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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α. 

 ἕν τι γένος : Με την φράση αυτή ο Σωκράτης εννοεί οποιαδήποτε “τάξη” 

ανθρώπων μέσα στην ιδεώδη πολιτεία. Ο Πλάτωνας, για να προφυλάξει την 

ιδεώδη πολιτεία του  από τις μάστιγες της διαφθοράς, του νεποτισμού 

(=οικογενειοκρατίας), της φιλαρχίας, της ιδιοτέλειας, θεσπίζει αυστηρότατους 

κανόνες για την διαβίωση των αρχόντων. Έτσι, η εξουσία αποβαίνει έργο 

κοπιώδες και δυσάρεστο που όλοι προσπαθούν, συναισθανόμενοι το βάρος των 

ευθυνών που συνεπάγεται, να τό αποφύγουν. Όμως, οι φύλακες πρέπει να 

αναλαμβάνουν την εξουσία (επιστρέφοντας στο σπήλαιο), διότι στόχος της 

πολιτείας ήταν η ευδαιμονία του συνόλου, όπως είχαν αποδεχτεί οι συνομιλητές 

του διαλόγου, και όχι μίας συγκεκριμένης ομάδας ή “τάξης”.  

 αὐτοῖς (το 2ο στο πρώτο κείμενο) : Με την λέξη αυτή εννοεί τους πολίτες. Ο 

νόμος θα Διαμορφώσει κοινωνικό ήθος (Ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει 

…ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως), ώστε κάθε άτομο με την συμπεριφορά του να 

είναι παράγων ενότητας της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η φράση “ ἐπὶ τὸν 

σύνδεσμον τῆς πόλεως ” πρέπει να εξηγηθεί «για να δένει σε μία ενότητα την 

πόλη»· παρόμοια γράφει ο Πλάτωνας και στους Νόμους 921c “νόμος βοηθῶν 

ἔστω τῳ τῆς πόλεως συνδέσμῳ μετὰ θεῶν”.  

 φαύλης : Ως φαύλη χαρακτηρίζει ο Αριστοτέλης το λιγότερο καλό 

πολίτευμα και όχι κάποιο κακό πολίτευμα. Είναι φανερό ότι δεν μιλάει για καλά 

ή κακά πολιτεύματα· όσο εξαρτάται από τους νομοθέτες, όλα τα πολιτεύματα  -- 

έτσι πιστεύει εδώ ο Αριστοτέλης – είναι καλά, αφού όλων των νομοθετών η 

πρόθεση είναι να κάνουν τους πολίτες τους ενάρετους. Η διάκριση δηλαδή των 

πολιτευμάτων σε ανώτερα (ἀγαθά) και σε κατώτερα (φαῦλα) γίνεται με 

κριτήριο την μεγαλύτερη ή μικρότερη βοήθεια που προσφέρουν στον πολίτη οι 

νομοθέτες, για να κατακτήσει την αρετή. 

 διὰ τῶν αὐτῶν : Με τον εμπρόθετο του τρόπου αυτόν εννοεί ο Αριστοτέλης 

ότι κάθε αρετή γεννάται ή χάνεται, δηλαδή δομείται ή αποδομείται, 

δημιουργείται ή εκφυλίζεται, (από τις ίδιες αιτίες και) με τα ίδια μέσα. Έτσι, (για 

τους ίδιους λόγους και) μέσω του εθισμού και της ηθικής ποιότητας στην 

εξάσκηση μπορεί να αποκτηθεί μία αρετή, ενώ (για τους αντίθετους λόγους και) 

χωρίς εθισμό η αρετή χάνεται και εκφυλίζεται.   
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Β1.  

    Κατά τον πλατωνικό Σωκράτη, ο νόμος συνδράμει στην αρμονική συμβίωση 

(συναρμόττων), ώστε όλοι οι πολίτες να ζουν αρμονικά με σκοπό την επίτευξη 

της κοινωνικής ειρήνης, βοηθά επίσης ώστε να υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα 

στους πολίτες (Μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας), καλλιεργώντας πνεύμα 

συνεργασίας, προσφοράς και αμοιβαίας εξυπηρέτησης. Ο νόμος, 

χρησιμοποιώντας ακόμα και μέσα εξαναγκασμού, θα επιβάλλει σε όλους τους 

ανθρώπους να συνεισφέρουν στο γενικό καλό. Θα αναπτύξει σε όλους τους 

πολίτες την κοινωνική συνείδηση, έτσι ώστε ο καθένας να προσφέρει αυτά που 

μπορεί. Τέλος, ο νόμος διαμορφώνει κοινωνικό ήθος (Ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας 

ἐν τῇ πόλει … ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως), ώστε κάθε άτομο με την 

συμπεριφορά του να είναι παράγων ενότητας της κοινωνίας.  

