
 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΣΟΛΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: 

«Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς...ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις».  

Δηλαδή στις άλλες αρετές, όπως ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος υποστηρίζει ότι είναι καλός 

αυλητής ή σε άλλη οποιαδήποτε τέχνη, στην οποία δεν είναι, τον κοροϊδεύουν ή εξοργίζονται 

εναντίον του και οι συγγενείς πλησιάζοντάς τον, τον συμβουλεύουν σαν να είναι τρελός. Στη 

δικαιοσύνη όμως και στην άλλη πολιτική αρετή και αν ακόμη γνωρίζουν κάποιον ότι είναι άδικος, 

εάν αυτός ο ίδιος λέει την αλήθεια εναντίον του εαυτού του μπροστά σε πολλούς άλλους, 

πράγμα το οποίο στην πρώτη περίπτωση θεωρούσαν ότι είναι σωφροσύνη, το να λέει δηλαδή την 

αλήθεια, στη δεύτερη περίπτωση (το θεωρούν) τρέλα και ισχυρίζονται ότι πρέπει όλοι να λένε ότι 

είναι δίκαιοι, είτε είναι είτε όχι, ειδεμή λένε πως είναι τρελός αυτός που δεν οικειοποιείται τη 

δικαιοσύνη, με τη σκέψη ότι είναι απαραίτητο ο καθένας χωρίς εξαίρεση να συμμετέχει σ' αυτή 

οπωσδήποτε,  διαφορετικά να μην υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Β1. Με βάση ποια αποδεικτικά στοιχεία ο Πρωταγόρας προσπαθεί στη β΄ παράγραφο του 

διδαγμένου κειμένου να θεμελιώσει τη θέση του ότι «ἡγοῦνται πάντες ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα 

μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς».  

Ο Πρωταγόρας αντιτίθεται στη σωκρατική πίστη ότι η αρετή δε διδάσκεται, λέγοντας ότι η 

αρετή μπορεί να διδαχθεί, εφόσον όλοι οι άνθρωποι κατέχουν ως προδιάθεση τη δικαιοσύνη και 

τη σωφροσύνη. Εφόσον αυτά τα δύο στοιχεία είναι  η βάση για την ύπαρξη της πολιτικής αρετής, 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει καθολικότητα αυτής, αφού όπως λέει : «ἡγοῦνται 

πάντες ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς». Αυτή 

η φράση αποτελεί και την αποδεικτέα θέση, ενώ οι δύο προκείμενες από τις οποίες προκύπτει 

είναι:   

1η προκείμενη: πρέπει όλοι να λένε ότι είναι δίκαιοι  «καί φασιν πάντας δεῖν φάναι εἶναι 

δικαίους 

2η προκείμενη: είναι απαραίτητο ο καθένας χωρίς εξαίρεση να συμμετέχει σ' αυτή 

οπωσδήποτε,  διαφορετικά να μην υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. «ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα 

ὅντιν’ οὐχὶ ἁμῶς γέ πως μετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις.» 

 Ο Πρωταγόρας για να αποδείξει τη θέση του για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής 

προβαίνει στη συγκριτική εξέταση δύο παραδειγμάτων από την αθηναϊκή κοινωνία. Το πρώτο 

αναφέρεται στη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στους ειδικούς σε έναν τεχνικό τομέα, εδώ σε 

έναν αυλητή και το δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται στη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στον 



 

 

πολίτη και στη σχέση του με τη δικαιοσύνη. Η διαφορετική στάση της κοινής γνώμης στη μια και 

στην άλλη περίπτωση είναι για τον Πρωταγόρα επαρκής λόγος για να πείσει τον Σωκράτη και το 

ακροατήριό του για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής.  

