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ΘΕΜΑ Β1 

Ήδη από την αρχή του χωρίου τονίζεται η κατάσταση φυσικής αδυναμίας στην 

οποία βρέθηκε ο άνθρωπος λόγω της απρονοησίας του Επιμηθέα, η οποία ήταν 

αποτέλεσμα της πνευματικής του κατωτερότητας (οὐ πάνυ τι σοφός ὤν ὁ 

Ἐπιμηθέας). Όπως δηλώνει και το όνομά του, το οποίο είναι σύνθετο από τις 

λέξεις ἐπί+μῆδος , είναι αυτός που σκέφτεται μετά την εκτέλεση μιας ενέργειας 

και βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειές της. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τον 

χαρακτηρίσουμε αστόχαστο, απερίσκεπτο , επιπόλαιο, παρορμητικό. Στο μύθο 

του Προμηθέα παρουσιάζεται να έχει δώσει με φροντίδα και σοφία όλα τα 

απαραίτητα εφόδια στα ζώα, όμως στο τέλος της μοιρασιάς διαπίστωσε ότι 

βρισκόταν σε αδιέξοδο «ἠπόρει ὄ, τι χρήσαιτο» γιατί τα εφόδια εξαντλήθηκαν 

και ο άνθρωπος έμεινε «ἀκόσμητος».  

Η συμβολική /μυθική αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο ο Επιμηθέας ,μοίρασε 

τις φυσικές ιδιότητες στους ζωικούς οργανισμούς , αποκαλύπτει σταδιακά τη 

Πρωταγόρεια σκέψη. Η Επιμηθεϊκή φάση, που αντιστοιχεί στο φυσικό χρόνο 

βιολογικού σχηματισμού των ζωικών ειδών, κλείνει με το ανθρώπινο είδος το 

οποίο εμφανίζεται τελευταίο στη σειρά των ζωικών οργανισμών. Συνεπώς η 
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φυσική κατάσταση του ανθρώπου κατά το στάδιο σχηματισμού των ειδών 

μπορεί να αποδοθεί με την έννοια της «ἀπορίας», δηλαδή της φυσικής 

αδυναμίας και συγχρόνως της ανάγκης για εξεύρεση τρόπων και μέσων 

αντιμετώπισής της «ἠπόρει ὅ, τι χρήσαιτο». Από την άποψη αυτή, ο Πρωταγόρας 

μέσα από την απρονοησία του Επιμηθέα προβάλλει τη φυσική ένδεια του 

ανθρώπου, γιατί, από τη στιγμή που ο άνθρωπος δε διαθέτει φυσικά εφόδια 

αυτοσυντήρησης του είδους του, η ύπαρξή του εξαρτάται από τον ίδιο, όχι από τη 

φύση. 

Επομένως, η παράλειψη του Επιμηθέα να εξοπλίσει το ανθρώπινο είδος 

αποτελεί ένα εύρημα που εξυπηρετεί την οικονομία του μύθου επιτρέποντας να 

δικαιολογηθεί ο προνομιακός εξοπλισμός του από τον Προμηθέα με θεϊκά δώρα, 

τη φωτιά και τις τεχνικές γνώσεις. 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Όταν ο Προμηθέας αντιλήφθηκε το αδιέξοδο στο οποίο κατέληξε το έργο του 

Επιμηθέα, αποφασίζει να μπει κρυφά στο εργαστήρι της Αθηνάς και του 

Ηφαίστου και να κλέψει την «ἔντεχνον σοφίαν» και τη φωτιά που θα βοηθήσουν 

τον άνθρωπο στην επιβίωση και εξέλιξή του. Δεν κατάφερε όμως να μπει στην 

ακρόπολη, την κατοικία του Δία, όπου φυλασσόταν η πολιτική τέχνη από τους 

φύλακες του Δία, που ήταν η Βία και το Κράτος. Έτσι λοιπόν , παρατηρούμε πως 

η «ἔντεχνος σοφία» και η πολιτική τέχνη παρουσιάζονται με ανιούσα αξιολογική 

κλίμακα με βάση τον τρόπο με τον οποίο αυτές φυλάσσονται, καθώς η «ἔντεχνος 

σοφία»  βρίσκεται αφύλαχτη στο εργαστήριο της Αθηνάς και του Ηφαίστου 

«κλέπτει Ἡφαίστου και Ἀθηνᾶς τήν ἔντεχνον σοφίαν σύν πυρί < δωρεῖται 

ἀνθρώπῳ» ενώ η πολιτική τέχνη φυλάσσεται στην ακρόπολη , στην κατοικία του 

Δία , του ανώτερου δηλαδή μεταξύ των θεών. Μάλιστα η παρουσία των 

φυλάκων συμβολίζει τη δυσκολία και τις επίπονες προσπάθειες του ανθρώπινου 

γένους να αποκτήσει την πολιτική τέχνη.  

