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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α1α
1- Λ
2- Σ
3- Σ
4- Λ
5-Σ
β. 1. Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢνὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς
δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα
2.
ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν
3.
Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι
4.
ἐκ τούτου εὐπορίᾳ μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται
5.
Τῷδὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει
εἰσελθεῖν
ΘΕΜΑ Β1
Ενώ, λοιπόν, ο Επιμηθέας είχε δώσει με φροντίδα και σοφία όλα τα απαραίτητα
εφόδια στα ζώα, στο τέλος της μοιρασιάς διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε
αδιέξοδο («ἠπόρει ὅ,τι χρήσαιτο»), γιατί τα εφόδια εξαντλήθηκαν και ο άνθρωπος
έμεινε «ἀκόσμητος».Η συμβολική/μυθική αυτή αποτίμηση του τρόπου, με τον οποίο
ο Επιμηθέας μοίρασε τις φυσικές ιδιότητες στους ζωικούς οργανισμούς, αποκαλύπτει
σταδιακά την πρωταγόρεια σκέψη. Η επιμηθεϊκή φάση, που αντιστοιχεί στον φυσικό
χρόνο του βιολογικού σχηματισμού των ζωικών ειδών, κλείνει με το ανθρώπινο είδος
το οποίο εμφανίζεταιτελευταίο στη σειρά των ζωικών οργανισμών. Ως τελευταίο
μένει «ἀκόσμητον», που σημαίνει ότι έχει τα λιγότερα φυσικά εφόδια για να
επιβιώσει ως είδος στη φύση. Συνεπώς, η 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). Ο άνθρωπος αναγκάζεται να
αναζητήσει τον πόρο, τη λύση του προβλήματος και την υπέρβαση της δυσκολίας.
Αξιοσημείωτη η τριπλή επανάληψη της απορίας στο κείμενο: ἠπόρει, ἀποροῦντι,
ἀπορίᾳ.Από την άποψη αυτή ο Πρωταγόρας προβάλλει από την αρχή τη φυσική
ένδεια του ανθρώπου, γιατί, από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν διαθέτει φυσικά
εφόδια αυτοσυντήρησης του είδους του, η ύπαρξή του εξαρτάται από τον ίδιο και όχι
από τη φύση. Επίσης, έτσι θα οδηγηθεί λογικά στο διδακτό της αρετής και στη
δικαίωση του ρόλου του ως δάσκαλου της ευβουλίας.
Ο Επιμηθέας είναι αυτός που, όπως δηλώνει και το όνομά του (σύνθετο από τις
λέξεις ἐπὶ + μῆδος), σκέφτεται μετά την εκτέλεση μιας ενέργειας και βρίσκεται
αντιμέτωπος με τις συνέπειές της. Είναι «ἁμαρτίνοος» ή «ὀψίνοος». Θα μπορούσαμε,
λοιπόν, να τον χαρακτηρίσουμε αστόχαστο, απερίσκεπτο, επιπόλαιο, παρορμητικό.
Στον μύθο του Πρωταγόρα παρουσιάζεται λόγω απρονοησίας να εξαντλεί όλα τα
εφόδια στα ζώα και να αφήνει τον άνθρωπο εντελώς αβοήθητο και ανυπεράσπιστο.
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ΘΕΜΑ Β2
Η «ἔντεχνος σοφία»: 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. 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. 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).
Κατανοούμε, λοιπόν, τον όρο ως τεχνογνωσία, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο να
προβεί σε επινοήσεις και εφαρμογές σωτήριες για τη ζωή του και προωθητικές για
την εν γένει παρουσία του στον κόσμο.
Ειδικότερα, η τεχνογνωσία συνδέεται με τις τεχνικές δεξιότητες και
την κατασκευαστική ικανότητα του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι
σε θέση να συλλάβει και να οργανώσει τη διαδικασία τηςεργασίας, η οποία
συμπυκνώνει με τον καλύτερο τρόπο το άλμα του πρώην, απλώς «ζωικού
οργανισμού» σε ήδη άνθρωπο που αποδεσμεύεται σταδιακά από τις αλυσίδες της
βιολογικής νομοτέλειας και προ-νοεί για τις επόμενες στιγμές της ζωής του.