Έτσι, στο 1ο παράδειγμα «Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς,… νουθετοῦσιν ὡς μαινόμενον» ο 

Πρωταγόρας ισχυρίζεται ότι η κοινή γνώμη των Αθηναίων, απορρίπτει αυστηρά όποιον 

ισχυρίζεται ότι έχει ειδικές γνώσεις, ενώ δεν έχει, δηλαδή, όποιον δεν διαθέτει τη στοιχειώδη 

αυτογνωσία για το τι γνωρίζει και τι είναι. Όσον αφορά, λοιπόν, την ικανότητα ή τις γνώσεις σε 

κάποια τέχνη, επαινείται το να λέει κανείς την αλήθεια. Διαφορετικά, καταδικάζεται στη 

συνείδηση της κοινής γνώμης. Εδώ οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η λέξη «αρετή» στο παρόν 

κείμενο δεν έχει ηθικό περιεχόμενο, αλλά αποδίδει την ικανότητα και τις γνώσεις σε έναν ειδικό 

τομέα.  

Στο 2ο παράδειγμα «ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ…  ἐνταῦθα 

μανίαν…» ισχυρίζεται ότι όσον αφορά τη δικαιοσύνη (και την πολιτική αρετή γενικότερα), 

θεωρείται σωστό το να λένε όλοι ότι είναι δίκαιοι, ακόμα κι αν δεν είναι. Η κοινή γνώμη 

αποδέχεται ότι ο καθένας είτε είναι δίκαιος είτε όχι πρέπει να υποστηρίζει ότι είναι ή να φαίνεται 

δίκαιος. Όποιος αποκλίνει από τη στάση αυτή, δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτός ως μέλος της 

κοινωνίας. Φαίνεται εδραιωμένη η αντίληψη ότι η κοινωνική συνύπαρξη των ανθρώπων δεν 

συμφωνεί με την αδικία, η οποία απειλεί με διάσπαση τη συνοχή της κοινωνίας, και ότι δεν 

υπάρχει άνθρωπος που τουλάχιστον δεν καταφάσκει στη δικαιοσύνη. 

Η άποψη του Πρωταγόρα για την καθολικότητα της πολιτικής αρετής συμπληρώνεται και 

στηρίζεται από δύο ακόμη αιτιολογήσεις, που αποδίδονται ως σχόλια της κοινής γνώμης:  

α) «καί φασιν πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους»: όλοι πρέπει να λένε ότι κατέχουν την πολιτική 

αρετή,  

β) «ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν’ οὐχὶ ἁμῶς γέ πως μετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις.»: 

Είναι ανάγκη όλοι οι άνθρωποι να έχουν μερίδιο στην πολιτική αρετή και να συμμετέχουν στη 

δικαιοσύνη, ή έστω να αποδέχονται καταρχήν το δίκαιο, για να μπορούν να υπάρξουν κοινωνίες.  

Επομένως ο Πρωταγόρας φαίνεται ότι δέχεται πως η πολιτική ιδιότητα, εφόσον είναι 

καθολική, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι δεκτός ο άνθρωπος στην πολιτική κοινωνία. 

Όταν και αυτό το ελάχιστο της κατάφασης στην έννοια του δικαίου λείπει από κάποιον, ο 

άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί υστερεί και 

αποτελεί απειλή για τους ιδρυτικούς σκοπούς της πολιτικής κοινωνίας. 

Β2. «ἐν δὲ δικαιοσύνῃ...ἐνταῦθα μανίαν»: Γιατί θεωρείται «τρελός», κατά τον Πρωταγόρα, 

όποιος δέχεται ότι δεν κατέχει τη δικαιοσύνη και την άλλη πολιτική αρετή; 

Σε προηγούμενη ενότητα είδαμε ότι ο Δίας ανησυχώντας για τη δυσχερή θέση των 

ανθρώπων δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του στέλνοντας τον Ερμή να τους δώσει την αιδώ και 

τη δίκη. Έτσι μεριμνά για την πολιτισμένη συμβίωσή τους σε οργανωμένη πια πολιτική κοινωνία. 