Ειδικότερα, η κατάκτηση τεχνικής συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών 

δεξιοτήτων, την οργάνωση της εργασίας, ως κατασκευαστικής διαδικασίας, για 

παράδειγμα σπιτιών, όπλων, εργαλείων, με την επινόηση συμβολικών 

συστημάτων επικοινωνίας και αντιμετώπισης καθημερινών αναγκών π.χ. η 

γλώσσα , η γραφή, με την καλλιέργεια και με την αγωγή. Συγκεκριμένα, το 

επίθετο «ἔντεχνος» υποδηλώνει αυτόν που είναι μέσα στα όρια της τέχνης, τον 

έμπειρο, τον επιδέξιο. Στη φράση «ἔντεχνον σοφίαν» η λέξη «σοφία» 

υποδηλώνει τη σοφία που εμπεριέχει την τέχνη, τη σοφία που συμπορεύεται με 

την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη μεταλλουργία, την ιατρική κτλ. Ο 

προσδιορισμός «ἔντεχνος» επιτρέπει εδώ στον Πρωταγόρα να διευκρινίσει, 

επομένως , πως αυτού του είδους τη σοφία εννοεί και όχι αυτή που συνδέουμε με 

τη γνώση των επιστημών και τη φιλοσοφία, δηλαδή τις θεωρητικές γνώσεις. 

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το σημαντικό αυτό δώρο δε θα μπορούσε να 
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αποκτηθεί και να αξιοποιηθεί χωρίς τη φωτιά «ἀμήχανον γάρ < χρήσιμον 

γενέσθαι», την πρώτη δηλαδή μεγάλη πηγή ενέργειας που θα επέτρεπε την 

πρακτική εφαρμογή των τεχνικών γνώσεων. Ο προνομιακός εξοπλισμός του 

ανθρώπου από τον Προμηθέα με θεϊκά δώρα, τη φωτιά και τις τεχνικές γνώσεις 

του επέτρεψε να σωθεί από την εξαφάνιση, αλλά ταυτόχρονα να 

διαφοροποιηθεί από τα άλλα ζώα, καθώς εφοδιάστηκε με θεϊκά χαρίσματα. Ο 

άνθρωπος ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα όχι από σωματικής απόψεως αλλά από 

πνευματικής, επειδή επινοεί και δημιουργεί. Μέσω της λογικής – όπως εννοείται 

με την έντεχνη σοφία- αλλά και της κατασκευαστικής του ικανότητας γίνεται 

τεχνίτης, δημιουργός και διαμορφωτής της ζωής του και παύει να υποτάσσεται 

σε άλογες μορφές αυθεντίας. 

Συνεπώς, τα δώρα του Προμηθέα συνετέλεσαν στο να αποκτήσει ο άνθρωπος 

«τήν περί τόν βίον σοφίαν», χρήσιμες δηλαδή γνώσεις  προκειμένου να 

αντισταθμίσει τις ελλείψεις εφοδίων που είχαν δοθεί τα υπόλοιπα έμβια όντα. Ο 

Πρωταγόρας όμως θεωρεί σκόπιμο μα αναφέρει ότι ο Προμηθέας δεν μπόρεσε 

να δώσει στους ανθρώπους την πολιτική τέχνη «τᾦ δε Προμηθεῖ < οὐκέτι 

ἐνεχώρει εἰσελθεῖν», υψηλότερο και καλύτερο δώρο, φυλαγμένο από τον ίδιο τον 

Δία, αλλά με την πράξη κλοπής περιορίστηκε στο δώρο της τεχνογνωσίας 

ευεργετικό βέβαια αλλά κατώτερο. Γίνεται σαφές ότι η πολιτική τέχνη, δηλαδή οι 

γνώσεις για την οργάνωση κοινωνιών, είναι ανώτερη κατάκτηση. Χωρίς την 

πολιτική τέχνη το ανθρώπινο γένος βρίσκεται σε ένα προκοινωνικό - προηθικό 

στάδιο, δεν έχει ακόμη την δυνατότητα να αναπτύξει πολιτικά οργανωμένες 

κοινωνίες εξασφαλίζοντας την επιβίωσή του. Έτσι λοιπόν ο Πρωταγόρας 

προβάλλει την αξία και τη σημασία της τέχνης που υπόσχεται ότι διδάσκει στους 

νέους της Αθήνας. 
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ΘΕΜΑ Β4       

 

