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Α1.α.  

1. Σσζηφ 

2. Λάζνο 

3. Λάζνο 

 

Α1.β.  

α2, β1, γ2, δ1 

 

 

Β1. 

Ο Αξηζηνηέιεο αλαπηχζζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ κέζσ ελφο παξαγσγηθνύ ζπιινγηζκνύ θαη 

απνδεηθλχεη φηη ν άλζξσπνο είλαη «θχζεη δῷνλ πνιηηηθφλ».  

Ο ζπιινγηζκφο απηφο έρεη σο εμήο: 

1ε πξνθείκελε: ε θχζε δελ θάλεη ηίπνηε δίρσο ιφγν θαη αηηία. 

2ε πξνθείκελε: ε θχζε έδσζε ζηνλ άλζξσπν σο εξγαιείν ηνλ ιφγν (εξγαιείν αλψηεξν απφ ηελ 

απιή θσλή πνπ έδσζε ζηα δψα), γηα λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη θαη λα θάλεη θαλεξφ ην σθέιηκν 

θαη ην βιαβεξφ, ην θαιφ θαη ην θαθφ, ην δίθαην θαη ην άδηθν, βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπγθξφηεζε 

πνιηηηθήο θνηλσλίαο. 

πκπέξαζκα: ζπλεπψο, αθνχ ε θχζε έδσζε, φρη ηπραία, ζηνλ άλζξσπν ηνλ ιφγν, δειαδή ην 

εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξεί λα δεη ζε πνιηηηθέο θνηλσλίεο, ζπλάγεηαη φηη ν άλζξσπνο είλαη εθ 

θχζεσο «δῷνλ πνιηηηθφλ». 

Ζ θύζε γηα ηνλ Αξηζηνηέιε δελ θάλεη ηίπνηε ρσξίο ζθνπό· φιεο νη θπζηθέο δηεξγαζίεο θάπνπ 

απνβιέπνπλ. Πξφθεηηαη γηα θξάζε πνπ επαλαιακβάλεη ν Αξηζηνηέιεο ζε πνιιέο πξαγκαηείεο ηνπ. 

Υπνζηεξίδεη φηη ζηε θχζε ηίπνηε δελ γίλεηαη κάηαηα, ηα πάληα εμππεξεηνχλ νξηζκέλε 

ζθνπηκφηεηα, απφ ηελ νπνία θαη λνεκαηνδνηνχληαη. Σηελ αλάπηπμή ηεο ε ζεσξία απηή νλνκάζηεθε 

αξηζηνηειηθή ηεινινγία. Πξνλνκηαθφο ρψξνο ηεο ηεινινγίαο είλαη ε βηνινγία. Σρεδφλ φια ηα 

παξαδείγκαηα πνπ θέξλεη ν θηιφζνθνο αληινχληαη απφ ηελ έκβηα θχζε· γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

ζρήκαηα ησλ δνληηψλ, πνπ είλαη φπσο είλαη γηα λα εμππεξεηνχλ ηελ πξφζιεςε θαη επεμεξγαζία ησλ 

ηξνθψλ, ζηηο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο κπξκεγθηψλ θαη κειηζζψλ γηα ηελ επηβίσζε ηεο θνηλφηεηάο 
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ηνπο, ζηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ θχιισλ ράξηλ ησλ θαξπψλ. Βαζίδεηαη, ινηπφλ, ν 

Αξηζηνηέιεο ζηε βηνινγία θαη επεθηείλεη ην ηεινινγηθφ εξκελεπηηθφ κνληέιν ηνπ θαη ζε άιια 

πεδία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Ο ιόγνο, απφ ηελ άιιε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα δεισζνχλ αμερψξηζηεο κεηαμχ ηνπο ε 

ινγηθή (σο ηδηαίηεξν γλψξηζκα ηνπ αλζξψπνπ θαη σο δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη ε γιψζζα (σο 

ζχζηεκα ζεκείσλ θαη σο ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε), είλαη γλώξηζκα κόλν ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ 

επηηξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ζύλζεηεο έλλνηεο ηεο Ζζηθήο. φπσο ην σθέιηκν θαη ην βιαβεξφ, ην 