 

 

Επίσης φαίνεται ότι ο Δίας θεωρεί απαραίτητη την καθολικότητα των αξιών του σεβασμού και 

της δικαιοσύνης για τους ανθρώπους, με την αιτιολόγηση ότι η κοινωνία δεν μπορεί να 

συγκροτηθεί πολιτικά, αν οι βασικές ιδιότητες που θεμελιώνουν την πολιτική συγκρότηση δεν 

είναι κοινές σε όλα τα μέλη της. Άρα στην πολιτική αρετή (την οποία ο άνθρωπος κατακτά με την 

αιδώ και τη δίκη) πρέπει να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, γιατί μόνο έτσι μπορούν 

να συγκροτηθούν οργανωμένες και βιώσιμες κοινωνίες. Μάλιστα δίνει τόσο μεγάλη βαρύτητα 

στην καθολικότητα αυτή, ώστε απειλεί με την ποινή του θανάτου, όσους δε μετέχουν σ’ αυτήν.  

Επιπλέον ο Πρωταγόρας ισχυρίζεται ότι όσον αφορά τη δικαιοσύνη (και την πολιτική 

αρετή γενικότερα), θεωρείται σωστό το να λένε όλοι ότι είναι δίκαιοι, ακόμα κι αν δεν είναι. 

Στην περίπτωση όμως που κάποιος είναι πραγματικά άδικος και το ομολογεί δημόσια, τότε αυτός 

θεωρείται παράφρων («ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα καὶ εἰδῶσιν ὅτι 

ἄδικός ἐστιν, ἐὰν οὗτος αὐτὸς καθ’ αὑτοῦ τἀληθῆ λέγῃ ἐναντίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην 

ἡγοῦντο εἶναι, τἀληθῆ λέγειν, ἐνταῦθα μανίαν …») γιατί αφενός θα υποστεί ποινές, αφετέρου θα 

αμαυρωθεί η δημόσια εικόνα του.  

Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θέλει να του συμβεί κάτι τέτοιο. Εδώ ο Πρωταγόρας 

φαίνεται να διεισδύει στη νοοτροπία των ανθρώπων και να παρατηρεί ότι δεν τους ενδιαφέρει το 

τι πρέπει ή είναι σωστό να κάνουν, αλλά το τι τους συμφέρει να κάνουν. Επίσης, δεν τους 

ενδιαφέρει η πραγματική τους εικόνα (το εἶναι), όσο η εικόνα που συνάδει με τα προβαλλόμενα 

κοινωνικά πρότυπα και το κοινώς αποδεκτό σύστημα αξιών (το φαίνεσθαι). Συνεπώς, η κοινωνική 

ηθική και το συμβατικό αίσθημα δικαίου αφορά (και πρέπει να αφορά) όλους τους ανθρώπους, 

διαφορετικά θέτουν τον εαυτό τους έξω από την κοινωνία και υφίστανται ό,τι συνεπάγεται αυτό.  

Β3. Αφού μελετήσετε το απόσπασμα «Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα...τούτου αἰτία» και 

το παρακάτω μεταφρασμένο κείμενο, να απαντήσετε στο ερώτημα: πώς συσχετίζει την πολιτική 

αρετή ο Πρωταγόρας και πώς ο Σωκράτης με τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των Αθηναίων 

στον δημόσιο βίο τους;  

Ο Σωκράτης στο απόσπασμα αυτό ισχυρίζεται ότι η πολιτική αρετή δε διδάσκεται και διέπει τα 

ίδια τα άτομα και τη συμπεριφορά τους στο δημόσιο βίο τους. Ενώ για τα ιδιωτικά ζητήματα οι 

Αθηναίοι ζητούσαν μόνο τη γνώμη των ειδικών, δείχνοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους στις 

ειδικές γνώσεις («όταν η πόλη πρόκειται να εκτελέσει …. των πρυτάνεων») και μάλιστα θύμωναν 

