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Επιμέλεια 

Καστάνη Β.,     Λιάλιου Μ. 
 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Α 1 α 

1 - Λάθος 

2- Σωστό 

3- Σωστό 

4- Λάθος 

5- Σωστό 

β. 

1- Ἅτε δή οὖν οὐ πάνυ τι σοφός ὁ Ἐπιμηθέας ἔλαθεν αὑτόν καταναλώσας τάς 
δυνάμεις εἰς τά ἄλογα ∙ λοιπόν δή ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τό ἀνθρώπων γένος 

2- ἔρχεται Προμηθεύς ἐπισκεψόμενος τήν νομήν 

3- Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεύς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι 

4- Τῷ δέ Προμηθεῖ εἰς μέν τήν ἀκρόπολιν τήν τοῦ Διός οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει 
εἰσελθεῖν  

5- καί ἐκ τούτου εὐπορία μεν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται 

 

Β 1. Ο Επιμηθέας καλείται μαζί με τον Προμηθέα να μοιράσουν εφόδια στο 
ζωικό βασίλειο. Ξεκινώντας πρώτος, ύστερα από συμφωνία με τον αδερφό 
του, , διένειμε τα εφόδια που είχε στη διάθεσή του στα έμβια όντα, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωση και τη διαιώνιση του είδους τους. 
Όμως, λειτούργησε με απερισκεψία, με αφροσύνη, με έλλειψη επιμέλειας 
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και προγραμματισμού ( ἄτε δή οὖν οὐ πάνυ τι σοφός ὁ Ἐπιμηθέας 
),αφήνοντας τον άνθρωπο χωρίς κανένα φυσικό όπλο, χωρίς βιολογικό 
εξοπλισμό, χωρίς δυνάμεις αυτοπροστασίας που θα του επέτρεπαν να 
αντιμετωπίσει τους κινδύνους που θα εγκυμονούσε η έξοδός του στο φως 
από τα έγκατα της γης . Χωρίς, δηλαδή, να το αντιληφθεί ( ἔλαθεν αὑτόν 
καταναλώσας τάς δυνάμεις εἰς τά ἄλογα ) άφησε τον άνθρωπο ἀκόσμητον 
(γυμνόν, ἀνυπόδυτον, ἄστρωτον, ἄοπλον),απορροφημένος από τη σκέψη του 
να εξισορροπήσει τις αντίζυγες τάσεις που εκδηλώνονταν στο οικοσύστημα 
( τά μέν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα). Εξάλλου, δηλωτική της 
προσωπικότητας του Επιμηθέα είναι και η ετυμολογία του ονόματός του ἐπί 
+μῆδος που σημαίνει αυτόν που σκέφτεται εκ των υστέρων, τον μη 
προνοητικό, τον αστόχαστο, τον απερίσκεπτο. Ωστόσο, ο άνθρωπος από τη 
φύση του διέθετε ένα προνόμιο που δε διέθεταν τα άλλα ζώα. Πρόκειται για 
τον λόγο με τη διττή του υπόσταση, τη λαλιά και τη λογική σκέψη, τον 
ενδιάθετο λόγο. 

Στο δραματικό αδιέξοδο, στο οποίο οδηγήθηκε ο Επιμηθέας, εξαιτίας της 
αστόχαστης και μη προνοητικής θεώρησης της κατάστασης, επιχείρησε να 
δώσει λύση ο αδερφός του, ο Προμηθέας ο οποίος ήρθε να επιθεωρήσει τη 
διανομή των εφοδίων , όπως είχαν συμφωνήσει εξ αρχής. Βέβαια, ο 
καταμερισμός των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους δύο αυτούς τιτάνες και η 
αφροσύνη του Επιμηθέα αποτελούν στοιχεία που εξυπηρετούν την 
οικονομία του μύθου, αφού την απερισκεψία του Επιμηθέα ήρθε να 
αντισταθμίσει ο Προμηθέας, κλέβοντας τη φωτιά. 