Συνδεδεμένη με τη διαδικασία της εργασίας είναι η διαδικασία κατασκευής και
επινόησης, καλλιέργειας και αγωγής. Με την κατασκευαστική και επινοητική
ικανότητα ο άνθρωπος δίνει υπόσταση στους σχεδιασμούς του και τα ευρήματα του
νου του, κατασκευάζοντας σπίτια, σκεύη, εργαλεία, όπλα, αλλά και προβαίνει σε
επινοήσεις συμβολικών συστημάτων όπως η γλώσσα, η γραφή, η αρίθμηση, που
διευρύνουν τα όρια της ελευθερίας του σε σχέση με τη βιολογική αιτιότητα. Με την
καλλιέργεια (γης, γραμμάτων, τεχνών και καλών τεχνών) και την αγωγή διαμορφώνει
σκόπιμα τις προϋποθέσεις για παραγωγή έργων και μέσων και για νέες δημιουργίες
μέσα από την αξιοποίηση εργαλείων και γνώσεων τεχνικής.
Όμως, η συνολική διαδικασία γίνεται συγχρόνως και τρόπος αγωγής της φύσης του,
τρόπος εξέλιξης και διαμορφώσης του, καθώς περιέρχεται στη θέση να ελέγξει τα
πάθη του, να τιθασεύσει το ένστικτο και να οργανώσει τις άμυνες του εαυτού του
στον αγώνα επιβίωσης.
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. Η παρουσίασή τους ως
δώρων των θεών και όχι ως ανακαλύψεων του ανθρώπου μπορεί να θεωρηθεί και ως
ένδειξη σεβασμού προς αυτούς και προσπάθεια αποφυγής ύβρης εκ μέρους των
ανθρώπων.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
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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.«Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν»
Οι φύλακες του Δία ήταν η Βία και το Κράτος, που αναφέρονται τόσο
στη Θεογονία του Ησιόδου όσο και στονΠρομηθέα 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.

ΘΕΜΑ Β3
Α- Σ
Β- Σ
Γ- Λ
Δ- Σ
Ε- Λ
ΘΕΜΑ Β4
ειμαρμένη- μερίδιο
εξιέναι- εισιτήριο
έσχε- σχήμα
κλέπτει- κλεψύδρα
λαθών- λήθη
ΘΕΜΑ Β5
Από την παράθεση της σχετικής ενότητας και τη μελέτη του παράλληλου κειμένου
οδηγούμαστε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με την ηθογράφηση και τον ευρύτερο
ευεργετικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Προμηθέας για το ανθρώπινο γένος.
Ο Προμηθέας και ο Επιμηθέας ήταν Τιτάνες, γιοι του Ιαπετού και της Ωκεανίδας
Κλυμένης. Ειδικότερα, ο Προμηθέας είναι αυτός που, όπως δηλώνει και το όνομά
του (σύνθετο από τις λέξεις πρὸ + μῆτις = σκέψη), σκέφτεται πριν κάνει κάτι,
σταθμίζει τις συνέπειες και έπειτα προβαίνει σε πράξεις. Αποκαλείται σοφώτατος των
Τιτάνων, «αἰολόμητις», βοηθός του Δία. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να τον
χαρακτηρίσουμε προνοητικό, διορατικό, σώφρονα, συνετό, προσεκτικό (βλ.και
πρώτος απ’ τα όνειρα ξεχώρισα όσα μέλλονται [485] να βγουν αληθινά ). Στον
μύθο του Πρωταγόρα παρουσιάζεται ως ευεργέτης του ανθρώπου, καθώς με τα δώρα
που έκλεψε από τους θεούς (τη φωτιά και την έντεχνη σοφία) βοήθησε τον άνθρωπο
να κυριαρχήσει πάνω στη φύση και να αναπτύξει πολιτισμό (Βλ. Με δυο λόγια μάθε
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τα πάντα: όλες οι τέχνες [505] οι ανθρώπινες είναι δωρεές του Προμηθέα).
