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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχαία Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

19-5-2018 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας (321D- E, 322Α- B) 

3η ενότητα:«ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς… κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.»  

4η ενότητα:«Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας…. σκεδαννύμενοι 

διεφθείροντο» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α.  Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: «Τῷ δὲ 

Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν… κλοπῆς δίκη μετῆλθεν» και «ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ 

τῶν θηρίων… πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο». 

Β1.  Α) Πώς ενεργεί ο Προμηθέας στην προσπάθειά του να αντισταθμίσει την 

έλλειψη βιολογικού εξοπλισμού του ανθρώπου; Β) Να αναλύσετε τις έννοιες 

«ἔντεχνος σοφία» και «ἔμπυρος τέχνη». 

Β2.  Ο Πρωταγόρας αναφερόμενος στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου 

προτάσσει την ανάπτυξη της θρησκείας. Να σχολιάσετε αυτή την επιλογή του 

σοφιστή, λαμβάνοντας υπόψη την άποψή του για την ύπαρξη θεών (αγνωστικισμός). 

Β3.  Πώς χρησιμοποίησε ο Σωκράτης την ειρωνεία και σε τι διαφέρει η 

αμφισβήτηση του Σωκράτη από αυτή των σοφιστών;  

Β4.  Να βρείτε μία λέξη του αρχαίου κειμένου με την οποία έχει ετυμολογική 

συγγένεια καθεμία από τις ακόλουθες λέξεις της νέας ελληνικής: δωροδοκία, εξοχή, 

οικονομία, αλήθεια, ανείπωτος, αγαλλίαση, διάδημα, σποραδικά, περιουσία, δέηση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:  

Α.  « 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. 

Και με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται βέβαια για τον άνθρωπο αφθονία μέσων για 

τη ζωή του, ο Προμηθέας όμως εξαιτίας του Επιμηθέα αργότερα, όπως λέγεται, 

διώχτηκε δικαστικά για κλοπή (ή: καταδικάστηκε για κλοπή).» 

«κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από κάθε άποψη πιο 

αδύναμοι από αυτά και οι τεχνικές γνώσεις ήταν βέβαια βοηθός τους καλός για την 

ανεύρεση της τροφής, ανεπαρκής όμως για τον πόλεμο με τα θηρία – γιατί δεν 

κατείχαν ακόμη την πολιτική τέχνη, μέρος της οποίας είναι η πολεμική τέχνη – 

επιδίωκαν λοιπόν να συγκεντρώνονται και να εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους 

χτίζοντας πόλεις˙ κάθε φορά λοιπόν που συγκεντρώνονταν, αδικούσαν ο ένας τον 

άλλον, επειδή δεν είχαν την πολιτική τέχνη, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται και 

να απειλούνται με αφανισμό.» Ορ
όσ
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Β1.  Α) 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 βοηθούσαν τον 

άνθρωπο στην επιβίωση και εξέλιξή του.  

Η μετάβαση του ανθρώπου από την κατάσταση των βιολογικών εξαρτήσεων 

στην αναζήτηση της αυτονομίας του συμβολίζεται με τον Προμηθέα και τη 

φιλάνθρωπη κλοπή των «δώρων» του για τον άνθρωπο από το εργαστήρι της 

Αθηνάς και του Ηφαίστου. Έτσι η κλοπή δεν κρίνεται ως παράβαση ηθικής φύσεως 

που δεν έπρεπε να γίνει, αλλά ως ευρηματική πράξη του Προμηθέα-ανθρώπου που 

υπαγορεύεται από την ίδια την αρχή της αναπλήρωσης στη φύση, η οποία 

κατηύθυνε και τη μοιρασιά του Επιμηθέα. Τα «δώρα» αναπληρώνουν τη φυσική 

αδυναμία του ανθρώπου στον κόσμο. Η κατ’ αναγκαιότητα, λοιπόν, παράβαση έχει 

πρακτικό αντίκρισμα στον άνθρωπο, καθώς η τεχνική και η γνώση της τέχνης της 

φωτιάς επιτρέπουν στον άνθρωπο να επινοεί τα προς το ζῆν και να εφαρμόζει 

πρακτικά τις επινοήσεις του. Ο άνθρωπος είναι σε θέση με τις δύο αυτές 

κατακτήσεις να μετασχηματίζει τους σχεδιασμούς και τις επινοήσεις του σε 

πρακτικό πρόγραμμα ζωής.  

