
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2022 

Γ1) … αφού συνάψουμε δάνειο, μπορούμε να προσελκύσουμε με μεγαλύτερο μισθό τους 

ξένους πεζοναύτες τους. Γιατί η αθηναϊκή δύναμη μπορεί περισσότερο να αγοραστεί παρά 

να βασίζεται στα δικά της μέσα. Η δική μας όμως ( δύναμη) λιγότερο θα πάθαινε κάτι 

τέτοιο διότι στηρίζεται περισσότερο στη σωματική δύναμη/ στο έμψυχο δυναμικό, παρά 

στα χρήματα… 

Γ2) Οι Κορίνθιοι ως ένθερμοι υποστηρικτές του πολέμου και βασικοί σύμμαχοι των 

Πελοποννησίων παραθέτουν τους λόγους για τους οποίους η δύναμή τους θα « στεφθεί» 

τελική νικήτρια. Αναλυτικότερα υποστηρίζουν πως επειδή νιώθουν αδικημένοι και έχουν 

πολλά παράπονα θα πρωτοστατήσουν στον πόλεμο και θα τον καταπαύσουν την 

κατάλληλα στιγμή ( « ἡμεῖς… καιρῶ» ). Θα επικρατήσουν γιατί έχουν αριθμητική υπεροχή 

και πολεμική εμπειρία- γνώση ( « πρῶτον..πολεμική » ). Επίσης επειδή ακολουθούν πιστά 

τις οδηγίες των αρχηγών τους ( « ἒπειτα…ἰόντα» ) και στο ναυτικό ,στο οποίο υπερέχουν οι 

Αθηναίοι, ο καθένας θα προσφέρει  από την προσωπική του περιουσία για να εξοπλιστούν 

τα Πελοποννησιακά πλοία, αξιοποιώντας παράλληλα τα χρήματα από τους Δελφούς και την 

Ολυμπία ( « ναυτικόν τε… χρημάτων » ).Αξιοσημείωτο λόγο νίκης  συνιστά ακόμα το 

γεγονός πως με τα χρήματα του δανεισμού θα προσελκύσουν τους μισθοφόρους ναύτες  

των εχθρών ( « δάνεισμα…ναυβάτας» ). Τέλος αναφέρουν πως η δική τους δύναμη 

υπερτερεί ως προς την ανδρεία σε σχέση με την αθηναϊκή που στηρίζεται στην οικονομική 

ισχύ ( « ὠνητή…χρήμασι» ). 

 

Γ3α ) ἐγώ δε νῦν και άδικούμενος τους πολέμους ἐγείρω. 

Γ3β  )  άμυνώμεθα - ἂμυναι 

           καταθησόμεθα – κατάθου 

           ἐπικρατῆσαι - ἐπικράτησον 

           προύχοντας -  πρόσχες 

           πολλά – πλέονα 

Γ4α ) ἒχοντες : επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο « ἡμεῖς»,        

         επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας  στο ρήμα « ἐγείρομεν » 

         ἐπικρατῆσαι :τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση « εἰκός έστί »,     

         ετεροπροσωπία  

         πλήθει: επιρρηματικός προσδιορισμός, δοτική της αναφοράς στη μετοχή « προύχοντας  

        μισθῶ: επιρρηματικός προσδιορισμός, δοτική του μέσου στο απαρέμφατο 

       « ὑπολαβεῖν» 



 

 

     ἢ οἰκεία : β΄όρος σύγκρισης στο «μᾶλλον» και κατηγορούμενο στο «ἡ δύναμις» μέσω     

      του εννοούμενου συνδετικού ρήματος  « ἐστί» 

Γ4β )  Οἱ Κορίνθιοι ἒλεγον αὐτοί τότε και ἀδικούμενοι τον πόλεμον έγείρειν. 

          Ή 

       Οἱ Κορίνθιοι ἒλεγον τούτους/ σφᾶς τότε και ἀδικουμένους τον πόλεμον ἐγείρειν. 

  


