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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.1.α.  

1.Λ 

2.Σ 

3.Σ 

4.Λ 

5.Σ 

 

Α.1.β 

1.<< Ἅτε δή οὖν οὐ πάνυ τι σοφός ὤν ὁ Ἐπιμηθεύς ἔλαθεν αὑτόν καταναλώσας τάς 

δυνάμεις εἰς τά ἄλογα>> 

2. << Ἀποροῦντι δέ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεύς ἐπισκεψόμενος τήν νομήν>> 

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

4. <<Τῷ δέ Προμηθεῖ εἰς μέν τήν ἀκρόπολιν τήν τοῦ Διός οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει 

εἰσελθεῖν >> 

5. << καί ἐκ τούτου εὐπορία μέν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται >> 

 

Β.1. Όπως λέει το όνομά του, ο Επιμηθέας είναι αυτός που πρώτα ενεργεί και μετά 

σκέφτεται. Δεν είναι προνοητικός, δεν έχει ολοκληρωμένη σκέψη, δεν 

προγραμματίζει με σύνεση τις πράξεις του ( << Ἅτε δή οὖν οὐ πάνυ τι σοφός 
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ὤν>>). Σε καμιά περίπτωση, βέβαια, δεν πρέπει να του προσάψουμε δόλο ή κακές 

προθέσεις. Αντιθέτως, εμφανίζεται διψασμένος για δουλειά και έτοιμος για να 

αναλάβει ένα τόσο μεγάλο έργο. Έχει ζήλο, όρεξη, ενθουσιασμό, φιλοδοξία να 

φέρει σε πέρας ένα δύσκολο εγχείρημα. Έχει διάθεση να είναι δίκαιος, προσπαθεί 

να κατανείμει ισομερώς τις δυνάμεις σε όλα τα όντα. Δυστυχώς, όμως, η έλλειψη 

σοφίας, η επιπολαιότητα, η έλλειψη οργάνωσης, η βιασύνη, ο ασυλλόγιστος 

τρόπος δράσης αποδεικνύονται ισχυρότερα από τις αγαθές του προθέσεις    Στο 

σημείο αυτό γίνεται φανερή η έλλειψη προνοητικότητας, μεθοδικότητας και 

σοφίας του Επιμηθέα. Χωρίς προγραμματισμό μοίραζε τις "δυνάμεις" σε όλα τα 

όντα ξεχνώντας τον άνθρωπο.(<< τά μέν ἄλλα ζῶα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα τόν 

δέ ἄνθρωπον γυμνόν τε καί ἀνυπόδητον καί ἄστρωτον καί ἄοπλον >>) Ο 

Επιμηθέας επιβεβαίωσε την ορθότητα του ονόματός του, που σημαίνει ότι πρώτα 

ενεργούσε και στη συνέχεια σκεφτόταν. (<< ὁ Ἐπιμηθεύς ἔλαθεν αὑτόν 

καταναλώσας τάς δυνάμεις εἰς τά ἄλογα.>>) 

 Έτσι ο Επιμηθέας λησμόνησε το ανθρώπινο γένος, το οποίο εξαιτίας της 

απρονοησίας του έμεινε χωρίς κανένα "στολίδι", χωρίς κανένα εφόδιο.(<< λοιπόν 

δή ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τό ἀνθρώπων γένος >>.) Ο Επιμηθέας, λοιπόν, 

στέκεται αμήχανος μην ξέροντας τι να κάνει.(<< καί ἠπόρει ὅ τι χρήσαιτο.>>) 

Φαίνεται σαν να περιμένει την άφιξη ενός "από μηχανής θεού", ο οποίος θα 

εμφανιστεί αμέσως.(<< Ἀποροῦντι δέ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεύς ἐπισκεψόμενος 

τήν νομήν.>>).  

Πράγματι έρχεται ο Προμηθέας, για να επιθεωρήσει το έργο του αδερφού του.Στη 

συνέχεια περιγράφεται η εικόνα με την οποία ήρθε αντιμέτωπος ο Προμηθέας. 