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, πχ. γλώσσα, 

γραφή, αρίθμηση, με την καλλιέργεια, πχ. γης, και με την αγωγή, καθώς όλα αυτά 

δεν είναι εξωτερικά προς τη φύση του ανθρώπου, αλλά την επηρεάζουν και οδηγούν 

τον άνθρωπο σταδιακά σε έλεγχο των παθών και οργάνωση της άμυνάς του προς 

τους άλλους.  

Β) «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 που 

προωθούν 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 της εργασίας. 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..  Ορ
όσ
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«ἔμπυρος τέχνη»: Η φωτιά, η πρώτη μεγάλη πηγή ενέργειας που έμαθε να 

μεταχειρίζεται ο άνθρωπος, εύλογα τοποθετείται στη βάση όλων των έως τότε 

τεχνολογικών κατακτήσεων. Ως πηγή ενέργειας υπήρξε αναγκαία συνθήκη για να 

οδηγηθεί ο άνθρωπος στα υψηλά τεχνικά επιτεύγματα και να αντισταθμίσει με 

αυτά τη φυσική αδυναμία του. Η «ἔμπυρος τέχνη» εκφράζει την εφαρμοσμένη, την 

κατασκευαστική εκδήλωση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η «ἔμπυρος τέχνη» 

είναι η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών γνώσεων κυρίως με τη χρήση της φωτιάς, 

καθώς είναι γνωστό ότι πολλά υλικά, όπως τα μέταλλα, μπορούν να γίνουν 

αντικείμενο κατεργασίας με τη χρήση της φωτιάς. Ο Πρωταγόρας, λοιπόν, πρέπει να 

είχε στο μυαλό του αυτό που σήμερα ονομάζουμε τεχνολογία, τηρουμένων των 

αναλογιών. Εννοούμε, βέβαια, μια τεχνολογία προσαρμοσμένη στα μέσα και τις 

δυνατότητες της εποχής.  

Β2.  Ο Πρωταγόρας αρχίζει την παρουσίαση των κατακτήσεων του ανθρώπου 

από τη θρησκεία, παρά τον θρησκευτικό αγνωστικισμό του. Αυτό μπορεί να 

εξηγηθεί αρχικά με βάση την ανάγκη συνοχής του μύθου (θείας μετέσχε μοίρας, 

πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει 

βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν˙) και λογικής αλληλουχίας. Δηλαδή, 

εφόσον οι άνθρωποι πήραν μέρος σε κάτι που μέχρι τότε ανήκε μόνο στους θεούς, 

σύμφωνα με τον μύθο, αυτό τους οδήγησε στην πίστη ότι υπάρχουν θεοί και ότι οι 

άνθρωποι έχουν πνευματική συγγένεια με αυτούς. Αποτέλεσμα ήταν να 

αναπτύξουν θρησκεία και θρησκευτική τέχνη. 

Επιπλέον η πρόταξη θρησκευτικής συμπεριφοράς «ἐπεχείρει βωμούς τε 

ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν» και θρησκευτικού συναισθήματος «θεοὺς ἐνόμισεν» 

μπορεί να ερμηνευθεί και ως προβολή του υψηλότερου σημείου ανάπτυξης που 

παρουσίασε το ανθρώπινο είδος στο προμηθεϊκό στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι ο 

Πρωταγόρας αξιολόγησε τη θρησκεία ως πολύ σημαντική κατάκτηση του ανθρώπου 

ανάμεσα στις άλλες, γιατί δείχνει ότι ο άνθρωπος απέκτησε εξελικτικά τη 

δυνατότητα να τον απασχολεί η έννοια της δημιουργίας και να συνειδητοποιεί τη 

δική του θνητότητα απέναντι στην παντοδυναμία της φύσης. Από την άποψη της 

ιστορικής προσέγγισης η πίστη στους θεούς είναι εκδήλωση πνευματικής 

ωριμότητας του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος περνά από την απλή, ενστικτώδη 

ύπαρξη στην αναζήτηση των παραγόντων που δημιούργησαν τη φύση και 

πιθανότητα και των τρόπων να τους επηρεάζει για τη βελτίωση των όρων της ζωής 

του. Έτσι οι άνθρωποι αναπτύσσουν θρησκεία και θρησκευτική τέχνη: αρχίζουν να 

πιστεύουν στην ύπαρξη των θεών και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την 

οργάνωση και τέλεση των θρησκευτικών τελετών (κατασκευή βωμών και 

φιλοτέχνηση αγαλμάτων θεών). 