   Εν ολίγοις, στόχοι του νόμου είναι :  α. συλλογική ευδαιμονία, < β. αρμονική 

συμβίωση, < γ. ενότητα πόλεως, < δ. διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης 

στους πολίτες, ώστε να συνεισφέρουν στο κοινό καλό και να προωθούν την 

ενότητα της πόλης. 

  Ο νόμος στο κείμενο του Πλάτωνα προσωποποιείται (νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει-

μηχανᾶται συναρμόττων- ποιῶν- ἐμποιῶν  –οὐχ ἵνα ἀφιῇ- ἀλλ' ἵνα καταχρῆται) και 

δίνει την εντύπωση ενός προσώπου που, με την στάση του, τις ενέργειές του, τις 

αρμοδιότητες, γενικά με το κύρος και την ισχύ του, γίνεται ο κύριος ρυθμιστής 

των λειτουργιών του κράτους και των πολιτών, ο κυβερνήτης, η ψυχή της 

πολιτείας. Ένας τέτοιος κυβερνήτης είναι στην ουσία ένας απρόσωπος άρχοντας, 

που κυβερνάει ψυχρά και αντικειμενικά, χωρίς συναισθηματισμούς και 

αδυναμίες, είναι ο ιδεώδης κυβερνήτης για το καλό του συνόλου.  

  Επίσης, όσον αφορά στα μέσα του νόμου στον Πλάτωνα, Πειθοῖ τε καί ἀνάγκῃ, 

δεν πρέπει να χαρακτηριστούν αυταρχικά.  Καμία πολιτική εξουσία δεν μπορεί 

να επιβιώσει χωρίς την κρατική επιβολή. Κάθε καταναγκασμός είναι ασφαλώς 

ανεπιθύμητος και εμπεριέχει ένα στοιχείο βίας, αλλά στην πολιτεία είναι 

αναπόφευκτος. Ο μέγας αυτός φιλόσοφος  επιμένει πως ἡ παιδεία καὶ ἡ πειθὼ 

θα προταχθούν για την συναρμογή των πολιτών στο κοινωνικό όφελος, 

προφανώς με την επιχειρηματολογία ότι η ηθική τους ανάπλαση και η πολιτική 

τους αναγέννηση θα αποβούν τελικά προς όφελός τους. Ο Πλάτωνας όμως, για 

να προφυλάξει την ιδεώδη πολιτεία του  από τις μάστιγες της διαφθοράς, του 

νεποτισμού, της φιλαρχίας, της ιδιοτέλειας, θεσπίζει αυστηρότατους κανόνες για 

την διαβίωση των αρχόντων. Μετά από τόσες απογοητεύσεις που γεύτηκε ο 

Πλάτωνας στον πολιτικό βίο, δηλαδή τα τόσο διεφθαρμένα πολιτεύματα, 

συνέλαβε την ιδεώδη πολιτεία. Αν τώρα μία γενικευμένη ανηθικότητα και 

έκλυση ηθών απειλήσει να τήν προσβάλει, τότε ο εξαναγκασμός είναι το μόνο 

μέσο λύσης.  

 

     Ο Αριστοτέλης, στο δεύτερο κείμενο, θέλοντας να μάς φέρει ένα ακόμα 

επιχείρημα για τό ότι οι ηθικές αρετές δεν είναι εκ φύσεως, αναφέρεται στην 

συμβολή του νομοθέτη. Ο νομοθέτης ως διδάσκαλος της αρετής διαμορφώνει 

νόμους, έχοντας έναν και μόνο σκοπό : την ηθική διαπαιδαγώγηση των πολιτών. 

