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Η απάντηση στην ερώτηση αυτή αγκαλιάζει πολλές όψεις και νοήματα των ενοτήτων του Πρωταγόρα 

που μελετήσαμε. Την παραθέτουμε, λοιπόν, όπως τη δώσαμε στους μαθητές μας τη φετινή χρονιά.  

 

Η αφήγηση του Πρωταγόρα παρουσιάζει, με συμβολικό και αλληγορικό τρόπο(υπό το 

ένδυμα του μύθου) την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

του μύθου παίζουν οι θεϊκές μορφές: Επιμηθέας, Προμηθέας, Ήφαιστος, Αθηνά, Δίας. 

Η επιμηθεϊκή φάση της εξέλιξης του ανθρώπου αντιστοιχεί στο στάδιο της απλής 

βιολογικής «γυμνής» ύπαρξης. Ο άνθρωπος έχει τα λιγότερα φυσικά εφόδια για την 

επιβίωσή του, είναι, λοιπόν, δέσμιος της ανάγκης και του φόβου. Πρέπει να αναζητήσει 

«πόρους», διεξόδους, λύσεις στα προβλήματα, υπέρβαση των δυσκολιών. Ο Προμηθέας και η 

φιλάνθρωπη κλοπή των δώρων του συμβολίζει ακριβώς το στάδιο της μακρόχρονης και 

βασανιστικής μετάβασης του ανθρώπινου όντος από την πλήρη εξάρτησή του από τους 

φυσικούς και βιολογικούς νόμους στην αναζήτηση και επίτευξη της αυτονομίας του. 

Ο Δίας συμβολίζει την αδήριτη φυσική νομοτέλεια, όργανα της οποίας αποτελούν ο 

αγγελιοφόρος του Ερμής και κυρίως το Κράτος και η Βία, οι άγρυπνοι φύλακες της 

πολιτικής τέχνης, που, αργότερα θα αλυσοδέσουν τον Προμηθέα, με εντολή του Δία, στο 

βράχο του Καυκάσου. Ένας ‘’αντάρτης’’ θεός (εξεγειρόμενος κατά του Δία από φιλανθρωπία 

και όχι για να διεκδικήσει την εξουσία του, όπως ο ‘’εκπεπτωκώς άγγελος’’ – Εωσφόρος της 

Παλαιάς Διαθήκης) είναι ανάγκη να κλέψει τη ζηλότυπα φυλασσόμενη πολιτική τέχνη. Αυτό 

υποδηλώνει ότι η κοπιαστική δημιουργία του ανθρώπινου πολιτισμού προϋπέθετε τη 

σύγκρουση με τη φυσική νομοτέλεια – ή και το ‘’ξεγέλασμά’’ της, προκειμένου ο άνθρωπος 

να την υπερβεί. Η προσπάθεια αυτή θα οδηγούσε, κάποια στιγμή,  και στη σύγκρουση με, 

αρχαϊκότερες, πλέον, κατεστημένες εξουσίες, αυθεντίες και κανόνες. Η σύγκρουση, λοιπόν, 

ανάμεσα στο Δία και τον Προμηθέα εμπεριέχει και αυτήν την πλευρά. 

Ο Ήφαιστος, θεός της μεταλλουργίας, και η Αθηνά, θεά της σοφίας, αλλά και 

Αθηνά Εργάνη, προστάτιδα της γεωργίας, της οικοδομικής, της ξυλουργικής και της 

υφαντουργίας, δουλεύουν μαζί στο ίδιο εργαστήριο. Αυτό υποδηλώνει τόσο την αξία της 

συνεργασίας όσο και τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, θεωρητικής/πνευματικής και 

πρακτικής/τεχνικής ανθρώπινης δραστηριότητας (παρά τον, σχετικά πρώιμο στην 

ανθρώπινη ιστορία, καταμερισμό μεταξύ διανοητικής και χειρωνακτικής εργασίας). Η 

αδιάσπαστη και διαλεκτική αυτή σύνδεση είναι το ‘’κλειδί’’ για την κατανόηση της νοητικής 

εξέλιξης  ειδικά του ανθρώπινου γένους, σε σύγκριση με τα άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά. 

Ο εν μέρει ήδη γνωστός, ζωντανός, ευχάριστος, εύληπτος μύθος δίνει στον πλατωνικό 

Πρωταγόρα τη δυνατότητα να κερδίσει την προσοχή και το ενδιαφέρον ενός ανομοιογενούς, 



μάλλον, ακροατηρίου. Η μυθική αφήγηση, με τις οικείες για τους ακροατές θεϊκές μορφές, 

δημιουργεί ένα πλαίσιο που διευκολύνει την πρόσληψη – και την αποδοχή – των θέσεων και 

των επιχειρημάτων του κορυφαίου σοφιστή για την πολιτική αρετή. Δεδομένου ότι ο 

Πρωταγόρας ήταν αγνωστικιστής, είναι κατανοητό ότι ο συγκεκριμένος μύθος δεν στοχεύει 

σε θεολογικές ερμηνείες. Παρά τις, σε πρώτο επίπεδο, κοσμολογικές του αναφορές, είναι 

ένας μύθος ανθρωπολογικός και βαθύτατα ανθρωποκεντρικός. 

   