Αναμφισβήτητα εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένας αγνωστικιστής, 

κάποιος δηλαδή που αμφέβαλλε για την ύπαρξη των θεών, ο σοφιστής Πρωταγόρας, 

κάνει αναφορά σ’ αυτούς. Οι απόψεις που δικαιολογούν την αναφορά αυτή είναι οι 

εξής: 

α) ίσως πρόκειται για πλατωνική θεωρία που έντεχνα τοποθετείται στο 

στόμα του Πρωταγόρα, 

β) η λατρεία των θεών είναι αναμφισβήτητη πραγματικότητα, ένα 

ανθρωπολογικό δεδομένο που χρειάζεται εξήγηση. 

γ) η χρήση συμβόλων αποτελεί χαρακτηριστικό του μύθου και η αναφορά 

στους θεούς φαίνεται να είναι συμβολική: ο Δίας συμβολίζει τη νομοτέλεια που 

υπάρχει στη φύση, ενώ ο Προμηθέας, ο Επιμηθέας (που συναντήσαμε στην Ορ
όσ
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προηγούμενη ενότητα) και ο Ερμής αποτελούν τα όργανα αυτής της νομοτέλειας, 

που ρυθμίζουν τις σχέσεις των όντων και εξασφαλίζουν ισορροπία. 

Β3.  «Ο Σωκράτης δεν ήταν άθεος…από τον άνθρωπο» σχολικό βιβλίο σελ. 30 

Β4.  Δωροδοκία: δωρεῖται,  εξοχή: ἔσχεν, οικονομία: οἴκησιν, αλήθεια: λαθών, 

ανείπωτος: λέγεται, αγαλλίαση: ἀγάλματα, διάδημα ὑποδέσεις, σποραδικά: 

σποράδην, περιουσία: εἶναι, δέηση: ἐνδεής . 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀντιφῶντος, Τετραλογία Α΄ α, Κατηγορία φόνου ἀπαράσημος 10-11 

Ἐξελεγχόμενος δ᾽ ὑπό τε τῶν εἰκότων ὑπό τε τῶν παραγενομένων, οὐδενὶ τρόπῳ 

οὔτε δικαίως οὔτε συμφερόντως ἀπολύοιτ᾽ ἂν ὑφ᾽ ὑμῶν. οἵ τε γὰρ ἐπιβουλεύοντες 

ἀνεξέλεγκτοι ἂν εἶεν, εἰ μήθ’ ὑπὸ τῶν παραγενομένων μήθ’ ὑπὸ τῶν εἰκότων 

ἐξελέγχονται· ἀσύμφορόν θ᾽ ὑμῖν ἐστὶ τόνδε μιαρὸν καὶ ἄναγνον ὄντα εἴς τε τὰ 

τεμένη τῶν θεῶν εἰσιόντα μιαίνειν τὴν ἁγνείαν αὐτῶν, ἐπί τε τὰς αὐτὰς τραπέζας 

ἰόντα συγκαταπιμπλάναι τοὺς ἀναιτίους· ἐκ γὰρ τούτων αἵ τ᾽ ἀφορίαι γίγνονται 

δυστυχεῖς θ᾽ αἱ πράξεις καθίστανται. οἰκείαν οὖν χρὴ τὴν τιμωρίαν ἡγησαμένους, 

αὐτῷ τούτῳ τὰ τούτου ἀσεβήματα ἀναθέντας, ἰδίαν μὲν τὴν συμφοράν, καθαρὰν δὲ 

τὴν πόλιν καταστῆσαι. 

Γ1.  Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου. 

Γ2.  Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:  

οὐδενὶ: η αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους 

ἀσύμφορόν: η ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους 

τόνδε: η αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού γένους 

τεμένη: η δοτική του ενικού 

δυστυχεῖς: ο ίδιος τύπος στον συγκριτικό βαθμό 

παραγενομένων: το γ’ ενικό της προστακτικής παρακειμένου 

ἐξελέγχονται: το α’ πληθυντικό της υποτακτικής παθητικού αορίστου α΄ 

εἰσιόντα: το β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ 

καθίστανται: τον ίδιο τύπο στην ενεργητική φωνή 

ἀναθέντας: τη δοτική ενικού της μετοχής στο θηλυκό γένος 

Γ3.α.  Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: 

ἀνεξέλεγκτοι, ὑμῖν, τούτῳ, καταστῆσαι. 