Κατά τον Αριστοτέλη, ο νομοθέτης είναι ο κατ’ εξοχήν παιδαγωγός της 
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κοινωνίας, ο οποίος επιδίδεται στην ηθική διάπλαση του νέου, όχι με την 

θεωρητική διδασκαλία αλλά με την θέσπιση νόμων. Οι νόμοι φέρουν τον 

αυριανό πολίτη στην αντικειμενική πραγματικότητα και παράλληλα ορίζουν 

την κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, εμποδίζοντας έτσι τον νέο να 

παρεκτραπεί. Η θέσπιση νόμων είναι μία μορφή διαπαιδαγώγησης των πολιτών, 

με την οποία επιδιώκεται ο εθισμός τους στην αρετή· είναι, λοιπόν, μία 

συστηματική και δια βίου επιδιωκόμενη ηθική διάπλαση των πολιτών. Εν τέλει, 

κύριο έργο των νομοθετών είναι η διάπλαση των πολιτών με ηθική ποιότητα, οι 

οποίοι θα είναι χρηστοί και θα επιτελούν έντιμα έργα. 

     Οι  θέσεις  κορυφαίων  Ελλήνων  στοχαστών  και  πολιτικών  του 5–4ου αι. π.Χ., 

όπως επισημάνθηκε και στον Πρωταγόρα, ήταν : α) Η κοινωνία έχει αξιολογική 

προτεραιότητα σε σχέση με το άτομο και, επομένως, ο νέος άνθρωπος 

επιβάλλεται να διαπαιδαγωγείται με βάση τις αρχές της πολιτείας (τους 

γραπτούς και άγραφους κανόνες της), ώστε να ενταχθεί αρμονικά στο κοινωνικό 

σύνολο  και να γνωρίσει ευδαιμονία μέσα από την προκοπή και την ευημερία του 

συνόλου. β) Η πόλις αποτελεί έναν ευρύτατο νοούμενο παιδευτικό θεσμό, όπου ο 

πολίτης διαπαιδαγωγείται και τελειοποιείται στο εσωτερικό της καθ’ όλον τον 

βίο του, μέσα στην οποία ο κατ’ εξοχήν παιδαγωγός της κοινωνίας είναι ο 

νομοθέτης, ο οποίος επιδίδεται στην ηθική διάπλαση του νέου, όχι με την 

θεωρητική διδασκαλία αλλά με την θέσπιση νόμων. Οι νόμοι φέρουν τον 

αυριανό πολίτη στην αντικειμενική πραγματικότητα και παράλληλα ορίζουν 

την βάσει της κοινωνίας αποδεκτή συμπεριφορά, εμποδίζοντας έτσι τον νέο να 

παρεκτραπεί. Όλες αυτές οι θέσεις ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

αναλύσεις του Αριστοτέλη. 

 

    Το πρώτο παράλληλο αντιτίθεται πλήρως με τις θέσεις του πλατωνικού 

Σωκράτη και με του Αριστοτέλη. Κατά τον σοφιστή Ιππία, ο νόμος είναι 

δυνάστης που τόν εφηύραν οι άνθρωποι για διάφορους σκοπούς, αλλοιώνοντας 

όμως την ισότητα που εκ φύσεως έχουν. Οι διακρίσεις των ανθρώπων κατά τον 

Ιππία προέρχονται από τον νόμο.  

   Το δεύτερο παράλληλο συμφωνεί με τις θέσεις του πλατωνικού Σωκράτη και 

με του Αριστοτέλη. Κατά τον άλλο σοφιστή Πρωταγόρα, η πολιτική αγωγή των 

νέων κορυφώνεται από την στιγμή που ο νέος θα περιέλθει στην δικαιοδοσία της 

ίδιας της πόλης. Η πόλη τοποθετεί την συμπεριφορά των νέων ανθρώπων στο 

πλαίσιο των δίκαιων νόμων, τους οποίους θεσπίζει σύμφωνα με εισήγηση 

έμπειρων και αγαθών νομοθετών, ενώ ταυτόχρονα υποχρεώνει τους νέους να 

συμμορφώνονται με τους νόμους αυτούς, είτε δίνουν οι ίδιοι εντολές είτε 

υπακούουν στις εντολές άλλων. Με τον τρόπο αυτόν, υπέρτατος διδάσκαλος της 

πολιτικής αρετής αναδεικνύεται ο νόμος της πόλης, στον οποίο διοχετεύεται και 

με τον οποίο εκφράζεται η ελεύθερη βούληση της δημοκρατικής κοινότητας. 

  Τα δύο αυτά παράλληλα κείμενα καταδεικνύουν την αντίφαση του ίδιου του 

σοφιστικού κινήματος στην αρχαιότητα.  
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Β2. 

