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ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
ΓΔΤΣΔΡΑ 10 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019
ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ
Α1.α.
1 - ΛΑΘΟ
2 - ΩΣΟ
3 - ΩΣΟ
4 - ΛΑΘΟ
5 - ΩΣΟ
Α1.β.
1 – «ἔιαζελ αὑηὸλ θαηαλαιώζαο»
2 - «Πξνκεζεὺο ἐπηζθεςόκελνο ηὴλ λνκήλ»
3 – «Ἀπνξίᾳ νὖλ ζρόκελνο ὁ Πξνκεζεὺο ἥληηλα ζσηεξίαλ ηῷ ἀλζξώπῳ εὕξνη»
4 – «Σῷ δὲ Πξνκεζεῖ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ εἰο κὲλ ηὴλ ἀθξόπνιηλ ηὴλ ηνῡ Γηὸο νἴθεζηλ»
5 - «ἐθ ηνύηνπ εὐπνξίᾳ κὲλ ἀλζξώπῳ ηνῦ βίνπ γίγλεηαη»
Β1.
Ο Δπηκεζέαο (Έπηκεζεύο< ἐπηκεζήο = απεξίζθεπηνο, απηόο πνπ δελ πξνλνεί, πνπ ζθέθηεηαη εθ
ησλ πζηέξσλ) είλαη ν απεξίζθεπηνο θαη ν απξνλόεηνο ζεόο, ν αζύλεηνο θαη ζθεπηόκελνο εθ ησλ
πζηέξσλ. Από έιιεηςε πξνλνεηηθόηεηαο θαη επηπνιαηόηεηα μέραζε λα θνζκήζεη ην αλζξώπηλν γέλνο
κε ηα αλαγθαία εθόδηα. Ζ απξνλνεζία ηνπ ιίγν έιεηςε λα θνζηίζεη ζην αλζξώπηλν γέλνο ηελ ίδηα ηελ
ύπαξμε ηνπ.
Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαθάησ ρσξία από ην θείκελν πνπ δίλεηαη «νὐ πάλπ ηη ζνθόο ὤλ...
ἀθόζκεηνλ... ηὸ ἀλζξώπσλ γέλνο» ν Δπηκεζέαο, ινηπόλ, επεηδή δε δηέζεηε ηδηαίηεξν κπαιό, αιιά ήηαλ
απεξίζθεπηνο θαη επηπόιαηνο, άθεζε ηνλ άλζξσπν πξαγκαηηθά ζην έιενο ηνπ ζενύ, ρσξίο θαλέλα
θπζηθό όπιν γηα απηνπξνζηαζία θαη επηβίσζε. Γηα λα εθθξαζηεί εδώ ν Πιάησλαο ρξεζηκνπνηεί έλα
ζρήκα κείσζεο θαη ιηηόηεηαο. Γειαδή, ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα κία ιέμε ε αληίζεηε ηεο κε άξλεζε
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θαη ελώ εθθξάδεη θάηη ιηγόηεξν, ελλνείηαη θάηη πεξηζζόηεξν π.ρ. νὐρ ἥθηζηα (όρη πνιύ ιίγν) αληί γηα
κάιηζηα (πάξα πνιύ).
Β2.
