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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Α1.α. 

1. Λάκοσ, «Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλοφμεναι ψυχῆσ κινδυνεφουςιν ἐγγφσ τι εἶναι τῶν 

τοῦ ςϊματοσ –τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦςαι πρότερον ὕςτερον ἐμποιεῖςθαι ἔθεςι καὶ 

ἀςκήςεςιν –» 

2. Λάκοσ, «ἡ δὲ τοῦ φρονῆςαι παντὸσ μᾶλλον θειοτζρου τινὸσ τυγχάνει, ὡσ ἔοικεν, οὖςα, ὃ 

τὴν μὲν δφναμιν οὐδζποτε ἀπόλλυςιν, ὑπὸ δὲ τῆσ περιαγωγῆσ χρήςιμόν τε καὶ ὠφζλιμον 

καὶ ἄχρηςτον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται» 

3. Σωςτό, «οὐκ ὀρθῶσ δὲ τετραμμζνῳ οὐδὲ βλζποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήςαςθαι» 

 

Α1.β. 

«ςφεῖσ» : οἵαν τινὲσ ἐπαγγελλόμενοι 

«ᾧ» : τὸ ὄργανον 

Β1. 

Σφμφωνα με τον οριςμό του Σωκράτθ θ παιδεία είναι θ τζχνθ για τθ μεταςτροφι τθσ 

ψυχισ ϊςτε να γίνει θ μεταςτροφι αυτι πιο εφκολα και πιο αποτελεςματικά. Η μεταςτροφι 

αυτι ςκοπεφει να φζρει τθν ψυχι ςε επαφι με το Αγακό. Συνεπϊσ, θ παιδεία είναι υπεφκυνθ για 

τθν περιαγωγι. Η λζξθ ζχει φιλοςοφικι βαρφτθτα, διότι δείχνει πωσ θ γνϊςθ και θ παιδεία, 

κακϊσ ςτρζφεται ςτον κόςμο, οφείλει να ζχει πάντα κακολικό χαρακτιρα και να μθν εξαντλείται 

ςε προςζγγιςθ από μία επιμζρουσ οπτικι γωνία. Στο ίδιο πλαίςιο εντάςςεται και θ χριςθ του 

δεοντολογικοφ ρθματικοφ επικζτου περιακτζον, το οποίο όμωσ δεν προτρζπει απλϊσ ςε μια 

ευρφτερθ κζαςθ αλλά αποβλζπει ςε μια μεταςτροφι τθσ ψυχισ από τον κόςμο των αιςκιςεων 

προσ τον κόςμο των Ιδεϊν. Πρόκειται, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ παιδείασ, για μια ςτροφι 

όλθσ τθσ φπαρξθσ προσ τον «ιλιο», προσ το αγακό – για μια επϊδυνθ πορεία. Η αναηιτθςθ του 
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αλθκινά υπαρκτοφ αποτζλεςε εξ αρχισ για τθ φιλοςοφία μζγα ερϊτθμα. Αυτό που υπάρχει 

πραγματικά είναι μόνο οι Ιδζεσ, όχι τα αιςκθτά. 

 Η ψυχι, ςυνάμα, επιτυγχάνει τθ μεταςτροφι τθσ με τθ βοικεια τθσ φρόνθςθσ. Η φρόνθςθ 

διαφζρει από τισ άλλεσ αρετζσ τθσ ψυχισ γιατί οι υπόλοιπεσ δεν προχπιρχαν ςτθν ψυχι αλλά 

δθμιουργικθκαν με τον εκιςμό και τθν άςκθςθ. Αντίκετα, θ αρετι τθσ φρόνθςθσ είναι μια 

διανοθτικι ικανότθτα του ανκρϊπου και αποτελεί ζνα εςωτερικό δεδομζνο. Καταφζρνει να 

κυριαρχιςει ςτισ θδονζσ και τισ επικυμίεσ και να απεγκλωβίςει τθν ψυχι από τθ φυλακι του 

ςϊματοσ για να ςτραφεί ςτθ κζαςθ του Αγακοφ. 

Β2.  

Ο Σωκράτθσ ςτο ςθμείο αυτό εναντιϊνεται ςτουσ ςοφιςτζσ. Απορρίπτει τον ιςχυριςμό αυτϊν που 

αςχολοφνται επαγγελματικά με τθν παιδεία και τθν άποψι τουσ πωσ ςτθν ψυχι δεν υπάρχει 

γνϊςθ, αλλά τουσ τθν εμφυτεφουν οι ίδιοι. Συγκεκριμζνα αναφζρει πωσ είναι ςαν να βάηουν τθν 

ικανότθτα τθσ όραςθσ ςτα μάτια ενόσ τυφλοφ, ϊςτε να μπορεί να βλζπει με αυτά. Με τον τρόπο 

αυτό κατακρίνει τουσ ςοφιςτζσ, οι οποίοι είχαν ωσ επάγγελμά τουσ τθ μόρφωςθ, ζναντι αμοιβισ.  

