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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θζμα Α1 

α. 

1. Λάκοσ – «Αἱ μζν ἄλλαι ἀρεταί …τυγχάνει» 

2. Λάκοσ – «ὑπό δζ τῆσ περιαγωγῆσ … γίγνεται» 

3. Σωςτό – «τοφτου τοίνυν … μεταςτραφιςεται» 
 

β. 1. Η αντωνυμία «ςφεῖσ», αναφζρεται ςτθ λζξθ «ἐπαγγελόμενοί». 

    2. Η αντωνυμία «ᾧ» αναφζρεται ςτθ λζξθ «τό ὄργανον». 

 

Θζμα Β1 

corpus φροντιςτθρίου ςελ 170-175 

 

Θζμα Β2 

corpus φροντιςτθρίου ςελ 168-169 

 

Θζμα Β3 

1.  α 

2.  γ 

3. β 

4. β 

5. γ 

 

Θζμα Β4 

α.           φανόν   φάςμα 

 ἀναςχζςκαι  ανακωχι 

 περιακτζον  άξονασ 

 τετραμμζνῳ  ανατροπι 

 ἐντικζντεσ  παρακατακικθ 
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 ἀπόλλυςι  απϊλεια 

 

β. « Η κυβζρνθςθ αρνείται να πραγματοποιιςει όςα επαγγζλονταν πριν τισ εκλογζσ»  

«Η επιςτιμθ των υπολογιςτϊν  γνωρίηει μεγάλθ άνκθςθ ςτισ μζρεσ μασ» 

 

Θζμα Β5 

1ο κοινό ςημείο  

παράλλθλο κείμενο – Παπανοφτςοσ  

«Η ψυχικι όμωσ … ελεφκερο άνκρωποσ» (3θ §) 

Κείμενο αναφοράσ 

«Ὁ δζ γε νῦν λόγοσ … ἕκαςτοσ» 

 

2ο κοινό ςημείο  

παράλλθλο κείμενο –Παπανοφτςοσ 

«Στο ιδανικό αυτό … εγϊ του» ( 4θ §) 

Κείμενο αναφοράσ 

«ἡ δζ τοῦ φρονῆςαι … γίγνεται» 
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Β. ΑΓΝΩΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θζμα Γ1 

Εάν λοιπόν κάποιοσ με ξαναρωτιςει: Αλικεια, εφόςον κάποιοσ αδικεί τθν πόλθ, 

ιςχυρίηεςαι ότι πρζπει να κάνουμε ειρινθ με αυτόν; Δε κα το ζλεγα. Αντίκετα 

μάλλον υποςτθρίηω ότι πολφ πιο γριγορα κα μποροφςαμε να τιμωριςουμε αυτοφσ, 

αν δεν αδικοφμε κανζναν. Γιατί δε κα μποροφςαν να ζχουν κανζνα ςφμμαχο. 

 

Θζμα Γ2 

Ο Ξενοφϊν , ςτο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα του διδακτικοφ ζργου «Πόροι ἤ περί 

προςόδων», ςυνδζει τθν οικονομικι ευθμερία τθσ Ακινασ με τα αγακά τθσ ειρινθσ, 

κρίνοντασ απαραίτθτθ τθν υιοκζτθςθ μιασ ειρθνικισ πολιτικισ από τουσ Ακθναίουσ. 

Προσ επίρρωςθ τθσ άποψισ του αντιπαρακζτει τα πλεονεκτιματα τθσ ειρινθσ με τα 

μειονεκτιματα του πολζμου. Πιο ςυγκεκριμζνα, υποςτθρίηει ότι με μια ςφντομθ 

αναδρομι ςτο παρελκόν μπορεί εφκολα να διαπιςτϊςει κάποιοσ ότι, παρόλο που 

παλιότερα πολλά χριματα ειςζρρευςαν ςτθν πόλθ, όλα αυτά καταςπαταλικθκαν 

ςτον πόλεμο («εὑριςει γάρ…καταδαπανθκζντα»). Επιπλζον, αναφζρει ότι τα κάκε 

είδουσ ζξοδα που ζγιναν ςε περίοδο πολζμου οδιγθςαν ςτθ δραματικι μείωςθ των 

εςόδων τθσ πόλθσ. Σε αντιδιαςτολι με τα προθγοφμενα, παρακζτει τθν άποψθ ότι, 

όταν ζγινε ειρινθ, υπιρχε και ςθμαντικι αφξθςθ των εςόδων και οι πολίτεσ είχαν τθ 

δυνατότθτα να τα εκμεταλλευτοφν και να τα αξιοποιιςουν όπωσ ικελαν («γνϊςεται  

δ’ ὅ, τι βοφλονται»). 

 

Θζμα Γ3 

α. ἐξζλειπεσ 

εἰςῄεισ/ εἰςῄειςκα 

κατεδαπανῶ 

β. μάλα-μάλιςτα 

ταχζωσ/ταχφ-τάχιςτα 

γ. τιςί  

πρόςοδοι 

πολῖτα 
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Θζμα Γ4 

α. ἤ εἰρήνην: Βϋ όροσ ςφγκριςθσ, που εξαρτάται από το ςυγκριτικό βακμό 

«κερδαλεϊτερον» (εκφορά ἤ + ομοιόπτωτα με τον αϋ όρο ςφγκριςθσ) 

ταῦτα: Υποκείμενο ςτο «κρικείθ» , αττικι ςφνταξθ 

τῶν προςόδων: γενικι διαιρετικι ςτο «πολλάσ», ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ 

ἄγειν: τελικό απαρζμφατο, υποκείμενο ςτο «χρι», αναγκαςτικι ετεροπροςωπία 

β. κατθγορθματικι μετοχι, που αναφζρεται ςτο αντικείμενο του ριματοσ 

εξάρτθςισ τθσ «εὑριςει» και λειτουργεί ωσ κατθγοροφμενό του. Είναι 

κατθγορθματικι μετοχι, διότι το ριμα εὑρίςκω ςυντάςςεται με κατθγορθματικι 

μετοχι. 

γ. «πῶσ ἄν ἄμεινον ταῦτα κριθείη»: Δευτερεφουςα ονοματικι πλάγια ερωτθματικι 

πρόταςθ κρίςεωσ, μερικισ αγνοίασ, ωσ αντικείμενο ςτο ριμα «οἶδα». 

«ὡσ χρή καὶ πρόσ τοῦτον εἰρήνην ἄγειν»: Δευτερεφουςα ονοματικι ειδικι πρόταςθ 

κρίςεωσ, ωσ αντικείμενο ςτθ ριμα «λζγεισ». 