 

Β2.  Ο Προμηθέας , καθώς έρχεται να επιθεωρήσει τη διανομή των εφοδίων 
στα έμβια όντα από τον Επιμηθέα, διαπιστώνει τη δεινή θέση στην οποία 
είχε περιέλθει ο άνθρωπος, ο οποίος είχε μείνει δίχως βιολογικό εξοπλισμό, 
δίχως εφόδια που θα του επέτρεπαν να επιβιώσει στη γη. Έτσι, συλλαμβάνει 
ένα παράτολμο σχέδιο που αφορά τη χορήγηση εφοδίων τα οποία κλέβει 
από τους θεούς . Ειδικότερα, μόλις συνειδητοποίησε το αδιέξοδο στο οποίο 
βρισκόταν , λόγω της αφροσύνης του Επιμηθέα, αποφασίζει να εισέλθει 
κρυφά στο εργαστήρι του Ηφαίστου και της Αθηνάς ( εἰς δέ τό τῆς Ἀθηνᾶς καί 
Ἡφαίστου οἴκημα τό κοινόν , ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, λαθών εἰσέρχεται) και να 
κλέψει την ἔντεχνον σοφίαν -σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο, ἔντεχνος 
σοφία είναι η σοφία που εμπεριέχει την τέχνη, η σοφία που συμπορεύεται με 
την τέχνη. Αρχικά, η έννοια της σοφίας έχει να κάνει με τη δεξιότητα και 
την εμπειρία σε κάποια τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη 
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μεταλλουργία, την ιατρική. Δεν πρόκειται για τη γνώση των επιστημών και 
τη φιλοσοφία- ( και την ἔμπυρον τέχνην) που θα βοηθούσε τον άνθρωπο 
στην επιβίωση και την εξέλιξή του. Η κλοπή, εδώ, δε νοείται ως παράβαση 
της ηθικής φύσεως, αλλά ως ευεργετική πράξη που υπαγορεύεται από την 
αρχή της αναπλήρωσης ( η αδυναμία του ανθρώπου να αντεπεξέλθει στους 
κινδύνους, λόγω έλλειψης οργάνων προσαρμογής αναπληρώνεται από τις 
τεχνικές γνώσεις που του χορηγεί ο Προμηθέας). Η αξία της εντέχνου 
σοφίας, των τεχνικών γνώσεων, είναι μεγάλη, αφού πρόκειται για δώρα που 
προέρχονται από τους θεούς και είναι ικανά να εξασφαλίσουν στον 
άνθρωπο την επιβίωση και την εξέλιξή του. Ειδικότερα, η ευφυΐα, η 
κατασκευαστική ικανότητα, οι τεχνικές γνώσεις, οι δεξιότητες, οι εμπειρίες 
που αποδίδουν τον όρο ἔντεχνος σοφία συνιστούν την τεχνογνωσία που 
παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να οδηγηθεί σε επινοήσεις και 
εφαρμογές σωτήριες για τη ζωή του. Καθίσταται ,έτσι, ικανός να οργανώσει 
την εργασία του, η οποία τον αποδεσμεύει από τις αλυσίδες της βιολογικής 
νομοτέλειας και του επιτρέπει να δημιουργήσει πολιτισμό. Άρρηκτα 
συνδεδεμένες με την εργασία είναι η διαδικασία της κατασκευής και της 
επινόησης, της καλλιέργειας και της αγωγής. Ο φιλάνθρωπος Προμηθέας 
με την κλοπή της φωτιάς συμβολίζει τη μετάβαση από την κατάσταση των 
βιολογικών εξαρτήσεων στην αναζήτηση της αυτονομίας. Αψηφώντας τις 
άλογες και αυθαίρετες αποφάσεις του Δία , με τη χορήγηση των της φωτιάς 
στον άνθρωπο ενισχύει την ορθολογική πίστη πως ο άνθρωπος με τη γνώση 
μπορεί να κυριαρχήσει στη φύση και να βελτιώσει τη ζωή του. Έδωσε τη 
δυνατότητα στον άνθρωπο όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να 
διαφοροποιηθεί από τα άλλα έμβια όντα, δημιουργώντας θεμελιώδεις 
μορφές πολιτισμού. 