Όλα τα ζώα είχαν εφοδιαστεί με ό,τι τους ήταν απαραίτητο, ώστε να 

εξασφαλίζεται η επιβίωσή τους. Με τη λέξη "ἐμμελῶς" δηλώνεται μάλιστα ότι ο 

Επιμηθέας μοίρασε με αρμονικό και ευπρεπή τρόπο σε όλα τα είδη τα 

απαραίτητα στοιχεία που είχαν ανάγκη. Όμως, αυτή η επιμέλεια ανατρεπόταν 

από τη μεγάλη απρονοησία του Επιμηθέα που είχε να κάνει με τον άνθρωπο. 
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Έχοντας ξεχάσει να "προικίσει" τον άνθρωπο και έχοντας ξοδέψει όλες τις 

δυνάμεις στα ζώα, ο άνθρωπος έστεκε γυμνός, ανυπόδητος, άστρωτος και 

άοπλος. Αξίζει να προσέξουμε στο σημείο αυτό με πόση ακριβολογία ο 

Πρωταγόρας αναφέρει τέσσερις λέξεις, για να περιγράφει την εικόνα του 

ανθρώπου. Οι λέξεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα των άλλων ειδών. 

Έτσι, σε αντιδιαστολή προς το "γυμνό" άνθρωπο στέκουν τα ντυμένα με δέρματα, 

με γούνες, με φτέρωμα ζώα. Απέναντι στον "ανυπόδητο" άνθρωπο στέκουν τα 

ζώα με τις οπλές, που τα προστατεύουν. Απέναντι στον "άστρωτο" άνθρωπο 

στέκουν ζώα που έχουν προικιστεί με δέρματα ή πούπουλα, τα οποία 

λειτουργούν ως κρεβάτι για τα ζώα αυτά. Τέλος, απέναντι στον "άοπλο" άνθρωπο 

στέκουν τα εξοπλισμένα ζώα με κάθε λογής δυνατότητες – όπλα: ταχύτητα, 

μέγεθος, δύναμη, ανθεκτικότητα κ.λ.π 

 

Β.2. ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΣΟΦΙΑ 

    Ἔντεχνος: ο μέσα στα όρια της τέχνης, ο έμπειρος, ο επιδέξιος. Ἔντεχνος 

σοφία:η σοφία που εμπεριέχει την τέχνη, η σοφία που συμπορεύεται με την 

τέχνη. Αρχικά η έννοια της σοφίας είχε να κάνει κυρίως με τη δεξιότητα και την 

εμπειρία σε κάποια τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη μεταλλουργία, 

την ιατρική κ.λ.π. Ο προσδιορισμός "έντεχνος" επιτρέπει εδώ στον Πρωταγόρα να 

διευκρινίσει πως αυτού του είδους τη σοφία εννοεί και όχι αυτήν που συνδέουμε 

με τη γνώση των επιστημών και τη φιλοσοφία. Γίνεται δηλαδή αναφορά στις 

τεχνικές γνώσεις, στην ικανότητα κατασκευών, στη δυνατότητα δημιουργίας 

όλων εκείνων των επιτευγμάτων του υλικού-τεχνικού πολιτισμού και όχι τόσο σε 

αυτά του πνευματικού πολιτισμού. 

Η ΦΩΤΙΑ: Εδώ γίνεται η ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη σημασία της φωτιάς, 

καθώς αποτελεί τη βάση, την απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε 

τεχνολογικού επιτεύγματος. Η φωτιά είναι αυτή που θα αναμείξει κάθε υλικό, 

ώστε να κατασκευαστεί κάθε τεχνολογικό επίτευγμα. Έτσι, γίνεται φανερή η 
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μεγάλη αξία της προσφοράς του Προμηθέα προς το ανθρώπινο γένος. Δε θα ήταν 

υπερβολή αν λέγαμε ότι λύτρωσε τους ανθρώπους, τους επέτρεψε αρχικά να 

επιβιώσουν και ακολούθως να δημιουργήσουν πολιτισμό.(<<« σύν πυρί – 

άμήχανον γάρ ἦν ἄνευ πυρός αὐτήν κτητήν τῳ ἤ χρήσιμην γενέσθαι»>>) 

 Ο Προμηθέας κλέβοντας τη φωτιά, αψηφώντας τις άλογες και αυθαίρετες 

αποφάσεις του Δία, εκφράζει την ορθολογική πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί με τη 

γνώση να κυριαρχήσει πάνω στη φύση, να την αλλάξει και να καλυτερεύσει τη 

ζωή του. 

