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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Γ1.
Η ρητορική είναι ανάλογη με τη διαλεκτική∙ γιατί και οι δύο ασχολούνται
(σχετίζονται) με τέτοιου είδους θέματα που κατά κάποιο τρόπο
αποτελούν μέρος των γνώσεων όλων γενικά των ανθρώπων και δεν είναι
αντικείμενο καμιάς διακριτής επιστήμης. Γι΄αυτό και όλοι κατά κάποιο
τρόπο μετέχουν και στις δύο∙ όλοι πράγματι μέχρι κάποιου σημείου
επιχειρούν και να κρίνουν και να υποστηρίζουν ένα επιχείρημα και να
απολογούνται και να κατηγορούν. Απ’ τους πολλούς επομένως άλλοι
κάνουν αυτά χωρίς σχέδιο ενώ άλλοι από συνήθεια ως αποτέλεσμα
άσκησης. Επειδή λοιπόν υπάρχουν και τα δύο ενδεχόμενα, είναι φανερό
ότι μπορούν όλοι να κάνουν αυτά και με μια (ορισμένη) μέθοδο∙ είναι
δυνατόν πράγματι να εξετάσουμε ποιο είναι το αίτιο που οδηγεί στην
επίτευξη του στόχου άλλους από συνήθεια και άλλους από τύχη, και όλοι
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πλέον θα μπορούσαν να συμφωνήσουν ότι μια τέτοιου είδους εξέταση
είναι έργο μίας τέχνης.
Γ2α.
ἀφωρίσθη
ὑπόσχες
πλείσταις
δρώντων

Γ2β. Τὰ δὲ τοιαῦτα ἤδη πᾶς ἄν ὁμολογήσαι /ὁμολογήσειε τεχνῶν ἔργα
εἶναι.
Γ3α. τῇ διαλεκτικῇ: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, δοτική
αντικειμενική στο ἀντίστροφος
ἐξετάζειν: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἐγχειροῦσιν
(ταυτοπροσωπία)
θεωρεῖν: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα
ἐνδέχεται (ετεροπροσωπία)
ἔργον: κατηγορούμενο στο τὸ τοιοῦτον μέσω του συνδετικού εἶναι

Γ3β.

Δευτερεύουσα

επιρρηματική

αιτιολογική

πρόταση

κρίσεως

καταφατική. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ἐπεί.
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Εκφέρεται με οριστική έγκλιση και δηλώνει το πραγματικό

Γ3γ.
τῶν πολλῶν: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική διαιρετική
στο οἱ μὲν
εἰκῇ: δοτικοφανές επίρρημα ως επιρρηματικός προσδιορισμός του
τρόπου στο ρήμα δρῶσιν
ταῦτα: σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα δρῶσιν
διὰ συνήθειαν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας
στο εννούμενο ρήμα δρῶσιν

Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Σχολιασμός θεμάτων Αρχαίων ΟΠ από το Ακαδημαϊκό τμήμα

Αναφορικά με τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών θα μπορούσαν να γίνουν οι εξής επισημάνσεις:
α) Στο διδαγμένο κείμενο δόθηκε απόσπασμα από την Πολιτεία του Πλάτωνα. Τα ζητούμενα
υπήρξαν αρκετά κατανοητά και αντιμετωπίσιμα ακόμη και από τους μέτριους μαθητές. Καινοτομία
αποτελεί το θέμα Β3 (εισαγωγή) το οποίο ήταν αντιστοίχιση.
β) Στο αδίδακτο κείμενο από την άλλη μεριά δόθηκε χωρίο από τη ρητορική του Αριστοτέλη,
γεγονός που δημιουργεί κάποιες εύλογες δυσκολίες αναφορικά με την απόδοση του περιεχομένου
του στη νέα ελληνική, αλλά τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα κινήθηκαν στη λογική των
προηγούμενων ετών χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
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