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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

1ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Α1. 

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. Σις 

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. Και ο Προμηθέας δεν είχε πια τα χρονικά περιθώρια 

να μπει στην ακρόπολη, την κατοικία του Δία –εκτός αυτού και οι φρουροί 

του Δία ήταν φοβεροί– μπαίνει όμως κρυφά στο κοινό εργαστήρι της 

Αθηνάς και του Ηφαίστου, μέσα στο οποίο οι δυο τους ασκούσαν με 

αγάπη τις τέχνες τους, και αφού έκλεψε και την τέχνη της φωτιάς του 

Ηφαίστου και την άλλη της Αθηνάς, τις δίνει στον άνθρωπο. 

 

 

Β1.  

«οὐ πάνυ τι σοφός»: Παρατηρούμε το σχήμα λιτότητας. 

Με το σχήμα αυτό ο Επιμηθέας χαρακτηρίζεται «όχι πολύ σοφός = 

καθόλου σοφός», γιατί πετυχαίνει από τη μια στο έργο της κατανομής 

εφοδίων στα ζώα, από την άλλη, όμως, λόγω απρονοησίας εξαντλεί όλα 

τα εφόδια στα ζώα και αφήνει τον άνθρωπο εντελώς αβοήθητο και 

ανυπεράσπιστο. 

Η χρήση του σχήματος λιτότητας για να δηλωθεί η  απρονοησία του 

Επιμηθέα δικαιολογείται στο πλαίσιο του μύθου. Ο Επιμηθέας, όπως 

δηλώνει και το όνομά του (σύνθετο από τις λέξεις ἐπὶ + μῆτις), ήταν σε 

θέση να επινοήσει, όχι όμως και να προνοήσει. Η επινόηση ως πράξη του 

νου επέτρεψε στον Επιμηθέα να μοιράσει εφόδια και να εξισορροπήσει 

αντιθέσεις ανάμεσα στα ζωικά είδη. Επρόκειτο όμως για μονομερή πράξη 

του νου από την οποία έλειπε η κατανόηση, αναγκαία για να προκύψει η 

δυνατότητα της πρόνοιας, της προβλεπτικότητας. Ο Επιμηθέας στον μύθο 

εκφράζει τη φάση της βιολογικής συγκρότησης των όντων, ενώ ο 

Προμηθέας τη φάση κατά την οποία ο άνθρωπος διαφοροποιείται ως 

είδος από τα άλλα είδη ζωικών οργανισμών έχοντας την ιδιότητα του 

έλλογου όντος. Σο δεύτερο στάδιο είναι ανώτερο από το πρώτο και αρχίζει 

να διαγράφεται η αισιόδοξη αντίληψη του Πρωταγόρα για την 

προοδευτική εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. υνεπώς ο χαρακτηρισμός 

«οὐ πάνυ τι σοφὸς» κρίνεται ορθός και δικαιολογημένος από τον ρόλο 

του Επιμηθέα στον μύθο. 
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Β2.  

τον μύθο ο Πρωταγόρας αναφέρεται αορίστως στα «δώρα» που 

μοιράζει ο Επιμηθέας στα ζώα. Σα «δώρα» αυτά, όπως δηλώνονται στη 

συνέχεια κατά τη μοιρασιά τους, είναι φυσικές ιδιότητες (φυσικό μέγεθος, 

ταχύτητα, αντιμετώπιση καιρικών μεταβολών, τροφή, αναπαραγωγή 

κτλ.), με τις οποίες γινόταν δυνατή η επιβίωσή τους. Έτσι τα επιμηθεϊκά 

«δώρα» συνιστούν τα μέσα του βιολογικού σχηματισμού των ζωικών 

ειδών. Αντίθετα στο «ἀκόσμητον» ανθρώπινο είδος ο Προμηθέας 

προσφέρει «τὴν περὶ τὸν βίον σοφίαν», δηλαδή την «ἔντεχνον σοφίαν» 

και την «ἔμπυρον τέχνην», αφού τις έκλεψε από το εργαστήρι της 

Αθηνάς και του Ηφαίστου, ενώ του ήταν αδύνατο να κλέψει την 

«πολιτικήν τέχνην», ανώτερη από τις άλλες δύο, την οποία φύλαγε ο ίδιος 

ο Δίας. Επιτρέπει, λοιπόν, ο μύθος να θεωρήσουμε ότι η αναφορά των 

«δώρων» γίνεται με ανιούσα αξιολογική κλίμακα.  