και έδιωχναν όποιον χωρίς γνώσεις προσπαθούσε να παρέμβει σ’ αυτά, στα δημόσια ζητήματα 

δέχονταν τη γνώμη του καθένα, χωρίς αντίρρηση και χωρίς κατηγορίες. Έτσι η πολιτική αρετή που 

χαρακτηρίζει όλους τους Αθηναίους ανεξαρτήτως επαγγέλματος, οικονομικής κατάστασης ή 

καταγωγής, τους ωθεί να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά και να εκφράζουν τη γνώμη τους 

ελεύθερα στην Εκκλησία του Δήμου για θέματα που αφορούν την πόλη («Όταν όμως πρέπει … 

γενιά σπουδαία»), άρα τους κάνει ισότιμους και ενεργούς πολίτες. Στην πραγματικότητα, βέβαια, 

αναφέρεται στα δικαιώματα της ισηγορίας και της παρρησίας, που αποτελούσαν τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την ομαλή και σωστή λειτουργία της άμεσης δημοκρατίας που ίσχυε τότε στην 

Αθήνα. [Το ότι όμως όλοι οι Αθηναίοι πολίτες εξέφραζαν ελεύθερα τη γνώμη τους δεν 

αποδεικνύει ότι η πολιτική αρετή δεν διδάσκεται ούτε ότι όλοι τη διέθεταν, καθώς στην Εκκλησία 

του Δήμου εκφράζονταν και απόψεις που δεν διέπονταν από πολιτική αρετή.]  



 

 

Σ’ αυτό πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές ιδιότητες 

κάποιου δεν τον καθιστούσαν ανώτερο των υπολοίπων, ούτε για να ειδικά ζητήματα –όπου 

γινόταν αποδεκτή μόνο η γνώμη των ειδικών– («Εάν επιχειρήσει δε κάποιος άλλος … και από 

μεγάλη οικογένεια») ούτε για τα δημόσια ζητήματα – όπου γινόταν ισότιμα αποδεκτή η γνώμη 

όλων («δίνει τις συμβουλές του γι’ αυτό εξίσου … γενιά σπουδαία»).  

Ο Πρωταγόρας από την άλλη κάνοντας ένα συλλογισμό καταλήγει και αυτός στην ίδια θέση του 

Σωκράτη, έχοντας όμως θέσει ήδη μια διαφοροποίηση. Για τον Πρωταγόρα υπεύθυνη για αυτήν 

την αντίληψη και τη συμπεριφορά των Αθηναίων πολιτών δεν είναι η έμφυτη πολιτική αρετή, 

αλλά η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη που έχουν ως προδιάθεση όλοι οι πολίτες μέσα τους και 

τους κάνει ικανούς να αποκτήσουν την πολιτική αρετή. Αυτή λοιπόν η αρετή που πλέον 

διδάσκεται από μικρή ηλικία κάνει τους Αθηναίους να μην ανέχονται για τα ειδικά ζητήματα 

καμία άλλη γνώμη πέραν των ειδικών, ενώ δέχονται τη συμβουλή του καθένα για όσα ζητήματα 

αφορούν την πολιτική αρετή και προϋποθέτουν τη δικαιοσύνη και τη σωφροσύνη. Εδώ ο 

Πρωταγόρας θέτει και ακόμα μία συνθήκη. Πιστεύει ότι η πολιτική αρετή τόσο πολύ καθορίζει 

την πολιτική αντίληψη και ζωή των ανθρώπων, ώστε όποιος δεν την κατέχει πρέπει να 

αποβάλλεται από μία πόλη, δηλαδή να εξορίζεται ή να θανατώνεται. Άρα λοιπόν για να 

υπάρχουν ορθές αντιλήψεις αλλά και κοινωνικός τρόπος συμπεριφοράς στο δημόσιο βίο είναι 

αναγκαία η συμβολή των φορέων αγωγής, των νόμων, των ποινών και των κυρώσεων.  