    Κατά τον πλατωνικό Σωκράτη, στο πρώτο κείμενο, η αγωγή απορρέει από το 

κοινωνικό σύνολο και για χάρη αυτού. Εύλογα, λοιπόν, αυτό (κοινωνικό σύνολο) 

ως φορέας, χορηγός, τελικός δέκτης της αγωγής, θέτει το άτομο ενώπιον των 

ευθυνών του και απαιτεί απ’ αυτό την εκπλήρωση του χρέους του προς το σώμα 

των πολιτών, αλλά και τού υπενθυμίζει πως οι ευεργεσίες που δέχτηκε 

αποσκοπούν τελικά στην ηθική και πνευματική προαγωγή ολόκληρης της 

πόλης, στην υπηρεσία της οποίας οφείλει να ταχθεί. Η ποιότητα πλέον του 

πολίτη εξαρτάται από την πραγμάτωση του χρέους του στο κοινωνικό σύνολο. 

       Άς μη νομίζουν, λοιπόν, οι φιλόσοφοι (άρχοντες) ότι θα αφεθούν 

ανενόχλητοι στην τρισευτυχισμένη μακαριότητά τους, που οφείλεται στην 

ενατένιση τοῦ Ἀγαθοῦ! Τον νόμο τόν ενδιαφέρει η ευδαιμονία όχι μιας 

κοινωνικής ομάδας, αλλά της πόλης στο σύνολό της. Ο πολίτης, ο οποίος αποκτά 

ποιότητα και διαφοροποιείται από τον ατομοκεντρισμό και την συνακόλουθη 

δυστυχία που αυτός προκαλεί, χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία : Ζει 

Αρμονικά με τους συμπολίτες του, στοιχειοθετείται από αμοιβαία συνεισφορά, 

αλληλεγγύη, συνεργασία, έχει διαμορφώσει κοινωνική συνείδηση μέσω της 

παιδείας, ώστε να υπάρχει αλτρουιστικό πνεύμα, ενότητα και να εξυπηρετεί το 

συλλογικό συμφέρον.  

  Για να τά πετύχει αυτά, προϋποτίθεται η δικαιοσύνη τόσο σε προσωπικό 

επίπεδο όσο και σε κοινωνικό. Δηλαδή ο κάθε πολίτης σε κοινωνικό επίπεδο 

πράττει τὰ τοῦ αὑτοῦ, πράγμα που σημαίνει ότι αποφεύγει την εισβολή στις 

υποθέσεις των υπολοίπων, περιορίζεται στα οικεία έργα, με αποτέλεσμα την 

κοινωνική συνοχή, την υπέρβαση του χάους και της αναρχίας, την έμπρακτη 

εντιμότητα, τον σεβασμό στην προσωπικότητα και στα αγαθά του άλλου, την 

συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια. 

  Σε προσωπικό επίπεδο η εναρμόνιση των ψυχικών λειτουργιών υπό την 

καθοδήγηση του λογιστικοῦ περιστέλλει τις αντικοινωνικές ροπές (φιλαυτία, 

πλεονεξία, φθόνο, εμπάθεια, επιθετικότητα) και ταυτόχρονα ενισχύει τα 

κοινωνικά αισθήματα, που αναδεικνύουν την χρηστότητα, την εντιμότητα, και 

γενικά την ηθική αρετή ως ρυθμιστή των ανθρωπίνων σχέσεων. 

 

  Ο Αριστοτέλης τοποθετείται στο πώς διαφοροποιείται ο κάθε πολίτης, 

αναφερόμενος στους οικοδόμους· ο οικοδόμος μαθαίνει οικοδομώντας, αλλά θα 

γίνει καλός οικοδόμος μόνο αν αποδώσει ποιότητα στην άσκηση, δηλαδή αν 

ασκεί την τέχνη με σωστό και εύστοχο τρόπο. Αν δεν αποδώσει αυτήν την 

ποιότητα, θα γίνει κακός οικοδόμος. Και όπως παρατηρεί και ο ίδιος πάλι, το ίδιο 

ισχύει και για τους υπόλοιπους (οἱ λοιποὶ πάντες), στους οποίους βέβαια – πέρα 

από τους τεχνίτες – περιλαμβάνονται και όσοι επιδιώκουν την αρετή. 