Ζ πνιηηηθή αξεηή, ην πην θαηάιιειν κέζν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πνιηηηθήο δσήο ζηηο
αλζξώπηλεο θνηλσλίεο, δελ ήηαλ δπλαηό λα θπιαζζόηαλ ζε θάπνην άιιν κέξνο παξά ζην πην απξόνπην
θαη ην πην απόθξεκλν, όπνπ θαηνηθνύζε ν παηέξαο ησλ ζεώλ θαη ησλ αλζξώπσλ. Οη αξραίνη Έιιελεο
δειαδή είραλ πιάζεη ζηε θαληαζία ηνπο ηελ θαηνηθία ησλ ζεώλ ζηνλ Όιπκπν ζύκθσλα κε ηα
αλζξώπηλα πξόηππα, κε θάησ πόιε θαη αθξόπνιε. πγθεθξηκέλα, νη θύιαθεο ηνπ Γία ήηαλ ε Βία θαη
ην Κξάηνο, πνπ αλαθέξνληαη ηόζν ζηε Θενγνλία ηνπ Ζζηόδνπ όζν θαη ζηνλ Πξνκεζέα Γεζκώηε ηνπ
Αηζρύινπ. Πξόθεηηαη γηα ηα όξγαλα εμνπζίαο ηνπ Γία. ηνλ κύζν ηνπ Πξσηαγόξα ζπκβνιίδνπλ ηε
δπζθνιία θαη ηηο επίπνλεο πξνζπάζεηεο ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο λα απνθηήζεη ηελ πνιηηηθή ηέρλε, ηηο
γλώζεηο δειαδή γηα ηελ νξγάλσζε θνηλσληώλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε πλεπκαηηθνύ πνιηηηζκνύ. Έκκεζα
πξνβάιιεη ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο πνπ ππόζρεηαη όηη δηδάζθεη ζηνπο λένπο ηεο Αζήλαο.
«ἔληερλνο ζνθία»: ην επίζεην «ἔληερλνο» ππνδειώλεη απηόλ πνπ είλαη κέζα ζηα όξηα ηεο
ηέρλεο, ηνλ έκπεηξν, ηνλ επηδέμην. ηε θξάζε «ἔληερλνο ζνθία», ε ιέμε «ζνθία» ππνδειώλεη ηε ζνθία
πνπ εκπεξηέρεη ηελ ηέρλε, ηε ζνθία πνπ ζπκπνξεύεηαη κε ηελ ηέρλε, ηηο ηερληθέο γλώζεηο. Αξρηθά ε
έλλνηα ηεο ζνθίαο έρεη θπξίσο λα θάλεη κε ηε δεμηόηεηα θαη ηελ εκπεηξία ζε θάπνηα ηέρλε, ηελ
αξρηηεθηνληθή, ηε γιππηηθή, ηε κεηαιινπξγία, ηελ ηαηξηθή, θ.η.ι. Ο πξνζδηνξηζκόο «ἔληερλνο»
επηηξέπεη εδώ ζηνλ Πξσηαγόξα λα δηεπθξηλίζεη, επνκέλσο, πσο απηνύ ηνπ είδνπο ηε ζνθία ελλνεί θαη
όρη απηή πνπ ζπλδένπκε κε ηε γλώζε ησλ επηζηεκώλ θαη ηε θηινζνθία, δειαδή ηηο ζεσξεηηθέο
γλώζεηο. Ωο πξνο ηηο θαιέο ηέρλεο, ε έληερλε ζνθία δελ ζρεηίδεηαη κε ηε ζύιιεςε ηεο ηδέαο ελόο
θαιιηηερληθνύ έξγνπ, αιιά κε ηελ αλαγθαηόηεηα ρξήζεο ηερληθώλ γλώζεσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε
δεκηνπξγία θάπνησλ από απηά (πρ. Αξρηηεθηνληθή, γιππηηθή). Καηαλννύκε, ινηπόλ, ηνλ όξν σο
ηερλνγλσζία, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα πξνβεί ζε επηλνήζεηο θαη εθαξκνγέο ζσηήξηεο γηα
ηε δσή ηνπ πνπ πξνσζνύλ ηελ ελ γέλεη παξνπζία ηνπ ζηνλ θόζκν. Δηδηθόηεξα, ε ηερλνγλσζία
ζπλδέεηαη κε ηηο ηερληθέο δεμηόηεηεο θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ. Απηό
ζεκαίλεη όηη ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβεη θαη λα νξγαλώζεη ηε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο, ε
