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β)
1. ἅηε δὴ νὖλ νὐ πάλπ ηη ζνθὸο ὢλ ὁ ᾿Επηκεζεὺο ἔιαζελ αὑηὸλ θαηαλαιώζαο ηὰο
δπλάκεηο εἰο ηὰ ἄινγα·
2. ἀπνξνῦληη δὲ αὐηῷ ἔξρεηαη Πξνκεζεὺο ἐπηζθεςόκελνο ηὴλ λνκήλ,
3. ἀπνξίᾳ νὖλ ζρόκελνο ὁ Πξνκεζεὺο ἥληηλα ζσηεξίαλ ηῷ ἀλζξώπῳ εὕξνη,
4. ηῷ δὲ Πξνκεζεῖ εἰο κὲλ ηὴλ ἀθξόπνιηλ ηὴλ ηνῦ Δηὸο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη
εἰζειζεῖλ
5. δίδσζηλ ἀλζξώπῳ, θαὶ ἐθ ηνύηνπ εὐπνξία κὲλ ἀλζξώπῳ ηνῦ βίνπ γίγλεηαη
Β1
Ο Επηκεζέαο είλαη απηφο πνπ, φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηνπ (ζχλζεην απφ ηηο
ιέμεηο ἐπί + κῆδνο), ζθέθηεηαη κεηά ηελ εθηέιεζε κηαο ελέξγεηαο θαη βξίζθεηαη
αληηκέησπνο κε ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Είλαη «ἁκαξηίλννο» ή «ὀςίλννο». Ο Πξσηαγφξαο
ιέεη πσο «ἅηε δὴ νὖλ νὐ πάλπ ηη ζνθὸο ὢλ ὁ ᾿Επηκεζεὺο ἔιαζελ αὑηὸλ θαηαλαιώζαο
ηὰο δπλάκεηο εἰο ηὰ ἄινγα· ινηπὸλ δὴ ἀθόζκεηνλ ἔηη αὐηῷ ἦλ ηὸ ἀλζξώπσλ γέλνο, θαὶ
ἠπόξεη ὅηη ρξήζαηην.» Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, θάιιηζηα λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε
αζηφραζην, απεξίζθεπην, επηπφιαην, παξνξκεηηθφ. Σηνλ κχζν ηνπ Πξσηαγφξα
παξνπζηάδεηαη ιφγσ απξνλνεζίαο λα εμαληιεί φια ηα εθφδηα ζηα δψα θαη λα αθήλεη
ηνλ άλζξσπν εληειψο αβνήζεην θαη αλππεξάζπηζην, ρσξίο θάπνηα ζσκαηηθή δχλακε,
εθηεζεηκέλν ζηηο κεηαβνιέο ηνπ θαηξνχ θαη εχθνιν ζχκα γηα ηα άγξηα δψα.
Β2
«ἔνηεσνορ ζοθία»: ην επίζεην «ἔληερλνο» ππνδειψλεη απηφλ πνπ είλαη κέζα ζηα
φξηα ηεο ηέρλεο, ηνλ έκπεηξν, ηνλ επηδέμην. Σηε θξάζε «ἔληερλνο ζνθία», ε ιέμε
«ζνθία» ππνδειψλεη ηε ζνθία πνπ εκπεξηέρεη ηελ ηέρλε, ηε ζνθία πνπ ζπκπνξεχεηαη
κε ηελ ηέρλε, ηηο ηερληθέο γλψζεηο. Αξρηθά ε έλλνηα ηεο ζνθίαο έρεη θπξίσο λα θάλεη
κε ηε δεμηφηεηα θαη ηελ εκπεηξία ζε θάπνηα ηέρλε, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε γιππηηθή,
ηε κεηαιινπξγία, ηελ ηαηξηθή, θ.η.ι. Ο πξνζδηνξηζκφο «ἔληερλνο» επηηξέπεη εδψ ζηνλ
Πξσηαγφξα λα δηεπθξηλίζεη, επνκέλσο, πσο απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζνθία ελλνεί θαη φρη
απηή πνπ ζπλδένπκε κε ηε γλψζε ησλ επηζηεκψλ θαη ηε θηινζνθία, δειαδή ηηο
ζεσξεηηθέο γλψζεηο. Ωο πξνο ηηο θαιέο ηέρλεο, ε έληερλε ζνθία δελ ζρεηίδεηαη κε ηε
ζχιιεςε ηεο ηδέαο ελφο θαιιηηερληθνχ έξγνπ, αιιά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο
ηερληθψλ γλψζεσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία θάπνησλ απφ απηά (πρ.