  Ομοίως μπορεί κανείς να χαρακτηριστεί με ηθική ποιότητα ή να στιγματιστεί 

ως ανήθικος, ανάλογα με το αν συμπεριφέρθηκε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, 

δηλαδή ανάλογα με την ηθική ποιότητα που απέδωσε  στις καθημερινές ψυχικές 

του ενέργειες. Και ο Αριστοτέλης για να τό καταδείξει εναργώς, αναφέρεται σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις : Ανάλογα με τό αν απέδωσε κάποιος  ηθική 

ποιότητα (δικαιοσύνη) στις ενέργειές του κατά τις διαπροσωπικές του 
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συναλλαγές, γίνεται δίκαιος ή άδικος· ανάλογα με τό αν απέδωσε ηθική 

ποιότητα (ανδρεία) στην στάση του ως άτομο απέναντι στους κινδύνους, γίνεται 

ανδρείος ή δειλός.   

          Ανάλογα λοιπόν με την ηθική ποιότητα που αποδίδουμε στις ενέργειές 

μας, διαμορφώνονται τα μόνιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εαυτού μας, οι 

ἕξεις. Οι ἕξεις δεν είναι τίποτα άλλο από τα ηθικά ή ανήθικα εκείνα στοιχεία που 

μάς χαρακτηρίζουν ως όντα με συνείδηση, που μάς συνοδεύουν εφ’ όρου ζωής, 

άπαξ και διαμορφωθούν· εν ολίγοις, είναι αυτά τα μόνιμα ποιοτικά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά μας (“ἕξις δευτέρα φύσις”). Οι ἕξεις 

διαμορφώνονται με την επίμονη άσκηση. Είναι οι μόνιμες ηθικές ποιότητες, που 

αποκτώνται  με την επανειλημμένη εκτέλεση πράξεων ομοειδών προς αυτές.  

             Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όλα τα μόνιμα στοιχεία του 

χαρακτήρα μας, οι ἕξεις, (καλές και κακές) διαμορφώνονται το καθένα με 

όμοιους τρόπους συμπεριφοράς που επαναλαμβάνονται. Οι ανθρώπινες 

ενέργειες δεν επιτρέπεται να συντελούνται ανεύθυνα και τυχαία. Πρέπει να 

έχουν έναν συγκεκριμένο ποιοτικό προσδιορισμό και, ειδικότερα, να είναι ηθικά 

αγαθές, ώστε να στοχεύουν στην μετατροπή της αρετής-ενέργειας  σε αρετή-

έξη μέσω του εθισμού. 

   

   Στο παράλληλο από τον Επιτάφιο του Περικλή παρατηρούμε πως η ποιότητα 

των πολιτών στοιχειοθετείται από τον ενάρετο τρόπο ζωής τους και από την  

προσφορά τους στο συλλογικό συμφέρον, και, για την ακρίβεια, από την ανδρεία 

που θα επιδείξουν στους κινδύνους για την πατρίδα. Από αυτήν την οπτική, το 

παράλληλο μοιάζει και με τα δύο αρχαία κείμενα.  

  Ωστόσο, διαφοροποιείται και από τα δύο, αλλά κυρίως με αυτό του Αριστοτέλη, 

καθόσον ο Περικλής δεν αναδεικνύει την εξάσκηση σε αρετές ως τρόπο για την 

διαμόρφωση της ποιότητας των πολιτών, ενώ για τον Αριστοτέλη αυτό είναι και 

η βασικότερη προϋπόθεση.  

 

Β3.  

 Μία από τις μεθόδους του Σωκράτη ήταν η επαγωγή.  

 Ο ορισμός της δικαιοσύνης κατά τον Σωκράτη στην Πολιτεία προϋποθέτει 

την αυτογνωσία.  

 Ο Αριστοτέλης κατά τις σπουδές του στην Ακαδημία του Πλάτωνος 

εκτιμήθηκε από τον Εύδοξο.  

 Η ευδαιμονία κατά τον Αριστοτέλη εξαρτάται από την συμπεριφορά του 

ανθρώπου. 

 

Β4α.  

λαθραίος : Ἐπελάθου. 

όμως : ἕν. 

συναρμολόγηση : συναρμόττων. 

άφθαρτος : φθείρεται. 

ελλιπής : λοιποὶ. 

δωμάτιο : οἰκοδομεῖν. 
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Β4β. 