θαιφ θαη ην θαθφ, ην δίθαην θαη ην άδηθν, ην φζην θαη ην αλφζην, ην φκνξθν θαη ην άζρεκν. Σην 

ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ν ιφγνο αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηελ θσλήλ, θαη, ζπλεπψο, έρεη εληζρπκέλε ηε 

ζεκαζία ηεο γιψζζαο (ρσξίο λα ράλεηαη βέβαηα ε ζεκαζία ηεο αλζξψπηλεο ινγηθήο) 

Έηζη, γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ν άλζξσπνο είλαη δῷνλ, επηηειεί βηνινγηθέο δηεξγαζίεο, 

δηαθνξνπνηείηαη όκσο από ηα άιια δῷα κέζσ ηνπ ιφγνπ, ηεο εηδνπνηνχ δηαθνξάο, ε νπνία ηνλ 

δηαθξίλεη σο νξηδφκελε έλλνηα απφ άιιεο νκνεηδείο (απηέο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην γέλνο). Ο 

άλζξσπνο έρεη σο απνθιεηζηηθά δηθφ ηνπ γλψξηζκα (ἴδηνλ, εηδνπνηφο δηαθνξά) ηνλ ιφγνλ, δειαδή 

ηε ινγηθή θαη γιψζζα. Έηζη, κόλν νη ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ κεηαμύ ηνπο είλαη έιινγεο ζρέζεηο: 

ζεκαίλνληαη κε ηε γιψζζα θαη αμηνινγνχληαη ινγηθά. Απηέο νη έιινγεο ζρέζεηο θαλεξψλνπλ ηελ 

αλζξψπηλε νπζία: είκαζηε απφ ηε θχζε καο θηηαγκέλνη έηζη πνπ λα δνχκε καδί κε άιινπο 

αλζξψπνπο, κέζα ζε πνιηηηθή θνηλσλία 

 

 

Β2.  

Σηελ εξψηεζε «Πνηνο είλαη ν άλζξσπνο;» ππάξρνπλ 2 απαληήζεηο :   

α) Ολ ινγηθό θαη ειεύζεξν. 

 Η πξναίξεζηο, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα δηακνξθψλεη έιινγεο πξνηηκήζεηο, λα 

θάλεη επηινγέο, έρεη θπξηαξρηθφ ξφιν κέζα ηνπ. Σε απηήλ ππνηάζζνληαη φιεο νη άιιεο αλζξψπηλεο 

ιεηηνπξγίεο (ελδεηθηηθά απηέο κπνξεί λα είλαη: ε ζσκαηηθφηεηα, νη νξκέο, νη επηζπκίεο, ηα πάζε). Η 

ινγηθφηεηα, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο πξναίξεζεο, δηαθξίλεη ην αλζξψπηλν είδνο 

(θερψξηζαη) απφ φια ηα άιια δψα, είηε άγξηα (ζεξία) είηε εμεκεξσκέλα (πξφβαηα). Ο Δπίθηεηνο 

δηαηεξεί ηελ θιαζηθή ζχλδεζε ηεο πξναηξέζεσο κε ηελ αλζξψπηλε ινγηθφηεηα, φπσο ηελ έρνπκε 

δεη θαη ζηνλ Αξηζηνηέιε. Σε απηήλ, φκσο, ηε βάζε ν Δπίθηεηνο έξρεηαη λα πξνζζέζεη κηα ηζρπξή 

θαη θαζνξηζηηθή απφρξσζε: ζπλδέεη άκεζα – θαη εκθαηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα – ηελ 

πξναίξεζε κε ηελ ειεπζεξία. Γη’ απηφ θαη ηεο απνδίδεη ηξία ζρεδφλ ζπλψλπκα επίζεηα : 

«θπξηψηαηνλ, ἀδνχιεπηνλ, ἀλππφηαθηνλ». Η πξναίξεζε έρεη απφιπηε εμνπζία κέζα ζηνλ άλζξσπν, 

δελ γίλεηαη δνχιε θαλελφο, παξακέλεη αλππφηαθηε, φηαλ φια ηα άιια ππνηάζζνληαη ζε απηήλ 