Με τθν επανάλθψθ τθσ πρόκεςθσ εν (ἐνοφςθσ, ἐν τῇ ψυχῇ, ἐντικζναι, ἐντικζντεσ) ιςχυροποιεί τθ 

δικι του κζςθ ότι ο άνκρωποσ δεν αποκτά τθ γνϊςθ ωσ πλθροφορία που λαμβάνει χϊρα ζξωκεν, 

αλλά ότι τθν ανακαλφπτει και τθν παράγει μζςα του. Γι’ αυτό και αυτιν τθν ζντονα βιωματικι 

γνωςτικι διαδικαςία τθν ονομάηει ςυμβολικά «ἀνάμνθςιν». Για τον Σωκράτθ ο άνκρωποσ 

γνωρίηει τθν αλικεια, τθν Ιδζα και με τθ φιλοςοφία τθν ξανακυμάται και τθν επαναφζρει ςτθ 

μνιμθ του. 

Β3. 

1 α,  2 γ,  3 β,  4 β,  5 γ. 

Β4.α. 

φανόν : φάςμα  

ἀναςχζςκαι : ανακωχή 

περιακτζον : άξονασ  

τετραμμζνῳ :  ανατροπή  

ἐντικζντεσ : παρακαταθήκη 

ἀπόλλυςι : απϊλεια 
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Β4.β. 

 Οι πολιτικοί επαγγζλλονται προεκλογικά αλόγιςτεσ κοινωνικζσ παροχζσ. 

 Η επιςτήμη τθσ γλωςςολογίασ μελετά τα φαινόμενα που επθρεάηουν τθ διαμόρφωςθ τθσ 

γλϊςςασ. 

Β5. 

Η παιδεία για τον Πλάτωνα ςτοχεφει ςτθ ςυλλογικι ευθμερία, κάτι που διαφαίνεται και 

ςτο παράλλθλο κείμενο. Τθν ανακαλφπτει το άτομο μζςα του και ορίηεται ωσ θ τζχνθ που κα 

βοθκιςει τθ ψυχι ςτθ μεταςτροφι τθσ από τον κόςμο των αιςκθτϊν όντων ςτο νοθτό κόςμο των 

Ιδεϊν, ϊςτε να καταφζρει να κεακεί τθν ιδζα του Αγακοφ. Τθ ςπουδαιότθτα τθσ ψυχικισ 

καλλιζργειασ τονίηει και ο Δελμοφηοσ ςτο κείμενο. Ιςχυρίηεται παράλλθλα πωσ δεν ζρχεται ζτοιμθ 

από εξωτερικοφσ παράγοντεσ, αλλά απαιτεί αδιάκοπθ ατομικι προςπάκεια. 

    Παράλλθλα και ςτα δφο κείμενα είναι ευδιάκριτο πωσ τα αποτελζςματα τθσ παιδείασ δεν 

είναι κοινά ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Κάποιοι πλθςιάηουν περιςςότερο ι λιγότερο το ιδανικό, 

ανάλογα με τθν προςπάκειά τουσ.  Η διανοθτικι ικανότθτα δεν χάνει ποτζ τθ δφναμι τθσ, όμωσ 

δεν λειτουργεί πάντα με κετικό τρόπο. Ζτςι άλλοι γίνονται χριςιμοι και ωφζλιμοι κι άλλοι 

βλαπτικοί. Επομζνωσ όςο περιςςότερο το άτομο αςχολθκεί με τον εαυτό του κι όςο περιςςότερο 

κοπιάςει, τόςο περιςςότερο κα ςυγκροτιςει μια ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα και κα 

ςυνειςφζρει ςτθν ατομικι και ςυλλογικι πρόοδο. 

 

Γ1. Εάν, όμωσ, κάποιοσ με ρωτοφςε•  καλά/ςτ’ αλικεια, αν κάποιοσ βλάπτει τθν πόλθ, λεσ ότι 

πρζπει να κάνουμε/υπογράψουμε ειρινθ μαηί του; Δεν κα το ζλεγα• αλλά περιςςότερο λζω ότι 

πολφ γρθγορότερα κα τουσ τιμωροφςαμε, αν δεν αδικοφςαμε κανζναν•  γιατί δεν κα είχαν 

κανζναν ωσ ςφμμαχο. 

Γ2. 