 

 

Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις 

παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη:  

Α. Σωστό  

Β. Λάθος  

Γ. Σωστό 

Δ. Σωστό 

Ε. Λάθος 

 

 

 



 

 

Β5. α. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας τις αρχαίες ελληνικές λέξεις της στήλης Α με τις 

ετυμολογικά συγγενείς νεοελληνικές λέξεις της στήλης Β. 

Στήλη Α  Στήλη Β  

ἴωσιν  έξη  

δεῖ  συνείδηση  

ἀνέχονται  ένδεια  

εἰδῶσιν  εισιτήριο  

 

Β5. β. Για καθεμία από τις τρεις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις να γράψετε μία πρόταση στα 

νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη (σε οποιαδήποτε πτώση, αριθμό ή γένος) θα χρησιμοποιείται με 

διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο:  

«ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι 

συμβουλῆς» 

ἀρετῆς: Ο αγώνας ενός ηθικού ανθρώπου για την αρετή δε σταματά ποτέ. 

λόγος: Έδωσα το λόγο μου ότι θα τελειώσω σήμερα την εργασία που μου ανέθεσαν 

δημιουργικῆς: Ένας δημιουργικός άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε μια 

τυποποιημένη εργασία.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ KEIMENO ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2017 

Αδίδακτο κείμενο 

Ισοκράτους, Φίλιππος , 26-27 (έκδ. Τeubner) 

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στο πότε ο ρητορικός λόγος χάνει την 

αποτελεσματικότητά του. 

Ἐπειδὰν γὰρ ὁ λόγος ἀποστερηθῇ τῆς τε δόξης τῆς τοῦ λέγοντος καὶ τῆς φωνῆς καὶ τῶν 

μεταβολῶν τῶν ἐν ταῖς ῥητορείαις γιγνομένων, ἔτι δὲ τῶν καιρῶν καὶ τῆς σπουδῆς τῆς περὶ 

τὴν πρᾶξιν, καὶ μηδὲν ᾖ τὸ συναγωνιζόμενον καὶ συμπεῖθον, ἀλλὰ τῶν μὲν προειρημένων 

ἁπάντων ἔρημος γένηται καὶ γυμνός, ἀναγιγνώσκῃ δέ τις αὐτὸν ἀπιθάνως καὶ μηδὲν ἦθος 

ἐνσημαινόμενος ἀλλ’ ὥσπερ ἀπαριθμῶν, εἰκότως, οἶμαι, φαῦλος εἶναι δοκεῖ τοῖς 

ἀκούουσιν. Ἅπερ καὶ τὸν νῦν ἐπιδεικνύμενον μάλιστ’ ἂν βλάψειε καὶ φαυλότερον 

φαίνεσθαι ποιήσειεν . 



 

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Γιατί, όταν ο (ρητορικός) λόγος  απογυμνωθεί (αποκοπεί)  και από τη φήμη του 

ομιλητή και από τη χροιά  της φωνής  και από τις μεταβολές που γίνονται στο 

ρητορικό λόγο, και επιπλέον (απογυμνωθεί) από τις περιστάσεις και τη φροντίδα του 

για την πράξη (τα πρακτικά ζητήματα),  και (όταν) βέβαια δεν υπάρχει κάτι που να 

αγωνίζεται μαζί του και να τον βοηθάει στο να πεισθεί κάποιος, αλλά (όταν) από τη 

μια μείνει κενός και γυμνός  (όταν στερηθεί και απαλλαγεί) από όλα ανεξαιρέτως 

όσα έχουν ειπωθεί προηγουμένως, και από την άλλη (όταν) τον διαβάζει αυτόν (το 

ρητορικό λόγο) χωρίς πειστικότητα και χωρίς να εκδηλώνει καθόλου κάποιο 

χαρακτήρα (διάθεση), αλλά σαν να κάνει απαρίθμηση, δικαιολογημένα, νομίζω, δίνει 

την εντύπωση (ο λόγος του) στους ακροατές ότι είναι ευτελής (ασήμαντος). Αυτά 

ακριβώς και θα έβλαπταν πάρα πολύ το λόγο που τώρα παρουσιάζεται και θα τον 

έκαναν να φαίνεται πιο ασήμαντος.  

