
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Α.1. α) 1. Λάθος 2. Σωστό 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Σωστό 

β) 1: « Ἅτε δὴ … εἰς τὰ ἄλογα» 
2. «ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν» 
3. « Ἀπορίᾳ οὖν… τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι» 
4. «Τῷ δὲ Προμηθεῖ … οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν» 
5. «καὶ ἐκ τούτου εὐπορία… βίου γίγνεται» 

 

Β1. Από την αρχή του κειμένου επισημαίνεται η κατάσταση 
φυσικής αδυναμίας στην οποία βρέθηκε ο άνθρωπος λόγω της 
απρονοησίας του Επιμηθέα, η οποία ήταν αποτέλεσμα της 
πνευματικής του κατωτερότητας (οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ 
Ἐπιμηθεὺς/ ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς δυνάμεις). 
Ο Επιμηθέας, όπως φανερώνει το όνομά του, είναι αυτός που 
πρώτα ενεργεί και έπειτα σκέφτεται. Δεν είναι προνοητικός, δεν 
έχει ολοκληρωμένη σκέψη και δεν προγραμματίζει με σύνεση τις 
πράξεις του. Σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν μπορεί κανείς να 
του προσάψει δόλο ή κακές προθέσεις. Ενώ, λοιπόν, ο Επιμηθέας 
είχε δώσει με φροντίδα και σοφία όλα τα απαραίτητα εφόδια στα 
ζώα (καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα) , στο 
τέλος της μοιρασιάς διαπίστωσε οότι βρισκόταν σε αδιέξοδο 
(ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο) , γιατί τα εφόδια εξαντλήθηκαν και ο 
άνθρωπος έμεινε ακόσμητος (λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ 
ἀνθρώπων γένος / τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον 
καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον) . 

 

Β2. Ο Προμηθέας αντιλαμβανόμενος το αδιέξοδο στο οποίο 
κατέληξε το έργο του Επιμηθέα, αποφασίζει να μπει κρυφά στο 
εργαστήρι της Αθηνάς και του Ηφαίστου ( εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς 
καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν 
εἰσέρχεται) και να κλέψει των “έντεχνον σοφίαν” και την φωτιά 



 

 

που θα βοηθούσαν τον άνθρωπο να επιβιώσει και να εξελιχθεί. 
Η μετάβαση του ανθρώπου από την κατάσταση των 
βιολογικών εξαρτήσεων στην αναζήτηση της αυτονομίας του 
συμβολίζεται με τον Προμηθέα και τη φιλάνθρωπη κλοπή των 
δώρων του για τον άνθρωπο μέσα από το κοινό εργαστήρι της 
Αθηνάς και του Ηφαίστου. Τα δώρα του Προμηθέα 
συνετέλεσαν στο να αποκτήσει ο άνθρωπος “την περί τον βίον 
σοφίαν”, δηλαδή χρήσιμες γνώσεις για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις των εφοδίων που είχαν δοθεί στα υπόλοιπα έμβια 
όντα. 
Σκόπιμο θεωρείται από τον Πρωταγόρα σε αυτό το σημείο να 
αναφέρει ο Προμηθέας ότι δεν κατάφερε να δώσει στους 
ανθρώπους την πολιτική τέχνη, το ανώτερο και καλύτερο 
δώρο, το οποίο φυλασσόταν από τον ίδιο το Δία ( ἦν γὰρ παρὰ 
τῷ Διί). Με την πράξη της κλοπής περιορίστηκε στο δώρο της 
τεχνογνωσίας, ευεργετικό βέβαια, αλλά κατώτερο. Καθίσταται 
σαφές, λοιπόν, ότι η πολιτική τέχνη είναι ανώτερη κατάκτηση, η 
οποία στον μύθο χαρακτηρίζει την κοινωνία των θεών και όχι 
των ανθρώπων και αποτελεί στοιχείο εξουσίας του Δία 
απέναντι στους άλλους θεούς και τον κόσμο. Μάλιστα, αν 
αναλογιστούμε ότι η ακρόπολη, η οικία του Δία, είναι το πλέον 
προστατευμένο και ασφαλισμένο τμήμα, γίνεται και πάλι 
αντιληπτή η αξία της πολιτικής τέχνης, καθώς φυλασσόταν από 
τους φύλακες του Ολύμπου και η ίδια τους η παρουσία καθιστά 
απαγορευτική κάθε απόπειρα του Προμηθέα να την κλέψει και 
να την προσφέρει στους ανθρώπους. ( Τῷ δὲ Προμηθεῖ … 
φοβεραὶ ἦσαν ). 

 

Β3. α) Σωστό, β) Σωστό, γ) Λάθος, δ) Σωστό, ε) Λάθος. 
 

