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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1.  

Κάθε φορά που κάποιος φανερά επιθυμούσε ερωτικά το σώμα ενός 

παιδιού, επειδή ο Λυκούργος τό θεωρούσε αυτό εντελώς αχρείο και άθλιο, 

έθεσε νόμο στην Λακεδαίμονα να απέχουν όλοι οι εραστές από τα παιδιά, 

νόμο όχι λιγότερο αυστηρό από τον νόμο που απαγόρευε τις ερωτικές 

επαφές μεταξύ γονέων με παιδιά και μεταξύ αδελφών. Δεν εκπλήσσομαι, 

βέβαια, με το ότι αυτά δεν γίνονται πιστευτά από πολλούς∙ γιατί σε 

πολλές πόλεις οι νόμοι δεν απαγορεύουν την ερωτική επιθυμία προς τα 

παιδιά.   

 

Α2.  

Ο Λυκούργος, ο αρχαίος νομοθέτης της Σπάρτης, είχε αυστηρά ηθικές 

αρχές και δεν ταλαντεύτηκε στις αρχές στις οποίες πρέπει να θεμελιωθεί 

η Σπάρτη. Για αυτό και μέχρι τώρα την ηθική των Σπαρτιατών τήν 

αποδίδουμε στους αυστηρούς αλλά όχι άδικους νόμους του Λυκούργου.  

 Ο Λυκούργος, λοιπόν, κάθε φορά που έβλεπε έναν ευυπόληπτο και με 

αρχές άνδρα να αγαπά την προσωπικότητα και ήθος ενός νέου και 

παράλληλα επιθυμούσε να συναναστραφεί με αυτόν τον νέο, τότε  

χαιρόταν, τόν επαινούσε και τόν έκρινε άξιο πολίτη με άριστη παιδεία, 

διότι προφανώς τόν έκρινε ως έναν άξιο δάσκαλο. Κάθε φορά, όμως, που 

έβλεπε κάποιον να ορέγεται ερωτικά την ακμή και την σφριγηλότητα 

ενός νέου, τότε θύμωνε και οδηγήθηκε στο να θέσει έναν πολύ αυστηρό 

νόμο, που περιείχε και αυστηρές ποινές, ώστε να απαγορεύει την ερωτική 

επαφή με τα παιδιά.  

 

Β1α. 

τις   

αὐτὸς > αὐταὶ  

ὢν  > οὖσαι 

οἷον > οἵαν 

ἀγασθεὶς > ἀγασθεῖσα  
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ψυχὴν παιδὸς  

ἄμεμπτον  

φίλον > φίλην  

καλλίστην παιδείαν.  

 

 

Β1β. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

διαλέγεσθαι  διειλέχθαι 

γιγνώσκων γνούς  

 φαίνοιτο φανείη  

τιθεὶς θεὶς  

ἀπέχονται  ἀπέσχηνται 

 

 

Β2α. 

-ταῦτα : αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους, υποκείμενο στο 

έναρθρο απαρέμφατο Τὸ ἀπιστεῖσθαι. 

-τῶν πόλεων : γενική ως ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) 

στο πολλαῖς. 

-ταῖς ἐπιθυμίαις : αντικείμενο του ρήματος οὐκ ἐναντιοῦνται. 

-Ἑλλήνων : γενική ως ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στο 

παιδεία. Μη μας ξενίζει ότι συνδέεται με τον ομοιόπτωτο Λακωνική στο 

παιδεία δια του τε καὶ, καθότι και οι δύο προσδιορισμοί στο ίδιο 

ουσιαστικό. Εκεί φαίνεται και η ποικιλία στην γλώσσα μας και για τους 

προσδιορισμούς.  

-αὐτῶν : γενική ως ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική διαιρετική) στο 

ὁποτέρας. 

-ὧν : γενική ως ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο 

νοούμενο ἐγκρατέστεροι (ἀποτελεῖσθαι).  

[καὶ ταῦτα : αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους. Αυτή η πλάγια 

πτώση δεν έχει συντακτικό ρόλο, αλλά επαναλαμβάνει την προηγούμενη 

πλάγια ερωτήση ἐξ ὁποτέρας δ' αὐτῶν καὶ εὐπειθέστεροι καὶ 

αἰδημονέστεροι καὶ ἐγκρατέστεροι ἄνδρες ἀποτελοῦνται (όρος κατ’ 

επανάληψη).] 
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Β2β. 

-ἐξ ὁποτέρας δ' αὐτῶν καὶ εὐπειθέστεροι καὶ αἰδημονέστεροι καὶ 

ἐγκρατέστεροι ἄνδρες ἀποτελοῦνται : Πλάγια ερώτηση μερικής 

αγνοίας, αντικείμενο του ρήματος ἐπισκοπείσθω. Για το καὶ ταῦτα δες 

άνωθεν. 

-ὧν δεῖ : Μία αναφορική πρόταση, αυτόνομη, ως γενική συγκριτική στο 

ἐγκρατέστεροι της πλάγιας. Δεν έχουμε περίπτωση νόθης έλξης, εφόσον 

το επίθετο ἐγκρατέστεροι νοείται και μέσα στην αναφορική, οπότε το ὧν 

θα είναι γενική αντικειμενική σε αυτό το επίθετο.  

 

 

Β2γ.  

-εἰ πειρῷτο …. ἐπῄνει καὶ ἐνόμιζεν : Υποθετικός λόγος σε σχέση της 

αόριστης επανάληψης στο παρελθόν.  

-Ως μετοχικός τύπος θα γίνει : τινὸς πειρωμένου …. ἐπῄνει καὶ ἐνόμιζεν. 

 

 

 

 

 

 