νπνία ζπκππθλώλεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην άικα ηνπ πξώελ, απιώο «δσηθνύ νξγαληζκνύ» ζε ήδε
άλζξσπν πνπ απνδεζκεύεηαη ζηαδηαθά από ηηο αιπζίδεο ηεο βηνινγηθήο λνκνηέιεηαο θαη πξνλνεί γηα
ηηο επόκελεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ. πλδεδεκέλε κε ηε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηαδηθαζία
θαηαζθεπήο θαη επηλόεζεο, θαιιηέξγεηαο θαη αγσγήο. Με ηελ θαηαζθεπαζηηθή θαη επηλνεηηθή
ηθαλόηεηα ν άλζξσπνο δίλεη ππόζηαζε ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπ θαη ηα επξήκαηα ηνπ λνπ ηνπ,
θαηαζθεπάδνληαο ζπίηηα, ζθεύε, εξγαιεία, όπια, αιιά θαη πξνβαίλεη ζε επηλνήζεηο ζπκβνιηθώλ
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ζπζηεκάησλ όπσο ε γιώζζα, ε γξαθή, ε αξίζκεζε, πνπ δηεπξύλνπλ ηα όξηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζε
ζρέζε κε ηε βηνινγηθή αηηηόηεηα. Με ηελ θαιιηέξγεηα (γεο, γξακκάησλ, ηερλώλ θαη θαιώλ ηερλώλ)
θαη ηελ αγσγή δηακνξθώλεη ζθόπηκα ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα παξαγσγή έξγσλ θαη κέζσλ θαη γηα λέεο
δεκηνπξγίεο κέζα από ηελ αμηνπνίεζε εξγαιείσλ θαη γλώζεσλ ηερληθήο.
Όκσο, ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία γίλεηαη ζπγρξόλσο θαη ηξόπνο αγσγήο ηεο θύζεο ηνπ, ηξόπνο
εμέιημεο θαη δηακόξθσζήο ηνπ, θαζώο πεξηέξρεηαη ζηε ζέζε λα ειέγμεη ηα πάζε ηνπ, λα ηηζαζεύζεη ην
έλζηηθην θαη λα νξγαλώζεη ηηο άκπλεο ηνπ εαπηνύ ηνπ ζηνλ αγώλα επηβίσζεο.
Με ηνλ όξν «πνιηηηθή» ν ζνθηζηήο ελλνεί ηελ αθαηνρύξσηε πξνο ην παξόλ (νὐθ εἶρελ)
πνιηηηθή ηέρλε θαη αξεηή, γηα ηελ νπνία ζηελ 1ε ελόηεηα επηζηξαηεύνληαη ζπλώλπκεο ιέμεηο
(«εὐβνπιία», «ἀξεηή») θαη θξάζεηο («πνιηηηθή ηέρλε», «πνιηηηθή ἀξεηή», «ἀλδξόο ἀξεηή»). Με απηήλ
ν άλζξσπνο αθελόο θαηάξγεζε ην λόκν «ησλ ρεηξώλ», δειαδή ηε ρεηξνδηθία, θαη επέβαιε ην λόκν
«ηεο δίθεο», δειαδή ηελ ηζνπνιηηεία, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έλλνκε ηάμε θαη ηελ
νξγάλσζε ηνπ πνιηηηθνθνηλσληθνύ βίνπ, αθεηέξνπ δεκηνύξγεζε κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ γλώζεηο ηηο
θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεπκαηηθνύ ηνπ πνιηηηζκνύ θαη έζεζε ηα ζεκέιηα
γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνπ νηθνδνκήκαηνο.
Β3.
α. ΩΣΟ
β. ΩΣΟ
γ. ΛΑΘΟ
δ. ΩΣΟ
ε. ΛΑΘΟ
Β4.
Δἰκαξκέλε : κεξίδην
ἐμηέλαη : εηζηηήξην
ἔζρε : ζρήκα
Κιέπηεη : θιεςύδξα
Λαζώλ : ιήζε
Β5.