 «Ἡφαίστου και Ἀθηνᾶς»:Στην αφήγηση του Ησιόδου ο ποιητής δεν ανέφερε ότι 

η κλοπή έγινε από τον Ήφαιστο και την Αθηνά. Ο Πρωταγόρας, όμως, 

προσθέτοντας το στοιχείο αυτό στην αφήγησή του δίνει ακόμα μια συμβολική 

διάσταση στη μύθο του, καθώς ο Ήφαιστος είναι ο θεός των τεχνικών 

κατασκευών, ο δημιουργός-τεχνίτης, ενώ η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας, η θεά 

της πνευματικής δημιουργίας. Ο Προμηθέας, λοιπόν, εμφανίζεται να κλέβει από 

τους θεούς τις τεχνικές και πνευματικές γνώσεις, να τις δωρίζει στον άνθρωπο 

και να τον εξοπλίζει με τα εφόδια αυτά που θα του επιτρέψουν να προοδεύσει και 

να δημιουργήσει πολιτισμό. 

  Ο Ήφαιστος και η Αθηνά εμφανίζονται να έχουν ένα κοινό εργαστήριο μέσα 

στο οποίο εργάζονται. (<<εἰς δέ τό τῇς Ἀθηνᾶς καί Ἡφαίστου οἴκημα τό κοινόν>>) 

 Πέρα από τις γνωστές καλές σχέσεις των δύο θεών και τη στενή τους 

συνεργασία σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. κοινή στάση στο πλευρό των Ελλήνων 

στην Ιλιάδα), η συνεργασία αυτή έχει και συμβολική διάσταση, καθώς 

φανερώνει τη συνύπαρξη και τη συνεργασία της τεχνικής, της υλικής 

δημιουργίας από τη μια πλευρά και της πνευματικής δημιουργίας, της σοφίας 

από την άλλη πλευρά. Θα λέγαμε ότι μέσα στο κοινό αυτό εργαστήριο, το 

πάντρεμα της τεχνικής γνώσης και δεξιοτεχνίας με τη σοφία και τη φρόνηση 

έδινε τα λαμπρά δημιουργήματα. Άλλωστε πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρχαν 

και κοινοί ναοί και εορτές προς τιμήν των δύο αυτών θεών.  
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    Ο Πρωταγόρας με τον όρο πολιτική σοφία εννοεί τη γνώση της πολιτικής 

τέχνης, δηλαδή την ικανότητα πολιτικής οργάνωσης αλλά και της κοινωνικής 

οργάνωσης στα πλαίσια ενός θεσμού όπως είναι η πόλη. Πρόκειται για γνώσεις 

που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζουν οργανωμένοι, να 

συνυπάρχουν, να διαμορφώνουν δυνατότητες για μια κοινωνία που θα 

πορεύεται στην πορεία της προόδου. Αυτή, λοιπόν, την πολιτική σοφία οι 

άνθρωποι ακόμα δεν την είχαν αποκτήσει. Ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να 

προσφέρει και αυτό το δώρο στους ανθρώπους και αυτό γιατί η πολιτική σοφία 

βρισκόταν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Δία. Αυτό φανερώνει τη μεγάλη 