Αξρηηεθηνληθή, γιππηηθή).
Καηαλννχκε, ινηπφλ, ηνλ φξν σο ηεσνογνωζία, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν
λα πξνβεί ζε επηλνήζεηο θαη εθαξκνγέο ζσηήξηεο γηα ηε δσή ηνπ πνπ πξνσζνχλ ηελ
ελ γέλεη παξνπζία ηνπ ζηνλ θφζκν. Εηδηθφηεξα, ε ηερλνγλσζία ζπλδέεηαη κε ηηο
ηεσνικέρ δεξιόηηηερ θαη ηελ καηαζκεςαζηική ικανόηηηα ηνπ αλζξψπνπ. Απηφ
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ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβεη θαη λα νξγαλψζεη ηε δηαδηθαζία
ηεο επγαζίαρ, ε νπνία ζπκππθλψλεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην άικα ηνπ πξψελ,
απιψο «δσηθνχ νξγαληζκνχ» ζε ήδε άλζξσπν πνπ απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά απφ ηηο
αιπζίδεο ηεο βηνινγηθήο λνκνηέιεηαο θαη πξν-λνεί γηα ηηο επφκελεο ζηηγκέο ηεο
δσήο ηνπ. Σπλδεδεκέλε κε ηε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο είλαη ε διαδικαζία
καηαζκεςήρ και επινόηζηρ, καλλιέπγειαρ και αγωγήρ. Με ηελ θαηαζθεπαζηηθή
θαη επηλνεηηθή ηθαλφηεηα ν άλζξσπνο δίλεη ππφζηαζε ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ θαη
ηα επξήκαηα ηνπ λνπ ηνπ, θαηαζθεπάδνληαο ζπίηηα, ζθεχε, εξγαιεία, φπια, αιιά
θαη πξνβαίλεη ζε επηλνήζεηο ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ε γιψζζα, ε γξαθή, ε
αξίζκεζε, πνπ δηεπξχλνπλ ηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε βηνινγηθή
αηηηφηεηα. Με ηελ θαιιηέξγεηα (γεο, γξακκάησλ, ηερλψλ θαη θαιψλ ηερλψλ) θαη ηελ
αγσγή δηακνξθψλεη ζθφπηκα ηηο πξνυπνζέζεηο γηα παξαγσγή έξγσλ θαη κέζσλ θαη
γηα λέεο δεκηνπξγίεο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε εξγαιείσλ θαη γλψζεσλ ηερληθήο.
Όκσο, ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία γίλεηαη ζπγρξφλσο θαη ηξφπνο αγσγήο ηεο θχζεο ηνπ,
ηξφπνο εμέιημεο θαη δηακφξθσζήο ηνπ, θαζψο πεξηέξρεηαη ζηε ζέζε λα ειέγμεη ηα
πάζε ηνπ, λα ηηζαζεχζεη ην έλζηηθην θαη λα νξγαλψζεη ηηο άκπλεο ηνπ εαπηνχ ηνπ
ζηνλ αγψλα επηβίσζεο.
Τα δψξα ηνπ Πξνκεζέα ζπλεηέιεζαλ ζην λα απνθηήζεη ν άλζξσπνο «ηὴν πεπὶ
ηὸν βίον ζοθίαν», ρξήζηκεο δειαδή γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη ηηο
ειιείςεηο ησλ εθνδίσλ πνπ είραλ δνζεί ζηα ππφινηπα έκβηα φληα. Ο Πξσηαγφξαο
φκσο ζεσξεί ζθφπηκν λα αλαθέξεη ζην ζεκείν απηφ ηεο αθήγεζεο φηη ν Πξνκεζέαο
δελ κπφξεζε λα δψζεη ζηνπο αλζξψπνπο ηελ πνιηηηθή ηέρλε, ην πςειφηεξν θαη
θαιχηεξν δψξν, θπιαγκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ Δία, αιιά κε ηελ πξάμε θινπήο
πεξηνξίζηεθε ζην δψξν ηεο ηερλνγλσζίαο, επεξγεηηθφ βέβαηα, αιιά θαηψηεξν.
