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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ   

ΣΕΣΑΡΣΗ  16  ΙΟΤΝΙΟΤ  2021 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ   ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΩΝ  ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ 

     

ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

Β. ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Γ1. Ο Άλπηνο ινηπόλ από ηε κία κεξηά, αθόκα θαη κεηά ην ζάλαηό ηνπ, έρεη θαθή θήκε εμαηηίαο ηεο θαθήο αγσγήο ηνπ 

γηνπ ηνπ θαη ηεο δηθήο ηνπ απεξίζθεπηεο ππεξνςίαο. Ο σθξάηεο πάιη επεηδή εμύςσλε ηνλ εαπηό ηνπ ζην δηθαζηήξην, 

δηέγεηξε ην θζόλν θη νδήγεζε πην πνιύ ηνπο δηθαζηέο λα ηνλ θαηαδηθάζνπλ ζε ζάλαην. ' εκέλα όκσο θαίλεηαη όηη έρεη 

ηύρεη ηε κνίξα πνπ αγαπνύλ νη ζενί. 

 

 

Γ2. ην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα από ηνλ επίινγν ηνπ έξγνπ Απολογία Σωκράηοσς, ν Ξελνθώλ δηαηππώλεη ηηο θξίζεηο 

ηνπ γηα ηε ζηάζε ηνπ σθξάηε ζην δηθαζηήξην. Ο ηζηνξηθόο ζεσξεί όηη ν σθξάηεο επέδεημε ςπρηθή ξώκε, γηαηί έθξηλε 

όηη ήηαλ πξνηηκόηεξν λα πεζάλεη παξά λα δεη, αθνύ πνηέ δελ ήηαλ αληίζεηνο ζε θάηη πνπ ζεσξνύζε αγαζό ( «έπεδείμαην 

δε ηῆο ςπρῆο … πξνζάληεο ἦλ»). Μάιηζηα νύηε θαη κπξνζηά ζηνλ ζάλαην επέδεημε δεηιία, αιιά επράξηζηα ηνλ 

απνδέρηεθε θαη πιήξσζε ην ρξένο ηνπ ζε απηόλ («νὐδὲ πξὸο ηὸλ ζάλαηνλ … ἐπεηειέζαην»). Επηπιένλ, ν Ξελνθώλ 

αληηιακβάλεηαη ηε ζνθία θαη ηε γελλαηόηεηα ηνπ σθξάηε θαη γη’ απηνύο ηνπο ιόγνπο ηνλ κλεκνλεύεη θαη ηνλ επαηλεί 

(«ἐγὼ κὲλ δὴ θαηαλνῶλ … νὐθ ἐπαηλεῖλ).  

 

 

Γ3. α. «ἡκῖλ κέλ νὖλ δνθεῖ ζενθηιεζηέξσλ κνηξῶλ ηεηπρεθέλαη· ηῶλ κέλ γάξ βίσλ ηά ραιεπώηεξα». 
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β. γλῶζη 

  

δῆ / δῆζη 

 

ηεζλεθώο / ηεζλεώο ἴζζη 

 

 

Γ4. α. διὰ ηὸ μεγαλύνειν: εκπξόζεηνο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ αλαγθαζηηθνύ    

          αηηίνπ ζηελ κεηνρή ἐπαγόμενος. 

 

ηοῦ δῆν: έλαξζξν απαξέκθαην, σο εηεξόπησηνο νλνκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο - γεληθή ζπγθξηηηθή (β΄ όξνο ζύγθξηζεο) 

από ην ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ επίζεην κρεῖηηον (α΄ όξνο: ηό ηεθνάναι)  

 

ηοῦ ἀνδπὸρ: γεληθή θηεηηθή, σο εηεξόπησηνο νλνκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζηα νπζηαζηηθά ηήν ζοθίαν θαη ηελ 

γενναιόηηηα.  

 

ἀξιομακαπιζηόηαηον: θαηεγνξνύκελν ζην αληηθείκελν (ηὸν ἄνδρα) ηνπ δνμαζηηθνύ ξήκαηνο   νομίζω. 

 

Γ4. β. «εἰ δέ ηηο ηῶλ ἀξεηῆο ἐθηεκέλσλ ὠθειηκσηέξῳ ηηλὶ σθξάηνπο ζπλεγέλεην, ἐθεῖλνλ ἐγὼ ηὸλ ἄλδξα 

ἀμηνκαθαξηζηόηαηνλ λνκίδσ.»:  

 

Τπόζεζε: εἰ + νξηζηηθή (εἰ … ζσνεγένεηο)  

 

Απόδνζε: νξηζηηθή ελεζηώηα (ἐκεῖνον … νομίζω)  

 

Ο ππνζεηηθόο ιόγνο δειώλεη ην πξαγκαηηθό.   

 

Γηα λα δεισζεί ην πξνζδνθώκελν ζα πάξεη ηελ εμήο κνξθή:  

ἐάν … ζσγγένηηαι, ἐκεῖνον … νομιῶ.  

 

 

  

                                                                                                  

  


