
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
1. Του απέμενε μάλιστα χωρίς εφόδια ακόμη το γένος των ανθρώπων και βρισκόταν σε 
αμηχανία τι να κάνει. Κι ενώ αυτός βρισκόταν σε αμηχανία, έρχεται ο Προμηθέας για να 
επιθεωρήσει τη μοιρασιά και βλέπει τα άλλα ζώα ότι ήταν εφοδιασμένα με όλα τα κατάλληλα 
μέσα, τον άνθρωπο όμως γυμνό και ξυπόλητο και χωρίς στρωσίδια και χωρίς όπλα ˙ και στο 
μεταξύ έφτανε πια και η καθορισμένη από τη μοίρα μέρα, κατά την οποία έπρεπε και ο 
άνθρωπος να βγει από τη γη στο φως. Επειδή λοιπόν ο Προμηθέας βρέθηκε σε δύσκολη θέση, 
ποια λογής σωτηρία να βρει για τον άνθρωπο, αποφασίζει να κλέψει τις τεχνικές γνώσεις του 
Ηφαίστου και της Αθηνάς μαζί με τη φωτιά –γιατί ήταν αδύνατο να αποκτηθούν αυτές από 
κάποιον ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη φωτιά– και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τις δωρίζει 
στον άνθρωπο. Τις γνώσεις του λοιπόν για την αντιμετώπιση των βιοτικών αναγκών έτσι τις 
απέκτησε ο άνθρωπος, την πολιτική όμως τέχνη δεν την είχε ˙ γιατί αυτή την κατείχε ο Δίας. 
 
2. (α) Όπως αναφέρεται στο μύθο, ο Επιμηθέας βρίσκεται σε αδιέξοδο (ἠπόρει, ἀποροῦντι), 
καθώς άφησε χωρίς εφόδια το ανθρώπινο γένος. Ο Προμηθέας αναλαμβάνει να επιθεωρήσει 
το έργο του αδελφού του και αντιλαμβάνεται τότε ότι ο άνθρωπος, ενώ πλησίαζε η 
καθορισμένη ημέρα που θα έβγαινε από τη γη στο φως παρουσίαζε ατέλειες που τον άφηναν 
εκτεθειμένο στη δύναμη των ζώων και τον καθιστούν ευάλωτο απέναντί τους και ήταν ένα ον 
χωρίς δυνατότητα αυτό-υπεράσπισης.  
Ο άνθρωπος λοιπόν, σύμφωνα με το μύθο απέμεινε γυμνός, καθώς το σώμα του δεν 
προστατευόταν ούτε με σκληρό δέρμα, ούτε με πυκνό τρίχωμα, άστρωτος, αφού δε διέθετε 
κατάλληλο δέρμα ή τρίχωμα που θα χρησίμευε ως στρωσίδι για τον ύπνο, ήταν ανυπόδητος, 
πράγμα που δυσκόλευε τη μετακίνησή του και άοπλος, καθώς δε διέθετε κανένα φυσικό όπλο 
που θα του επέτρεπε να αμυνθεί απέναντι στα υπόλοιπα ζώα («γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον 
καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον»). 
 
(β) 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 και να τα δωρίσει στον άνθρωπο. 
Όσον αφορά, λοιπόν, την «ἔντεχνον σοφία» πρέπει να σχολιαστεί ότι το επίθετο «ἔντεχνος» 
υποδηλώνει αυτόν που είναι μέσα στα όρια της τέχνης, τον έμπειρο, τον επιδέξιο. Στη φράση 
«ἔντεχνος σοφία», η λέξη «σοφία» υποδηλώνει τη σοφία που εμπεριέχει την τέχνη, τη σοφία 
που συμπορεύεται με την τέχνη, τις τεχνικές γνώσεις. 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. Επομένως, o προσδιορισμός «ἔντεχνος» επιτρέπει εδώ 



