
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1. 

α.  

1. Λάθος  

- «Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι 

τῶν τοῦ σώματος» 

- «τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν» 

- «ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα». 

2. Λάθος  

- «ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὃ τὴν 

μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ 

ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται». 

3. Σωστό  

- «Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστα 

τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται». 

 

β.  

1. σφεῖς: η λέξη αναφέρεται στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης «ἐπαγγελόμενοι».   

2. ᾧ: η λέξη αναφέρεται στην λέξη «τό ὄργανον». 

 

Β1. Οι μαθητές οφείλουν να παραθέσουν το ερμηνευτικό σχόλιο του βιβλίου: «φανός» και 

«περιαγωγῆς»  στη σελίδα 91. Χρειάζεται να γίνει αναφορά της στροφής της ύπαρξης του όντος 

προς τον ήλιο, το υπέρτατο αγαθό.  

 

Β2. Με τη χρήση της παρομοίωσης ο Σωκράτης αναφέρεται στους επαγγελματίες της 

εκπαίδευσης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ψυχές των ανθρώπων είναι κενές από γνώση και 

πως οι ίδιοι έχουν την ικανότητα να βάζουν στις ψυχές τους τη γνώση («ἐπιστήμη»), σαν να 

έβαζαν σε τυφλούς μάτια («οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες»).  

Χρειάζεται η παρουσίαση του ερμηνευτικού σχολίου από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 91 

και αναφορά στο «ἐν», για να αισθητοποιήσει τον βιωματικό χαρακτήρα της γνώσης, με την 

τριπλή επανάληψη του «ἐν».  
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Β3.  

1. α   

2. γ 

3. β 

4. β 

5. γ 

 

Β4. α.  

• φανόν : φάσμα  

• ἀνασχέσθαι: ανακωχή 

• περιακτέον: άξονας 

• τετραμμένῳ: ανατροπή 

• ἐντιθέντες: παρακαταθήκη 

• ἀπόλλυσι: απώλεια  

β.  

• Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες. 

• Η επιστήμη της Ιατρικής έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. 

 

Β5. Ο μαθητής οφείλει να παρουσιάσει το βιωματικό χαρακτήρα της παιδείας που αναφέρεται  

και στα δύο συγκρινόμενα κείμενα. Στο κείμενο του Ε. Π. Παπανούτσου, ο Α. Δελμούζος 

αναφέρει ότι σκοπός της παιδείας είναι να υπηρετεί και κάνει τη ζωή του ανθρώπου καλύτερη 

γι΄αυτό ανήκει και στα πιο σπουδαία («Η παιδεία είναι ένα από τα πιο σπουδαία μέσα για την 

ατομική») και ότι μέσω αυτής οδηγούμαστε στην καλλιέργεια και στην ελευθερία με την 

ατομική προσπάθεια να είναι αδιάκοπη και εσωτερική («  Η ψυχική όμως καλλιέργεια και η 

ελευθερία δεν έρχονται έτοιμα απ’ έξω, παρά είναι καρπός που ωριμάζει μέσα μας ολοένα και 

περισσότερο με αδιάκοπη ατομική προσπάθεια»). 

Στο πρωτότυπο κείμενο σχολιάζει ο μαθητής τη φράση «οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ», 

χρησιμοποιώντας το σχόλιο του σχολικού εγχειριδίου στη σελίδα 91 («περιαγωγῆς») . Ο 

Πλάτωνας στο πρωτότυπο κείμενο παρουσιάζει την παιδεία να έχει ως στόχο, όχι την απλή 

μετάδοση γνώσεων, αλλά την μεταστροφή και εξύψωση στης ψυχής.    
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Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1.Και αν κανείς με ρωτήσει: Καλά, τι εννοείς, αν κάποιος βλάπτει την πόλη, πρέπει να 

κάνουμε ειρήνη μαζί του; Δεν θα το έλεγα· αυτό που κυρίως εννοώ είναι, ότι πολύ γρηγορότερα 

θα τους τιμωρούσαμε, αν δεν προκαλούσαμε καμιά αδικία· γιατί δεν θα είχαν κανέναν 

σύμμαχο. 

 

Γ2. 

Πλεονεκτήματα ειρήνης: 

• Εισροή πολλών χρημάτων στην πόλη, για την αξιοποίηση από τους πολίτες ανάλογα με 

τις ανάγκες της πόλης. 

Μειονεκτήματα πολέμου: 

• Κατασπατάληση εσόδων της πόλης σε κάθε είδους έξοδα. 

 

Γ3. α.  

• ἐκλιπούσας: ἐξέλειπες 

• εἰσελθούσας: εἰσῄεις/εἰσῄεισθα 

• καταδαπανηθείσας: κατεδαπανῶ  

β. 

• μᾶλλον: μάλα - μάλιστα 

• θᾶττον: ταχέως/ταχύ – τάχιστα 

γ.  

• τις: τισί  

• προσόδους: αἰ πρόσοδοι  

• πολίταις: πολῖτα 

 

Γ4.α. 

• ἢ εἰρήνην: β΄ όρος σύγκρισης από το κερδαλεώτερον 

• ταῦτα: σύστοιχο αντικείμενο του κριθείη 

• τῶν προσόδων: γενική διαιρετική στο πολλάς   

• ἄγειν: υποκείμενο του απρόσωπου χρή και τελικό απαρέμφατο  

 

β. ἀνενεχθέντα : κατηγορηματική μετοχή εξαρτώμενη από το ρήμα εὑρήσει 
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γ. πῶς ἂν ἄμεινον ταῦτα κριθείη: δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική μερικής 

αγνοίας ως αντικείμενο στο ρήμα οἶδα 

ὡς χρὴ καὶ πρὸς τοῦτον εἰρήνην ἄγειν: δευτερεύουσα ονοματική ειδική ως αντικείμενο στο 

ρήμα λέγεις.  

 

 

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι 

Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα 

Λόη Ιωάννα  

Σίψα Μαρία  


