
 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΑΙΡΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ 

 

 

Α1.  

α. 1. Λάζνο 

    2. Σσζηφ 

    3. Σσζηφ 

    4. Λάζνο 

    5. Σσζηφ 

 

 



 

 

β.  

1. «Ἅηε δὴ νὖλ νὐ πάλπ ηη ζνθὸο ὢλ ὁ Ἐπηκεζεὺο ἔιαζελ αὑηὸλ θαηαλαιψζαο ηὰο δπλάκεηο 

εἰο ηὰ ἄινγα· ινηπὸλ δὴ ἀθφζκεηνλ ἔηη αὐηῷ ἦλ ηὸ ἀλζξψπσλ γέλνο, θαὶ ἠπφξεη ὅ ηη 

ρξήζαηην.» 

2. «... ἔξρεηαη Πξνκεζεὺο ἐπηζθεςφκελνο ηὴλ λνκήλ» 

3. «Ἀπνξίᾳ νὖλ ζρφκελνο ὁ Πξνκεζεὺο ἥληηλα ζσηεξίαλ ηῷ ἀλζξψπῳ εὕξνη...» 

4. «Τῷ δὲ Πξνκεζεῖ εἰο κὲλ ηὴλ ἀθξφπνιηλ ηὴλ ηνῦ Γηὸο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερψξεη 

εἰζειζεῖλ...» 

5. «θαὶ ἐθ ηνχηνπ εὐπνξία κὲλ ἀλζξψπῳ ηνῦ βίνπ γίγλεηαη...» 

 

Β1.  

   Ο Δπηκεζέαο είλαη απηφο πνπ, φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηνπ (ζχλζεην απφ ηηο ιέμεηο ἐπὶ + 

κῆδνο), ζθέθηεηαη κεηά ηελ εθηέιεζε κηαο ελέξγεηαο θαη βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο. Δίλαη «ἁκαξηίλννο» ή «ὀςίλννο». Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, 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.  

   Όζνλ αθνξά, ινηπφλ, ηα δψα ε κνηξαζηά πνπ έθαλε ν Δπηκεζέαο ήηαλ ζνθή, αθνχ πέηπρε 

ηελ αληηζηαζκηζηηθή θαη ηζφξξνπε θαηαλνκή εθνδίσλ γηα ηε δηαηψληζε φισλ ησλ εηδψλ. Ο 

Δπηκεζέαο ήηαλ ζε ζέζε λα επηλνήζεη, φρη φκσο θαη λα πξνλνήζεη. Η επηλφεζε σο πξάμε ηνπ 

λνπ επέηξεςε ζηνλ Δπηκεζέα λα κνηξάζεη εθφδηα θαη λα εμηζνξξνπήζεη αληηζέζεηο αλάκεζα 

ζηα δσηθά είδε. Δπξφθεηην φκσο γηα κνλνκεξή πξάμε ηνπ λνπ απφ ηελ νπνία έιεηπε ε 

θαηαλφεζε, αλαγθαία γηα λα πξνθχςεη ε δπλαηφηεηα ηεο πξφλνηαο, ηεο πξνβιεπηηθφηεηαο. 

Δλψ, ινηπφλ, ν Δπηκεζέαο είρε δψζεη κε θξνληίδα θαη ζνθία φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα ζηα 

δψα, ζην ηέινο ηεο κνηξαζηάο δηαπίζησζε φηη βξηζθφηαλ ζε αδηέμνδν («ἠπόξεη ὅ,ηη 

ρξήζαηην»), γηαηί ηα εθφδηα εμαληιήζεθαλ θαη ν άλζξσπνο έκεηλε «ἀθόζκεηνο».  

   Η ζπκβνιηθή/κπζηθή απηή απνηίκεζε ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ν Δπηκεζέαο κνίξαζε ηηο 

θπζηθέο ηδηφηεηεο ζηνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο, απνθαιχπηεη ζηαδηαθά ηελ πξσηαγφξεηα 

ζθέςε. Η επηκεζετθή θάζε, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θπζηθφ ρξφλν ηνπ βηνινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ 

ησλ δσηθψλ εηδψλ, θιείλεη κε ην αλζξψπηλν είδνο ην νπνίν εκθαλίδεηαη ηειεπηαίν ζηε ζεηξά 

ησλ δσηθψλ νξγαληζκψλ. Ωο ηειεπηαίν κέλεη «ἀθόζκεηνλ», πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη ηα ιηγφηεξα 

θπζηθά εθφδηα γηα λα επηβηψζεη σο είδνο ζηε θχζε. 