Ειδικότερα η διαφορά αυτή στην παρουσίαση των «δώρων» δείχνει 

ότι: 

1) Ο άνθρωπος κατέκτησε σταδιακά και με δυσκολία τους τρόπους 

και τα μέσα ύπαρξής του. Η δυναμική της ιστορίας είναι φανερή: πιο 

πάνω από την τεχνική είναι η πολιτική, αλλά όχι ακόμη για τον άνθρωπο. 

Προηγείται η επίλυση ζωτικών αιτημάτων των υλικών συνθηκών 

ύπαρξης του ανθρώπου, η οποία στη συνέχεια του επιτρέπει να σκεφτεί 

για τα επιτεύγματά του, την κυριαρχία του στη φύση και την προαγωγή 

των συνθηκών της ζωής του. Κάθε στάδιο προετοιμάζεται από το 

προηγούμενο και προετοιμάζει το επόμενο σε μια δυναμική πορεία, όπου 

η κάθε κατάκτηση γίνεται βάση για την επόμενη με πολύ κόπο και με 

μεγάλο τίμημα κάποιες φορές, οπωσδήποτε καθόλου ανώδυνα. Κάθε 

επίτευγμα απαιτεί ανυπολόγιστες θυσίες σε μια πορεία συνεχούς 

αναζήτησης του καλύτερου. 

2) Αντιπροσωπεύουν ένα ανώτερο στάδιο πολιτισμού, καθώς 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 μεταγενέστερο στάδιο της 

ιστορίας του ανθρώπου και αφού είχαν διαμορφωθεί οι κατάλληλες 

συνθήκες.  

3) Η σημασία τους για τον άνθρωπο είναι μεγάλη. Ειδικότερα η 

κατάκτηση τεχνικής συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, 

την οργάνωση της εργασίας ως κατασκευαστικής διαδικασίας, για 

παράδειγνα σπιτιών, όπλων, εργαλείων, με την επινόηση συμβολικών 

συστημάτων επικοινωνίας και αντιμετώπισης καθημερινών αναγκών 

(γλώσσας, γραφής, αρίθμησης, με την καλλιέργεια της γης, και με την 
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αγωγή, καθώς όλα αυτά σχετίζονται με τη φύση του ανθρώπου, την 

επηρεάζουν και οδηγούν τον άνθρωπο σταδιακά σε έλεγχο των παθών 

και οργάνωση της άμυνάς του προς τους άλλους. 

Η μυθική μορφή με την οποία ο Πρωταγόρας ντύνει την άποψή του 

για τη γένεση του πολιτισμού δεν μας επιτρέπει να πάρουμε κάθε λέξη 

του τοις μετρητοίς. Πρόκειται βέβαια για συμβολισμούς και η όποια 

ερμηνευτική προσέγγιση οφείλει να εκλαμβάνει πρώτιστα την επέμβαση 

του Προμηθέα ως φάση της εξέλιξης, στην οποία δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για την επιβίωση του ανθρώπου και την προσαρμογή του 

στο φυσικό περιβάλλον, πραγματοποιείται η γένεση των τεχνών και 

σχηματίζονται οι πρώτες κοινωνίες. Δεν πρόκειται δηλαδή για γνώσεις 

χορηγημένες εκ των προτέρων ως ολοκληρωμένο σύνολο, a priori. την 

προηγούμενη φάση του Επιμηθέα συντελείται ο βιολογικός σχηματισμός 

του ανθρώπου και στη φάση του Προμηθέα εκδηλώνεται ο πνευματικός 

σχηματισμός του, ο οποίος τον ορίζει άλλωστε ως είδος. Η ερμηνεία αυτή 

συμφωνεί με την άποψη των σοφιστών και του Πρωταγόρα ότι όλα είναι 

προϊόντα της πείρας που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου, 

δηλαδή πρόκειται για επώδυνες, δύσκολες και κοπιαστικές κατακτήσεις 

του ανθρώπου μέσα στον χρόνο. Σην ιδέα ότι η γνώση κατακτιέται και δεν 

δωρίζεται, ότι αποτελεί καρπό μακράς αναζήτησης και όχι προϋπάρχουσα 

γνωστική συνθήκη τη διατυπώνει και ο οφοκλής στο έργο του Οἰδίπους 

τύραννος, όπου, mutatis mutandis, για να φτάσει στην αυτογνωσία, ο 

Οιδίποδας πέρασε, όχι αλώβητος,  από τις συμπληγάδες της αναζήτησης. 

 

Β3. 