στον Πρωταγόρα να διευκρινίσει πως αυτού του είδους τη σοφία εννοεί και όχι αυτή που 
συνδέουμε με τη γνώση των επιστημών και τη φιλοσοφία, δηλαδή τις θεωρητικές γνώσεις.  Ως 
προς τις καλές τέχνες η έντεχνη σοφία δεν σχετίζεται με τη σύλληψη της ιδέας ενός 
καλλιτεχνικού έργου, αλλά με την αναγκαιότητα χρήσης τεχνικών γνώσεων και εργαλείων 
για τη δημιουργία κάποιων από αυτά (πχ. αρχιτεκτονική, γλυπτική). 
 Η «ἔμπυρος τέχνη», από την άλλη, είναι η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών γνώσεων κυρίως 
με τη χρήση της φωτιάς .Η φωτιά είναι η πρώτη μεγάλη πηγή ενέργειας που έμαθε να 
μεταχειρίζεται ο άνθρωπος. Η φωτιά εδώ δικαιολογημένα έχει τοποθετηθεί στη βάση όλων 
των τεχνολογικών προόδων που πέτυχε από τότε. Η αδιάσπαστη σύνδεση της τεχνολογικής 
και πνευματικής  δραστηριότητας εκφράζεται στην αρμονική συνύπαρξη των δυο θεών, 
δηλαδή του Ηφαίστου και της Αθηνάς. 
Τα δώρα του Προμηθέα, λοιπόν, η έντεχνος σοφία και η φωτιά, έδωσαν στον άνθρωπο τη 
δυνατότητα όχι απλώς να επιβιώσει  και να προσαρμοστεί στο φυσικό περιβάλλον αλλά 
ταυτόχρονα  να διαφοροποιηθεί από τα άλλα όντα, θέτοντας τις βάσεις για το τεχνικό 
πολιτισμό, την πρόοδο, την εξέλιξη και τη δημιουργία ανώτερης μορφής ζωής. 
Συμπερασματικά η φωτιά και οι τεχνικές γνώσεις κατέστησαν τον άνθρωπο κυρίαρχο της 
φύσης παρά την αρχική αδυναμία του. 
 
3. Ο Πρωταγόρας ισχυρίζεται ότι το αντικείμενο της διδασκαλίας του είναι η «εὐβουλία», 
δηλαδή η σωστή σκέψη και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την ιδιωτική ζωή («τὰ 
οἰκεῖα») και για θέματα που αφορούν τη δημόσια ζωή. 
Με τα πρώτα ο μαθητής θα γίνει ικανότερος στη διευθέτηση και οργάνωση των υποθέσεων 
του οίκου του. Συγκεκριμένα, «οἶκος» στην αρχαία Ελλάδα δεν σήμαινε μόνο «σπίτι», όπως 
σήμερα, ούτε δήλωνε μόνο την «οικογένεια» (δηλαδή το σύνολο των μελών μιας ομάδας 
ανθρώπων που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς). Ο «οἶκος», όπως λέει χαρακτηριστικά ο 
Αριστοτέλης στα Πολιτικά του, ήταν η μικρότερη μονάδα, το μικρότερο συστατικό στοιχείο της 
κοινωνίας˙ φυσικά, ειδικά στις αρχαϊκές κοινωνίες, ο οίκος ήταν συνδεδεμένος και με την 
κατοχή γης (αυτό δεν ίσχυε πια αναγκαστικά σε κοινωνίες όπως η Αθήνα του 5ου αιώνα, με 
ανεπτυγμένη εμπορική και βιοτεχνική οικονομία). Το χαρακτηριστικό του οίκου πάντως, στο 
ιδεολογικό επίπεδο, ήταν ότι είχε μια συνέχεια μέσα στον χρόνο, είχε παρελθόν (τους 
προγόνους) και μέλλον (τους απογόνους). Γι’ αυτό και ήταν υποχρέωση κάθε ενήλικου άνδρα 
να σεβαστεί το παρελθόν του οίκου του και να εξασφαλίσει τη συνέχειά του στο μέλλον. Άρα, 
η κοινωνική στάση και το ήθος κάθε άνδρα είχε συνέπειες όχι μόνο ατομικές, αλλά και ως προς 
τη συντήρηση και διατήρηση του κύρους του οίκου του. Τα «οἰκεῖα» είναι, επομένως, όλες οι 
υποθέσεις που σχετίζονταν με την οικονομική και κοινωνική ευμάρεια ενός οίκου και 
αποτελούσαν ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του ενήλικου άνδρα. Άλλωστε, μόνο αν 
κάποιος μάθει να διευθετεί σωστά τις υποθέσεις του οίκου του, θα μπορέσει να διευθετήσει 
σωστά και τις πολιτικές υποθέσεις, πράγμα που προδίδει τη νοοτροπία των αρχαίων Ελλήνων 
να λειτουργούν περισσότερο ως μέλη ενός συνόλου παρά ως άτομα. 
Παρατηρούμε ότι ο Πρωταγόρας σε αυτό το σημείο προτάσσει το ρήμα «πράξει», που αφορά 
τις πολιτικές αποφάσεις και ενέργειες, ενώ τοποθετεί δεύτερο στη σειρά το ρήμα «μιλήσει», 
που αφορά τον πολιτικό λόγο που εκφράζεται στην Εκκλησία του Δήμου (πρωθύστερο 
σχήμα). Η πρόταξη αυτή σκόπιμα επιλέγεται από τον Πρωταγόρα, για να τονιστεί ότι η 
πολιτική δράση έχει μεγαλύτερη σημασία από τη θεωρία. Μια δεύτερη ερμηνεία της σειράς 
των ρημάτων «πράξει και μιλήσει» συνδέεται με τον εμπειρισμό του Πρωταγόρα, καθώς 
υποστηρίζει ότι η εμπειρία/το εμπειρικό δεδομένο κινεί τη νόηση. Από τα παραπάνω προκύπτει 
και η τεράστια σημασία που είχε για τον αρχαίο Έλληνα η σύζευξη λόγων και έργων. Η 