Β4. εἱμαρμένη → μερίδιο 
ἐξιέναι → εισιτήριο 
ἔσχε→ σχήμα 
κλέπτει→ κλεψύδρα 
λαθὼν→ λήθη 



 

 

 
 

B5. Στον μύθο του Πρωταγόρα και στο απόσπασμα από τον 
Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου ο Προμηθέας 
παρουσιάζεται ως ευεργέτης της ανθρωπότητας. Και στα δύο 
κείμενα η ανθρώπινη κοινωνία εξελίσσεται και ο άνθρωπος 
κατάφερε να ξεπεράσει την ανέχεια και τη δυστυχία. Στο 
συγκεκριμένο απόσπασμα του έργου του Αισχύλου, ο 
Προμηθέας απαριθμεί τα δώρα που προσέφερε στον 
άνθρωπο και ισχυρίζεται πως τον δίδαξε όλες τις τέχνες, την 
ιατρική, την φαρμακευτική (στίχοι 478-482), τη μαντική 
(στίχοι 484-487), τη μεταλλοτεχνία (στίχοι 500-502). 
Με αυτές τις θεωρητικές και πρακτικές επιστήμες και τέχνες, 
που συνέβαλαν στην εξύψωση του ανθρωπίνου γένους ο 
Προμηθέας παρουσιάζεται ως ο μέγας δάσκαλος και 
ευεργέτης της ανθρωπότητας (στίχοι 505-506). 
Ο μύθος, που παρουσιάζει ο Πρωταγόρας στον ομώνυμο 
διάλογο, προβάλλει τη φιλανθρωπία του Προμηθέα, ο οποίος 
από αγάπη και συμπόνια για το ανθρώπινο γένος, οδηγείται 
στην ευεργετική προσφορά δώρων. 
Στον Αισχύλο ο Προμηθέας εμφανίζεται απογοητευμένος από 
τη μοίρα του, διαμαρτύρεται και απαριθμεί τις ευεργεσίες του 
για να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στη βία του Δία. 
Ο Προμηθέας είναι το κεντρικό πρόσωπο της τραγωδίας και ο 
Αισχύλος ενδιαφέρεται γι’ αυτόν. Αντιθέτως, ο Πρωταγόρας 
δεν παρουσιάζει αυτή την πλευρά του Προμηθέα, αλλά 
αναφέρεται στις ευεργεσίες του προκειμένου σταδιακά να 
αποδείξει το διδακτέο της πολιτικής αρετής, γι’ αυτό και 
κατέφυγε στον μύθο του. 



 

 

 
 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Γ1. Εγώ είμαι απλός πολίτης, γνωρίζω καλά όμως ότι είναι 
προτιμότερο να διδάσκεται κανείς το αγαθό από την ίδια του τη 
φύση και, κατά δεύτερο λόγο, από εκείνους που γνωρίζουν 
αληθινά κάτι ενάρετο, παρά από εκείνους που κατέχουν την 
τέχνη της εξαπάτησης. 

 

Γ2. Ο Ξενοφών στο απόσπασμα επικρίνει τους σοφιστές ως προς 
την επίδρασή τους στους νέους και τους κατηγορεί για την 
κατοχή της τέχνης της εξαπάτησης. 
Συγκεκριμένα, οι σοφιστές ισχυρίζονται ότι καθοδηγούν τους 
νέους στην αρετή, ενώ στην πραγματικότητα τους οδηγούν στο 
ακριβώς αντίθετο. Γιατί πουθενά κανείς δεν έχει δει κάποιον 
άνδρα τον οποίο οι σύγχρονοι σοφιστές τον έκαναν ενάρετο, 
ούτε προσφέρουν συγγράμματα τα οποία κανείς μελετώντας 
νιώθει την ανάγκη να γίνει ενάρετος. 
Αντίθετα, οι σοφιστές έχουν γράψει πολλά έργα για ανούσια και 
ανώφελα θέματα, τα οποία παρέχουν στους νέους ευχαρίστηση 
χωρίς περιεχόμενο, δεν εμπεριέχεται όμως σε αυτά η αρετή. 
Ως αποτέλεσμα, προκαλείται ανώφελο χάσιμο χρόνου σε 
όσους ελπίζουν ότι θα μάθουν κάτι από αυτά, ενώ τους 
παρεμποδίζουν από άλλες χρήσιμες ασχολίες και τους 
διδάσκουν την κακία / αδικία. 
Όσον αφορά στα συγγράμματά τους, ο Ξενοφών τους 
κατηγορεί επειδή χρησιμοποιούν επιτηδευμένο και εξεζητημένο 
λεξιλόγιο, δεν διαθέτουν όμως ορθές σκέψεις, με τις οποίες οι 
νέοι θα εκπαιδεύονταν στην αρετή. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, ο Ξενοφών 
επιρρίπτει ευθύνες στους σοφιστές για μεγάλα αδικήματα, με 
οξύ τρόπο. 



 

 

Γ3. α) ἂνδρα → ἂνδρας 
ὅντινα → οὓστινας 
γράμματα → γράμμα 
ὧν → οὗ 

 

β) ἑωράκαμεν → ἴδωμεν 
ἐποίησαν → ποιήσωσι 
παρέχονται → παράσχωσι 

 

Γ4. α) Υπόθεση: εἰ καλῶς ἔχοιεν (εἰ + ευκτική) 
Απόδοση: οὐκ ἂν παιδεύσειε (δυνητική ευκτική) 
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος. 
Μετατροπή στο προσδοκώμενο: 
Υπόθεση: ἐάν / ἂν / ἤν καλῶς ἔχωσι 
Απόδοση: οὐ παιδεύσει (οριστική Μέλλοντα) 

 

β) Η σύνταξη είναι παθητική, δίνοντας έμφαση στο αποτέλεσμα 
της ενέργειας που δέχεται το υποκείμενο (πολλά γέγραπται). 
Μετατροπή σε ενεργητική σύνταξη: 
Αὐτοί πολλά γεγράφασι. 


