η διανομή των ιδιοτήτων στα ζώα 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Πλάτωνος, Πρωταγόρας 320c-321b 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἦν γάρ ποτε χρόνος1 ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, 

θνητὰ δὲ γένη2 οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ 

τούτοις χρόνος ἦλθεν3 εἱμαρμένος 

γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον 

ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες4 καὶ τῶν ὅσα 

πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. ἐπειδὴ δ’ ἄγειν 

αὐτὰ πρὸς φῶς5 ἔμελλον, προσέταξαν 

Προμηθεῖ6 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 φύσιν7 ἄλλην τιν’ 

αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς 

σωτηρίαν. ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι 

ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον 

οἴκησιν ἔνεμεν· ἃ δὲ ηὖξε μεγέθει8, τῷδε 

αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν· καὶ τἆλλα οὕτως 

ἐπανισῶν ἔνεμεν. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο 

εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη9· 

ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν 

διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς 

ὥρας10 εὐμάρειαν11 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 οἰκεία12 τε καὶ 

αὐτοφυὴς13 ἑκάστῳ· καὶ ὑποδῶν τὰ μὲν 

ὁπλαῖς14, τὰ δὲ [θριξὶν καὶ] δέρμασιν 

στερεοῖς καὶ ἀναίμοις. 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. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ήταν κάποτε καιρός που θεοί υπήρχαν, θνητά όμως 

γένη δεν υπήρχαν. Κι όταν ήρθε  ο ορισμένος από την 

μοίρα χρόνος για την γέννηση κι αυτών, τά πλάθουν 

οι θεοί στα έγκατα της γης από μίγμα γης και φωτιάς, 

και από όσα ανακατεύονται με γη και φωτιά. Και όταν 

ήρθε η ώρα να τά φέρουν στο φως, διέταξαν (οι θεοί) 

τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα να εφοδιάσουν και να 

μοιράσουν στο καθένα απ’ αυτά ικανότητες όπως 

τούς ταιριάζουν. Ο Επιμηθέας ζητά τότε από τον 

Προμηθέα να τόν αφήσει να κάνει αυτός την διανομή. 

«Και μόλις», είπε, «εγώ κάνω την μοιρασιά, κάνεις εσύ 

την επιθεώρησή σου»· έτσι τόν έπεισε και κάνει αυτός 

την διανομή. Καθώς μοίραζε, λοιπόν, σε άλλα έδινε 

δύναμη χωρίς ταχύτητα, αλλά τα πιο αδύναμα τά 

εφοδίαζε με ταχύτητα· σε άλλα έδινε όπλα, και όσων 

άφηνε άοπλη την φύση τους, επινοούσε γι’ αυτά 

κάποια άλλη ικανότητα για την σωτηρία τους. Όσα, 

δηλαδή, απ’αυτά εξόπλιζε με μικρό σώμα, τούς έδινε 

την ικανότητα να φεύγουν πετώντας ή να κατοικούν 

μέσα στην γη· και όσα έπλασε μεγαλόσωμα, με το ίδιο 

το μέγεθος τους τά προστάτεψε. Έτσι αντιστάθμισε 

και τα υπόλοιπα και συνέχισε την μοιρασιά. Κι όλα 

αυτά τά επινοούσε προσέχοντας μην εξοντωθεί 

κανένα γένος. Και αφού τά εφοδίασε αρκετά για να 

ξεφεύγουν την αλληλοεξόντωση, σοφιζόταν μέσα 

προστατευτικά για τις μεταβολές του καιρού που 

προκαλεί ο Δίας, ντύνοντάς τα με πυκνό τρίχωμα και 

με ανθεκτικά δέρματα, ικανά να προφυλάσσουν από 

το κρύο, κατάλληλα και για τις ζέστες· και ακόμη, 

όταν πάνε να κοιμηθούν, αυτά τα ίδια (τα τριχώματα 

και τα δέρματα) να χρησιμεύουν ως στρωσίδια δικά 

τους που είναι δοσμένα από την φύση στο καθένα· και 

τέλος τά υπόδεσε, άλλα με οπλές και άλλα με δέρματα 

σκληρά και άναιμα (χωρίς αίμα). Ύστερα απ’αυτό 

προμήθευσε διαφορετικές τροφές σε κάθε γένος, σε 

άλλα χορτάρι από την γη, σε άλλα καρπούς δέντρων, 

και σε άλλα ρίζες· μάλιστα σε μερικά έδωσε την 

δυνατότητα να έχουν για τροφή την σάρκα άλλων 

ζώων· και σ’ αυτά έδωσε γονιμότητα περιορισμένη, 

ενώ στα άλλα που εξολοθρεύονται απ’ αυτά χάρισε 

αυξημένη γονιμότητα, διασφαλίζοντας έτσι την 

σωτηρία του είδους τους. 
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Θέμα : α) τα μέσα που δόθηκαν στα ζώα, για να προφυλάσσονται από τους 

εχθρούς και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

β) οι τρόποι με τους οποίους θα εξασφάλιζαν την τροφή και την διαιώνιση 

του είδους. 
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Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ανθρωποκεντρική οπτική του μύθου του 

Προμηθέα από τον Πρωταγόρα). 

 

Β. ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ (σχετικά με τον αγνωστικισμό του. 

Η αναφορά στους θεούς είναι συμβολική). 

 

Γ. ΛΑΪΚΟΤΡΟΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΥΘΟΥ. 

 

Δ.  ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ γῆς ἔνδον. 

 

Ε. ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΥΘΟΥ. 

 

ΣΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΘΕΑΣ (ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ, ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΝΟΜΑΤΩΝ). 

 

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΗΘΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΦΟΔΙΩΝ (επιβίωση ζώων, 

διαιώνιση είδους τους, βιολογική ισορροπία). 
 