(ὑπνηαγκέλα). Η ηαχηηζε ηεο πξναίξεζεο κε ηελ ειεπζεξία δίλεη κάιηζηα θαη έλα ηδηαίηεξν λφεκα 

ζηελ ηειεπηαία: απηήλ δελ ζπλίζηαηαη ζηελ απνπζία εμσηεξηθψλ δεζκψλ θαη δεζκεχζεσλ, αιιά 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηνλ άλζξσπν
.
 ηαπηίδεηαη κε ην αδνχισην ηνπ πλεχκαηφο ηνπ. Διεχζεξνο δελ 

είλαη φπνηνο δελ είλαη δνχινο, αιιά φπνηνο δηαηεξεί ειεχζεξν ην πλεχκα ηνπ, ελδερνκέλσο θαη 

κέζα ζηε δνπιεία ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ειεπζεξία απνθηά ππαξμηαθέο δηαζηάζεηο, γίλεηαη ν 

θπζηθφο ηξφπνο χπαξμεο ηνπ κφλνπ έιινγνπ φληνο, δειαδή ηνπ αλζξψπνπ. 
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β) Μέξνο ηνπ θνζκηθνύ όινπ, ηνπ ζύκπαληνο. 

 Ο άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο απηνχ ηνπ είδνπο 

πνιίηε; 

α) Απνηειεί κέξνο ηνπ θφζκνπ. 

β) Απνηειεί εγεηηθφ κέξνο ηνπ θφζκνπ. 

γ) Η εγεκνληθή ζέζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν πξνθχπηεη απφ ηε ινγηθή ηνπ θχζε: 

γ1): Μπνξεί λα αληηιακβάλεηαη πψο ιεηηνπξγεί ε ζεία δηνίθεζε ηνπ θφζκνπ θαη λα ζπκπνξεχεηαη 

κε απηήλ. 

γ2): Μπνξεί λα ππνινγίδεη ηηο ζπλέπεηεο (ηά ἐμῆο) φζσλ επηβάιιεη ε ζεία δηνίθεζε ηνπ θφζκνπ. 

 Η ηδηφηεηα  ηνπ πνιίηε, φκσο δελ απνηειεί γηα ηνλ Δπίθηεην έλα ζηαηηθφ δεδνκέλν. Πξέπεη 

λα επαιεζεχεηαη απφ γλσξίζκαηα πνπ αλακέλνπκε φλησο λα έρεη ν αιεζηλφο πνιίηεο (ἐπαγγειία 

πνιίηνπ = απηφ πνπ ππφζρεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, φ,ηη αλακέλεηαη απφ θάπνηνλ πνπ εθ θχζεσο 

είλαη πνιίηεο, ν ξφινο ηνπ πνιίηε). Απηά είλαη: 

i) Γελ ιεηηνπξγεί σο κεκνλσκέλν άηνκν (ὡο ἀπφιπηνλ), επηδηψθνληαο ηδηνηειή ζπκθέξνληα (ἰδίᾳ). 

ii) Λεηηνπξγεί σο κέξνο ελφο ζπλνιηθνχ θνζκηθνχ νξγαληζκνχ (ζαλ ηα αλζξψπηλα κέιε πνπ 

ιεηηνπξγνχλ φπσο ην επηβάιιεη ε θχζε, σο κέξε ηνπ φινπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ). 

iii) Διέγρεη ινγηθά (ινγηζκφλ … παξαθνινπζεῖ) νξκέο θαη νξέμεηο. Απηφ, αζθαιψο, δελ ζεκαίλεη 

φηη θαηαζηέιιεη απηέο ηηο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίεο, αιιά ηηο ζηνράδεηαη, ηηο ζέηεη ππφ ηελ θξίζε ηνπ. 

