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1.ΛΑΘΟΣ 
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β. 

1.<< Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς 

δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα·>> 

2. <<Ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν>> 

3. <<Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι>> 

4.<< Τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει 

εἰσελθεῖν—πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν>> 

5. <<καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται>> 

 

B1. Ἐπιμηθεύς < ἐπί + μῆδος (πληθ. μήδεα, τά: σκέψεις, επινοήσεις, τεχνάσματα) = 

απερίσκεπτος, απρονόητος, σκεπτόμενος κατόπιν εορτής.] 

Ο Επιμηθέας, όταν οι θεοί ζητούν από τους δύο τιτάνες να κάνουν τη διανομή ιδιοτήτων 

στα θνητά όντα, ζητά από τον Προμηθέα να κάνει μόνος του τη μοιρασιά «Προμηθέα δὲ 

παραιτεῖται᾿Επιμηθεύς αὐτὸς νεῖμαι»(ενότητα 2), αναλαμβάνοντας χωρίς δεύτερη σκέψη 

μια απαιτητική διαδικασία. 

«Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς 

τὰ ἄλογα», επειδή όμως ο Επιμηθέας δεν ήταν πολύ σοφός, χωρίς να το καταλάβει ξοδεύει 

όλες τις δυνάμεις/εφόδια στα άλογα όντα. Αφήνει, έτσι, τον άνθρωπο χωρίς κάποια 

σωματική δύναμη, που θα μπορούσε να τον προφυλάξει από τις μεταβολές του καιρού κι 

από τα άλλα ζώα. 

Η λανθασμένη, ως προς τον άνθρωπο, διανομή των δυνάμεων αποκαλύπτει την 

απερισκεψία του Επιμηθέα, που τόσο παρορμητικά προθυμοποιήθηκε να διεκπεραιώσει 



μόνος του μια δύσκολη και εξαιρετικά σημαντική αποστολή. Ο Επιμηθέας ξεκινάει τη 

διανομή, χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό και χωρίς να  διαφυλάξει κάποιες δυνάμεις 

για τον άνθρωπο, αφήνοντάς τον εντελώς απροστάτευτο σε άμεσο κίνδυνο για την 

επιβίωσή του. 

Θα πρέπει, βέβαια, να έχουμε κατά νου, πως η απερισκεψία και η επιπολαιότητα του 

Επιμηθέα, εξυπηρετούν την οικονομία του μύθου, αφού καθιστούν αναγκαία την 

παρέμβαση του Προμηθέα. Κάτι που αν ειδωθεί πέρα από τα πλαίσια του μύθου, σημαίνει 

πως οι άνθρωποι αναγκάζονται, για να επιβιώσουν, να ενεργοποιήσουν το βασικότερο 

πλεονέκτημά τους έναντι των άλλων όντων, τη λογική, τις νοητικές τους δηλαδή ικανότητες. 

Η συμβολή του Προμηθέα, που θα οδηγήσει στη δημιουργία του ανθρώπινου πολιτισμού, 

δεν είναι παρά η συμβολική παράσταση, της πολύχρονης προσπάθειας των ανθρώπων να 

επιβληθούν στο φυσικό τους περιβάλλον και να το διαμορφώσουν κατάλληλα για τη δική 

τους επιβίωση. 

 

B2. Ἀπορία …….δίκης μετῆλθεν. 

« Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος  ὁ Προμηθεύς ἥντινα σωτηρίαν» 

 Ο Προμηθέας  για να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί για τον άνθρωπο 

κλέβει την ἔντεχνον σοφίαν  σύν πυρί – τις τεχνικές γνώσεις και τη φωτιά-και τις χαρίζει 

στον άνθρωπο. Με την  κλοπή της φωτιάς [ « κλέπτει» ] από τον Προμηθέα  οι άνθρωποι 

αποκτούν τις τεχνικές γνώσεις. Η κλοπή σύμφωνα με την εκδοχή του μύθου του Πρωταγόρα 

γίνεται από το κοινό εργαστήριο του Ήφαιστου και της Αθηνάς.  Ο Ήφαιστος είχε σχέση με 

τη μεταλλουργική τέχνη, ενώ η Αθηνά είχε ε-φεύρει τις ειρηνικές τέχνες (τέχνη γεωργίας, 

ξυλουργική, οικοδομική) .  

Η διαφορετική εκδοχή του μύθου σύμφωνα με τον Ησίοδο είναι ότι ο Προμηθέας έκλεψε 

μόνον τη φωτιά και μάλιστα όχι από το εργαστήριο του Ηφαίστου και της Αθηνάς αλλά από 

τον κεραυνό του Δία.  

ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι : Η σωτηρία του Προμηθέα για τον άνθρωπο είναι οι 

τεχνικές γνώσεις και η φωτιά που συνδυάζεται με αυτές.  