Γ2.α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις 

πα-ρακάτω λέξεις:  

ἀναγιγνώσκῃ: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής αορίστου β΄ ἀνάγνωθι 

ἀπαριθμῶν: το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ευκτικής ενεστώτα  ἀπαριθμοίησαν 

/ἀπαριθμοῖεν 

τοῖς ἀκούουσιν: το απαρέμφατο μέλλοντα ἀκούσεσθαι 

μάλιστ’: τον θετικό βαθμό μάλα 

φαίνεσθαι: το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού υποτακτικής παθητικού 

αορίστου β΄ 

φανῆτε 

 

Γ2.β. «τῶν μὲν προειρημένων ἁπάντων ἔρημος γένηται»: Να μεταφέρετε όλους 

τους κλιτούς τύπους της πρότασης στον άλλον αριθμό.  

τῶν  προειρημένων   > τοῦ προειρημένου 

ἁπάντων                    > ἅπαντος 

ἔρημος                       >   ἔρημοι 

γένηται                      > γένωνται 

 

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:  

τῶν μεταβολῶν: αντικείμενο του ρήματος  ἀποστερηθῇ 

τῶν προειρημένων: επιθετική μετοχή ως γενική αντικειμενική στο ἔρημος (επίθετο 

που δηλώνει στέρηση) και γυμνὸς 



 

 

γυμνός: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο (λόγος) μέσω του συνδετικού 

ρήματος γένηται 

εἰκότως: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα δοκεῖ 

τοῖς ἀκούουσιν: επιθετική μετοχή ως δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου  

στο ρ. δοκεῖ. 

 

Γ3.β. «Ἅπερ καὶ τὸν [...] ἐπιδεικνύμενον μάλιστ’ ἂν βλάψειε καὶ φαυλότερον 

φαίνεσθαι ποιήσειεν»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρώτης πρότασης  και να 

κάνετε συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων όρων.   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

α. «Ἅπερ καὶ τὸν νῦν ἐπιδεικνύμενον μάλιστ’ ἂν βλάψειε»: Κύρια πρόταση κρίσης 

που εκφέρεται με δυνητική ευκτική (δηλώνει το δυνατό να γίνει στο παρόν – 

μέλλον). Η αντωνυμία «Ἅπερ» ισοδυναμεί με δεικτική (αναφέρεται στα 

προηγούμενα) και εισάγει κύρια πρόταση, γιατί δεν υπάρχει άλλη κύρια πρόταση 

στην περίοδο. 

β.  

Ἅπερ: Υποκείμενο στα ρήματα ἂν βλάψειε (αττική σύνταξη) και ποιήσειεν 

τὸν ἐπιδεικνύμενον: επιθετική μετοχή ως αντικείμενο στα ρήματα ἂν βλάψειε και 

ποιήσειεν και στο απαρ. ποιεῖσθαι, και υποκείμενο στο απαρέμφατο φαίνεσθαι. 

φαυλότερον: κατηγορούμενο της επιθετικής μετοχής «τὸν ἐπιδεικνύμενον» (αντικεί-

μενο στα ρήματα ἂν βλάψειε και ποιήσειεν και υποκείμενο στο απαρέμφατο 

φαίνεσθαι) μέσω του συνδετικού  φαίνεσθαι. 

φαίνεσθαι: απαρέμφατο του σκοπού ή του αποτελέσματος από το ρήμα (ἄν) 

ποιήσειεν. 

 

 

 

 


