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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ  2019  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1.α 

1. Λάθος  

2. Σωστό   

3. Σωστό   

4. Λάθος   

5. Σωστό  

β.   

1. Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ 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. ἐκ τούτου εὐπορίᾳ μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται 

 

Β1.  (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ) 

Ο Επιμηθέας, το όνομα του οποίου προέρχεται από το ἐπί + μήτις, σκέφτεται «εκ των υστέρων», σε 

αντίθεση με τον αδερφό του Προμηθέα. Έργο του ήταν να επιβλέπει και να προκαλεί την ανταλλαγή 

των ρόλων ώστε αυτός να προνοεί και ο Επιμηθέας να επιβλέπει για την οικονομία του μύθου. Με ένα 

σχήμα λιτότητας (οὐ πάνυ σοφός) καταλογίζει στον Επιμηθέα πνευματική κατωτερότητα, γιατί έτσι 

μόνο δικαιολογείται η έλλειψη μέριμνας αφήνοντας ανήμπορο και παραμελημένο τον άνθρωπο (τόν 

δέ ἂνθρωπον...ἂοπλον) . Έτσι, χωρίς να το καταλάβει (ἒλαθεν),  βρέθηκε σε ένα δυσάρεστο αδιέξοδο 

(ἠπόρει ὃ,τι χρήσαιτο), όταν συνειδητοποίησε τα σφάλματα στα οποία περιήλθε κατά την διανομή των 

ιδιοτήτων.  

 

Β2. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ)   

ἔντεχνον σοφίαν:  

• Σχολικό εγχειρίδιο σελ. 69, ερμηνευτικό σχόλιο.  

• Ορισμός έντεχνης σοφίας. 

• Σύγκριση πολιτικής τέχνης με έντεχνη σοφία. 
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• Σχολιασμός του αποσπάσματος με έμφαση : «εἰς μέν τήν ἀκρόπολιν…εἰσελθεῖν», «αἱ Διός φυ-

λακαί φοβεραί ἦσαν», «οἲκημα τό κοινόν…εἰσέρχεται». 

 

Β3.  

1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

5. Λάθος 

 

Β4.  

• εἱμαρμένη → μερίδιο 

• ἐξιέναι → εισιτήριο 

• ἒσχε → σχήμα 

• κλέπτει → κλεψύδρα 

• λαθών → λήθη 

 

Β5.  Ο Προμηθέας θεωρήθηκε ευεργέτης της ανθρωπότητας, αφού έκλεψε από το σιδηρουργείο του 

Ηφαίστου τη φωτιά και τη δώρισε στους ανθρώπους. Η φωτιά μαζί με την «ἒντεχνον σοφία» αποτέ-

λεσαν τη βάση του ανθρώπινου πολιτισμού. Στο παράλληλο κείμενο από τον Προμηθέα Δεσμώτη, 

παρουσιάζεται ο ίδιος ο Προμηθέας να μιλάει, κάνοντας αναφορά: 

• σε τέχνες και τεχνάσματα που ο ίδιος σκαρφίστηκε  

• σε αμυντικά μέσα για τις αρρώστιες 

• σε ερμηνεία των αινιγμάτων και τα είδη της μαντικής  

• σε επεξεργασία των σκληρών μετάλλων της γης 

Κλείνοντας επαινεί ο ίδιος τον εαυτό του, λέγοντας ότι « όλες οι τέχνες….του Προμηθέα». 

Στο πρωτότυπο κείμενο παρουσιάζεται ο Προμηθέας μέσα από τα λόγια του Πρωταγόρα χωρίς να 

μιλάει ο πρωταγωνιστής Προμηθέας. Κάνει αναφορά: 

• στη δύσκολη θέση που έχει βρεθεί ο Προμηθέας 

• στην κλοπή της έντεχνης σοφίας και της φωτιάς 

• στην αδυναμία να εισέλθει στην ακρόπολη του Δία, λόγω των φυλάκων 

• στην προσφορά του φιλάνθρωπου Προμηθέα, για τον άνθρωπο  

• στη δίκη και καταδίκη του 
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Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Εγώ, βέβαια, είμαι ένας απλός άνθρωπος ( ή δεν είμαι ειδικός), γνωρίζω όμως ότι το καλύτερο 

είναι να διδάσκεται κανείς την αρετή από την ίδια τη φύση του, και δεύτερον από όσους πραγματικά 

γνωρίζουν κάτι σωστό (ή κάτι για την αρετή), και όχι από αυτούς που κατέχουν την τέχνη της απάτης. 

Ίσως, λοιπόν, τα λόγια μου δε μοιάζουν με των σοφιστών (δηλ. δεν είναι επιτηδευμένα)· ούτε βέβαια 

(ή γιατί ούτε) επιδιώκω κάτι τέτοιο. 

 

Γ2. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ) 

Ο Ξενοφών κατηγορεί τους σοφιστές για την επιρροή που ασκούν στους νέους. Συγκεκριμένα : 

• με τα έργα τους παρέχουν στους νέους επιπόλαιη ευχαρίστηση και όχι αρετή 

• τους αποσπούν από χρήσιμες ασχολίες 

• διδάσκουν στους νέους την αδικία 

• γενικά, στα συγγράμματά τους χρησιμοποιούν εξεζητημένη φρασεολογία, χωρίς να υποστηρί-

ζουν ορθές απόψεις που οδηγούν στην αρετή.  

Γ3. 

α. Τριτόκλιτα ουσιαστικά: ἂνδρα → ἂνδρας, γράμματα → γράμμα 

Αντωνυμίες : ὃντιν’ → οὓστινας , ὧν → οὗ 

β. ἑωράκαμεν → ἲδωμεν, ἐποίησαν → ποιήσωσιν, παρέχονται → παράσχωσιν 

 

Γ4. 

α. Υπόθεση: εἰ + ευκτική (εἰ ἒχοιεν) – Απόδοση: δυνητική ευκτική (οὐκ ἂν παιδεύσειε). 

Ο υποθετικός λόγος εκφράζει την απλή σκέψη του λέγοντος. 

Η μετατροπή σε προσδοκώμενο απαιτεί ἐάν, ἂν, ἢν + υποτακτική στην υπόθεση και μέλλοντα ή μελ-

λοντική έκφραση στην απόδοση: ὀνόματα μέν γάρ οὐ παιδεύσει, γνῶμαι δέ, ἂν καλῶς ἒχωσιν.  

β. Η σύνταξη είναι αττική, υπάρχει δηλαδή ασυμφωνία ως προς τον αριθμό μεταξύ υποκειμένου 

(πολλά: πληθυντικός) και του ρήματος (γέγραπται: ενικός). 

Η σύνταξη είναι παθητική. Μετατροπή σε ενεργητική, ώστε να τονιστεί το υποκείμενο : πολλά οὗτοι 

γεγράφασιν. 

 

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι:  

Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα 

Λόη Ιωάννα 

Σίψα Μαρία  