***Τα δώρα του Προμηθέα στον άνθρωπο  

οι όροι που  προσδιορίζουν την «τεχνολογία» 

«ἔντεχνον σοφίαν σύν πυρί» 

«τήν περί τον βίον σοφίαν» 

«τήν τε ἔμπυρον τέχνην τήν τοῦ Ἠφαίστου καί τήν ἄλλην τήν τῆς Ἀθηνᾶς.»  

Τα εφόδια που δίνει ο Προμηθέας στον άνθρωπο είναι α) η ἔντεχνος σοφία β) η ἔμπυρος 

τέχνη. 

ἔντεχνος σοφία : ἔντεχνος : ο μέσα στα όρια της τέχνης , ο έμπειρος, επιδέξιος η σοφία που 

εμπεριέχει την τέχνη, η σοφία που συμπορεύεται με την τέχνη. Αρχικά η έννοια της σοφίας 

έχει να κάνει με την δεξιότητα και την εμπειρία σε κάποια τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη 

γλυπτική, τη μεταλλουργία, την ιατρική. Ο προσδιορισμός ἔντεχνος στη λέξη σοφία 

επιτρέπει στον Πρωταγόρα να καταστήσει σαφές ότι εννοεί αυτού του είδους τη σοφία, και 



όχι αυτή που συνδέεται με τη γνώση των επιστημών και τη φιλοσοφία. Επομένως, εδώ 

αναφερόμαστε στις τεχνικές γνώσεις, στην κατασκευαστική ικανότητα του ανθρώπου, στις 

δεξιότητες του σχετικά με τις πρακτικές τέχνες. Με τις ικανότητες αυτές μπορεί 

χρησιμοποιώντας τη λογική να επεξεργάζεται πρώτες ύλες, να εξασφαλίζει την τροφή του, 

να κατασκευάζει κατοικίες αλλά και ναούς, γενικά να προσαρμόζεται στο φυσικό περι-

βάλλον.   

Η ἔντεχνος σοφία εκπροσωπείται από τη θέα Αθηνά η οποία θεωρείται η θέα της σοφίας 

B3. 

α.ΣΩΣΤΟ 

β.ΣΩΣΤΟ 

γ.ΛΑΘΟΣ 

δ.ΣΩΣΤΟ 

ε.ΛΑΘΟΣ 

 

Β4. 

εἱμαρμένη-μερίδιο 

ἐξιέναι-εισιτήριο 

ἔσχεν-σχήμα 

κλέπτει-κλεψύδρα 

λαθών-λήθη 

Β5. 

«Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει 

Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί». Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα,ο 

Προμηθέας που έρχεται να ελέγξει τη διανομή του Επιμηθέα, διαπιστώνει πως ο άνθρωπος 

έχει πλήρως παραμεληθεί. Μη γνωρίζοντας τι να κάνει για να τον σώσει, κλέβει από τον 

Ήφαιστο και την Αθηνά, τη φωτιά και τις τεχνικές γνώσεις. Ο Προμηθέας, επομένως, 

αντιμετωπίζει αποφασιστικά το σημαντικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, προβαίνοντας 

σε μία ουσιαστική για τον άνθρωπο προσφορά. 

Ο Προμηθέας με έντονα ανθρωπιστική διάθεση, κλέβει πολύτιμα στοιχεία από τους θεούς, 

γι’ αυτό και η τιμωρία του από τον Δία θα είναι ιδιαίτερα σκληρή. Η στάση, πάντως, του 

Προμηθέα αποτελεί παράδειγμα για τη δυνατότητα υπέρβασης των δυσκολιών και της 

επίλυσης προβλημάτων, με γοργή σκέψη και αποφασιστικότητα. Ο Προμηθέας λειτουργεί 

ως σύμβολο για τη διαχρονική δυνατότητα του ανθρώπου να ξεπερνά τα εμπόδια που 

συναντά και να συνεχίζει μια διαρκώς ανοδική πορεία. 

Απέναντι στην έλλειψη οργάνωσης και στην απρονοησία του Επιμηθέα, ο Προμηθέας 

παρατάσσει, όχι μόνο την προνοητικότητα και τον ορθό υπολογισμό, αλλά και την 

επινοητικότητα και τη δυνατότητα, μέσω της σκέψης, να αντιμετωπίζονται κάθε είδους 

προβλήματα. 