Το επίτευγμα για να έχει αξία και διάρκεια προϋποθέτει αυταπάρνηση και
ανιδιοτέλεια και αυτό το υπαινίσσεται η φράση του Πρωταγόρα στην οποία φαίνεται
ότι ο θεός που λυπήθηκε τους ανθρώπους και έκλεψε τη φωτιά, τιμωρήθηκε για την
πράξη του.
Ο Προμηθέας τιμωρήθηκε σκληρά για την πράξη κλοπής που έκανε από αγάπη προς
το ανθρώπινο γένος. Στο κείμενο αναφέρεται πολύ λιτά ότι ο Προμηθέας δικάστηκε
για κλοπή εξαιτίας της απρονοησίας του αδερφού του, του Επιμηθέα.(Βλ.Να το έργο
μου. Κι ό,τι πολύτιμο έχει η γη [500] κρυμμένο απ’ τους ανθρώπους μες στα
σπλάχνα της, το μπρούντζο και το σίδερο, το ασήμι, το χρυσάφι, ποιος άλλος
θα ’λεγε πως τους το έδειξε πριν από μένα; Κανείς, το ξέρω, εκτός αν φλυαρεί κι
ανοηταίνει). Ο Πρωταγόρας συνδέει την αφήγησή του με τη γνωστή μυθική
αφήγηση για την τιμωρία του Προμηθέα, την οποία παραλείπει ως γνωστή «ᾗπερ
λέγεται».
ΘΕΜΑ Γ1
Eγώ μπορεί να είμαι απλός άνθρωπος, ξέρω όμως ότι καταρχάς καλύτερα να μάθει
κανείς το σωστό με βάση την ίδια τη φύση του, και κατά δεύτερο λόγο να διδαχθεί από
όσους γνωρίζουν αληθινά κάτι σωστό και όχι από όσους κατέχουν την τέχνη της
εξαπάτησης. Ίσως τα λόγια μου δεν μοιάζουν με των σοφιστών· δεν είναι αυτός ο σκοπός
μου·
Γ2.
Σαφώς ο Ξενοφών λειτουργεί επικριτικά έναντι της των σοφιστών. Προβαίνει σε
δεικτικούς χαρακτηρισμούς μιλώντας υποτιμητικά για την τέχνη τους που δεν
εξομοιώνεται κατά αυτόν με τη φιλοσοφία. Είναι καιροσκόποι και προσπαθούν -κατά τα
λεγόμενά του- με την τέχνη του λόγου να εξαπατήσουν το λαό. Λεξιθήρες, βερμπαλιστές
με λόγους κενού περιεχομένου που δεν προσδίδουν στον δέκτη τους μια ανώτερη
παιδεία αλλά μια επιφανειακή υιοθέτηση ενός άσκοπου εντυπωσιασμού. Η Αθήνα
εξάλλου έχει ταλαιπωρηθεί ήδη πολλά χρόνια από την σρεβλή σοφία των δημοκόπωνδημαγωγών και βρίσκει ο συγγραφές την ευκαιρία να ασκήσει για άλλη μια φορά την
κοινωνική του κριτική έναντι αυτού του φαινομένου.

Γ3α.
ἄνδρα: ἄνδρας
ὅντιν’(α): οὕστινας
γράμματα: γράμμα
ὧν: οὗ
Γ3β.
ἑωράκαμεν: ἴδωμεν
ἐποίησαν: ποιήσωσι(ν)
παρέχονται: παράσχωσι(ν)
Γ4α.
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Απλή σκέψη
ἐάν ἒχωσιν,...παιδεύσει
Γ4β. Έχουμε παθητική σύνταξη και αττική σύνταξη: γέγραπται: ρήμα πολλά:
υποκείμενο (αττική σύνταξη)
αὐτοῖς: δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου ή του ποιητικού αιτίου
Μετατροπή:
Αὐτοὶ γεγράφασι πολλά.
Επιμέλεια: Ζανδές Δημήτριος
Καρατζέτζου Τέλια
Λαζαρίδου Άννα
Χαρτοματσίδου Μαρία