αξία της, το σπουδαίο ρόλο της, εφ’ όσον ο ίδιος ο πατέρας των θεών ήταν αυτός 

που κατείχε την πολιτική σοφία. Ο Πρωταγόρας δηλώνει με τον πλέον σαφή 

τρόπο το μεγαλείο της πολιτικής τέχνης: μόνο ο Δίας είναι κάτοχος της. Η 

πρόθεση όμως του Προμηθέα ήταν να προσφέρει στο ανθρώπινο γένος ακόμα 

και την πολιτική σοφία, άσχετα αν αυτό ήταν αδύνατο. Ο Προμηθέας 

εμφανίζεται ως μεγάλος ευεργέτης των ανθρώπων και μάλιστα με πρόθεση να 

γινόταν ακόμα μεγαλύτερη η ευεργεσία του.(<< τήν δέ πολιτικήν οὐκ εἶχεν▪ ἦν 

γάρ παρά τῷ Διί.>>) 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ  

    Ο Πρωταγόρας με ανθρωπομορφικό τρόπο παρουσιάζει όχι μόνο τους θεούς 

αλλά και τον τόπο κατοικίας τους και τον τρόπο της κοινωνικής τους 

οργάνωσης. Παρουσιάζει, λοιπόν, το βασίλειο των θεών στον Όλυμπο να έχει την 

ακρόπολή του, το ξεχωριστό αυτό τμήμα, όπως ακριβώς υπήρχαν οι ακροπόλεις 

σε όλες τις ανθρώπινες πόλεις. Μάλιστα, αν αναλογιστούμε ότι η ακρόπολη είναι 

το πλέον προστατευόμενο, ασφαλισμένο και συχνά ιερό τμήμα κάθε πόλης, 

γίνεται ακόμα μια φορά αντιληπτή η σημασία και η αξία της πολιτικής σοφίας, 

η οποία φυλασσόταν στην ακρόπολη, την οικία του Δία και μάλιστα με ισχυρή 

και φοβερή φρουρά. 
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    Οι φύλακες του Ολύμπου ήταν το Κράτος και η Βία. Η παρουσία τους καθιστά 

απαγορευτική κάθε απόπειρα του Προμηθέα να κλέψει και την πολιτική σοφία 

και να την προσφέρει στους ανθρώπους. Συμβολίζουν τις δυσκολίες και τις 

επίπονες προσπάθειες του ανθρώπου να κατακτήσει την πολιτική αρετή. (<<καί 

αἱ Διός φυλακαί φοβεραί ἦσαν>>) 

 Ο Πρωταγόρας περνά σύντομα και με μια απλή αναφορά την τιμωρία που 

επιβλήθηκε στον Προμηθέα από τον οργισμένο Δία εξαιτίας της κλοπής της 

φωτιάς.(<< Προμηθέα δέ ΄δι’ Ἐπιμηθέα ὕστερον, ᾖπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη 

μετῆλθεν.>>) 

 Από τη "Θεογονία" του Ησίοδου και από τον Αισχύλο μαθαίνουμε ότι ο 

Προμηθέας δέθηκε σε ένα βράχο στο όρος Καύκασος, όπου τον επισκεπτόταν 

κάθε μέρα ένας αετός, που κατασπάραζε σιγά-σιγά το συκώτι του. Και στην 

περίπτωση αυτή ο Προμηθέας θα δείξει μεγαλείο ψυχής, αδούλωτο φρόνημα και 

δε θα λυγήσει στα μαρτύριά του. Τελικά, ο Ηρακλής-με την άδεια βέβαια του Δία-

θα ελευθερώσει τον Προμηθέα και ο Δίας θα δεχτεί πλέον τον Προμηθέα στον 

Όλυμπο. 

 

Β.3. 

1.Σ 

2.Σ 

3.Λ 

4.Σ. 

5.Λ 

 

Β.4. 

εἱμαρμένη= μερίδιο 

ἐξιέναι= εισιτήριο 

ἔσχεν= σχήμα 
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κλέπτει= κλεψύδρα 

λαθών= λήθη 

 

Β.5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ 

 

Προμηθέας: όπως δηλώνει το όνομά του είναι αυτός που προνοεί πριν ενεργήσει, 

εκτιμά τα αποτελέσματα των ενεργειών του και έτσι στη συνέχεια προβαίνει σε 

πράξεις. Είναι τολμηρός, δε διστάζει να συγκρουστεί με τους θεούς κατά κάποιον 

τρόπο, αφού κλέβει από αυτούς τη φωτιά. Είναι φιλάνθρωπος σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε διακινδυνεύει και τελικά τιμωρείται σκληρά, για να λυτρώσει τους 

ανθρώπους. Είναι ευφυής και πανούργος, αφού κατορθώνει να εξαπατήσει 

ακόμα και τους θεούς. Επιπλέον τον χαρακτηρίζει η μεγαλοψυχία και η 

ανωτερότητα, καθώς βλέπουμε ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να επιπλήξει τον 

αδερφό του για την απρονοησία του. Απλώς προσπαθεί να βρει τρόπο να 

επουλώσει την πληγή που πάει να δημιουργηθεί από την αμέλεια του Επιμηθέα. 

Ωστόσο, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε και ένα δικό του σφάλμα, για το οποίο 

θα μπορούσαμε να του προσάψουμε επιπολαιότητα: το ότι άφησε τον Επιμηθέα 

να αναλάβει ένα τόσο κρίσιμο έργο, ενώ γνώριζε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες. 