Το τίμημα, βέβαια, της αγάπης του Προμηθέα στον άνθρωπο ήταν υψηλό, 
αφού δικάστηκε για κλοπή. 

Ωστόσο, η απόκτηση των παραπάνω τεχνικών γνώσεων δεν εξασφάλιζε 
στους ανθρώπους τη δυνατότητα να οργανώσουν πολιτική και κοινωνική 
ζωή. Αυτό ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μόνο με την πολιτική τέχνη( 
πολιτική αρετή), η οποία βρισκόταν στην αποκλειστική κατοχή του Δία. Ο 
Προμηθέας δεν μπορούσε να προσφέρει αυτό το θεμελιώδες δώρο στον 
άνθρωπο καθώς η πρόσβαση στην οικία του πατέρα των θεών ήταν 
ανέφικτη, λόγω της παρουσίας φρουρών ( φρουρείται από τη Βία και το 
Κράτος, όπως πληροφορούμαστε από τον Προμηθέα Δεσμώτη του 
Αισχύλου). Η ύπαρξη φρουρών καταδεικνύει τις δυσκολίες και τον επίμοχθο 
αγώνα του ανθρώπου, προκειμένου να γίνει κάτοχος της πολιτικής τέχνης. 
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Β 3 

α- Σωστό 

β- Σωστό 

γ- Λάθος 

δ- Σωστό 

ε- Λάθος 

Β 4  

εἱμαρμένη : μερίδιο 

ἐξιέναι: εισιτήριο 

ἔσχε : σχήμα 

κλέπτει : κλεψύδρα 

λαθών : λήθη 

Β 5 

Στον μύθο που επιστρατεύει ο Πρωταγόρας για να αποδείξει το διδακτό της 
αρετής, ο Προμηθέας εμφανίζεται ως ευεργέτης της ανθρωπότητας, αφού 
έκλεψε και δώρισε τις τεχνικές γνώσεις στους ανθρώπους, διακινδυνεύοντας 
τη θέση του στον Όλυμπο. Πρόκειται για έναν φιλάνθρωπο θεό και η πράξη 
της κλοπής δε νοείται ως παράβαση της ηθικής φύσεως, αλλά ως ευεργετική 
πράξη στην οποία προέβη αναγκαστικά για να εξασφαλίσει στον άνθρωπο 
την επιβίωσή του. 

Στο έργο του Αισχύλου ο Προμηθέας εμφανίζεται, επίσης, ως ευεργέτης της 
ανθρωπότητας . Εστιάζοντας στην προσφορά του, ο Αισχύλος τονίζει ότι ο 
τιτάνας φώτισε με νου και σκέψεις τους ανθρώπους και τους δίδαξε όλες τις 
τέχνες. Στο απόσπασμα που δίνεται αναφέρεται η συμβολή του Προμηθέα 
στην ανάπτυξη της Ιατρικής και της Φαρμακευτικής, στην εύρεση 
φαρμάκων που συντέλεσε στην αντιμετώπιση πολλών ασθενειών, στην 
ερμηνεία των αινιγμάτων μέσω της μαντικής. Ταυτόχρονα, ο Προμηθέας 
υπέδειξε στους ανθρώπους τα μέταλλα που ήταν έως τότε κρυμμένα στα 
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έγκατα της γης και τον τρόπο αξιοποίησής τους, μέσω της μεταλλουργίας, 
για την ικανοποίηση των βιοτικών τους αναγκών. 

