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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1α.  

1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

Α1β.  

1. ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα· 

2. Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν 

3. Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι 

4. Τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι 

ἐνεχώρει εἰσελθεῖν 

5. καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται 

Β1. Προτεινόμενοι άξονες για την απάντηση: 

Ετυμολογία ονόματος: Ἐπιμηθεύς < ἐπί + μήδομαι  = απερίσκεπτος, 

απρονόητος, σκεπτόμενος κατόπιν εορτής. 

Ο Επιμηθέας, όταν οι θεοί ζητούν από τους δύο τιτάνες να κάνουν τη διανομή 

ιδιοτήτων στα θνητά όντα, ζητά από τον Προμηθέα να κάνει μόνος του τη 

μοιρασιά «Προμηθέα δὲ παραιτεῖται᾿Επιμηθεύς αὐτὸς νεῖμαι», 

αναλαμβάνοντας χωρίς δεύτερη σκέψη μια απαιτητική διαδικασία.  

 «Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν 

καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα»: χωρίς να το αντιληφθεί ξοδεύει όλες 

τις δυνάμεις/εφόδια στα άλογα όντα. Αφήνει, έτσι, τον άνθρωπο χωρίς 

κάποια σωματική δύναμη, που θα μπορούσε να του εξασφαλίσει την επιβίωσή 

του.  

 Η λανθασμένη διανομή των δυνάμεων αποκαλύπτει το χαρακτήρα του 

Επιμηθέα: απερίσκεπτος, παρορμητικός καθώς ανέλαβε να διεκπεραιώσει 

μόνος του μια δύσκολη και εξαιρετικά σημαντική αποστολή.  

 Βέβαια, τα στοιχεία αυτά του χαρακτήρα του Επιμηθέα εξυπηρετούν 

την οικονομία του μύθου, αφού καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση του 

Προμηθέα.  

 

Β2. Προτεινόμενοι άξονες για την απάντηση: 



Έντεχνος σοφία: βλ. ερμ. Σχολικού βιβλίου ἔντεχνον σοφίαν· ἔντεχνος: ο 

μέσα στα όρια της τέχνης, έμπειρος, επιδέξιος. - ἔντεχνος σοφία: η σοφία που 

εμπεριέχει την τέχνη, η σοφία που συμπορεύεται με την τέχνη. Αρχικά η 

έννοια της σοφίας έχει κυρίως να κάνει με τη δεξιότητα και την εμπειρία σε 

κάποια τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη μεταλλουργία, την ιατρική, 

κ.τ.λ. Ο προσδιορισμός ἔντεχνος επιτρέπει εδώ στον Πρωταγόρα να 

διευκρινίσει επομένως πως αυτού του είδους τη σοφία εννοεί, και όχι αυτήν 

που συνδέουμε με τη γνώση των επιστημών και τη φιλοσοφία. 

Ο Προμηθέας δεν μπορούσε πια να μπει στην κατοικία του Δία, γιατί δεν είχε 

τα χρονικά περιθώρια, αφού πλησίαζε ο χρόνος ο καθορισμένος από τη μοίρα 

να βγει ο άνθρωπος στο φως και επειδή τη φρουρούσαν οι φύλακές του. Οι 

φύλακες του Δία ήταν η Βία και το Κράτος, που αναφέρονται τόσο στη 

Θεογονία του Ησιόδου όσο και στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου. 

Πρόκειται για τα όργανα εξουσίας του Δία. Στον μύθο του Πρωταγόρα 

συμβολίζουν τη δυσκολία και τις επίπονες προσπάθειες του ανθρώπινου 

γένους να αποκτήσει την πολιτική τέχνη, τις γνώσεις δηλαδή για την 

οργάνωση κοινωνιών και για την ανάπτυξη πνευματικού πολιτισμού. Έμμεσα 

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

στους νέους της Αθήνας.  

 

Ο Πρωταγόρας όμως θεωρεί σκόπιμο να αναφέρει στο σημείο αυτό της 

αφήγησης ότι ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να δώσει στους ανθρώπους την 

πολιτική τέχνη, το υψηλότερο και καλύτερο δώρο, φυλαγμένο από τον ίδιο 

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

ευεργετικό βέβαια, αλλά κατώτερο. Με την αναφορά αυτή προοικονομεί την 

έκβαση του μύθου και συγκρατεί την εύκολη και όχι πάντα δικαιολογημένη 

αισιοδοξία που προκαλεί η τεχνική. Γίνεται σαφές ότι η πολιτική τέχνη είναι 

ανώτερη κατάκτηση, η οποία στον μύθο χαρακτηρίζει την κοινότητα των 

θεών και όχι των ανθρώπων και αποτελεί στοιχείο εξουσίας του Δία απέναντι 

στους άλλους θεούς και τον κόσμο.  