 

Όμοια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Προμηθέα μπορούμε να 

διακρίνουμε και από την μελέτη του αποσπάσματος από τον Προμηθέα Δεσμώτη 

του Αισχύλου. Αρχικά προβάλλεται η επινοητικότητα του ήρωα ο οποίος 

εφευρίσκει φάρμακα και  τρόπους ίασης για διάφορες ανθρώπινες ασθένειες. 

Είναι λοιπόν αυτός που εισήγαγε την ιατρική και τη φαρμακευτική, 

εξασφαλίζοντας τη σωτηρία των ανθρώπων. Στη συνέχεια τονίζεται η 

συνεισφορά του στη μαντική τέχνη που έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να 

ερμηνεύει το μέλλον. Η προσφορά του ολοκληρώνεται με την τέχνη της 
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μεταλλουργίας ( επεξεργασία μπρούντζου, σιδήρου, αργύρου και χρυσού ), η 

αναφορά στην οποία ολοκληρώνει την παρουσίαση της συμβολής του στη 

δημιουργία του υλικοτεχνικού πολιτισμού. Είναι εμφανής ο ουμανισμός του 

Τιτάνα ο οποίος φροντίζει να καλύψει κάθε ανθρώπινη αδυναμία και ανάγκη. 

Στο κείμενο του Πρωταγόρα η παρουσίαση της προσωπικότητας του ήρωα 

προκύπτει μέσα από την παράθεση των ενεργειών του προκειμένου να διορθώσει 

το λάθος από την απρονοησία του Επιμηθέα και να βοηθήσει το γένος του 

ανθρώπου να επιβιώσει. Στο απόσπασμα από τον Αισχύλο παρουσιάζεται να 

μιλάει ο ίδιος ο Προμηθέας, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό του και 

να δικαιολογήσει τις πράξεις του μπροστά στα όργανα τάξης του Δία, και να 

απαριθμεί τις ευεργεσίες που έκανε στον άνθρωπο. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε 

κάποια έπαρση στα λεγόμενά του, η οποία διαφαίνεται από τη χρήση στοιχείων 

όπως: ρηματικοί τύποι σε α ενικό πρόσωπο ( σκαρφίστηκα, ταξινόμησα, 

ερμήνευσα)  η χρήση αντωνυμιών ά προσώπου, η ρητορική ερώτηση, η χρήση 

επιθέτων (πολυάριθμα, πολύτιμο, όλες) που τονίζουν το μέγεθος και το εύρος της 

προσφοράς του. Μπορούμε όμως ίσως να δικαιολογήσουμε την όποια αλαζονική 

απόχρωση των λόγων του, αν σκεφτούμε ότι προσπαθεί να εξηγήσει την 

απόφασή του να προσφέρει στο ανθρώπινο γένος. 

Τόσο στον μύθο του Πρωταγόρα όσο και στο απόσπασμα από τον Αισχύλο 

παρουσιάζεται η συνεισφορά του Προμηθέα στο ανθρώπινο γένος. Στον μύθο 

που διηγείται ο σοφιστής παρουσιάζεται ο Προμηθέας ως φιλάνθρωπος θεός να 

διακινδυνεύει για χάρη των ανθρώπων κλέβοντας την έντεχνο σοφία και την 

έμπυρο τέχνη από την Αθηνά και τον Ήφαιστο και προσφέροντας τες στους 

ανθρώπους. Άμεσα αποτελέσματα αυτών των δώρων ήταν η δημιουργία 

θρησκείας, γλώσσας και υλικοτεχνικού πολιτισμού αφού οι άνθρωποι μπόρεσαν 

με τη θεωρητική και την πρακτική σοφία να ασκήσουν μια σειρά τέχνες και να 

αναπτύξουν την κατασκευαστική τους ικανότητα. Στον μύθο που διηγείται ο 

Πρωταγόρας αναφέρεται με ιδιαίτερη λιτότητα η μετέπειτα τιμωρία του 
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Προμηθέα για το έγκλημα της κλοπής καθώς, χωρίς να παραγνωρίζεται η 

προσφορά του Τιτάνα, ο σοφιστής εστιάζει στην ανθρώπινη πρόοδο. Στο σημείο 

αυτό ο Πρωταγόρας τροποποιεί τον παραδοσιακό μύθο του Προμηθέα, 

προσαρμόζοντάς τον στις ανάγκες της επιχειρηματολογίας του, και 

διαφοροποιείται από προγενέστερες επεξεργασίες του. Βέβαια, η μετάβαση και 

στις δύο περιπτώσεις πραγματοποιείται χάρη στον Προμηθέα και ερμηνεύεται 

αισιόδοξα από τους δύο. 

