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Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων  

Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία  

Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2020 

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων 

 

Γ. Αδίδακτο κείμενο 

Γ1. Και αν κάποιος με ξαναρωτήσει· «Αλήθεια, αν κάποιος αδικεί την πόλη, υποστηρίζεις ότι 

τάχα πρέπει και με αυτόν να έχουμε ειρήνη;» Δε θα το ισχυριζόμουν· όμως, κυρίως, 

υποστηρίζω ότι πράγματι πολύ γρηγορότερα μπορούμε να εκδικηθούμε αυτούς, αν δεν 

αρχίσουμε να αδικούμε κανέναν· γιατί δε θα είχαν κανέναν σύμμαχο.     

  

Γ2.  Ο Ξενοφών παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της ειρήνης και τα μειονεκτήματα του πολέμου.  

Κατά πρώτον, αναφέρει ότι παλιά σε καιρό ειρήνης είχαν εισρεύσει πολλά χρήματα στην 

πόλη, ενώ στην περίοδο πολέμου όλα τα έσοδα είχαν κατασπαταληθεί. Στο παρόν εξαιτίας 

του πολέμου και των αναγκών του έχουν σπαταληθεί όσες οικονομίες είχαν εξασφαλιστεί , 

ενώ χάρη της ειρήνης στη θάλασσα αυξήθηκαν τα έσοδα της πόλης, κάτι που επέτρεπε 

στους πολίτες να τα αξιοποιήσουν σε ειρηνικές δραστηριότητες υπέρ της κοινωνικής 

ευημερίας. 

Τέλος, η επιλογή της ειρήνης, κατά τον Ξενοφώντα, θα εξασφαλίσει και πολιτικά οφέλη, 

εφόσον οι εχθροί της πόλης θα απομονωθούν και θα μείνουν χωρίς συμμάχους. 

   

Γ3.α.  ἐκλιπούσας:  ἐξέλειπες 

 εἰσελθούσας:  εἰσῄεις, εἰσῄεισθα (εἰσήρχου) 

 καταδαπανηθείσας:  κατεδαπανῶ 

   

β.  Θετικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός 

 μᾶλλον:  μάλα μάλιστα 

 θᾶττον: ταχέως (ταχύ, τάχα) τάχιστα 
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γ. τις: τισί(ν) 

 προσόδους: αἱ πρόσοδοι  

 πολίταις:  (ὦ) πολῖτα 

   

Γ4.α. ἤ είρήνην:  β΄ όρος σύγκρισης που εκφέρεται: ἤ + ομοιόπτωτα με τον α’ όρο 

(πόλεμον) μέσω του συγκριτικού τύπου: κερδαλεώτερον. Επομένως, 

λειτουργεί ως Υποκείμενο του απαρεμφάτου «εἶναι» (σχἐση 

ετεροπροσωπίας) 

 ταῦτα Υποκείμενο του ρήματος «ἄν κριθείη» (αττική σύνταξη) 

 τῶν προσόδων:  ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός ως γενική διαιρετική στο 

«πολλάς» 

 ἄγειν:  ονοματικό άναρθρο τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρόσωπο 

ρήμα «χρή» με υποκείμενο το εννοούμενο «ἡμᾶς» (σχέση αναγκαστικής 

ετεροπροσωπίας λόγω απρόσωπης σύνταξης) 

   

    β. ἀνενεχθέντα:  κατηγορηματική μετοχή ως κατηγορηματικός προσδιορισμός στο 

αντικείμενο «χρήματα» του γνωστικού ρήματος «εὑρήσει». 

 

    γ.   «πῶς ἄν ἄμεινον ταῦτα κριθείη»:  

 Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής αγνοίας, κρίσεως. 

Έχει ρόλο αντικειμένου στο ρήμα αγνοίας «οὐκ οἶδα». 

 

 «ὡς χρή καί πρός τοῦτον είρήνην ἄγειν»:  

 Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση κρίσεως. 

Έχει ρόλο αντικειμένου στο λεκτικό ρήμα «λέγεις». 

 

Ακολουθούν οι απαντήσεις στο Διδαγμένο… 
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