 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η άποψη που συνάγεται από τον μύθο και 

αποδίδεται στον Πρωταγόρα ότι στην προϊστορία του ανθρώπινου γένους 

προηγήθηκε η κατάκτηση τεχνικής πρόσφορης για τον βιοπορισμό του και 

ακολούθησε η κατάκτηση της πολιτικής τέχνης. Άρα η κατάκτηση της 

τεχνικής από τον άνθρωπο, που χαρακτηρίζεται σαν τιτανική πράξη κλοπής, 

συνέβη σε μια πρώιμη φάση, προκοινωνική και δείχνει τις τότε δυνατότητες 

του ανθρώπινου πνεύματος. Αντίθετα, η πολιτική ήταν ακόμη απρόσιτη 

σχεδόν στο ανθρώπινο πνεύμα και κατακτήθηκε σε υστερότερη στιγμή της 



ιστορίας του ανθρώπου και αφού είχαν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες. 

(πηγή: study4exams) 

 

B3.  

Α. σωστό 

Β. σωστό  

Γ. λάθος 

Δ. σωστό 

Ε. λάθος 

Β4. εἱμαρμένη: μερίδιο 

ἐξιέναι: εισιτήριο 

ἔσχεν: σχήμα 

κλέπτει: κλεψύδρα 

λαθών: λήθη 

Β5. Άξονες για την απάντηση: 

Ο χαρακτήρας του Προμηθέα όπως σκιαγραφείται στο μύθο του Πρωταγόρα: 

Ο Προμηθέας (< προ + μήδομαι): Παίρνει σωστές αποφάσεις, είναι 

προνοητικός, διαθέτει τόλμη και κυρίως φιλανθρωπία, αφού κλέβει τα αγαθά 

από τους θεούς και να τα δωρίσει στους ανθρώπους. Είναι αυτός που 

διορθώνει το τραγικό λάθος του Επιμηθέα και εξασφαλίζει τη σωτηρία του 

ανθρώπινου γένους. 

Ο χαρακτήρας του Προμηθέα όπως σκιαγραφείται στην τραγωδία του 

Αισχύλου: 

Στην τραγωδία επεξηγούνται τα στοιχεία που απαρτίζουν την έντεχνο σοφία 

(ιατρική, μαντική, αξιοποίηση των φυσικών πόρων) 

Εμφανίζεται αλαζονικός έναντι των θεών , διαπράττει ύβρη όμως για να 

εξασφαλίσει τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Είναι η πρώτη φιλάνθρωπη 

πράξη που εμφανίζεται στην αρχαία ελληνική γραμματεία.  

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εγώ, βέβαια, δεν είμαι ειδικός, γνωρίζω όμως ότι το καλύτερο είναι να 

διδάσκεται κανείς την αρετή από την ίδια του τη φύση, κι η δεύτερη καλύτερη 

λύση να τη διδάσκεται από όσους πραγματικά γνωρίζουν κάτι για την αρετή, 

κι όχι από αυτούς που κατέχουν την τέχνη της απάτης. Εκφράζομαι ίσως με 



γλώσσα που δεν είναι επιτηδευμένη, γιατί ούτε καν επιδιώκω κάτι τέτοιο. 

(Πηγή: http://www.greek-language.gr ) 

Γ2. Άξονες για την απάντηση: 

1. οι σοφιστές δεν οδηγούν τους νέους προς την αρετή 

2. παρέχουν ανούσια συγγράμματα  

3. διδάσκουν για κενές και ανούσιες απολαύσεις 

4. η εκπαίδευσή τους αποτελεί εμπόδιο για τα χρήσιμα στοιχεία της ζωής 

5. έχουν εξεζητημένο ύφος 

6. διαθέτουν την τέχνη της εξαπάτησης 

7. η εκπαίδευσή τους δεν είναι εκπαίδευση που βασίζεται στα έργα 

σύμφωνα με τη φύση των ανθρώπων 

Γ3. Α. ἄνδρα: ἄνδρας 

Γράμματα: γράμμα 

ὅντινα: οὕστινας  

ὧν: οὗ 

Γ3. Β. ἑωράκαμεν: ἴδωμεν 

ἐποίησαν: ποιήσωσι 

παρέχονται: παράσχωσι 

Γ4. Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ: παιδεύσει - ἄν ἔχωσι 

Γ5. Η σύνταξη είναι παθητική (το ποιητικό αίτιο εμφανίζεται με δοτική του 

ενεργούντος προσώπου, επειδή βρίσκεται δίπλα σε συντελικό χρόνο) 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ: αὐτοί πολλά γεγράφασι 

 

 

Επιμέλεια απαντήσεων: Μπριντάκη Μαρίνα, Καρακόλιος Ηρακλής, 

Αγγελίδου Νατάσα  

  