Γ3.β.  Να αναγνωρίσετε και να αναλύσετε τις μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις: 

τῶν παραγενομένων, ἡγησαμένους, 

Γ3.γ.  Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο που υπάρχει στο κείμενο και να τον 

μετατρέψετε στο είδος της αόριστης επανάληψης στο παρόν-μέλλον. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Γ1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Αφού και από τις πιθανότητες και από τους μάρτυρες αποδεικνύεται ένοχος, 

με κανέναν τρόπο, ούτε δίκαια ούτε ωφέλιμα δεν θα μπορέσετε να τον αθωώσετε. 

Διότι και όσοι επιβουλεύονται τις ζωές των άλλων είναι δυνατό να απαλλαγούν από 

την κατηγορία της ενοχής, αν η ενοχή τους δεν αποδεικνύεται ούτε από τους 

μάρτυρες, ούτε από τις πιθανότητες· και σε σας είναι ασύμφορο αυτός εδώ ο μιαρός 

και μολυσμένος να μπαίνει στους ναούς των θεών και να βεβηλώνει την ιερότητά 

τους, να πηγαίνει στα ίδια τραπέζια με τους αθώους και να τους μαγαρίζει ολότελα 

με τη μιαρότητά του· γιατί απ’ αυτούς τους μιασμένους προέρχεται η αφορία και 

αποτυγχάνουν οι ενέργειες της πόλης. Πρέπει λοιπόν, αφού θεωρήσετε την τιμωρία 

προσωπική σας υπόθεση και επιρρίψετε σ’ αυτόν τον ίδιο την ευθύνη για τα Ορ
όσ
ημ
ο
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ασεβήματά του, να καταστήσετε αφενός τη συμφορά προσωπική του υπόθεση και 

αφετέρου την πόλη καθαρή από το μαγάρισμά του. 

Γ2.  οὐδέν, ἀσύμφοροι, τάσδε, τεμένει, δυστυχέστεραι, παραγεγενήσθω,  

ἐξελεγχθῶμεν, εἴσελθε, καθιστᾶσι, ἀναθείσῃ. 

Γ3.α. 

ἀνεξέλεγκτοι: κατηγορούμενο στο  υποκείμενο «οἵ ἐπιβουλεύοντες» μέσω του 

ἂν εἶεν. 

ὑμῖν: δοτική προσωπική στην απρόσωπη έκφραση «ἀσύμφορόν ἐστὶ» 

τούτῳ: έμμεσο αντικείμενο στη μετοχή «ἀναθέντας» 

καταστῆσαι: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα «χρή», 

ετεροπροσωπία. 

Γ3.β.  τῶν παραγενομένων: έναρθρη επιθετική μετοχή  

ανάλυση: τούτων, οἵ παρεγένοντο. 

ἡγησαμένους: επιρρηματική χρονική μετοχή συνημμένη στο εννοούμενο 

υποκείμενο (ὑμᾶς) του απαρεμφάτου καταστῆσαι. 

ανάλυση: ἐπεί ἡγήσασθε (ὑμεῖς) 

Γ3.γ.  Ο υποθετικός λόγος είναι ο εξής: υπόθεση: εἰ μήθ’ ὑπὸ τῶν παραγενομένων 

μήθ’ ὑπὸ τῶν εἰκότων ἐξελέγχονται· 

απόδοση: οἵ τε γὰρ ἐπιβουλεύοντες ἀνεξέλεγκτοι ἂν εἶεν. Δηλώνει το 

πραγματικό. 

Μετατροπή στην αόριστη επανάληψη στο παρόν-μέλλον: οἵ τε γὰρ 

ἐπιβουλεύοντες ἀνεξέλεγκτοι εἰσίν, ἐαν μήθ’ ὑπὸ τῶν παραγενομένων μήθ’ 

ὑπὸ τῶν εἰκότων ἐξελέγχωνται· 

 

Ορ
όσ
ημ
ο

https://www.lexigram.gr/lex/arch/%CE%BF%E1%BD%90%CE%B4%E1%BD%B3%CE%BD
https://www.lexigram.gr/lex/arch/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%E1%BE%B6%CF%83%CE%B9