εἱμαρμένημερίδιο 

ἐξιέναι       εισιτήριο  



ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ἔσχε       σχήμα 

κλέπτει      κλεψύδρα 

λαθών       λήθη 

 

ΘΕΜΑ Β5 

Στο πρωτότυπο κείμενο ο Πρωταγόρας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο 

Προμηθέας βοήθησε τους ανθρώπους να αντεπεξέλθουν στις αδυναμίες με τις 

οποίες τους άφησε ο Επιμηθέας και μέσα από την περιγραφή αυτή 

σκιαγραφείται ο χαρακτήρας τον τιτάνα. 

Ο Προμηθέας λοιπόν σε αντίθεση με τον αδερφό του, είναι αυτός που –όπως 

δηλώνει και το όνομά του – προνοεί, σκέφτεται πριν ενεργήσει, εκτιμά τα 

αποτελέσματα των ενεργειών του και στη συνέχεια προβαίνει σε πράξεις 

(«ἀπορία οὖν < τήν ἔντεχνον σοφίαν σύν πυρί»). Είναι τολμηρός, δε διστάζει να 

συγκρουστεί, κατά κάποιον τρόπο, με τους θεούς εφόσον κλέβει από αυτούς τα 

δώρα του. Είναι φιλάνθρωπος σε τέτοιο βαθμό, ώστε διακινδυνεύει και τελικά 

τιμωρείται σκληρά για την προσπάθεια του να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος 

από τη συμφορά στην οποία το οδήγησε ο Επιμηθέας («εἰς δέ τό τῆς Ἀθηνᾶς < 

μετῆλθεν»). Είναι οπωσδήποτε ευφυής, πανούργος, αφού κατορθώνει να 

εξαπατήσει ακόμα και τους ίδιους τους θεούς, και να τους κλέψει μέσα από τα 

ίδια τους τα σπίτια. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μεγαλοψυχία και 

ανωτερότητα, καθώς δεν μπαίνει στη διαδικασία να μαλώσει τον αδερφό του για 

την απρονοησία του, αντιθέτως προσπαθεί να βρει τρόπο να διορθώσει το λάθος 

του αμελή Επιμηθέα. Βέβαια θα μπορούσαμε ίσως να του προσάψουμε ως λάθος 

του ότι επέτρεψε στον Επιμηθέα να κάνει τη μοιρασιά ενώ γνώριζε τις πιθανές 

αρνητικές συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήματος. 

Στο μεταφρασμένο απόσπασμα από τον «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου 

παρουσιάζεται ο ίδιος ο Προμηθέας να μιλάει για την προσφορά του στους 

ανθρώπους. Βέβαια εδώ αναφέρονται όχι μόνο η ἔντεχνος σοφία και η φωτιά  

αλλά  περισσότερες τέχνες όπως η ιατρική , η μαντική, η εξόρυξη μετάλλων και 

η επεξεργασία τους. Στον λόγο του φαίνεται να προβάλλει την εξυπνάδα και την 

πανουργία με την οποία βρήκε τον τρόπο να βοηθήσει τους ανθρώπους (« Με τη 

συνέχεια < τεχνάσματα σκαρφίστηκα») και να τους βγάλει από τη δύσκολη 

θέση στην οποία περιήλθαν. Επιπλέον φανερώνεται η προνοητικότητα του και η 

φιλανθρωπία του καθώς σκέφτηκε να καλύψει όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας( «όσοι πέφτανε άρρωστοι < αρρώστιες», «και τα 

πολυάριθμα < δρόμου», « κι ό, τι πολύτιμο<. από μένα;»). 
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Τέλος ίσως παρουσιάζει μια έπαρση μιλώντας για τον εαυτό του και την 

προσφορά του στους ανθρώπους («σκαρφίστηκα», «ποιος άλλος <. από μένα;», 

«με δυο λόγια<. Προμηθέα»). Αυτό  όμως εξηγείται από το γεγονός πως στον 

Αισχύλο ο ήρωας παρουσιάζεται απογοητευμένος από τη μοίρα που του 

επιφύλαξε ο Δίας γι΄ αυτή του την ενέργεια, γι΄ αυτό και παραπονιέται 

προβάλλοντας το έργο του. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πώς  τόσο στον Πρωταγόρα όσο και 

στον Αισχύλο κυρίαρχο στοιχείο είναι η φιλανθρωπική στάση του ήρωα 

απέναντι στο ανθρώπινο γένος. 
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Β. ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ Γ1. 

