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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1.  

Και γιατί τους πολέμους και τις εμφύλιες έριδες και τις μάχες δεν τις προκαλεί 

τίποτε άλλο παρά μόνο το σώμα και οι ορμές αυτού. Γιατί, εξαιτίας της 

απόκτησης υλικών αγαθών γίνονται όλοι οι πόλεμοι, ενώ τα αγαθά 

αναγκαζόμαστε να τα κυνηγούμε λόγω των δεσμεύσεων του σώματος, καθώς 

υποτασσόμαστε σαν δούλοι στην κάλυψή τους∙ και εξαιτίας αυτού δεν έχουμε 

καθόλου χρόνο για να φιλοσοφήσουμε με όλα αυτά.  

 

 

Α2. 

Κατά τον πλατωνικό Σωκράτη το σώμα, ακριβώς επειδή δομείται ως επί το 

πλείστον από την ύλη, ωθεί τον άνθρωπο είτε στις ορμές του έρωτα και της 

τροφής, είτε του προκαλεί το αίσθημα του φόβου, είτε νοσεί, κ.ο.κ. Αποτέλεσμα 

αυτών είναι ο άνθρωπος να μην επιδιώκει την αλήθεια των ιδεών μέσω της 

πνευματικής αναζήτησης, καθώς η υλική υπόσταση του ανθρώπου, δηλαδή το 

σώμα, βρίσκεται σε μία διαρκή εγρήγορση, μην αφήνοντας ουσιώδη υπόσταση 

του ανθρώπου, δηλαδή την πνευματική, να εξελιχθεί και να φτάσει στις 

αλήθειες.   

 

Β1α. 

Α. Β. Γ. 

τινες                  τινὰς                         >      ἀσχολίας 

παντοδαπῶν               παντοδαπῶν           >     Ἐρώτων 

πολλῆς              πολλὰς                      >      στάσεις 

οὐδέν                οὐδεμιᾷ                    >      θεραπείᾳ 

ἔσχατον                ἐσχάταις                   >    ζητήσεσιν 

 

 

 

Β1β. 

Γ΄ΠΛΗΘ. ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Γ΄ΠΛΗΘ. ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ. 

πάρεσχον παρεσχήκασιν 

ἤγαγον ἀγηόχασιν / ἤχασιν 

ἐτρέψαντο / ἐτράποντο / ἐτράπησαν τετραμμένοι εἰσὶν 

παρέπεσον παραπεπτώκασιν 

κατεῖδον καθεωράκασιν / κατοπώπασιν 
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Β2α. 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ (σώματος) στο > ἐγγίγνεται 

ἡμῖν οὐδὲ φρονήσαι. 

διὰ τὴν τροφήν στο ρήμα 

παρέχει. 

 

Διὰ τὴν κτῆσιν στο > πόλεμοι γίγνονται. φιλοσοφίας πέρι στο ἀσχολίαν 

ἄγομεν. 

 

διὰ τὸ σῶμα στο > ἀναγκαζόμεθα.   

Δουλεύοντες (αιτιολ. μτχ.) επεξήγηση 

στον προηγούμενο εμπρόθετο > διὰ τὸ 

σῶμα.  

  

ἐκ τούτου στην ρηματική φράση >  

ἀσχολίαν ἄγομεν. 

  

ὑπ᾽ αὐτοῦ στο > μὴ δύνασθαι.   

 

 

 

Β2β.  

Σωκράτης ἡγεῖτο ἐξ εκείνου σφᾶς ἀσχολίαν ἄγειν φιλοσοφίας πέρι  διὰ 

πάντα ταῦτα 

 

 

Β2γ.  

ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα : 

Απρόσωπες οι συντάξεις και των δύο αυτών ρηματικών επιθέτων. Δοτική 

ποιητικού αιτίου νοείται το ἡμῖν.   

Σε ανάλυση : δεῖ ἡμᾶς ἀπαλλάττεσθαι αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ θεᾶσθαι αὐτὰ 

τὰ πράγματα [χρησιμοποιούμε απαρέμφατα μέσης-αποθετικής διάθεσης και 

όχι ενεργητικής, ως οφείλαμε, διότι το μεν ἀπαλλάττομαι είναι μέσο και όχι 

παθητικό, ενώ το δε θεῶμαι βρίσκεται μόνο ως μέσο.].  

 

 

 

 

 