τον μύθο του Πρωταγόρα ο Προμηθέας με την πράξη κλοπής 

προσφέρει στους ανθρώπους «τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρὶ» και έτσι οι 

άνθρωποι αποκτούν την «περὶ τὸν βίον σοφίαν». Κατανοούμε, λοιπόν, 

τον όρο ως τεχνογνωσία και κατάκτηση τεχνικής, που συνδέεται με την 

ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και την οργάνωση της εργασίας ως 

κατασκευαστικής διαδικασίας. το προμηθεϊκό στάδιο η ανάπτυξη των 

τεχνικών δεξιοτήτων συμβαίνει σε κατάσταση ακοινωνησίας του 

ανθρώπου και αποτελεί τον τρόπο για να επιβιώσει ως είδος στη φύση. 

Με τη συγκρότηση των κοινωνιών οι τεχνικές δεξιότητες και η 

οργάνωση της εργασίας εκδηλώνονται στον κοινωνικό καταμερισμό της 

εργασίας, που αποτελεί τη βάση της οικονομικής αυτάρκειάς τους. Έτσι, 

στην αθηναϊκή πόλη–κράτος παρατηρούμε τον κοινωνικό καταμερισμό 

της εργασίας στην αναφορά του ωκράτη στον οικοδόμο, στον ναυπηγό 

και σε άλλα αντίστοιχα έργα, που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές 

γνώσεις και δεξιότητες. Με την κατασκευαστική και επινοητική 

ικανότητά του ο άνθρωπος δίνει υπόσταση στους σχεδιασμούς του και 

στις επινοήσεις του, κατασκευάζοντας σπίτια, σκεύη, εργαλεία, όπλα, ενώ 

παράλληλα μορφοποιεί συλλογικά συστήματα όπως η γλώσσα, η γραφή, 

η αρίθμηση, που διευρύνουν τα όρια της ελευθερίας του σε σχέση με τη 
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βιολογική αιτιότητα. υνεπώς, ο υλικός πολιτισμός της πόλης και οι 

αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές, που αποτελούν τις απαραίτητες 

συνθήκες για υψηλό βιοτικό επίπεδο, είναι η εξέλιξη των προμηθεϊκών 

δώρων, τα οποία από μέσα ατομικής φυσικής επιβίωσης του ανθρώπου 

μεταβλήθηκαν σε μέσα εξασφάλισης υψηλού βιοτικού επιπέδου για το 

κοινωνικό σύνολο και αυτάρκειας για την πόλη. Η σημασία τους για τη 

δημόσια ζωή είναι καθοριστική και αυτό φαίνεται και από τον σκαιό 

τρόπο με τον οποίο η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει τον ανειδίκευτο, που 

θέλει να έχει λόγο σε αυτά. 

 

Β4.  

Γιατί μηνύθηκε ο ωκράτης; Προφανώς όχι γιατί οι κατήγοροι 

πίστευαν πραγματικά πως ο ωκράτης δεν πίστευε στους θεούς, ούτε 

γιατί τους ενοχλούσε όντως το περίφημο δαιμόνιο, η θεότητα που, όπως 

έλεγε ο ωκράτης, κατοικούσε μέσα του και τον συμβούλευε. Η αρχαία 

ελληνική θρησκεία δεν είχε ούτε ιερό βιβλίο ούτε δόγμα (άρα ούτε και 

αιρέσεις), ούτε ιερατείο με ειδική αποστολή τη μεσολάβηση μεταξύ θεών 

και ανθρώπων. Ιερείς και ιέρειες εκλέγονταν κατά κανόνα για 

συγκεκριμένη περίοδο κάποιοι πολίτες, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 

εκλέγονταν και στα άλλα αξιώματα της πόλεως (με εξαίρεση λίγες 

συγκεκριμένες λατρείες, όπως τα Ελευσίνια μυστήρια, όπου παραδοσιακά 

ασκούσαν ιερατικά καθήκοντα συγκεκριμένες οικογένειες). Ήταν 

συνεπώς σχεδόν αδύνατον να κατηγορηθεί κάποιος για αθεΐα, εφόσον 

μάλιστα συμμετείχε στις μεγάλες κοινές θρησκευτικές τελετές και δεν τις 

αμφισβητούσε. Η συνηθισμένη κατηγορία που επέρριπταν σε κάποιους 

διανοούμενους ήταν η ασέβεια, δηλαδή ακριβώς ή μη συμμετοχή ή, 

χειρότερα, η υπονόμευση της αξίας των τελετών αυτών. Δίκες για τέτοιες 

κατηγορίες είχαν υποστεί, μάλλον, ο Αναξαγόρας και ο Πρωταγόρας, 

αλλά και ο Αισχύλος, ο τραγικός ποιητής. Όπως και σε αυτές τις 

περιπτώσεις, έτσι και στην περίπτωση του ωκράτη η θρησκεία 

αποτέλεσε το πρόσχημα, πίσω από το οποίο κρύβονταν οι πολιτικοί λόγοι 

της δίωξης. 