Σύμφωνα με το μεταφρασμένο απόσπασμα ο Προμηθέας απαριθμεί τις ευεργεσίες που 

πρόσφερε στο ανθρώπινο γένος(τι τέχνες και τεχνάσματα σκαρφίστηκα):  

Πρωτίστως,τους προσέφερε όλα τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση ασθενειών:<<Και 

πριν απ’ όλα τούτο: όσοι πέφτανε άρρωστοι δεν είχαν γιατρικό ή να το μασήσουν ή  να το 

καταπιούν ή  να το αλείψουν πάνω τους,μόνο καταμαραίνονταν χωρίς φάρμακα ν’ 

ανακατεύουν, αμυντικά μέσα για όλες τις αρρώστιες>>. 

Επίσης,τους χάρισε απλόχερα τη μαντική τέχνη και την ερμηνεία αυτής:<<Και τα 

πολυάριθμα είδη της μαντικής τους ταξινόμησα και πρώτος απ’  τα όνειρα ξεχώρισα όσα 

μέλλονται να βγουν αληθινά, κι ερμήνευσα τα αινίγματα τα φραστικά και τα 

συναπαντήματα του δρόμου>>. 

Στη συνέχεια,τους δώρισε τους θησαυρούς της γης και πιο συγκεκριμένα τα μέταλλα που 

θα τους χρησίμευαν στην ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού:<< Κι  ό,τι πολύτιμο έχει  η γη 

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>>. 

Στους δύο τελευταίους στίχους συνοψίζεται η συνολική προσφορά του Προμηθέα στο 

ανθρώπινο γένος:<< Με  δυο λόγια μάθε τα  πάντα: όλες οι τέχνες οι ανθρώπινες είναι 

δωρεές του Προμηθέα>>. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι τόσο στον Πρωταγόρα όσο και στον Προμηθέα δεσμώτη 

ο Προμηθέας παρουσιάζεται φιλάνθρωπος και ευεργέτης του ανθρωπίνου γένους.Με 

προνοητικότητα και πλήρως οργανωμένο πρόγραμμα βοήθησε τους ανθρώπους να 

επιβιώσουν για αρχή και στη συνέχεια να αναπτύξουν πολιτισμό.Ωστόσο,στον Πρωταγόρα 

βαρύτητα δίνεται στο σκοπό της πράξης της κλοπής εκ μέρους του Προμηθέα,ενώ στον 

Αισχύλο στην ίδια την πράξη της κλοπής.Επίσης,στον Αισχύλο παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

αλαζονικός και υπερόπτης από τη στιγμή που απαριθμεί με λεπτομέρειες τις ευεργεσίες 

που προσέφερε στο ανθρώπινο γένος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B’ ΜΕΡΟΣ  ΑΔΙΔΑΚΤΟ   

Γ1.Μετάφραση 

Εγώ μπορεί  να είμαι απλός άνθρωπος , ξέρω όμως ότι καταρχάς καλύτερα να μάθει κανείς 

το σωστό με βάση την ίδια του τη φύση , 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. Ο Ξενοφώντας επικρίνει τους σοφιστές για την  επίδραση που ασκούν στους νέους. 

Αρχικά, υποστηρίζει ότι δεν έχει δει κάποιον νέο να έχει γίνει ενάρετος από τη διδασκαλία 

τους, ούτε συγγράμματα έχουν γράψει που να δημιουργούν ενάρετους ανθρώπους. Αλλά 

έχουν γράψει πολλά για ανούσια θέματα , τα οποία προκαλούν στους νέους απολαύσεις 

χωρίς περιεχόμενο και καμιά αρετή δεν εμπεριέχουν . Η ελπίδα που τρέφουν μάταια 

κάποιοι ότι θα μάθουν κάτι από αυτούς είναι απλώς χάσιμο χρόνου και εμπόδιο από άλλα 

χρήσιμα πράγματα και κακή εκπαίδευση. Τους κατηγορεί , λοιπόν, για μεγάλα αδικήματα 

με τρόπο οξύ. Για όσα γράφουν , τους κατηγορεί ότι το ύφος τους είναι εξεζητημένο και ότι 

δεν διαθέτουν κανένα απολύτως απόφθεγμα , το οποίο θα εκπαίδευε τους νεότερους στην 

αρετή. 

Γ3α.  

ἄνδρα: ἄνδρας 

γράμματα: γράμμα 

ὅντιν’: οὕστινας 

ὧν: οὗ 

Γ3β. 

ἑωράκαμεν: ἴδωμεν 

ἐποίησαν: ποιήσωσι(ν) 

παρέχονται: παράσχωσι(ν) 

Γ4α. 

Υποθετικός λόγος: Απλή σκέψη του λέγοντος 

Προσδοκώμενο: ὀνόματα μὲν γὰρ οὐκ παιδεύσει , γνῶμαι δε ἐάν  καλῶς ἔχωσι(ν) 

 

Γ4β. Παθητική σύνταξη και αττική σύνταξη 

Αὐτοί  γεγράφασι πολλά 

 

 

 

 


