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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
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2. Ε. 
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2. 

Ο Προμηθέας επιστρέφει στο προσκήνιο για να ελέγξει τη διανομή των φυσικών 

δυνατοτήτων στα έμβια όντα (ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν), 

κατά τη συμφωνία που είχε κάνει με τον αδερφό του, τον Επιμηθέα. Με έκπληξη 

διαπιστώνει ότι, ενώ όλα τα πλάσματα έχουν εφοδιαστεί με τα απαραίτητα 

εφόδια για την επιβίωσή τους (ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα), 

μόνο ο άνθρωπος έχει παραμείνει γυμνός, ανυπόδητος, άοπλος και χωρίς 

στρωσίδια (τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ 

ἄοπλον·). Ο Προμηθέας καθώς βρέθηκε σε αδιέξοδο (Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ 

Προμηθεὺς), για να καλύψει το σφάλμα του Επιμηθέα, αποφασίζει να εισβάλει 

στο κοινό εργαστήριο, όπου από κοινού ασκούσαν την τέχνη τους ο Ήφαιστος και 

η Αθηνά (εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ 

ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται), για να κλέψει τις τεχνικές γνώσεις τους μαζί 

με τη φωτιά (κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί)- 

απαραίτητο συμπλήρωμα για την αξιοποίησή τους (ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς 

αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι)- προκειμένου να τις προσφέρει στον 

άνθρωπο (καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ). Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι 

κάλυψαν τις εγγενείς τους αδυναμίες (τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν 

ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν), οι οποίες οφείλονταν στην απερισκεψία του Επιμηθέα. 

 

Β.1. 

Καθώς ο Επιμηθέας βρίσκεται σε αδιέξοδο σχετικά με την κατάσταση του 

ανθρώπου, ο Προμηθέας αναλαμβάνει να επιθεωρήσει το έργο του αδελφού του. 

Η άφιξή του αποδίδεται με δραματικό ενεστώτα (ἔρχεται), ο οποίος δημιουργεί 

μια παραστατική εικόνα, που επιτείνεται την κρισιμότητα της κατάστασης.O 

Προμηθέας αμέσως αντιλαμβάνεται το πρόβλημα σε όλο του το μέγεθος και το 

αποτυπώνει με μια αριστοτεχνικά δοσμένη εικόνα: «ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα 

ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον 

καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον·». Κατά την επιθεώρησή του αντικρίζει δύο 

διαμετρικά αντίθετες καταστάσεις στα υπόλοιπα ζώα και στον άνθρωπο. Τα άλλα 

ζώα ήταν επαρκώς εφοδιασμένα για να εξασφαλίσουν την επιβίωση και τη 
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διαιώνισή τους . Για να αποδώσει την απόλυτη αυτάρκεια των ειδών και να 

καταστήσει πιο έντονη την αντίθεση με την κατάσταση του ανθρώπινου γένους ο 

σοφιστής χρησιμοποιεί το σχήμα της υπερβολής (ἐμμελῶς πάντων), ενώ το 

επίρρημα ἐμμελῶς προβάλλει με έμφαση η ισορροπία των ιδιοτήτων των άλλων 

ζώων, όπως συμβαίνει στα μουσικά έργα. Απέναντι στην απόλυτη αυτάρκεια των 

άλογων ζώων αντιτίθεται η απόλυτη έλλειψη του ανθρώπου, η οποία 

προβάλλεται με τη χρήση των τεσσάρων επιθέτων «γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον 

καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον. Συγκρίνοντας την εικόνα με του ανθρώπου σε σχέση 

με τα υπόλοιπα ζώα συνειδητοποιούμε πως αυτός ήταν 

1. γυμνός: το σώμα του δεν καλυπτόταν και δεν προστατευόταν από πυκνό 

τρίχωμα και γερό δέρμα όπως τα άλλα ζώα ώστε να προστατευτεί από τις 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