 

Β2. 

   Καηαλννχκε, ινηπφλ, ηνλ φξν σο ηερλνγλσζία, 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. Δηδηθφηεξα, ε ηερλνγλσζία ζπλδέεηαη κε ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ 



 

 

θαηαζθεπαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα 

ζπιιάβεη θαη λα νξγαλψζεη ηε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο, 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 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη επηλφεζεο, θαιιηέξγεηαο θαη αγσγήο. 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 «ηὴλ πεξὶ ηὸλ βίνλ 

ζνθίαλ», 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 Γία, 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 Γία 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. Μάιηζηα ε πξφηαζε «Δηόο θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ» ην 

απνδεηθλχεη, θαζψο ζχκθσλα κε ηε κπζνινγία νη θχιαθεο ηνπ Γία ήηαλ ε Βία θαη ην 

Κξάηνο. Πξφθεηηαη γηα ηα φξγαλα εμνπζίαο ηνπ Γία. Σηνλ κχζν ηνπ Πξσηαγφξα ζπκβνιίδνπλ 

ηε δπζθνιία θαη ηηο επίπνλεο πξνζπάζεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο λα απνθηήζεη ηελ πνιηηηθή 

ηέρλε, ηηο γλψζεηο δειαδή γηα ηελ νξγάλσζε θνηλσληψλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε πλεπκαηηθνχ 

πνιηηηζκνχ. Έκκεζα πξνβάιιεη ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο πνπ ππφζρεηαη φηη 

δηδάζθεη ζηνπο λένπο ηεο Αζήλαο. 

 

 

 



 

 

Β3. 

α. Σσζηφ  

β. Σσζηφ  

γ. Λάζνο  

δ. Σσζηφ  

ε. Λάζνο  

 

Β4.  

εἱκαξκέλε: κεξίδην  

ἐμηέλαη: εηζηηήξην  

ἔζρε: ζρήκα  

θιέπηεη: θιεςχδξα  

ιαζψλ: ιήζε 

 

Β5. 

   Καζψο ν Δπηκεζέαο βξίζθεηαη ζε αδηέμνδν ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ 

(ἠπόξεη, ἀπνξνῦληη), ν Πξνκεζέαο αλαιακβάλεη λα επηζεσξήζεη ην έξγν ηνπ αδειθνχ ηνπ. 

Αληηιακβάλεηαη ηφηε φηη ν άλζξσπνο απέκεηλε γπκλφο θαη μππφιεηνο θαη ρσξίο ζηξσζίδηα 

θαη ρσξίο φπια («γπκλόλ ηε θαὶ ἀλππόδεηνλ θαὶ ἄζηξωηνλ θαὶ ἄνπινλ»), νλ ρσξίο δπλαηφηεηα 

απηφ-ππεξάζπηζεο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ πιεζίαδε ε θαζνξηζκέλε κέξα ηεο εμφδνπ ηνπ 

πξνο ην θσο. Όκσο, ε έμνδνο ηνπ αλζξψπνπ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο, «ἐθ γῆο», ζην θσο 

ηνπ ήιηνπ δελ νθείιεηαη ζηηο έηνηκεο δπλάκεηο χπαξμεο πνπ ηνπ ράξηζε ε θχζε (Δπηκεζέαο), 

φπσο έγηλε γηα ηα άιια δσηθά είδε. Γηα ηα δσηθά είδε ε αλνδηθή πνξεία απφ ην εζσηεξηθφ ηεο 

γεο ζην θσο ήηαλ απιψο κηα πνξεία πξνο ηε βηνινγηθή χπαξμε. Αληίζεηα, γηα ηνλ άλζξσπν ε 

πνξεία απφ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο ζην θσο ζπληζηά κηα αλνδηθή πνξεία απφ ηηο εμαξηήζεηο 

ηεο βηνινγηθήο χπαξμεο ζηελ απηνλνκία ηνπ λνήκνλνο φληνο. Απηφ ην πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ, 

ζε ζρέζε κε ηα δσηθά είδε, πέξαζκα ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε γε ζην θσο, απφ ηε βηνινγηθή 

παξνπζία ζηε λνήκνλα θαη απηνπξνζδηνξηδφκελε χπαξμε, απνδίδεηαη ζπκβνιηθά κε ηε 

κνξθή ηνπ Πξνκεζέα. 