Ωο γισζζηθέο επηινγέο κέζσ ησλ νπνίσλ ν Δπίθηεηνο εθθξάδεη ηνλ ξφιν ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ 

θφζκν ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νη παξαθάησ:  

1) Ζ ρξήζε ηνπ β΄ εληθνύ πξνζώπνπ (ζπρλά ζηελ πξνζηαθηηθή) είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε ζηηο 

Γηαηξηβέο ηνπ Δπηθηήηνπ (π.ρ. Κερώξηζαη ζεξίσλ, θερώξηζαη πξνβάησλ… Ἐπὶ ηνύηνηο πνιίηεο εἶ 

ηνῦ θόζκνπ θαὶ κέξνο αὐηνῦ… παξαθνινπζεηηθὸο γὰξ εἶ ηῇ ζείᾳ δηνηθήζεη θαὶ ηνῦ ἑμῆο 

ἐπηινγηζηηθόο) .
.
Απηφ αζθαιψο αληαλαθιά θαηαξράο ηελ πξφζεζε γηα πξνθνξηθή, θαηά βάζε 

δηαινγηθή, δηδαζθαιία. Πέξα, φκσο, απφ ηε δηαινγηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ε ρξήζε ηνπ β΄ 

πξνζψπνπ ζπζηήλεη θαη έλα εζσηεξηθφ δηάινγν: φπσο ζπρλά καο ζπκβνπιεχνπλ νη ζησηθνί 

θηιφζνθνη αιιά θαη ν ίδηνο ν Δπίθηεηνο, ν άλζξσπνο νθείιεη λα δηαιέγεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ, λα 

ζπδεηά ηε δσή ηνπ, λα ηε ζέηεη ελψπηνλ ηνπ ειέγρνπ ηεο ινγηθήο. 

2) Τφζν ε επαλάιεςε ηεο ιέμεο «θερψξηζαη» (ηξεηο θνξέο) φζν θαη ε ρξήζε ηνπ παξαθεηκέλνπ, 

πνπ εκθαλίδεη ην λφεκα ηνπ ξήκαηνο σο ηειεζίδηθα ζπληειεζκέλν, δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

θαζνξηζηηθή δηαθνξά ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα ππφινηπα δψα. Ο άλζξσπνο έρεη πξνηθηζηεί κε ινγηθή
.
 

θαη έρεη πάξεη ηελ μερσξηζηή ηνπ πνξεία ζηελ παλαλζξψπηλε θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία. Αλ 

γηα ηα δψα ε πνξεία δσήο είλαη πξνδηαγεγξακκέλε, γηα ηνλ άλζξσπν, πνπ δηαζέηεη πξναίξεζε, νη 

επηινγέο είλαη αλνηθηέο
.
 είηε ζέιεη, είηε δελ ζέιεη. 

Ο καζεηήο ζα κπνξνχζε επίζεο λα αλαθεξζεί: 

3) ζην ζρήκα άξζεο – ζέζεο: κέξνο αὐηνῦ, νὐρ ἓλ ηῶλ ὑπεξεηηθῶλ, ἀιιὰ ηῶλ πξνεγνπκέλσλ. 

Γειψλεηαη φηη ν άλζξσπνο δελ είλαη βνεζεηηθφ κέξνο ηνπ θφζκνπ, αιιά εγεηηθφ, εγεκνληθφ. 
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4) ζηελ παξνκνίσζε ηνπ αλζξψπνπ κε αλζξψπηλν κέινο θαη ηνπ θφζκνπ κε ην αλζξψπηλν φινλ 

ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ: ἀιι’ ὥζπεξ ἄλ, εἰ ἡ ρεὶξ ἢ ὁ πνὺο  ινγηζκὸλ εἶρνλ 

θαὶ παξεθνινύζνπλ ηῇ θπζηθῇ θαηαζθεπῇ, νὐδέπνη’ ἂλ ἄιισο ὥξκεζαλ ἢ ὠξέρζεζαλ ἢ 

ἐπαλελεγθόληεο ἐπὶ ηὸ ὅινλ. 

 

 

Β3.  

1δ, 2α, 3ε, 4β, 5ζη 

 

Β4.α. 

1ε, 2δ, 3δ, 4β, 5α, 6ζη 

 

 

Β4.β.  

ἀδνύιεπηνλ: Αλ θαη ζέιεη λα θάλεη πξσηαζιεηηζκφ, δελ πξνζέρεη ην ζψκα ηνπ θαη ην δηαηεξεί 

αδνχιεπην γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αζιήκαηφο ηνπ. 

πξνεγνπκέλσλ: Τα ιάζε ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο είραλ 

σο απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ φμπλζε ηεο αλεξγίαο.  