2. ανυπόδητος: τα άκρα του δεν είχαν σκληρό περίβλημα ή οπλές ενώ τα 

άλλα έφεραν οπλές, σκληρό και χοντρό δέρμα και χωρίς αίμα 

3. άστρωτος: δεν διέθετε όπως τα υπόλοιπα ζώα αυτοφυή στρωσίδια για τον 

ύπνο του 

4. άοπλος: δεν διέθετε όπλα, όπως νύχια, μεγάλο μέγεθος, κοφτερά δόντια 

…..ενώ τα υπόλοιπα διέθεταν 

Σκοπός της μυθικής αφήγησης του σοφιστή σε αυτό το σημείο είναι να 

προβάλλει την αρχική φυσική ένδεια του ανθρώπου αλλά και την αδυναμία 

αυτοσυντήρησης του είδους από τη φύση ώστε να διαμορθωθεί η ανάγκη σε 

μεταγενέστερο στάδιο της εξέλιξής του να εξασφαλίσει τρόπους και μέσα για την 

επιβίωσή του και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του γι΄ αυτό. 

 

Β.2. 

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. 

α). «ἔντεχνος σοφία»: τεχνογνωσία 

β). «ἔμπυρος τέχνη»: τεχνολογία 

  Με τις δύο αυτές νοηματικά ισοδύναμες εκφράσεις ο Πρωταγόρας 

αποτυπώνει κάτι άμεσα ρεαλιστικό: οι πρωταρχικές γνώσεις του ανθρώπινου 

είδους, η σοφία και η τέχνη με την οποία εξασφαλίζεται η επιβίωσή του, 

προϋποθέτουν τη χρήση της φωτιάς. Γι’ αυτό και ο σοφιστής αναφέρεται στη θεά 

της σοφίας Αθηνά και τον θεό της φωτιάς Ήφαιστο, παρουσιάζοντάς τους 

μάλιστα να εργάζονται σε οίκημα κοινό. Με την ἔντεχνον σοφίαν και την ἔμπυρον 

τέχνην ο άνθρωπος έγινε κατασκευαστής, δημιουργός (homo faber). (σχόλιο από 

τον φάκελο υλικού) 

Τα δώρα του Προμηθέα συνετέλεσαν στο να αποκτήσει ο άνθρωπος «τὴν περὶ 

τὸν βίον σοφίαν», χρήσιμες δηλαδή γνώσεις, προκειμένου να αντισταθμίσει τις 
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ελλείψεις των εφοδίων που είχαν δοθεί στα υπόλοιπα έμβια όντα. 
 

 
 

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. 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. 

 πολιτική (τέχνη): είναι το σύνολο των γνώσεων που επιτρέπουν στον 

άνθρωπο να λειτουργήσει ως μέλος της κοινωνίας. Στη διάκριση ανάμεσα σε 

γνώσεις που αξιοποιούνται σε επίπεδο οικίας και σε γνώσεις σε επίπεδο πόλεως 

είχε προβεί ο Πρωταγόρας, όταν ρωτήθηκε από τον Σωκράτη τι ακριβώς διδάσκει. 

Ο Σωκράτης συνοψίζει με τον όρο πολιτικὴ τέχνη το περιεχόμενο των γνώσεων 

που διατείνεται ο Πρωταγόρας ότι κατέχει και διδάσκει· ο σοφιστής αποδέχεται 

τον όρο και τον χρησιμοποιεί.(σχόλιο από τον φάκελο υλικού) 

 

Β.3. 1. 

 αλήθεια ἔλαθεν, λαθών 

 δεοντολογία: ἔδει 

 τοκετός: τέχνην 

 υπόγειος: γῆς 

 αλληλεγγύη: ἄλλην 

 πορθμός: ἠπόρει , Ἀποροῦντι, 

εὐπορία 

2. 

 χρήσαιτο=χρησμός 

 ἔρχεται=εισιτήριο,εξιτήριο 

 ὁρᾷ=όραμα 

 ἔσχεν=σχέση 
 

Β.4. α. 

1.β, 2.β , 3.β, 4.γ, 5.γ 

 

β. 

1.γ, 2.β, 3.στ, 4.δ, 5. ε. 