Καη ζηα δύν απνζπάζκαηα ν Πξνκεζέαο παξνπζηάδεηαη σο ν επεξγέηεο ηνπ αλζξώπνπ ράξε
ζην δώξν ηεο θσηηάο. ηνλ Πξνκεζέα ηνπ Αηζρύινπ νη άλζξσπνη πξηλ από ηελ παξέκβαζε ηνπ
Πξνκεζέα δνύζαλ ζε ζπειηέο θαη δελ δηέζεηαλ πξαθηηθή λνεκνζύλε γηα λα κπνξνύλ λα ζπιιάβνπλ, λα
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θαηαλνήζνπλ ηνλ θόζκν θαη λα επηλνήζνπλ ηξόπνπο βειηίσζεο ηεο δσήο ηνπο. Ο Πξνκεζέαο, ινηπόλ,
ηνπο δηδάζθεη όιεο ηηο ηέρλεο: αξρηηεθηνληθή, μπινπξγηθή, αζηξνλνκία, καζεκαηηθά, γξαθή, γιώζζα,
ηζηνξία, γεσξγία, ηε ρξήζε ησλ δώσλ θαη ηελ ίππεπζε, ηε λαπηηθή ηέρλε, ηελ ηαηξηθή, ηε
θαξκαθεπηηθή, ηε καληηθή θαη ηε κεηαιινηερλία.
Ο Πξσηαγόξαο ζηνλ κύζν ηνπ από ηηο παξαπάλσ ηέρλεο αλαθέξεη κόλν ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε
γιώζζα θαη ηε ρεηξνηερλία, δειαδή ηα ελδύκαηα, ηα ππνδήκαηα θαη ηηο ηξνθέο, ελώ πξνζζέηεη ηε
ζξεζθεία. πλερίδεη όκσο ηνλ κύζν κε ηελ αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε θνηλσληώλ θαη ζηελ παξέκβαζε
ηνπ Γία.
ην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα, ν Αηζρύινο παξνπζηάδεη ηνλ Πξνκεζέα εγσθεληξηθό
(«ζθαξθίζηεθα»,

«ηαμηλόκεζα», «έξγν

κνπ») κε

ππνηηκεηηθή δηάζεζε

απέλαληη

ζηνπο

πξνγελέζηεξνύο ηνπ («πνηνο άιινο ζα ’ιεγε πσο ηνπο ην έδεημε πξηλ από κέλα;»). Παξάιιεια, ν
Πξσηαγόξαο εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηνπο ζενύο νη νπνίνη δελ κεξίκλεζαλ γηα λα πξνηθίζνπλ
ηνπο αλζξώπνπο κε ηα απαξαίηεηα εθόδηα. Απηό είρε σο ζπλέπεηα θαη ηελ ηηκσξία ηνπ, θαζώο
εμαλαγθάζηεθε – πξνβάιινληαο ηελ αλζξσπηζηηθή εζηθή ηνπ – λα νδεγεζεί ζε θινπή γηα λα ζώζεη ην
αλζξώπηλν είδνο.
Γ.1.
Δγώ είκαη απιόο πνιίηεο/άλζξσπνο, γλσξίδσ όκσο όηη άξηζην είλαη (πξώηνλ) λα δηδάζθεηαη θαλείο
ηελ αξεηή από ηελ ίδηα ηνπ ηε θύζε θαη δεύηεξνλ (λα ηε δηδάζθεηαη) πεξηζζόηεξν από απηνύο πνπ
αιεζηλά γλσξίδνπλ θάηη θαιό παξά από απηνύο πνπ θαηέρνπλ ηελ ηέρλε ηεο εμαπάηεζεο. Ίζσο,
ινηπόλ, κηιάσ κε γιώζζα/ιέμεηο πνπ δελ είλαη εθθξαζηηθά ζνθή/ζνθέο (ή δε κνηάδνπλ κε απηέο ησλ
ζνθηζηώλ) · γηαηί/εμάιινπ νύηε ην επηδεηώ·
Γ.2.
