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6η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ο πρωταγόρειος μύθος : το δώρο του Δία. Η πολιτική αρετή ως κοινή και αναγκαία 

ιδιότητα των ανθρώπων 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Πλάτωνος, Πρωταγόρας 322a-323a 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε 

μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ 

συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς 

ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε 

ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα1 

φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ 

διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ2, καὶ οἰκήσεις 

καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ 

στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς 

ηὕρετο3. οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι 

κατ’ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν 

σποράδην4, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· 

ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ 

πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι5, 

καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς 

μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ 

τὸν τῶν θηρίων πόλεμον 

ἐνδεής―πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω 

εἶχον, ἧς μέρος πολεμική―ἐζήτουν δὴ 

ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες 

πόλεις6·ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν 

ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν 

πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν 

σκεδαννύμενοι διεφθείροντο.  Ζεὺς7 

οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ 

ἀπόλοιτο πᾶν8, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα 

εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην9, ἵν’ 

εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ 

φιλίας συναγωγοί10. ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς 

Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ 

αἰδῶ ἀνθρώποις· «Πότερον ὡς αἱ 

τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας 

νείμω; νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων 

ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ 

οἱ ἄλλοι δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ 

αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ 

πάντας νείμω;» «Ἐπὶ πάντας», ἔφη ὁ 

Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων·  
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Και επειδή ο άνθρωπος πήρε κάποιο θεϊκό μερίδιο, 

πρώτα πρώτα λόγω της συγγένειάς του προς τον 

θεό, μόνο αυτός από τα ζώα πίστεψε σε θεούς και 

άρχισε να ιδρύει βωμούς και αγάλματα θεών· έπειτα 

γρήγορα κατόρθωσε να διαρθρώσει με την 

ικανότητά του έναρθρους ήχους και λέξεις και 

βρήκε κατοικίες και ενδύματα και υποδήματα και 

στρωσίδια, καθώς και τροφές από την γη. Έτσι, 

λοιπόν, εφοδιασμένοι οι άνθρωποι στην αρχή 

κατοικούσαν διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν 

υπήρχαν· χάνονταν λοιπόν από τα θηρία, επειδή σε 

οιοδήποτε τομέα ήταν αδύναμοι σε σχέση με αυτά, 

ενώ η κατασκευαστική τους ικανότητα ήταν καλή 

βοηθός για την ανεύρεση τροφής, ήταν όμως 

ανεπαρκής στον πόλεμο κατά των θηρίων – γιατί 

δεν είχαν ακόμη την πολιτική τέχνη, μέρος της 

οποίας είναι η πολεμική· επιδίωκαν, λοιπόν, να 

συγκεντρώνονται πολλοί μαζί και να εξασφαλίζουν 

την σωτηρία τους χτίζοντας πόλεις· κάθε φορά όμως 

που μαζεύονταν, αδικούσαν ο ένας τον άλλο, επειδή 

δεν είχαν την πολιτική τέχνη, με αποτέλεσμα πάλι 

να διασκορπίζονται και να εξοντώνονται.  Ο Δίας 

τότε επειδή φοβήθηκε για το γένος μας μήπως 

εξαφανιστεί ολοσχερώς, στέλνει τον Ερμή να φέρει 

στους ανθρώπους την αἰδῶ (τις ηθικές αναστολές) 

και τὴν δίκην (δικαιοσύνη), για να φέρουν αυτές την 

ευταξία στις πόλεις και να δημιουργήσουν τους 

συνεκτικούς δεσμούς της ανθρώπινης φιλίας. Τότε ο 

Ερμής ρωτά τον Δία με τι τρόπο να δώσει τὴν αἰδῶ 

καὶ τὴν δίκην στους ανθρώπους· «με ποιον από τους 

δύο τρόπους, όπως έχουν μοιραστεί και οι τέχνες, 

έτσι να τις μοιράσω και αυτές; Και οι τέχνες έχουν 

μοιραστεί ως εξής : ένας που κατέχει τις γνώσεις της 

ιατρικής είναι αρκετός για πολλούς ιδιώτες, και το 

ίδιο συμβαίνει για όσους έχουν άλλες ειδικές 

γνώσεις· και τὴν αἰδῶ καὶ τὴν δίκην έτσι να τίς 

βάλω στους ανθρώπους ή να τίς μοιράσω σε όλους;» 

«Σε όλους», είπε ο Δίας, «και όλοι να έχουν μερίδιο σε 

αυτές· 
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Θέμα : H καθολικότητα της πολιτικής αρετής λόγω της αναγκαστικής της 

επιβολή από τον Δία. Η προέλευση και η αναγκαιότητα της πολιτικής 

αρετής. 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α. ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 

 

Β. ΣΗΜΑΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (πνευματική 

ωρίμανση ανθρώπου η θρησκευτική λατρεία). 