 περὶ τὸν βίον σοφία: Στη συγκεκριμένη έκφραση του Πρωταγόρα η λέξη 

σοφία δεν δηλώνει τις προχωρημένες, ολοκληρωμένες γνώσεις του σοφού ή 

επιστήμονα, αλλά τις πρακτικές γνώσεις που βοηθούν τον εκάστοτε άνθρωπο να 

επιβιώσει και να ρυθμίσει τη ζωή του σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο. (σχόλιο 

από τον φάκελο υλικού) 
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B.5. Στη διήγηση του Πρωταγόρα ο Προμηθέας προσπαθεί να καλύψει το λάθος 

και την απρονοησία του αδερφού του εξαπατώντας τους θεούς. Έμμεσα φαίνεται 

ότι νοιάζεται για το γένος των ανθρώπων και ότι είναι φιλάνθρωπος. Είναι 

οξύνοος και επινοητικός αλλά και θαρραλέος και ριψοκίνδυνος και δε διστάζει να 

εισέρθει παράνομα στο εργαστήρι του Ηφαίστου και της Αθηνάς και να κλέψει τις 

τέχνες τους. Με αυταπάρνηση επιδίδεται στην πράξη της κλοπής, χωρίς να 

σκεφτεί την τιμωρία τους από τους θεούς. Στο ποιητικό κείμενο του Ησιόδου 

τονίζεται ο δόλος του Προμηθέα προς τον Δία, που προκαλεί και την οργή του, η 

ανδρεία αλλά και η ύβρις και η αλαζονεία του. Ο Δίας γεμίζει με οργή εναντίον 

του , μόλις αντικρίζει τη φλόγα της φωτιάς , ένα θεϊκό προνόμιο στα χέρια τον 

ανθρώπων. 

 

Στη διήγηση του Πρωταγόρα διακρίνουμε μια αισιόδοξη ερμηνεία του μύθου, 

που αναγνωρίζει στη φωτιά τη «θεία δωρεά» και τη «θεία δύναμη», το πρώτο όπλο 

του ανθρώπου και τον πρώτο παράγοντα πολιτισμού. Στη διήγηση του Ησιόδου 

διακρίνουμε την απαισιόδοξη ερμηνεία, που βλέπει στη φωτιά και στη χρήση της 

την αρχή κάθε κακού , «θεού οργή» , «θεία τιμωρία» και πηγή δυστυχίας για το 

ανθρώπινο γένος. 

 
 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Γ1. 
 

Αλλά ο Λεωκράτης τόσο πολύ έχει υπερβάλει ως προς τη δειλία, ώστε 
εγκατέλειψε την πόλη στους εχθρούς (δηλ. Μακεδόνες). Γι’ αυτό, λοιπόν, καμία 
πόλη δεν επέτρεψε σε αυτόν να κατοικήσει ως μέτοικος σε αυτήν αλλά τον 
εκδίωκε περισσότερο και από τους δολοφόνους, δικαιολογημένα. Γιατί, αυτοί (οι 
δολοφόνοι), αφού καταδικαστούν για φόνο, αν μετακομίσουν σε άλλη πόλη, δεν 
έχουν ως εχθρούς αυτούς που τους φιλοξενούν, αυτόν από την άλλη ποιος θα τον 
φιλοξενήσει; 

 
 