Ο Ξελνθώλ ζην απόζπαζκα πνπ δίλεηαη ππεξαζπίδεηαη ην δηδαθηηθό ηνπ έξγν απέλαληη ζηηο
κεζόδνπο ησλ ζνθηζηώλ δηαηππώλνληαο ελαληίνλ ηνπο επηθξίζεηο σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηνπο
λένπο. Θεσξεί ν ζπγγξαθέαο πσο, ελώ νη ζνθηζηέο ηζρπξίδνληαη πσο θαζνδεγνύλ ηνπο λένπο πξνο ηελ
αξεηή, ηειηθά ηνπο νδεγνύλ ζε ηειείσο αληίζεηε νδό («ἄγοσζη δ’ ἐπί ηοὐλαληίολ»). Αξρηθά,
επηζεκαίλεη πσο αθελόο δελ ππάξρεη σο παξάδεηγκα θάπνηνο άλδξαο, πνπ νη ζύγρξνλνη ζνθηζηέο λα
ηνλ έρνπλ θάλεη ελάξεην («οὔηε γὰρ ἄλδρα … ἐποίεζαλ»), αθεηέξνπ ηα γξαπηά ηνπο δνθίκηα δελ
απνηεινύλ έκπλεπζε, ώζηε λα αηζζάλεηαη θαλείο ηελ ππνρξέσζε λα γίλεη ελάξεηνο («οὔηε γράκκαηα …
ἀγαζούς γίγλεζζαη»). Αληηζέησο, ηνπο θαηεγνξεί όηη έρνπλ αζρνιεζεί κε αλνύζηα ζέκαηα θη έρνπλ
γξάςεη πνιιά έξγα, ηα νπνία παξέρνπλ ζηνπο λένπο εθήκεξε/παξνδηθή επραξίζηεζε, πνπ δελ νδεγεί
ζηελ αξεηή («περί κέλ ηῶλ καηαίωλ … ἀρεηή δ’ οὐθ ἔλη»). Απηά ηα έξγα, επνκέλσο, απνηεινύλ απιά
ράζηκν ρξόλνπ, αθνύ δελ έρνπλ δηδαθηηθό ραξαθηήξα. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη λένη
απνκαθξύλνληαη από άιιεο ρξήζηκεο αζρνιίεο θαη δηδάζθνληαη ηελ αδηθία («δηαηρίβεηλ δ’ ἄιιως …
δηδάζθεη θαθά»). Σέινο, ν Ξελνθώλ ηνπο θαηεγνξεί επζέσο γηα ηε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, αθνύ
πεξηιακβάλεη ιαλζαζκέλε θξαζενινγία («Μέκθοκαη … ρήκαηα αὐηοῖς ἐδήηεηαη») θαη πηζηεύεη πσο
ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: • Κύπξνπ 51, τηλ. 2109941471, 2109935566 • Γεξνπιάλνπ 103, τηλ. 2109911067
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ: • Ναπαξίλνπ 12, τηλ. 2109944396,
ΓΛΤΦΑΓΑ: Λ. Βοςλιαγμένηρ 147 &Ππαξιτέλοςρ 2, τηλ. 2109680008

email : support@romvos.edu.gr

ζηα ζπγγξάκκαηά ηνπο δελ εληνπίδνληαη νξζέο απόςεηο, κε ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζαλ νη λένη λα
δηδαρζνύλ ηελ αξεηή («γλῶκαη δέ … ἐπ’ ἀρεηήλ, οὐδακοῦ»). Καζίζηαηαη, ινηπόλ, ζαθέο από ηνλ
ζπγγξαθέα όηη νη κέζνδνη ησλ ζνθηζηώλ δελ επηδξνύλ ζεηηθά ζηνπο λένπο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη
ζηηο αλάγθεο ηνπο κε ζηόρν ηελ αξεηή. Γελ είλαη νη ιέμεηο πνπ πξνζθέξνπλ παηδεία, αιιά νη ηδέεο, όηαλ
είλαη σξαίεο.
