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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
Α. Διδαγμένο κείμενο 
Α1. α) 

1. Λ. 

2. Σ. 

3. Σ. 

4. Λ. 

5. Σ. 

β)  

1.  Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα · 

2. 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 – 

5. καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται, 

Β1. 

Ήδη από την αρχή της (διδακτικής) ενότητας τονίζεται 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»). 

Ενώ, λοιπόν, ο Επιμηθέας είχε δώσει με φροντίδα και σοφία όλα τα απαραίτητα εφόδια 

στα ζώα, στο τέλος της μοιρασιάς διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε αδιέξοδο(«ἠπόρει ὅ,τι 

χρήσαιτο»), γιατί τα εφόδια εξαντλήθηκαν και ο άνθρωπος έμεινε «ἀκόσμητος». Εξάλλου 

ο Επιμηθέας είναι αυτός που, όπως δηλώνει και το όνομά του (σύνθετο από τις λέξεις ἐπὶ 

+ μῆδος), σκέφτεται μετά την εκτέλεση μιας ενέργειας και βρίσκεται αντιμέτωπος με τις 

συνέπειές της. Είναι «ἁμαρτίνοος» ή «ὀψίνοος». Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να τον 

χαρακτηρίσουμε αστόχαστο, απερίσκεπτο, επιπόλαιο, παρορμητικό. Στον μύθο του 

Πρωταγόρα παρουσιάζεται λόγω απρονοησίας να εξαντλεί όλα τα εφόδια στα ζώα και να 

αφήνει τον άνθρωπο εντελώς αβοήθητο και ανυπεράσπιστο. 

Η συμβολική/μυθική αυτή αποτίμηση του τρόπου, με τον οποίο ο Επιμηθέας μοίρασε τις 
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φυσικές ιδιότητες στους ζωικούς οργανισμούς, αποκαλύπτει σταδιακά την πρωταγόρεια 

σκέψη. Η επιμηθεϊκή φάση, που αντιστοιχεί στον φυσικό χρόνο του βιολογικού 

σχηματισμού των ζωικών ειδών, κλείνει με το ανθρώπινο είδος το οποίο 

εμφανίζεται τελευταίο στη σειρά των ζωικών οργανισμών. Ως τελευταίο μένει 

«ἀκόσμητον», που σημαίνει ότι έχει τα λιγότερα φυσικά εφόδια για να επιβιώσει ως είδος 

στη φύση. Συνεπώς, η φυσική κατάσταση του ανθρώπου κατά το στάδιο σχηματισμού των 

ειδών μπορεί να αποδοθεί με την έννοια της «ἀπορίας», δηλαδή της φυσικής αδυναμίας 

και συγχρόνως της ανάγκης για εξεύρεση τρόπων και μέσων αντιμετώπισής της (ἠπόρει 

ὅ,τι χρήσαιτο). Ο άνθρωπος αναγκάζεται να αναζητήσει τον πόρο, τη λύση του 

προβλήματος και την υπέρβαση της δυσκολίας. Αξιοσημείωτη η τριπλή επανάληψη της 

απορίας στο κείμενο: ἠπόρει, ἀποροῦντι, ἀπορίᾳ.  

Από την άποψη αυτή ο Πρωταγόρας προβάλλει από την αρχή τη φυσική ένδεια του 

ανθρώπου, γιατί, από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν διαθέτει φυσικά εφόδια 

αυτοσυντήρησης του είδους του, η ύπαρξή του εξαρτάται από τον ίδιο και όχι από τη 

φύση. Επίσης, έτσι θα οδηγηθεί λογικά στο διδακτό της αρετής και στη δικαίωση του 

ρόλου του ως δάσκαλου της ευβουλίας.  
 

Β2.  
 