 

Γ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΕΝΑΡΘΡΟΥ ΛΟΓΟΥ. 

 

Δ. ΑΙΤΙΕΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ (απουσία πολιτικῆς τέχνης). 

 

Ε.  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΤΟΥ (αἰδὼς καὶ δίκη). 

 

ΣΤ. ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ἀιδοῦς καί δίκης ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ. 

 

οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι 

αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· 

καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ11 τὸν μὴ 

δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν 

κτείνειν ὡς νόσον πόλεως». οὕτω δή12, ὦ 

Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ 

Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς 

τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς 

δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι 

συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὢν τῶν 

ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς 

σὺ φῄς13 ―εἰκότως, ὡς ἐγώ φημι― ὅταν 

δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς 

ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν 

ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως 

ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται14, ὡς παντὶ 

προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς 

ἀρετῆς ἢ μὴ εἶναι πόλεις. αὕτη, ὦ 

Σώκρατες, τούτου αἰτία. 

 

γιατί δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν πόλεις, αν 

λίγοι μόνο μετέχουν σε αυτές, όπως συμβαίνει με 

τις άλλες τέχνες· και να επιβάλεις για λογαριασμό 

μου τον ακόλουθο νόμο : να  σκοτώνουν όποιον δεν 

είναι ικανός να μετέχει στην αἰδῶ και στην δίκην, 

επειδή είναι αρρώστια για την πόλη.»  

Έτσι, λοιπόν, και γι’ αυτούς τους λόγους και οι 

υπόλοιποι άνθρωποι και οι Αθηναίοι, όταν γίνεται 

συζήτηση για την αρχιτεκτονική (οικοδομική) ή 

για κάποιαν άλλη κατασκευαστική ικανότητα, 

νομίζουν ότι λίγοι έχουν το δικαίωμα να δώσουν 

συμβουλή· και αν κάποιος δίνει συμβουλή, ενώ δεν 

συγκαταλέγεται στους λίγους, δεν τον ανέχονται, 

όπως εσύ λες – και πολύ σωστά (κάνουν), όπως λέω 

εγώ· όταν όμως έρχονται να ζητήσουν συμβουλή σε 

θέματα πολιτικής ικανότητας, η οποία (ικανότητα) 

πρέπει να περνάει ολόκληρη μέσα από τὴν αἰδῶ 

καὶ τὴν δίκην, τότε πολύ σωστά ανέχονται να 

ακούν τον καθένα, επειδή κυριαρχεί η σκέψη ότι 

καθένας ταιριάζει να έχει μερίδιο σε αυτήν την 

ικανότητα – διαφορετικά δεν θα υπήρχαν πόλεις. 

Αυτή είναι, Σωκράτη, η αιτία αυτού του 

πράγματος.   
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Ζ.ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑ (Ο νόμος του Δία 

συμβολίζει την τεράστια ανάγκη που υπάρχει για καθολική συμμετοχή των 

ανθρώπων στις δύο αυτές αρετές). 

 

Θ. αἰδὼς καὶ δίκη ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ. 

 

Ι. ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (στάδιο Επιμηθέα, Προμηθέα, 

Δία). 

 

ΙΑ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ (αἰδὼς καὶ δίκη δεν ταυτίζονται 

με πολιτική αρετή. Είναι η πολιτική αρετή δυνάμει που καλλιεργήθηκε από την 

πολιτική κοινωνία, στηριζόμενη βέβαια στις φυσικές προδιαθέσεις του 

ανθρώπου. Για να γίνουν ἐνεργείᾳ πολιτική αρετή χρειάζεται διδάσκαλος.) 

 

ΙΒ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΥΘΟΥ ΣΤΟ 1ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗ 

ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΗΜΟΥ (μιλούν οι επαῒοντες μόνο στα τεχνικά ζητήματα, όλοι 

στα πολιτικά ζητήματα) 
 