 

Στο πρωταγορικό κείμενο ωστόσο γίνεται γενικόλογη αναφορά στη δημιουργία 

του υλικοτεχνικού πολιτισμού καθώς δεν καταγράφονται στο υπό εξέταση χωρίο 

τα επιτεύγματα στα οποία οδηγήθηκε ο άνθρωπος χάρη στα δώρα του 

Προμηθέα. Έτσι, στα αποτελέσματα του δώρου του Προμηθέα ο Πρωταγόρας 

είναι λιτός και γενικόλογος, καθώς αναφέρει μόνο τη λέξη «ευπορία» και 

αργότερα τη θρησκεία, τη γλώσσα, τα σπίτια, τα ρούχα και τις τροφές, επειδή 

δεν έχει, όπως ο τραγικός ποιητής Αισχύλος βαθύτατες φιλοσοφικές ανησυχίες, 

αλλά ως φιλόσοφος έντονους κοινωνιολογικούς στοχασμούς. Αντίθετα στην 

Αισχύλεια περικοπή γίνεται εκτενής αναφορά στις ευεργεσίες που 

προσφέρθηκαν από τον Τιτάνα καθώς απαριθμείται σημαντικός αριθμός 

επινοήσεων. Παρουσιάζονται εδώ αναλυτικά όσα στον μύθο βρίσκονται μέσα 

στα δύο δώρα της έντεχνης σοφίας και της έμπυρης τέχνης και το βάρος πέφτει 

στην απόκτηση τεχνογνωσίας εκ μέρους του ανθρώπου ενώ στον μύθο του 

Πρωταγόρα το στάδιο αυτό απλώς προετοιμάζει το ανώτερο και πιο σημαντικό, 

για τον σοφιστή, στάδιο, αυτό της προσφοράς της αιδούς και της δίκης από τον 

ίδιο τον Δία. 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ξενοφών, Κυνηγετικός, 13.1-5 

Γ 1.  
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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·  

 

Γ 2. Ο Ξενοφών στο παρατιθέμενο απόσπασμα διατυπώνει κάποιες επικρίσεις 

ενάντια των σοφιστών ως προς την επίδρασή τους πάνω στους νέους(« ὅτι φασὶ 

μὲν ἐπ’ ἀρετὴν ἄγειν οἱ πολλοὶ τοὺς νέους,ἄγουσι δ’ἐπὶ τοὐναντίον»). Θεωρεί πως 

οι σοφιστές  ισχυρίζονται από τη μια μεριά ότι οδηγούν τους νέους στην αρετή 

αλλά κατ΄ ουσίαν κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Παραθέτει ως τεκμήριο  το 

γεγονός ότι δεν έχει δει κανένα νέο , τον οποίο έχουν κάνει οι σοφιστές 

ενάρετο(«οὔτε γὰρ [ἂν] ἄνδρα που ἑωράκαμεν ὅντιν’ οἱ νῦν σοφισταὶ ἀγαθὸν 

ἐποίησαν»). Τους καταλογίζει επίσης ότι ποτέ τους δεν προσφέρουν 

συγγράμματα, για να δημιουργήσουν ενάρετους ανθρώπους(οὔτε γράμματα 

παρέχονται ἐξ ὧν χρὴ ἀγαθοὺς γίγνεσθαι). Αντιθέτως η θεματολογία τους είναι 

γεμάτη με ανούσια θέματα, τα οποία ουσιαστικά μόνο απολαύσεις προσφέρουν 

ενώ δεν έχουν καμιά ουσία ως προς το περιεχόμενό τους και δεν αναφέρουν 

τίποτε για την αρετή(«ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ματαίων πολλὰ αὐτοῖς γέγραπται, ἀφ’ 