 

 

Β5. Ο Δ. Π. Παπαλνχηζνο ζην απφζπαζκα ηνπ έξγνπ ηνπ «Νφκνο θαη Αξεηή» ηαπηίδεη ηελ 

πξναίξεζε κε ηελ αλζξψπηλε βνχιεζε θαη ζεσξεί ηελ χπαξμε ηεο πξψηεο  πξνυπφζεζε ηεο 

δεχηεξεο. Ο άλζξσπνο πνπ πξναηξείηαη δελ είλαη νλ άβνπιν, αιιά ινγηθό, πνπ δηακνξθώλεη 

επηινγέο θαηόπηλ ώξηκεο ζθέςεο θαη νξζνύ ππνινγηζκνύ θαη γη’  απηό δηαθνξνπνηείηαη από 

ηα ππόινηπα έκβηα όληα, ηα νπνία δε δηαζέηνπλ βνύιεζε, αιιά όξεμε. Καηαιήγεη ζε εζηθέο 

επηινγέο θαη όρη ζε ελζηηθηώδεηο, όπσο ηα δώα, ελέξγεηεο. Όηαλ ν άλζξσπνο ράζεη ηελ πξναίξεζή 

ηνπ, ηαπηφρξνλα ράλεη ηε βνχιεζή ηνπ, θάλεη πνιιά πξάγκαηα κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν θαη 

ππφθεηηαη ζηε ζπλήζεηα θαη ζην θαζηεξσκέλν θνηλσληθφ πξφηππν εηο βάξνο ηεο αηνκηθφηεηάο ηνπ.  

 Θα ιέγακε πσο ν Δ. Π. Παπαλνύηζνο εθθξάδεη ηηο παξαπάλσ απόςεηο έρνληαο ζηνλ λνπ 

ηνπ ηηο δηαηππσκέλεο από ηνλ Δπίθηεην παξαηλέζεηο ζηηο Γηαηξηβέο ηνπ. Ο Δπίθηεηνο εμαίξεη 

ηελ πξναίξεζηλ, δειαδή ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα δηακνξθώλεη έιινγεο πξνηηκήζεηο από 

πιεηάδα ξεαιηζηηθώλ  επηινγώλ, ε νπνία έρεη θπξηαξρηθό ξόιν κέζα ηνπ. Γηαηεξεί ηελ θιαζηθή 

ζύλδεζε ηεο πξναηξέζεσο κε ηελ αλζξώπηλε ινγηθόηεηα, φπσο ηελ έρνπκε δεη θαη ζηνλ 

Αξηζηνηέιε θαη ζεσξεί πσο θάλεη ηνλ άλζξσπν λα μερσξίδεη από ηα άιια όληα. Τνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξακέλεη ειεχζεξνο αθνχ ζε απηήλ ππνηάζζεη ηηο νξκέο θαη ηε ζσκαηηθόηεηά 

ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ θάλεη λα θαηαλνεί ηνλ θπζηθό λόκν, ηε θπζηθή λνκνηέιεηα θαη λα 

ζπκπνξεύεηαη κε απηή, ρσξίο λα ιεηηνπξγεί σο κεκνλσκέλν κέξνο ηνπ θόζκνπ. Η εγεκνληθή 

ζέζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν πξνθχπηεη απφ ηε ινγηθή ηνπ θχζε θαη απφ ην γεγνλφο φηη κπνξεί 

λα ππνινγίδεη ηηο ζπλέπεηεο (ηά ἐμῆο) φζσλ επηβάιιεη ε ζεία δηνίθεζε ηνπ θφζκνπ. 
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Γ1. Γειαδή αθνχ δαλεηζηήθακε ρξήκαηα, κπνξνχκε λα πξνζειθχζνπκε κε κεγαιχηεξν κηζζφ ηνπο 

μέλνπο πεδνλαχηεο ηνπο. Γηαηί ε δχλακε ησλ Αζελαίσλ κπνξεί πεξηζζφηεξν λα αγνξαζηεί παξά (λα 

βαζηζηεί) ζε δηθά ηεο κέζα. Απφ ηελ άιιε ε δηθή καο (δχλακε) ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζα κπνξνχζε 

λα πάζεη απηφ ζηεξηδφκελε ζηνπο ζηξαηηψηεο (ηεο) πεξηζζφηεξν παξά ζηα ρξήκαηα.  