   

   Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Πξσηαγφξα (αιιά θαη ηε 

ζχγρξνλε θηινζνθηθή αλζξσπνινγία), ν άλζξσπνο ήηαλ ην πην ειιηπέο θαη ην πην 



 

 

απξνζηάηεπην απφ φια ηα έκβηα φληα φζνλ αθνξά ην βηνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ, πνπ 

ππνδειψλεηαη κε ην επίζεην «ἀθόζκεηνλ». Η πιηθή ππφζηαζε θαη ε βηνινγηθή ζσξάθηζε ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη αλίζρπξεο ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο κάιινλ βξίζθεηαη 

ζην έιενο θπζηθψλ δπλάκεσλ. 

   Η κεηάβαζε, ινηπφλ,  ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ βηνινγηθψλ εμαξηήζεσλ ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ Πξνκεζέα θαη ηε θηιάλζξσπε θινπή 

ησλ «δψξσλ» ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν απφ ην εξγαζηήξη ηεο Αζελάο θαη ηνπ Ηθαίζηνπ. Έηζη ε 

θινπή δελ θξίλεηαη σο παξάβαζε εζηθήο θχζεσο πνπ δελ έπξεπε λα γίλεη, αιιά σο 

επξεκαηηθή πξάμε ηνπ Πξνκεζέα-αλζξψπνπ πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ αξρή ηεο 

αλαπιήξσζεο ζηε θχζε, ε νπνία θαηεχζπλε θαη ηε κνηξαζηά ηνπ Δπηκεζέα. Τα «δψξα» 

αλαπιεξψλνπλ ηε θπζηθή αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν. Η θαη’ αλαγθαηφηεηα, 

ινηπφλ, παξάβαζε έρεη πξαθηηθφ αληίθξηζκα ζηνλ άλζξσπν, θαζψο ε ηερληθή θαη ε γλψζε 

ηεο ηέρλεο ηεο θσηηάο επηηξέπνπλ ζηνλ άλζξσπν λα επηλνεί ηα πξνο ην δῆλ θαη λα εθαξκφδεη 

πξαθηηθά ηηο επηλνήζεηο ηνπ. Ο άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε κε ηηο δχν απηέο θαηαθηήζεηο λα 

κεηαζρεκαηίδεη ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηηο επηλνήζεηο ηνπ ζε πξαθηηθφ πξφγξακκα δσήο.  

   Καη γηα ηνλ Αηζρχιν ν Πξνκεζέαο είλαη έλαο κεγάινο επεξγέηεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Η 

θσηηά, ηελ νπνία ν Τηηάλαο ραξίδεη ζηνπο αλζξψπνπο, είλαη θαη εδψ ην ζηνηρείν πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα κπεη ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Δίλαη φκσο, θπξίσο, ην 

ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξαθήο, ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο ηέρλεο θαη ηεο ζθέςεο, θαζψο  ν  Πξνκεζέαο είλαη απηφο πνπ 

ηνπο δηδάζθεη φιεο ηηο ηέρλεο: ηελ ηαηξηθή, ηε θαξκαθεπηηθή, ηε καληηθή θαη ηε 

κεηαιινηερλία («ηέρλεο...ζθαξθίζηεθα», «ακπληηθά...αξξώζηηεο», «πνιπάξηζκα...καληηθήο», « 

κπξνύηδν...ρξπζάθη»). Βέβαηα, ν Πξνκεζέαο ηνπ Αηζρχινπ πξνβάιιεηαη πην αιαδνληθφο θαη 

απηάξεζθνο γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξσηαγφξεην Πξνκεζέα («Να ην έξγν 

κνπ», «Καλείο..Πξνκεζέα»). 