Γ2. 
Μετά την ήττα των Αθηναίων από τους Μακεδόνες στη μάχη της Χαιρώνειας 

(338π.Χ.) η Αθήνα έλαβε πληθώρα μέτρων για να αντιμετωπίσει τη δυσχερή 
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κατάσταση. Ένα από αυτά καθιστούσε ενόχους προδοσίας αυτούς οι οποίοι θα 
εγκατέλειπαν την πόλη. Ο Λυκούργος, με τον λόγο «Κατὰ Λεωκράτους», στρέφεται 
εναντίον του Λεωκράτη εξαιτίας της φυγής του τελευταίου από την Αθήνα αυτές 
τις κρίσιμες στιγμές. Τον κατηγορεί ως προδότη, αφού εγκατέλειψε την πόλη του, 
προτίμησε να μην την υπερασπιστεί και να μην της παράσχει καμία βοήθεια. Κατά 
τον Λυκούργο, ο Λεωκράτης συγκεντρώνει στο πρόσωπό του όλα τα 
χαρακτηριστικά του προδότη και δειλού πολεμιστή που έβαλε το ατομικό 
συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πόλης. («Ἀλλὰ Λεωκράτης τοσοῦτον 
ὑπερβέβληκε δειλίᾳ, ὥστε τὴν πατρίδα τοῖς πολεμίοις ἐγκατέλιπε»). Εξαιτίας, 
λοιπόν, αυτής της ανέντιμης και ανήθικης συμπεριφοράς του Λεωκράτη απέναντι 
στην ίδια του την πόλη, όπως υποστηρίζει ο Λυκούργος, καμία άλλη πόλη δεν 
επέτρεψε σε αυτόν να κατοικήσει ως μέτοικος σε αυτήν, αλλά τον εκδίωκε 
περισσότερο και από τους δολοφόνους («Τοιγαροῦν οὐδεμία πόλις αὐτὸν εἴασε 
παρ᾽ αὑτῇ μετοικεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον τῶν ἀνδροφόνων ἤλαυνεν, εἰκότως»). Εφόσον ο 
Λεωκράτης εκδιώχθηκε και έγινε μισητός από ανθρώπους που δεν υπέστησαν 
κάποια συμφορά από αυτόν, οι Αθηναίοι, που δεινοπάθησαν, πρέπει να τον 
τιμωρήσουν για όλα τα δεινά που τούς προκάλεσε. Λόγω αυτών των κατηγοριών ο 
Λυκούργος, αμφιβάλλοντας για την ηθική ακεραιότητα του Λεωκράτη, προτείνει 
στους Αθηναίους να τον τιμωρήσουν με ποινή χειρότερη και από το θάνατο. Από τη 
στιγμή που αυτή η ποινή δεν υφίσταται, αρκείται και προτείνει την ποινή του 
θανάτου («Καὶ μὴν ὦ ἄνδρες τῶν πώποτε προδοτῶν δικαιότατ᾽ ἂν Λεωκράτης, εἴ τις 
μείζων εἴη τιμωρία θανάτου, ταύτην ὑπόσχοι.») 

 
Γ3.  
α. 
μετοίκει 
ὑποδέδεγμαι 
βοηθήσαιεν-σειαν 
ἔπαθες 
τὴν δεινοτέραν 
 
β. 
Ἀλλὰ τοσοῦτον ὑπερβεβλήκασι(ν) δειλίαις, ὥστε τὰς πατρίδας τῷ πολεμίῳ 

ἐγκατέλιπον.  

 

Γ4.α. 
τοῖς πολεμίοις: έμμεσο αντικείμενο του ρήματος «ἐγκατέλιπε» 
τῶν ἀνδροφόνων: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική συγκριτική 
από το επίρρημα συγκριτικού βαθμού «μᾶλλον» 
ἐχθρούς: κατηγορούμενο στο αντικείμενο «τοὺς ὑποδεξαμένους» μέσω του 
συνδετικού ρήματος «οὐκ ἔχουσιν» 
τῆς αὑτοῦ: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός (δυνάμει του 
άρθρου) στο «πατρίδος» 
τῶν ἀνθρώπων: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική διαιρετική 
στο «οἱ τοιοῦτοι» 
τῶν ἀγαθῶν: αντικείμενο στο ρήμα «μεθέξουσιν». 
 

παθεῖν: άναρθρο τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα «δεῖ», 

αναγκαστική ετεροπροσωπία, υποκείμενο απαρεμφάτου είναι οι επιθετικές 
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μετοχές «τὸν μισούμενον καὶ ἐξελαυνόμενον» 

ὑφ᾽ ὑμῶν: επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 

από το απαρέμφατο «παθεῖν» (ρήμα παθητικής διάθεσης/σημασίας) 

τὰ δεινότατα: σύστοιχο αντικείμενο της μετοχής «τῶν πεπονθότων» 

 
 

β. 
ἂν ὑπομείνειεν: πρόκειται για το δυνητικό ἂν, καθώς συνοδεύεται από ευκτική 

αορίστου α΄ (ὑπομείνειεν). Άρα, έχουμε δυνητική ευκτική. 

 

 

 

 