Καταληκτικά, ερμηνεύοντας την παρουσία του Προμηθέα στα δύο έργα, 
αντιλαμβανόμαστε πως αντιμετωπίζουν πολύ θετικά τον τιτάνα. Βέβαια, 
στον Αισχύλο , ο Προμηθέας μιλά ο ίδιος και απαριθμεί τις ευεργεσίες του, 
ενώ ο Πρωταγόρας αναφέρεται στα δώρα του Προμηθέα πιο συνοπτικά, 
στην προσπάθειά του να αποδείξει το διδακτό της αρετής. Εντάσσει, με 
άλλα λόγια, τον ομώνυμο μύθο στο πλαίσιο κοινωνιολογικών 
προβληματισμών και του δίνει ανάλογες προεκτάσεις. Επισημαίνει, συνάμα, 
πως δεν κατόρθωσε να χορηγήσει στους ανθρώπους την πολιτική τέχνη που 
θα τους επέτρεπε να δημιουργήσουν βιώσιμες κοινωνίες με πολιτειακή 
οργάνωση .  

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Εγώ, αν και είμαι απλός άνθρωπος, γνωρίζω ,όμως, ότι είναι καλύτερο να 
διδάσκεται κανείς την αρετή (το ορθό) σύμφωνα με τη φύση του και κατά 
δεύτερον (είναι καλύτερο να το διδάσκεται) από αυτούς που γνωρίζουν 
πραγματικά κάτι ορθό περισσότερο παρά από αυτούς που έχουν την τέχνη 
να εξαπατούν. Ίσως ,λοιπόν, να μη μιλώ με λόγια όπως εκείνα των 
σοφιστών · βέβαια, ούτε αυτό επιζητώ . 

Γ 2  

Ο Ξενοφώντας επικρίνει σφόδρα τους σοφιστές, τονίζοντας την 
αλλοτριωτική επίδραση της διδασκαλίας τους στους νέους. Ενώ διατείνονται 
ότι αποσκοπούν στην καλλιέργεια της αρετής, ο ιστορικός διαβλέπει το 
αντίθετο , Δε δύναται να εντοπίσει κανέναν άνθρωπο, τον οποίο 
κατέστησαν ενάρετο, ούτε θεωρεί ότι έχουν εμφανίσει συγγράμματα. 
Απεναντίας όσα έχουν συγγράψει συνιστούν ανούσια γνώση που ωθεί τους 
νέους σε ματαιόδοξες πράξεις και απολαύσεις, ροκανίζοντας τον 
δημιουργικό τους χρόνο. Τους απομακρύνουν από την αρετή που έχει 
εξανθρωπιστική λειτουργία, επιλέγοντας την οδό της εξαπάτησης. 
Ταυτόχρονα , ο λόγος τους που στερείται αληθινής γνώσης και 
αποφθεγμάτων δεν είναι δυνατόν να έχει παιδευτικό ρόλο. 
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Γ 3 

α. Τριτόκλιτα ουσιαστικά 

ἄνδρα- ἄνδρας 

γράμματα- γράμμα 

Αντωνυμίες 

ὅντιν΄(α)- οὕστινας 

ὧν- οὗ 

β. ἑωράκαμεν- ἴδωμεν 

ἐποίησαν- ποήσωσιν 

παρέχονται- παράσχωσιν 

Γ4 α.  

Υπόθεση: εἰ καλῶς ἔχοιεν ( εἰ+ευκτική) 

Απόδοση: ὀνόματα μέν γάρ οὐκ ἄν παιδεύσειε γνῶμαι δέ (δυνητική ευκτική) 

Πρόκειται για ευθύ, απλό , ανεξάρτητο υποθετικό λόγο που δηλώνει την 
απλή σκέψη του λέγοντος 

Για να δηλωθεί το προσδοκώμενο απαιτούνται οι εξής αλλαγές : 

Υπόθεση: ἐάν καλῶς ἔχωσιν ( ἐάν+υποτακτική) 

Απόδοση: ὀνόματα μέν γάρ οὐκ παιδεύσει γνῶμαι δέ ( οριστική μέλλοντα ή 
μελλοντική έκφραση) 

β. 

Πρόκειται για παθητική σύνταξη. 

Η μετατροπή της σε ενεργητική, ώστε να τονιστεί το πρόσωπο που ενεργεί , 
έχει ως εξής: 

Πολλά αὐτοί γεγράφασιν 
 


