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Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων  

Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά 

Ημερομηνία: 16 Ιουνίου 2021 

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων 

 

 Γ. Αδίδακτο κείμενο 

Γ1. Γιατί, αν δανειστούμε, μπορούμε να προσελκύσουμε με μεγαλύτερο μισθό τους ξένους πε-

ζοναύτες τους. Γιατί η αθηναϊκή δύναμη περισσότερο μπορεί να αγοραστεί παρά είναι δική 

τους· η δική μας όμως (δύναμη) λιγότερο θα πάθαινε αυτό, επειδή υπερισχύει ως προς τις 

στρατιωτικές υπηρεσίες παρά ως προς τα χρήματα. 

  

Γ2.  Στο συνέδριο της Πελοποννησιακής συμμαχίας, πριν την έναρξη του πολέμου, οι Κορίνθιοι 

κηρύσσουν τον πόλεμο εναντίον των θανάσιμων εχθρών τους, Αθηναίων, καθώς πιστεύουν 

ότι υφίστανται αδικίες («Ἡμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρομεν») και ότι έχουν 

επαρκείς κατηγορίες σε βάρος εκείνων («ἱκανὰ ἔχοντες ἐγκλήματα»).  

Εκφράζουν, λοιπόν, την πεποίθησή τους ότι θα τερματίσουν τον πόλεμο την κατάλληλη 

στιγμή («ὅταν ἀμυνώμεθα Ἀθηναίους, καταθησόμεθα αὐτὸν ἐν καιρῷ»), αφού δηλαδή θα έ-

χουν επικρατήσει για πολλούς λόγους («κατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς εἰκός ἐπικρατῆσαι»). Σύμφωνα 

με όσα λένε στον συνέδριο, η υπεροχή των Πελοποννησίων στηρίζεται πρώτα απ’ όλα στην 

αριθμητική τους υπεροχή («πλήθει προύχοντας») και στην πείρα τους από προγενέστερες 

πολεμικές επιχειρήσεις («ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ»). Επισημαίνουν ακόμη την καθολική και άριστη 

εκτέλεση των στρατιωτικών διαταγών («ἔπειτα ὁμοίως πάντας ἐς τὰ παραγγελλόμενα ἰό-

ντας»), ενώ, απέναντι στο ναυτικό πλεονέκτημα των Αθηναίων («ναυτικόν τε, ᾧ ἰσχύουσιν»), 

υποστηρίζουν ότι θα δημιουργήσουν στόλο και με χρήματα που είχαν («ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης 

τε ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα») και από όσα βρίσκονταν στους Δελφούς και στην Ολυ-

μπία («καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ Ὀλυμπίᾳ χρημάτων»). Τέλος, διατείνονται πως θα μπορέ-

σουν με δανεικά χρήματα να εξαγοράσουν τη βασική πηγή δύναμης των Αθηναίων, τους μι-

σθοφόρους («δάνεισμα γὰρ ... ἢ οἰκεία»), ενώ κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί στους 

ίδιους («ἡ δὲ ἡμετέρα... ἢ τοῖς χρήμασιν»). 
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Οι Κορίνθιοι, επομένως, με λογικά αλλά και ψυχολογικά επιχειρήματα επιχειρούν να πείσουν 

τους υπόλοιπους Πελοποννησίους και να τους οδηγήσουν στον πόλεμο εναντίον της Αθήνας, 

έναν πόλεμο με ολέθριες συνέπειες για όλη την Ελλάδα. 

   

Γ3.α.  «Ἐγὼ δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενος τοὺς πολέμους ἐγείρω». 

β. ἀμυνώμεθα: ἄμυναι 

καταθησόμεθα: κατάθου 

ἐπικρατῆσαι: ἐπικράτησον 

προύχοντας: πρόσχες 

πολλά: πλέονα / πλέω 

 

 

   

Γ4.α.  ἔχοντες Επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκεί-

μενο «Ἡμεῖς» του ρήματος «ἐγείρομεν». Λειτουργεί συντα-

κτικά ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα 

«ἐγείρομεν». 

 ἐπικρατῆσαι Ονοματικό άναρθρο τελικό απαρέμφατο που λειτουργεί ως 

υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση «εἰκός (ἐστί)». Υποκεί-

μενο του απαρεμφάτου «ἡμᾶς» με σχέση ετεροπροσωπίας (α-

ναγκαστική λόγω της απρόσωπης σύνταξης) 

 πλήθει Δοτική της αναφοράς ως επιρρηματικός προσδιορισμός στον 

ρηματικό τύπο «προύχοντας» 

 μισθῷ Δοτική του μέσου ως επιρρηματικός προσδιορισμός στον ρη-

ματικό τύπο «ὑπολαβεῖν» 

 ναυβάτας Αντικείμενο στο απαρέμφατο «ὑπολαβεῖν» 

 ἤ οἰκεία 
β΄ ορος συγκρισης που εκφερεται ἤ + ομοιόπτωτα με τον α΄ 

όρο («ὠνητή») μέσου του συγκριτικού τύπου «μᾶλλον». Επο-

μένως, λειτουργεί ως απλό κατηγορούμενο που αναφέρεται 

στο υποκείμενο («ἡ δύναμις») μέσω του εννοούμενου συνδε-

τικού ρήματος «ἐστί». 

    β.  Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον αὐτοὶ δὲ τότε καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρειν. 
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