“ἔντεχνος σοφία ” είναι η σοφία που εμπεριέχει την τέχνη, που συμπορεύεται με την τέχνη. 
Η αρχική έννοια της λέξης σοφία ήταν η δεξιότητα και η εμπειρία σε κάποια τέχνη 
(γλυπτική, μεταλλουργία, ιατρική, αρχιτεκτονική κ.λπ.). Ο προσδιορισμός “ ἔντεχνος” δείχνει 
ότι ο Πρωταγόρας εννοεί αυτού του είδους την σοφία και όχι αυτή που συνδέεται με την 
φιλοσοφία. Εννοεί τη σοφία που οδηγεί στην ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού και όχι του 
πνευματικού.  

 Στο κείμενο φαίνεται πως οι τεχνικές γνώσεις δόθηκαν στον άνθρωπο όλες μαζί (a priori), 

ενώ στην πραγματικότητα οι άνθρωποι χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να τις ανακαλύψουν. 

Κάθε τεχνικό επίτευγμα περνούσε από γενιά σε γενιά και αποτελούσε μια γνώση πάνω στην 

οποία εδράζονταν μια νέα ανακάλυψη. Ο Πρωταγόρας δεν το αγνοεί αυτό, αλλά εδώ η 

αναφορά του στην κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέα έχει συμβολική σημασία. Τον 

παρουσιάζει να παρεμβαίνει σε αυτή τη φάση της εξέλιξης κατά την οποία δημιουργούνται 

οι προϋποθέσεις για την επιβίωση του ανθρώπου και την προσαρμογή του στο φυσικό 

περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο, συν τω χρόνω, οι άνθρωποι δημιουργούν πολιτισμό και 

οργανώνουν τις πρώτες κοινωνίες. Από την άλλη ο Πρωταγόρας με τον όρο πολιτική σοφία 

εννοεί την γνώση της πολιτικής τέχνης, δηλαδή την ικανότητα της κοινωνικής και πολιτικής 

οργάνωσης στα πλαίσια του θεσμού της πόλης. Εννοεί τις γνώσεις που επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να ζουν οργανωμένοι και να διαμορφώνουν ένα κοινό πλαίσιο δράσης για το 

καλό όλων. Αυτήν την πολιτική σοφία οι άνθρωποι δεν την είχαν αποκτήσει, αλλά ήταν 
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αποκλειστικό προνόμιο του Δία. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και τη μέγιστη αξία της, 

εφόσον μόνο ο Δίας, ο πατέρας των θεών, την κατείχε. . Η πολιτική σοφία βρισκόταν 

αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Δία. Ο Προμηθέας είχε την πρόθεση να τη δώσει κι αυτή 

στο ανθρώπινο γένος, αλλά αυτό ήταν αδύνατο, γιατί στην ακρόπολη του Δία δεν μπορούσε 

να εισέλθει κανείς καθώς υπήρχαν δύο ισχυροί φύλακες, το Κράτος και η Βία, που 

αναφέρονται τόσο στη Θεογονία του Ησιόδου όσο και στον Προμηθέα Δεσμώτη του 

Αισχύλου. Πρόκειται για τα όργανα εξουσίας του Δία. Στον μύθο του Πρωταγόρα 

συμβολίζουν τη δυσκολία και τις επίπονες προσπάθειες του ανθρώπινου γένους να 

αποκτήσει την πολιτική τέχνη, τις γνώσεις δηλαδή για την οργάνωση κοινωνιών και για την 

ανάπτυξη πνευματικού πολιτισμού. Έμμεσα προβάλλει την αξία και τη σημασία της τέχνης 

που υπόσχεται ότι διδάσκει στους νέους της Αθήνας. 
 Αργότερα ο ίδιος ο Δίας χάρισε δύο δώρα στον άνθρωπο, την “αἰδώ” και τη “δίκη” και τότε 
αυτός οργανώθηκε πολιτικά και απέκτησε κι άλλες χρήσιμες για το βίο του αρετές.  
Στο τέλος ο Πρωταγόρας δικάστηκε από το Δία για την κλοπή της φωτιάς και εξαιτίας του 
Επιμηθέα τιμωρήθηκε σκληρά. 
 