ὧν τοῖς νέοις αἱ μὲν ἡδοναὶ κεναί, ἀρετὴ δ’ οὐκ ἔνι»)·. Επιπροσθέτως ο Ξενοφών 

αναφέρει πως όποιος νέος νομίζει ότι θα λάβει κάτι χρήσιμο από αυτούς , κάνει 

λάθος καθώς το θεωρεί χάσιμο χρόνου και ακόμα περισσότερο εμπόδιο στο να 

μάθουν άλλα χρήσιμα πράγματα και βέβαια οδηγός για μια κακή 

εκπαίδευση(«διατρίβειν δ’ ἄλλως παρέχει τοῖς ἐλπίσασί τι ἐξ αὐτῶν μαθήσεσθαι 

[μάτην] καὶ ἑτέρων κωλύει χρησίμων καὶ διδάσκει κακά»). Με οξύ τρόπο 

αναφέρει πως το ύφος με το οποίο γράφουν είναι εξεζητημένο και μέσα στα έργα 

τους δεν υπάρχει κανένα απόφθεγμα ικανό να οδηγήσει τους νέους στην 

αρετή(«μέμφομαι οὖν αὐτοῖς τὰ μὲν μεγάλα μειζόνως· περὶ δὲ ὧν γράφουσιν, ὅτι 
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τὰ μὲν ῥήματα αὐτοῖς ἐζήτηται, γνῶμαι δὲ ὀρθῶς ἔχουσαι,αἷς ἂν παιδεύοιντο οἱ 

νεώτεροι ἐπ’ ἀρετήν, οὐδαμοῦ»). Καταλήγοντας αναφέρει πως προτιμά ο κάθε 

νέος να μάθει την αρετή με βάση την φύση του ή έστω  να την διδαχθεί από 

όσους γνωρίζουν αληθινά το σωστό παρά να εμπιστεύεται ανθρώπους που 

απλώς γνωρίζουν την τέχνη της εξαπάτησης («οἶδα δὲ ὅτι κράτιστον μέν ἐστι 

παρὰ τῆς αὑτοῦ φύσεως τὸ ἀγαθὸν διδάσκεσθαι, δεύτερον δὲ παρὰ τῶν ἀληθῶς 

ἀγαθόν τι ἐπισταμένων μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶνἐξαπατᾶντέχνηνἐχόντων»). 

 

Γ3. α.  

ἄνδρα: ἄνδρας 

γράμματα: γράμμα 

ὅντιν’: οὓστινας 

ὧν: οὗ 

 

Γ3. β.  

 ἑωράκαμεν: ἴδωμεν 

 ἐποίησαν: ποιήσωσιν 

παρέχονται: παράσχωσιν 

 

Γ4. α.   

ὀνόματα μὲν γὰρ οὐκ ἂν παιδεύσειε, γνῶμαι δέ, εἰ καλῶς ἔχοιεν. 

εἰ καλῶς ἔχοιεν: δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση, ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός της προϋπόθεσης στο ρήμα της κύριας πρότασης 

ἂν παιδεύσειε. Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο εἰ και εκφέρεται με ευκτική 

ἔχοιεν. Το ρήμα της κύριας πρότασης (απόδοσης) είναι δυνητική ευκτική ἂν 

παιδεύσειε και συνιστά υποθετικό λόγο της απλής σκέψης του λέγοντος. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ: εἰ καλῶς ἔχοιεν 

ΑΠΟΔΟΣΗ: ἂν παιδεύσειε 
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Το είδος του προσδοκωμένου θα είναι ως εξής: 

ΥΠΟΘΕΣΗ: ἂν καλῶς ἔχωσιν 

ΑΠΟΔΟΣΗ: παιδεύσει (οριστική Μέλλοντα) ή ἂν παιδεύσειε(αι) 

 

Δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση, ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός της προϋπόθεσης στο ρήμα της κύριας πρότασης ἂν παιδεύσειε ή 

παιδεύσει. Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο  ἂν και εκφέρεται με 

υποτακτική ἔχωσιν. Στην απόδοση στην κύρια πρόταση έχουμε οριστική 

Μέλλοντα παιδεύσει ή αν θέλουμε κρατάμε την δυνητική ευκτική ως μελλοντική 

έκφραση ἂν παιδεύσειε, κι έτσι έχουμε υποθετικό λόγο του προσδοκωμένου. 

 

Γ4. β.  

πολλὰ αὐτοῖς γέγραπται:  η σύνταξη είναι παθητική 

αὐτοί γεγράφασιν πολλά:  ενεργητική σύνταξη, για να τονιστεί το υποκείμενο 

του ρήματος 

 
 