   Καηαιαβαίλνπκε, ινηπφλ, πσο ν Πξσηαγφξαο  θξαηά πξνθαλψο ηελ αηζρχιεηα ζεψξεζε 

θαη ηελ αηζρχιεηα αηζηνδνμία. Αλ φκσο ν Αηζρχινο είλαη έλαο ηξαγηθφο πνηεηήο κε βαζχηαηεο 

θηινζνθηθέο αλεζπρίεο, ν Πξσηαγφξαο είλαη έλαο θηιφζνθνο κε έληνλνπο 

“θνηλσληνινγηθνχο” (γηα λα κεηαρεηξηζηνχκε έλαλ ζχγρξνλν φξν) πξνβιεκαηηζκνχο. Δίλαη 

ινηπφλ θπζηθφ νη πξνβιεκαηηζκνί απηνί λα εθθξάδνληαη θαη λα ππνγξακκίδνληαη κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηθή ηνπ εθδνρή ηνπ πξνκεζετθνχ κχζνπ. Έηζη, ν Πξσηαγφξαο ηνλίδεη 

θπξίσο ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλνηηθήο νξγάλσζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε βάδεη ζην θέληξν ηεο 

κπζηθήο ηνπ αθήγεζεο. Η χπαξμε θαη επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη εδψ αιιειέλδεηεο κε 

ηνλ ζρεκαηηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Καη νπνηαδήπνηε αξεηή είλαη, 

εμ νξηζκνχ ζα ιέγακε, πνιηηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη σο θχξην ζηφρν ηεο έρεη ηελ αξκνληθή 

νξγάλσζε θαη δσή ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ηελ εζηθή βειηίσζε ηνπ αλζξψπνπ. Η άπνςε απηή 

ηνπ Πξσηαγφξα δελ είλαη μέλε πξνο ηελ αξραία ειιεληθή λννηξνπία. Πξάγκαηη, γηα ηνπο 

Έιιελεο ε αξεηή ηνπ αλζξψπνπ σο ηδηψηε δελ μερσξίδεη απφ ηελ αξεηή ηνπ αλζξψπνπ σο 

πνιίηε. Ο άλζξσπνο λνείηαη θπξίσο σο πνιίηεο, σο ππεχζπλν κέινο κηαο νξγαλσκέλεο 

θνηλσλίαο. 

 



 

 

Γ1. 

Eγψ δελ είκαη απιφο άλζξσπνο, μέξσ φκσο φηη είλαη θαιχηεξν λα κάζεη θαλείο ην ζσζηφ κε 

βάζε ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ, θαη  δεχηεξνλ  λα δηδαρζεί απφ φζνπο γλσξίδνπλ αιεζηλά θάηη 

ζσζηφ θαη φρη απφ φζνπο θαηέρνπλ ηελ ηέρλε ηεο εμαπάηεζεο. Ίζσο ηα ιφγηα κνπ δελ 

κνηάδνπλ κε ησλ ζνθηζηψλ· άιισζηε δελ είλαη απηφο ν ζθνπφο κνπ·  

 

Γ2. 

   Σην παξαπάλσ απφζπαζκα ν Ξελνθψληαο θαηεγνξεί ηνπο ζνθηζηέο γηα ην είδνο ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο λένπο ηεο επνρήο ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη πσο 

απηνί δελ νδεγνχλ ηνπο λένπο ζηελ αξεηή, ελψ απηφ δηαηείλνληαη πσο θάλνπλ (θαζὶ κὲλ ἐπ’ 

ἀξεηὴλ ἄγεηλ νἱ πνιινὶ ηνὺο λένπο, ἄγνπζη δ’ ἐπὶ ηνὐλαληίνλ), θαη θαηαπηάλνληαη κε αλνχζηα 

ζέκαηα ηα νπνία πξνθαινχλ ζηνπο λένπο απνιαχζεηο θελέο πεξηερνκέλνπ θαη αξεηήο (ἀιιὰ 

πεξὶ κὲλ ηῶλ καηαίωλ πνιιὰ αὐηνῖο γέγξαπηαη- ἀξεηὴ δ’ νὐθ ἔλη) πνπ κάιηζηα ηνπο νδεγνχλ ζε 

επηθαλεηαθέο εδνλέο (ἀθ’ ὧλ ηνῖο λένηο αἱ κὲλ ἡδνλαὶ θελαί). Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδεη ηε 