 

 

Γ2.  Οη Κνξίλζηνη σο ππνζηεξηθηέο ηνπ πνιέκνπ ελάληηα ζηελ Αζήλα, εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο, γηα 

ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη νη Πεινπνλλήζηνη ζα ληθήζνπλ. Πξσηαξρηθά, ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά 

ζηα ζψκαηα ζηξαηνχ θαη έρνπλ πείξα ζηα πνιεκηθά δεηήκαηα, ελψ παξάιιεια πεηζαξρνχλ ζηηο 

ζηξαηησηηθέο δηαηαγέο πνπ ηνπο δίλνληαη. Τέινο, αθφκα θαη ζην λαπηηθφ, παξφιν πνπ ππεξηεξνχλ 

νη Αζελαίνη, νη Κνξίλζηνη πηζηεχνπλ φηη ζα ληθήζεη ε Πεινπφλλεζνο, επεηδή ζα θηηάμνπλ ζηφιν θαη 

κε δηθνχο ηνπο πφξνπο αιιά θαη κε ρξήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ Οιπκπία θαη ζηνπο Γειθνχο. 

Τέινο, ζεσξνχλ φηη εμαγνξάδνληαο ηνπο μέλνπο πεδνλαχηεο πνπ εξγάδνληαη ζηα Αζελατθά θαξάβηα 

ζα θαηαθέξνπλ θαίξην πιήγκα ζηε δχλακε ησλ Αζελαίσλ. 

 

Γ3.α. ἐγψ δέ λῦλ θαί ἀδηθνχκελνο ηνχο πνιέκνπο ἐγείξσ.  

 

Γ3.β. ἄκπλαη, θαηάζνπ, ἐπηθξάηεζνλ, πξφζρεο, πιείνλα (ή πιείσ, πιένλα) 

 

Γ4.α.  

ἔρνληεο : είλαη επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή κεηνρή, σο επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αηηίαο ζην 

ξήκα «ἐγείξνκελ». 

ἐπηθξαηῆζαη : ηειηθφ απαξέκθαην, σο ππνθείκελν ζηελ απξφζσπε έθθξαζε «εἰθφο (ἐζηί)». 

πιήζεη : δνηηθή επηξξεκαηηθή ηεο αλαθνξάο ζηε κεηνρή «πξνχρνληαο». 

κηζζῷ : δνηηθή επηξξεκαηηθή ηνπ κέζνπ ζην απαξέκθαην «ὑπνιαβεῖλ». 

λαπβάηαο : αληηθείκελν ζην απαξέκθαην «ὑπνιαβεῖλ». 

ἢ νἰθεία : β’ φξνο ζχγθξηζεο ζην «κᾶιινλ» (κε α’ φξν ην «ὠλεηή») 

 

Γ.4.β. Οἱ Κνξίλζηνη ἔιεγνλ δὲ ηφηε θαὶ ἀδηθνχκελνη ηὸλ πφιεκνλ ἐγείξεηλ.  

 

 

ρνιηαζκόο Απαληήζεσλ 

Τα ζέκαηα ζην δηδαγκέλν θείκελν ήηαλ εχθνια δηαρεηξίζηκα γηα έλαλ θαιά δηαβαζκέλν καζεηή. Η Β2. 

παξαηήξεζε είρε αζάθεηα ζηε δηαηχπσζε. Σην αδίδαθην θείκελν νη παξαηεξήζεηο είλαη δηαβαζκηζκέλεο 

δπζθνιίαο, αληάμηεο παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. Η Γ3.β παξαηήξεζε ήηαλ απαηηεηηθή θαη ζηε Γ4.α δφζεθαλ 

γηα ραξαθηεξηζκφ φξνη πνπ ζπάληα δεηνχληαη. 

 

πγγξαθηθή Οκάδα: 

Σξνπιάθεο Μάλνο, θξέθεο Λνπθάο, Μπηζδνύιε Διέλε 