Στο κείμενο ο Ξενοφϊντασ ςυνδζει τθν οικονομικι ευθμερία τθσ Ακινασ με τθν ειρινθ 

ςτθριηόμενοσ ςτα «προγεγενθμζνα», δθλαδι ςε όςα ζχουν ιδθ ςυμβεί. Κατά τθν περίοδο τθσ 

ειρινθσ ςτο παρελκόν, λοιπόν, προζκυψαν για τθν πόλθ πάρα πολλά ζςοδα, ενϊ αντίκετα ςε 

περιόδουσ πολζμου παρατθρικθκε υπζρμετρθ ςπατάλθ τουσ. Μάλιςτα, κεωρεί πωσ και ςτθν 

εποχι που γράφεται το απόςπαςμα επιβεβαιϊνεται κάτι αντίςτοιχο, κακϊσ λόγω του πολζμου 
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ζχουν ξοδευτεί πολλά χριματα, ενϊ από τθν εποχι που παγιϊκθκε ειρινθ ςτθ κάλαςςα υπιρξε 

ευθμερία, αφοφ τα ζςοδα βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των πολιτϊν, για να τα αξιοποιιςουν όπωσ 

κζλουν.   

Γ3.α. 

ἐκλιπούςασ : ἐξζλειπεσ 

τάσ εἰςελκούςασ : εἰςῄειςθα / εἰςῄεισ 

καταδαπανθκείςασ : κατεδαπανῶ 

Γ3.β. 

μᾶλλον : μάλα (κετικόσ) – μάλιςτα (υπερκετικόσ) 

κᾶττον : τάχεωσ (κετικόσ) – τάχιςτα (υπερκετικόσ) 

Γ3.γ. 

τισ : τιςίν  

προςόδουσ : αἱ πρόςοδοι 

πολίταισ : (ὦ) πολῖτα 

Γ4.α. 

ἤ εἰρινθν : β’ όροσ ςφγκριςησ από το «κερδαλεϊτερον» *ἤ + ομοιόπτωτα προσ τον α’ όρο 

ςφκριςθσ «πόλεμον» που λειτουργεί ωσ υποκείμενο του απαρεμφάτου «εἶναι»] 

ταῦτα : υποκείμενο ςτο ρήμα «ἂν κριθείη», αττικι ςφνταξθ. 

τῶν προςόδων : ονοματικόσ ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ που λειτουργεί ωσ γενική 

προςδιοριςτική διαιρετική ςτο «πολλάσ» 

ἂγειν : τελικό απαρζμφατο ωσ υποκείμενο ςτο απρόςωπο ρήμα «χρή» 

Γ4.β. ἀνενεχκέντα : ςυνημμζνη κατηγορηματική μετοχή (επζχει κζςθ κατθγορθματικοφ 

προςδιοριςμοφ ςτο υποκείμενό τθσ «χριματα» που λειτουργεί και ωσ αντικείμενο του ριματοσ 

«εὑριςει»). Είναι κατηγορηματική μετοχή, επειδή εξαρτάται από το ρήμα ανακάλυψησ 

«εὑρήςει» και ιςοδυναμεί με δευτερεφουςα ειδική πρόταςη. 

Γ4.γ. 

 πῶσ ἂν ἄμεινον ταῦτα κρικείθ : δευτερεφουςα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταςη, 

κρίςεωσ, μερικήσ άγνοιασ. Λειτουργεί ςυντακτικά ωσ αντικείμενο του γνωςτικοφ 

ρήματοσ «οἶδα». 
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 ὡσ χρὴ καὶ πρὸσ τοῦτον εἰρινθν ἄγειν : δευτερεφουςα ονοματική ειδική πρόταςη, 

κρίςεωσ. Λειτουργεί ςυντακτικά ωσ αντικείμενο του λεκτικοφ ρήματοσ «λζγεισ». 

 

χολιαςμόσ θεμάτων 

Το διδαγμζνο κείμενο είναι μζροσ τθσ νζασ φλθσ και οι ερμθνευτικζσ παρατθριςεισ 

προχποκζτουν τθν καλι γνϊςθ των ςχολίων του φακζλου υλικοφ. Οι παρατθριςεισ του 

αδίδακτου κειμζνου δεν αποκλίνουν από τον παραδοςιακό τρόπο εξζταςθσ, δεν παρουςιάηουν 

ιδιαίτερθ δυςκολία, αλλά μζςω αυτϊν εξετάηεται ζνα ευρφ φάςμα των γραμματικϊν και 

ςυντακτικϊν φαινομζνων. 

Επιτροπή απαντήςεων  

Καπίτςα Ευαγγελία 

κρζκησ Λουκάσ 

Σρουλάκησ Μάνοσ  