Γίλεηαη ζαθέο φηη ε πνιηηηθή ηέρλε είλαη αλψηεξε θαηάθηεζε, ε νπνία ζηνλ κχζν
ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλφηεηα ησλ ζεψλ θαη φρη ησλ αλζξψπσλ, θαη απνηειεί ζηνηρείν
εμνπζίαο ηνπ Δία απέλαληη ζηνπο άιινπο ζενχο θαη ηνλ θφζκν. Η παξνπζίαζή ηνπο
σο δψξσλ ησλ ζεψλ θαη φρη σο αλαθαιχςεσλ ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη
σο έλδεημε ζεβαζκνχ πξνο απηνχο θαη πξνζπάζεηα απνθπγήο χβξεο εθ κέξνπο ησλ
αλζξψπσλ.
Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε άπνςε πνπ ζπλάγεηαη απφ ηνλ κχζν θαη απνδίδεηαη
ζηνλ Πξσηαγφξα φηη ζηελ πξντζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο πξνεγήζεθε ε
θαηάθηεζε ηερληθήο πξφζθνξεο γηα ηνλ βηνπνξηζκφ ηνπ θαη αθνινχζεζε ε
θαηάθηεζε ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο. Άξα ε θαηάθηεζε ηεο ηερληθήο απφ ηνλ άλζξσπν,
πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ηηηαληθή πξάμε θινπήο, ζπλέβε ζε κηα πξψηκε θάζε,
πξνθνηλσληθή θαη δείρλεη ηηο ηφηε δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο.
Αληίζεηα, ε πνιηηηθή ήηαλ αθφκε απξφζηηε ζρεδφλ ζην αλζξψπηλν πλεχκα θαη
θαηαθηήζεθε ζε πζηεξφηεξε ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη αθνχ είραλ
δηακνξθσζεί νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο.
Β3
α)Σσζηφ
β)Σσζηφ
γ)Λάζνο
δ)Σσζηφ
ε)Λάζνο
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εἱκαξκέλε-κεξίδην
ἐμηέλαη-εηζηηήξην
ἔζρελ-ζρήκα
θιέπηεη-θιεςχδξα
ιαζψλ-ιήζε

Β5
Οη απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζηνλ κχζν ηνπ Πξσηαγφξα θαη ζην απφζπαζκα
ηνπ Προμηθέα Δεζμώηη ηνπ Αηζρχινπ ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ
εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Παξνπζηάδνπλ δειαδή ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ
σο απνηέιεζκα κηαο επίπνλεο θαη ζπλερνχο πνξείαο πξνο ηελ πξφνδν, θαηά ηελ νπνία
ν άλζξσπνο θαηάθεξε λα μεπεξάζεη κηα θαηάζηαζε δπζηπρίαο, θφβνπ θαη αλέρεηαο.
Σην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ηνπ Προμηθέα Δεζμώηη ν πξσηαγσληζηήο
παξνπζηάδεη ηα δψξα πνπ πξφζθεξε ζηνλ άλζξσπν θαη ηζρπξίδεηαη πσο ηνλ δίδαμε
φιεο ηηο ηέρλεο: ηε Λνγηθή, ηελ Αξρηηεθηνληθή, ηελ Αζηξνλνκία, ηα Μαζεκαηηθά, ηε
Γιψζζα, ηελ Ιζηνξία, ηε Γεσξγία, ηε Ναπηηιία, ηελ Ιαηξηθή, ηε Φαξκαθνινγία, ηε
Μαληηθή θαη ηε Μεηαιινηερλία. Φσξίο λα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα πνηα ηέρλε
δεκηνχξγεζε πξψηε θαη πνηα δεχηεξε, ν Πξνκεζέαο αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο
πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηέρλεο θαη επηζηήκεο πνπ ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ
πιηθή, πλεπκαηηθή θαη εζηθή εμχςσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη παξνπζηάδεηαη σο ν
κεγάινο δάζθαινο θαη επεξγέηεο ηεο αλζξσπφηεηαο.
Ο κχζνο πνπ παξνπζηάδεη ν Πξσηαγφξαο ζηνλ νκψλπκν δηάινγν πξνρσξάεη έλα
βήκα παξαπέξα. Παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο ηνπ Πξνκεζέα ππέξ
ηνπ αλζξψπνπ θαη αλαγλσξίδεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Φάξε
ζηε θσηηά ν άλζξσπνο βειηίσζε ηηο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ, απέθηεζε
γισζζηθφ εθθξαζηηθφ φξγαλν, επηλφεζε ηξφπνπο έλδπζεο, έθηηαμε ππνδήκαηα,
εμαζθάιηζε ηξνθή απφ ηε γε. Ωζηφζν ε έιιεηςε ηεο πολιηικής αρεηής, ε άγλνηα ηεο
πνιηηηθήο ηέρλεο, ηνπ ζηεξνχζε ηε δπλαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. Τα κέζα
απηά πξνζέθεξε ζε απηφλ ν Δίαο, ν νπνίνο έζηεηιε ηνλ Εξκή, γηα λα κνηξάζεη ζε
φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηελ αιδώ θαη ηε δίκη. Έηζη, απέηξεςε ηνλ θίλδπλν αθαληζκνχ
ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο θαη θαηέζηεζε δπλαηή θαη αθίλδπλε ηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε
ησλ αλζξψπσλ (ε πξνζθνξά απηή ηνπ Δία δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ απφ ηνλ
Αηζρχιν).
ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ
Γ1.
Eγψ, ινηπφλ, είκαη απιφο άλζξσπνο, μέξσ φκσο φηη αθελφο είλαη πνιχ θαιχηεξν
λα κάζεη θαλείο ην ζσζηφ κε βάζε ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ, αθεηέξνπ λα δηδαρζεί απφ
φζνπο γλσξίδνπλ αιεζηλά θάηη ζσζηφ θαη φρη απφ φζνπο θαηέρνπλ ηελ ηέρλε ηεο
εμαπάηεζεο. Ίζσο, ινηπφλ, σο πξνο ηα ιφγηα κνπ λα κε κηιάσ κε ζνθηζηείεο· δηφηη
δελ απνδεηψ απηφ·
Γ2.
Ο Ξελνθψλ θαηεγνξεί ηνπο ζνθηζηέο δηφηη κνινλφηη ηζρπξίδνληαη φηη νδεγνχλ
ηνπο λένπο ζηελ αξεηή θάλνπλ ην αληίζεην. Τνλίδεη πσο δελ έρεη δεη θάπνηνλ ηνλ
νπνίν λα έθαλαλ απηνί ελάξεην, νχηε πξνζθέξνπλ ζπγγξάκκαηα ηα νπνία θαη'
αλάγθελ δεκηνπξγνχλ ελάξεηνπο αλζξψπνπο, αιιά έρνπλ γξάςεη πνιιά γηα αλνχζηα
ζέκαηα, ηα νπνία πξνθαινχλ ζηνπο λένπο απνιαχζεηο ρσξίο πεξηερφκελν θαη θακηά
αξεηή δελ εκπεξηέρνπλ. H ειπίδα πνπ ηξέθνπλ κάηαηα θάπνηνη φηη ζα κάζνπλ θάηη
απφ απηνχο είλαη απιψο ράζηκν ρξφλν θαη εκπφδην απφ άιια ρξήζηκα πξάγκαηα θαη
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θαθή εθπαίδεπζε. Tνπο κέκθεηαη, ινηπφλ, γηα κεγάια αδηθήκαηα κε ηξφπν νμχ·
ζπγθεθξηκέλα γηα φζα γξάθνπλ,θαζψο ην χθνο ηνπο είλαη εμεδεηεκέλν, ελψ δελ
δηαζέηνπλ θαλέλα απνιχησο αμηνζχζηαην απφθζεγκα, ην νπνίν ζα εθπαίδεπε ηνπο
λεφηεξνπο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ηεο αξεηήο.
Γ3.α.





ἄμδρα-ἄμδρας
ὅμτιμ’(α)-οὕστιμας
γράμματα-γράμμα
ὧμ-οὗ

Γ3.β.
ἑωράκαμεμ-ἴδωμεμ
ἐποίησαμ-ποιήσωσι(μ)
παρέχομται- παράσχωσι(μ)
Γ4.α.
Υπφζεζε: εἰ καλῶς ἔχοιεμ (εἰ+Επθηηθή)
Απφδνζε: ὀμόματα μὲμ γὰρ οὐκ ἂμ παιδεύσειε, γμῶμαι δέ (Δπλεηηθή Επθηηθή)
Πξφθεηηαη γηα έλαλ ππνζεηηθφ ιφγν απιφ, αλεμάξηεην πνπ δειψλεη ηελ απιή ζθέςε
ηνπ ιέγνληνο.
Πξνζδνθψκελν: ἐάμ καλώς ἔχωσιμ, ὀμόματα μὲμ γὰρ οὐ παιδεύσει, γμῶμαι δέ
Γ4.β.
Πξφθεηηαη γηα παζεηηθή ζχληαμε. Εληνπίδεηαη θαη Αηηηθή ζχληαμε (πολλά
γέγραπται)
Αὐτοί γεγράφασι πολλά.
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