Β3. 
  α) Σ 
  β) Σ 
  γ) Λ 
  δ) Σ 
  ε)Λ 
 

Β4. εἱμαρμένη: μερίδιο 

      ἐξιέναι: εισιτήριο 

     ἔσχε :σχήμα 

     κλέπτει :κλεψύδρα  

     λαθών: λήθη  

Β5. 
Και στα δύο αποσπάσματα ο Προμηθέας παρουσιάζεται ως ο ευεργέτης του ανθρώπου 
χάρη στο δώρο της φωτιάς.  
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Αισχύλος παρουσιάζει τον  Προμηθέα να  διδάσκει στους 
ανθρώπους  όλες τις τέχνες. Βέβαια αναφέρονται στο συγκεκριμένο χωρίο η ιατρική, η 
φαρμακευτική, η μαντική και η μεταλλοτεχνία. 
Σύμφωνα με τον πρωταγόρειο μύθο η μετάβαση του ανθρώπου από την κατάσταση των 
βιολογικών του εξαρτήσεων στην κατάκτηση της αυτονομίας του συμβολίζεται με τον 
Προμηθέα και την «φιλάνθρωπη» κλοπή της φωτιάς και της έντεχνης σοφίας από το 
εργαστήρι του Ηφαίστου και της Αθηνάς. Η ενέργεια αυτή, της κλοπής, δεν κρίνεται ως 
παράβαση ηθικής φύσης αλλά ως  ευρηματική πράξη που διορθώνει την απρονοησία του 
Επιμηθέα. Ο Προμηθέας παρουσιάζεται ως ευεργέτης του ανθρώπου και συμβολίζει το 
πέρασμα από τη φάση του βιολογικού σχηματισμού (επιμηθεϊκή φάση) στη φάση του 
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υλικοτεχνικού πολιτισμού. Με τις τεχνικές γνώσεις και την τέχνη της φωτιάς ο άνθρωπος 
εξασφαλίζει το ζῆν, δεν είναι όμως ακόμη σε θέση να κατακτήσει το εὖ ζῆν. Αυτό 
επιτυγχάνεται αργότερα, όταν ο Δίας δωρίζει στους ανθρώπους την αἰδώ και τη δίκη. Ομοίως 
και στο απόσπασμα από την ομώνυμη τραγωδία του Αισχύλου, ο Προμηθέας παρουσιάζεται 
ως ευεργέτης του ανθρώπου, αφού «σκαρφίζεται» τέχνες και τεχνάσματα που θα 
εξασφαλίσουν στον άνθρωπο το ζῆν.Ανακεφαλαιώνοντας, και στα δύο κείμενα 
παρουσιάζεται ο Προμηθέας ως ευεργέτης και φιλάνθρωπος. Ωστόσο, στον Πρωταγόρα οι 
ενέργειές του υπαγορεύονται από την ανάγκη να  αποκατασταθεί η απρονοησία του 
Επιμηθέα, ενώ στο δεύτερο κείμενο προβάλλεται  ως ο απόλυτος ευεργέτης του ανθρώπινου 
γένους. Στόχος, λοιπόν, του Προμηθέα του Αισχύλου είναι να απαριθμήσει τις ευεργεσίες 
του, που αποτελούν άλλωστε τον υπερασπιστικό του λόγο απέναντι στη βία του Δία, ενώ ο 
Πρωταγόρας στον μύθο αναφέρεται στις ευεργεσίες του Προμηθέα στο πλαίσιο 
κοινωνιολογικών και ανθρωπολογικών προβληματισμών: κάνει αναφορά στα δώρα του 
Προμηθέα, προκειμένου σταδιακά να φτάσει να αποδείξει «το διδακτόν της πολιτικής 
αρετής» ως δώρο του Δία. 
 