 

Β5.  

λήθαργος: ἔλαθεν, λαθὼν 

ὁδός: ἔρχεται, παρῆν, ἐξιέναι, εἰσελθεῖν, εἰσέρχεται, μετῆλθεν 

κατάσκοπος: ἐπισκεψόμενος 

ιδέα: ὁρᾷ 

πολιοῦχος: ἔχοντα, σχόμενος, ἔσχεν, πολιτικὴν, εἶχεν, ἀκρόπολιν 

ετυμολογία: ὤν, ἄλογα, ἦν, ἦσαν, λέγεται 

ενδεής: ἔδει 

αγενής: γενέσθαι, γίγνεται 

άτεχνος: ἐφιλοτεχνείτην, τέχνην 

ανέκδοτος: δίδωσιν. 
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Γ1.  

ας παρακαλώ, άνδρες Αθηναίοι, να με συγχωρέσετε, αν, επειδή 

αναγκάζομαι να μιλώ για πράξεις από τη φύση τους όχι καλές, αλλά που 

ωστόσο έχουν διαπραχθεί απ’ αυτόν, φτάσω στο σημείο να πω καμιά λέξη, 

παρόμοια με τα έργα του Σιμάρχου. Διότι δεν θα με κατακρίνετε δίκαια, επειδή, 

θέλοντας να σας διαφωτίσω, μίλησα με αρκετή σαφήνεια, αλλά πολύ 

περισσότερο (θα κατακρίνετε δίκαια) αυτόν που τυχαίνει να έχει ζήσει με τέτοια 

αισχρότητα, ώστε, όποιος αναφερθεί διεξοδικά στις πράξεις του, να του είναι 

αδύνατο να εκφραστεί όπως ο ίδιος θέλει, αν δεν χρησιμοποιήσει στον λόγο του 

και κάποια από τις παρόμοιες λέξεις. Θα φροντίσω, λοιπόν, με ευλάβεια να το 

αποφύγω, όσο καλύτερα μπορέσω. 

 

Γ2.  

ἐξαχθῶ: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου: 

ἐξαχθέντων ή ἐξαχθήτωσαν 

βεβιωκώς: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα: βιοῖ 

διεξιόντα: τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους: διεξιοῦσι 

φθέγξηται: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου: ἔφθεγξαι 

δύνωμαι: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου: δύναιο 

ἄνδρες: την κλητική του ενικού: (ὦ) ἄνερ 

ὅ: τη δοτική του ενικού στο θηλυκό γένος: ᾗ 

ἐμοί: την ίδια πτώση στο γ΄ πρόσωπο: οἷ ή οἱ 

καλῶν: την αιτιατική πληθυντικού του συγκριτικού βαθμού στο ουδέτερο γένος: 

καλλίονα ή καλλίω 

μᾶλλον: τον θετικό βαθμό: μάλα. 

 

Γ3.α.  

μὴ καλῶν: ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στον όρο «ἐπιτηδευμάτων» 

τούτῳ (πριν από τη μετοχή πεπραγμένων): δοτική προσωπική του ενεργούντος 

προσώπου ή του ποιητικού αιτίου στη μετοχή «πεπραγμένων» 

ῥῆμα: σύστοιχο αντικείμενο στο απαρέμφατο «εἰπεῖν» 

τοῖς ἔργοις: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, δοτική αντικειμενική στο 

επίθετο «ὅμοιον» 

μᾶλλον: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ρήμα «ἂν ἐπιτιμήσαιτε» 

ῥημάτων: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο «τι». 

 

Γ3.β. 

ἀναγκαζόμενος: είναι αιτιολογική μετοχή αντικειμενικής αιτιολογίας, 

συνημμένη στο υποκείμενο «ἐγὼ» και λειτουργεί ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα «ἐξαχθῶ» της ίδιας πρότασης. 

πεπραγμένων: είναι επιθετική μετοχή, συνημμένη στον όρο «ἐπιτηδευμάτων» 

και λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός στον ίδιο όρο. 

βεβιωκώς: είναι κατηγορηματική μετοχή, συνημμένη – αναφερόμενη στο 

υποκείμενο «οὗτος» και λειτουργεί, μέσω του ρήματος «τυγχάνει» της ίδιας 

πρότασης, ως κατηγορούμενο του υποκειμένου. 

τὸν δεξιόντα: είναι έναρθρη επιθετική μετοχή και λειτουργεί ως υποκείμενο στο 

απαρέμφατο «εἰπεῖν»· βρίσκεται σε πτώση αιτιατική λόγω ετεροπροσωπίας. 