στάση αυτή εκδηλώνεται ήδη στα ομηρικά έπη. Συγκεκριμένα, στη ραψωδία Ι της Ιλιάδας, ο 
γέροντας Φοίνικας καλεί τον Αχιλλέα να γίνει «μύθων ῥητὴρ πρηκτήρ τε ἔργων», να είναι 
δηλαδή ικανός στα λόγια και στα έργα, καλός ομιλητής και γενναίος πολεμιστής. Έκτοτε, 
διαμορφώθηκε σταδιακά η άποψη ότι τα μεγάλα λόγια πρέπει να συνοδεύονται από ανάλογες 
πράξεις, για να έχουν αξία .Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι το αντικείμενο διδασκαλίας του 
Πρωταγόρα ανταποκρίνεται στην απαίτηση των Αθηναίων για σύζευξη λόγων και έργων. 
 
4. εχ-: εχεμύθεια 
 σχ-: σχήμα,  
οχ-: ανοχή,  
-ούχος: πολιούχος  
-ουχία: αλληλουχία  
-ωχ-:  ανακωχή 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
Α] Οι Θηβαίοι βέβαια μας έκαναν και πολλές άλλες αδικίες, όμως το τελευταίο το ξέρετε και 
εσείς οι ίδιοι, εξαιτίας του οποίου παθαίνουμε και αυτά εδώ τα κακά. Επειδή δηλαδή 
προσπαθούσαν να καταλάβουν την πόλη μας στην διάρκεια σπονδών και επιπλέον σε μέρα 
γιορτινή, σωστά τους τιμωρήσαμε σύμφωνα με το νόμο που ισχύει για όλους, ότι δηλαδή είναι 
θεμιτό να αποκρούει κάποιος τον επιτιθέμενο εχθρό, και τώρα δεν θα ήταν λογικό να 
ζημιωθούμε εξαιτίας τους. Γιατί αν ερμηνεύσετε το δίκαιο με βάση το άμεσο συμφέρον σας και 
την έχθρα εκείνων, θα φανείτε ότι δεν είναι αντικειμενικοί κριτές του ορθού, αλλά ότι 
φροντίζετε περισσότερο για το συμφέρον (σας). 
 
Β] Οι Πλαταιείς κατηγορούν τους Θηβαίους που επέλεξαν να τους επιτεθούν σε ημέρα 
γιορτινή και στη διάρκεια σπονδών και δεν σεβάστηκαν το καθιερωμένο εθιμικό δίκαιο. 
Θεωρούν ότι ορθά έπραξαν που τους τιμώρησαν γι’ αυτή τους την ασεβή συμπεριφορά. 
Σύμφωνα μ’ αυτά λοιπόν πρέπει και οι Σπαρτιάτες να κρίνουν το ορθό και να μην 
επηρεάζονται από τις συμφεροντολογικές τους βλέψεις. 
 
Γ] πόλεις, σπονδῶν, πολεμίῳ, νόμοις, κριτοῦ, ἀδικεῖ, πάθῃς, κατάλαβε, ἀμυνοίμεθα, βέβλαψαι. 
 
Δ] 1. πολλὰ= σύστοιχο αντικείμενο έμμεσο στο ἠδίκησαν 
ἡμᾶς= άμεσο αντικείμενο στο ἠδίκησαν 
τὴν ἡμετέραν= ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο πόλιν 
εἰκότως= επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου στο ἄν βλαπτοίμεθα 
δι’ αὐτοὺς= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ἄν βλαπτοίμεθα 
κριταὶ= κατηγορούμενο στο ὑμεῖς που εννοείται 
ὄντες= κατηγορηματική μετοχή που αναφέρεται στο ὑμεῖς. 
 
2. Υπ: εἰ λήψεσθε (εἰ+ορ. μέλλοντα) 
Απ: φανεῖσθε (ορ. μέλλοντα) 
Πρόκειται για το πραγματικό με σημασία προσδοκώμενου 
 
Υπόθεση: ἐάν λάβητε (ἐάν+υποτακτική) 
Απόδοση: φανεῖσθε (ορ. μέλλοντα) 
Προσδοκώμενο  
 