Γ. Αδίδακτο κείμενο 
Γ1. Εγώ λοιπόν από τη μια είμαι απλός πολίτης, από την άλλη γνωρίζω ότι είναι προτιμότερο  
να διδάσκεται κανείς το αγαθό από την ίδια τη φύση του, ενώ κατά δεύτερο λόγο από 
αυτούς που γνωρίζουν πραγματικά το αγαθό παρά από αυτούς που έχουν την επιδεξιότητα 
να εξαπατούν. Ίσως λοιπόν μιλάω με τρόπο όχι σοφιστικό ως προς τις λέξεις. Ούτε επιδιώκω 
αυτό άλλωστε. 

                                                                                            
Γ2. Ο Ξενοφών επικρίνει τους σοφιστές  για την επιρροή που ασκούν  στους νέους. Θεωρεί 
ότι όχι μόνο  δεν τους προτρέπουν προς τον ενάρετο βίο, αλλά αντιθέτως  τους ωθούν στην 
υιοθέτηση ενός ανήθικου τρόπου ζωή. (ὅτι φασὶ μὲν ἐπ’ ἀρετὴν ἄγειν οἱ πολλοὶ τοὺς νέους, 
ἄγουσι δ’ ἐπὶ τοὐναντίον) Ασχολούνται με ανούσια θέματα (ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ματαίων 
πολλὰ αὐτοῖς γέγραπται) , οδηγώντας τους νέους σε μάταιες απολαύσεις (ἀφ’ ὧν τοῖς νέοις 
αἱ μὲν ἡδοναὶ κεναί) .Δεν τους μαθαίνουν γνώσεις που θα τους φανούν χρήσιμες, αλλά 
αντιθέτως τους τρέπουν προς κακές συμπεριφορές. (ἑτέρων κωλύει χρησίμων καὶ διδάσκει 
κακά. Μέμφομαι οὖν ) Οι νέοι, λοιπόν, χρονοτριβούν σε ανώφελες ενασχολήσεις  (διατρίβειν 
δ’ ἄλλως παρέχει τοῖς ἐλπίσασί τι ἐξ αὐτῶν μαθήσεσθαι), ενώ οι σοφιστές διδάσκουν σε 
εξεζητημένο ύφος, για να αποκρύψουν την κενότητα των λόγων τους (Μέμφομαι οὖν αὐτοῖς 
τὰ μὲν μεγάλα μειζόνως˙ περὶ δὲ ὧν γράφουσιν, ὅτι τὰ μὲν ῥήματα αὐτοῖς ἐζήτηται, γνῶμαι 
δὲ ὀρθῶς ἔχουσαι, αἷς ἂν παιδεύοιντο οἱ νεώτεροι ἐπ’ ἀρετήν, οὐδαμοῦ).  
 
Γ3.  
α)  ἄνδρα : ἄνδρας  
      γράμματα : γράμμα  
      ὅντιν’ : οὕστινας 
      ὧν : οὗ                                                                                                          
 β) ἑωράκαμεν : ἴδωμεν  
      ἐποίησαν : ποιήσωσιν 
     παρέχονται : παράσχωσιν                                                                                
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Γ4. α.  
 ΥΠΟΘΕΣΗ : εἰ καλῶς ἔχοιεν ( εἰ + ευκτική)  
ΑΠΟΔΟΣΗ : ὀνόματα μὲν γὰρ οὐκ ἄν παιδεύσειε (δυνητική ευκτική).  
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος. 
 Για να δηλώσει το προσδοκώμενο, θα πάρει την εξής μορφή : 
 ΥΠΟΘΕΣΗ : ἐὰν / ἄν / ἤν καλῶς ἔχωσιν ( υποτακτική)  
ΑΠΟΔΟΣΗ : οὐκ ἄν παιδεύσειε (δυνητική ευκτική, μελλοντική έκφραση). 
ή  ὀνόματα μὲν γὰρ οὐ παιδεύσει (οριστική Μέλλοντα)  
β. πολλὰ αὐτοῖς γέγραπται  
Μετατροπή παθητικής σύνταξης σε ενεργητική :  
πολλὰ αὐτοὶ γεγράφασιν. 
                                                                                                      