δηδαζθαιία ηνπο σο απψιεηα ρξφλνπ θαη εκπφδην γηα ηελ απφθηεζε άιισλ ρξήζηκσλ 

γλψζεσλ (δηαηξίβεηλ δ’ ἄιιωο παξέρεη ηνῖο ἐιπίζαζί ηη ἐμ αὐηῶλ καζήζεζζαη θαὶ ἑηέξωλ 

θωιύεη ρξεζίκωλ θαὶ δηδάζθεη θαθά), ην χθνο ηνπο εμεδεηεκέλν (ηὰ κὲλ ῥήκαηα αὐηνῖο 

ἐδήηεηαη), ελψ ηα ιφγηα ηνπο αλίθαλα λα νδεγήζνπλ ζηελ αξεηή (γλῶκαη δὲ ὀξζῶο ἔρνπζαη, 

αἷο ἂλ παηδεύνηλην νἱ λεώηεξνη ἐπ’ ἀξεηήλ, νὐδακνῦ). 

   Δλ θαηαθιείδη, ζπγθξίλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ καδί ηνπο, ραξαθηεξίδεη ην έξγν ηνπο σο κέζν 

εμαπάηεζεο (ὑπὸ ηῶλ ἐμαπαηᾶλ ηέρλελ ἐρόληωλ) θη φρη νπζηαζηηθήο δηδαζθαιίαο, φπσο ζα 

έπξεπε (ὀλόκαηα κὲλ γὰξ νὐθ ἂλ παηδεύζεηε, γλῶκαη δέ, εἰ θαιῶο ἔρνηελ). 

 

Γ.3.α.  

Τξηηφθιηηα νπζηαζηηθά:   

ἄλδξα: ηνὺο ἄλδξαο 

γξάκκαηα: (ηὸ) γξᾶκκα 

 

Αλησλπκίεο:   

ὅληηλ(α): νὕζηηλαο 

ὧλ: νὗ 

 

 



 

 

 Γ.3.β.  

ἑσξάθακελ : ἴδσκελ 

ἐπνίεζαλ : πνηήζσζη(λ) 

παξέρνληαη : παξάζρσζη(λ) 

 

Γ4α.  

Υπφζεζε: εἰ θαιῶο ἔρνηελ (εἰ + επθηηθή) 

Απφδνζε: ὀλφκαηα κὲλ... νὐθ ἂλ παηδεχζεηε (ελλ. γλῶκαη δὲ ἂλ παηδεχζεηαλ) (δπλεηηθή 

επθηηθή)  

Σχλζεηνο ππνζεηηθφο ιφγνο, θαζψο ελλνείηαη κηα αθφκε απφδνζε («γλῶκαη δὲ ἂλ 

παηδεύζεηαλ») πνπ δειψλεη ηελ απιή ζθέςε ηνπ ιέγνληνο.  

 

Μεηαηξνπή ζην είδνο πνπ δειψλεη ην πξνζδνθψκελν:  

 

Υπφζεζε: ἐάλ (ἄλ, ἤλ) θαιῶο ἔρσζη(λ)  [εάλ + ππνηαθηηθή] 

Απφδνζε: ὀλφκαηα κὲλ... νὐθ παηδεχζεη (ελλ. γλῶκαη δὲ παηδεχζνπζη(λ) ) [νξηζηηθή 

κέιινληα] 

 

Γ4β.  

«πνιιὰ αὐηνῖο γέγξαπηαη»: ε ζχληαμε είλαη παζεηηθή κε ηελ νπνία εμαίξεηαη ε πξάμε ηνπ 

ξήκαηνο. Δπίζεο παξαηεξείηαη θαη αηηηθή ζχληαμε αθνχ ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο 

«γέγξαπηαη» πνπ βξίζθεηαη ζε γ΄ εληθφ πξφζσπν είλαη ε νλνκαζηηθή πηψζε ηνπ πιεζπληηθνχ 

αξηζκνχ νπδεηέξνπ γέλνπο: «πνιιά».  

 

Γηα λα δνζεί έκθαζε ζην πξφζσπν πνπ ελεξγεί κεηαηξέπνπκε ηελ παζεηηθή ζχληαμε ηεο 

πξφηαζεο ζε ελεξγεηηθή ζχληαμε: « Πνιιὰ αὐηνὶ/νὗηνη γεγξάθαζη(λ)». 