Eγώ, από τη μία, είμαι κοινός άνθρωπος του λαού, γνωρίζω βέβαια, από την 

άλλη, ότι το καλύτερο είναι να διδάσκεται κάποιος το σωστό από την ίδια του τη 

φύση και δευτερευόντως να το διδάσκεται περισσότερο από όσους γνωρίζουν 

καλά και αληθινά κάτι σωστό παρά από αυτούς που κατέχουν την τέχνη της 

εξαπάτησης. Ίσως λοιπόν μιλώ με λέξεις που δεν εξαπατούν/που δεν μοιάζουν 

με σοφίσματα. Δεν επιζητώ αυτό. 

ΘΕΜΑ Γ2 

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα του «Κυνηγετικού» ο Ξενοφών αναφέρεται 

εκτενώς στην αρνητική επίδραση που έχει η διδασκαλία των σοφιστών στους 

νέους, σε αντίθεση με τη δική του διδασκαλία, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως 

αληθινό δάσκαλο. Προκειμένου μάλιστα να στηρίξει την άποψή του, προβάλλει 

πληθώρα επιχειρημάτων, ξεκινώντας από την διατύπωση της έκπληξής του για 

τον ισχυρισμό των σοφιστών, ότι οδηγούν τους νέους στην αρετή «θαυμάζω < 

τοὐναντίον». Η στήριξη της άποψής του, ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, 

γίνεται με το επιχείρημα ότι ποτέ οι σύγχρονοι σοφιστές δεν συνετέλεσαν με τη 

διδασκαλία τους ώστε να γίνει κάποιος ενάρετος αλλά ούτε προσφέρουν κάποια 

συγγράμματα από τα οποία κάποιος παίρνει αφορμή ώστε να γίνει ενάρετος 

«οὔτε γάρ ἄνδρα < γίγνεσθαι». Αντίθετα το περιεχόμενο των συγγραμμάτων 

τους προκαλεί στους νέους κενές ηδονές/απολαύσεις χωρίς περιεχόμενο και δεν 

εμπεριέχουν καμία αρετή «ἀλλά περί < ἔνι». Επιπρόσθετα, τους δημιουργούν 

την ελπίδα ότι ίσως θα μάθουν κάτι από αυτά, όμως στην πραγματικότητα είναι 

χάσιμο χρόνου, καθώς τους εμποδίζουν από το να μάθουν άλλα χρήσιμα 

πράγματα και τους διδάσκουν μόνο την αδικία «διατρίβειν < κακά». 

Καταληκτικά, τους κατηγορεί για μεγάλα αδικήματα και για το ότι υιοθετούν 

εξεζητημένο ύφος στα συγγράμματά τους, τα οποία όμως είναι κενά από ορθές 

απόψεις που θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν τους νεότερους στην αρετή 

«Μέμφομαι < οὐδαμοῦ» 

ΘΕΜΑ Γ3 

α. ἄνδρα -> ἄνδρας 

    ὅντιν΄-> οὕστινας 

    γράμματα -> γράμμα 

    ὧν -> οὗ 

β. ἑωράκαμεν -> ἴδωμεν 
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    ἐποίησαν -> ποιήσωσι(ν) 

    παρέχονται -> παράσχωσι(ν) 

ΘΕΜΑ Γ4 

α. Υπόθεση : εἰ +Ευκτική (εἰ καλῶς ἔχοιεν) 

Απόδοση: δυνητική Ευκτική ( ὀνόματα < οὐκ ἄν παιδεύσειε, γνῶμαι δε) 

Είδος: Απλή Σκέψη του Λέγοντος 

Για να δηλωθεί το προσδοκώμενο: 

Υπόθεση: Ἐάν/Ἄν/Ἤν < ἔχωσιν 

Απόδοση: < παιδεύσει 

β. Η σύνταξη είναι παθητική και ταυτόχρονα αττική σύνταξη. (Ειδικότερα η 

συντακτική λειτουργία των όρων είναι:  

πολλά: Υποκείμενο στο ρήμα γέγραπται, αττική σύνταξη. 

αὐτοῖς: Δοτική προσωπική ενεργούντος προσώπου/ποιητικού αιτίου στο ρήμα 

γέγραπται) 

Για να τονιστεί το πρόσωπο που ενεργεί μετατρέπουμε σε ενεργητική σύνταξη 

Δηλαδή: Αὐτοί γεγράφασιν πολλά 