Γ.3. α.
ἄλδξα : ἄλδξαο
ὅληηλα : νὕζηηλαο
γξάκκαηα : γξάκκα
ὧλ : νὗ
Γ.3.β.
ἑσξάθακελ : ἴδσκελ
ἐπνίεζαλ : πνηήζσζη(λ)
παξέρνληαη : παξάζρσζη(λ)
Γ.4.α.
ην απόζπαζκα πνπ δίλεηαη, επεηδή ππάξρεη ππόζεζε «εἰ + επθηηθή» (ἔρνηελ) θαη απόδνζε δπλεηηθή
επθηηθή (νὐθ ἄλ παηδεύζεηε), δεκηνπξγείηαη έλαο (αλεμάξηεηνο) ππνζεηηθόο ιόγνο πνπ δειώλεη ηελ
απιή ζθέςε ηνπ ιέγνληνο.
Μεηαηξνπή ζε πξνζδνθώκελν : ὀλόκαηα κέλ γάξ νὐ παηδεύζεη (Οξηζηηθή Μέιινληα)…, ἐάλ/ἄλ/ἤλ
θαιῶο ἔρσζηλ (ἐάλ/ἄλ/ἤλ + ππνηαθηηθή)
Γ.4.β.
Ζ ζύληαμε ηεο πξόηαζεο «πνιιά αὐηνῖο γέγξαπηαη» είλαη παζεηηθή (αηηηθή ζύληαμε).
Πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ην πξόζσπν πνπ ελεξγεί πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ελεξγεηηθή σο εμήο :
«αὐηνί γεγξάθαζη πνιιά»
ρνιηαζκόο ζεκάησλ
ε θείκελν ηνπ Πιάησλα από ην έξγν «Πξσηαγόξαο» εμεηάζηεθαλ νη ππνςήθηνη ησλ αλζξσπηζηηθώλ
ζπνπδώλ. Σα ζέκαηα δελ παξνπζίαδαλ ηδηαίηεξε δπζθνιία. Έλαο καζεηήο θαιά πξνεηνηκαζκέλνο
κπνξεί λα επηηύρεη άξηζηε επίδνζε.
Σν αδίδαθην θείκελν, απόζπαζκα από ην έξγν «Κπλεγεηηθόο» ηνπ Ξελνθώληα δελ αλακέλεηαη λα
δπζθόιεςε ηνπο ππνςεθίνπο. Σόζν νη παξαηεξήζεηο κεηάθξαζεο / θαηαλόεζεο, όζν θαη νη
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αληίζηνηρεο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ ήηαλ απιέο θαη θαηαλνεηέο. Αλ πξέπεη λα επηζεκαλζεί
θάηη είλαη όηη απνπζίαδε πιήξσο ε παξαηήξεζε ραξαθηεξηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ιέμεσλ ή θξάζεσλ
ηνπ θεηκέλνπ θαη όηη γηα πξώηε θνξά ζηα Αξραία Διιεληθά εμεηάζηεθε ε αλαγλώξηζε ζύληαμεο κηαο
πξόηαζεο θαη ε κεηαηξνπή απηήο ζηελ αληίζεηε ζύληαμε. Ίζσο ν ηξόπνο δηαηύπσζεο ηεο κεηαηξνπήο
απηήο λα απαηηνύζε θξηηηθή ηθαλόηεηα από ηνπο καζεηέο.

Δπηκέιεηα Απαληήζεσλ
Καπίηζα Δπαγγειία
Ναΐδεο Γηώξγνο
Σξνπιάθεο Μάλνο
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