σύνδεσμον : Η λέξη σύνδεσμος στο κείμενο έχει την σημασία “ενότητα”.  

Οι όμοιοι όροι ή οι όμοιες προτάσεις στην γλώσσα συνδέονται με τους 

παρατακτικούς συνδέσμους.  

φθείρεται : Η λέξη φθείρομαι στο κείμενο έχει την σημασία “χάνομαι”. 

Με τον τρόπο ζωής που κάνει φθείρει την υγεία του.  

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1. 

            Εάν αυτόν σκοτώσετε, θα φανείτε σ’ όλους τους Έλληνες ότι και εσείς μισείτε 

τέτοια έργα· αν, όμως, δεν τό κάνετε, θα στερήσετε από τους προγόνους σας την παλαιά 

δόξα τους και θα προξενήσετε μεγάλες βλάβες στους συμπολίτες σας. Γιατί όσοι δεν 

θαυμάζουν εκείνους (τους προγόνους σας) θα προσπαθήσουν να μιμηθούν αυτόν 

(Λεωκράτη), καθώς πιστεύουν ότι μόνο αυτές οι ενέργειες αποκτούν φήμη στην κρίση 

των εχθρών και ότι στην δική σας κρίση θεωρείται μέγιστο προτέρημα η αναίδεια, η 

προδοσία και η δειλία.  

          Αν, όμως, δεν μπορείτε να διδαχθείτε από εμένα με ποιόν τρόπο πρέπει να 

αντιμετωπίζετε τέτοιους άνδρες, αναλογιστείτε με ποιόν τρόπο τιμωρούσαν εκείνοι (οι 

πρόγονοι) αυτούς τους άνδρες· 

 

 

Α2. 

            Ο Λυκούργος, προκειμένου να πιέσει τους Αθηναίους για καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του Λεωκράτη, μνημονεύει τα κατορθώματα των προγόνων τους 

εναντίον των Περσών – εξ άλλου αυτό ήταν το αγαπητό θέμα όλων των ρητόρων μέσα 

στην Εκκλησία του Δήμου. Αναφέρεται, λοιπόν, στο παρόν απόσπασμα στα 

επιγράμματα που είχαν στηθεί για τους μαχόμενους Αθηναίους εναντίον των Περσών.  

       Σ’ αντίθεση προβάλλει τις πράξεις του Λεωκράτη, οι οποίες ατιμάζουν και την δόξα 

των προγόνων τους και την ίδια την πόλη. Παράλληλα θυμίζει στους Αθηναίους πώς 

αντιμετώπιζαν οι πρόγονοι τους λιποτάκτες και προδότες, προκειμένου να μιμηθούν το 

φρόνημά τους.  

 

Β1α. 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ἀείμνηστος ἀείμνηστοι 

ἑκὼν ἑκόντες 

παντὶ πᾶσι 

ὃν οὓς 

ὦ ἄνερ ὦ ἄνδρες 
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Β1β. 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

πεισόμενοι/πεισθησομένοι πεπεισμένοι/πεποιθότες 

καταισχυνεῖ κατῄσχυγκεν 

ἀποκτενεῖτε ἀπεκτόνατε 

ἕξειν/σχήσειν ἐσχηκέναι 

προαιρήσονται/προαιρεθήσονται προῄρηνται 

 

 

Β2α. 

-μνημονεύεσθαι : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης καλά 

(ἐστι) αντί καλόν ἐστι [πολλές φορές τίθεται πληθυντικός ουδετέρου επιθέτων στις 

απρόσωπες εκφράσεις αντί ενικός, π.χ. Πλάτωνος, Κρατύλος 384b χαλεπὰ τὰ καλά 

ἐστιν ὅπῃ ἔχει μαθεῖν]. 

-ἑκὼν : επιρρημ. κατηγορούμενο τρόπου στο Λεωκράτης (κατῄσχυνεν). 

-τοῖς Ἕλλησι : δοτική προσωπική κρίνοντος προσώπου στο ρήμα δόξετε. 

-μεγάλα : σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα βλάψετε. 

-εὐδοκιμεῖν : ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο της μετοχής νομίζοντες.  

-κάλλιστον : κατηγορούμενο στα υποκείμενα ἀναίδειαν καὶ προδοσίαν καὶ δειλίαν 

του απαρεμφάτου κεκρίσθαι. 

-ἐκείνους : κατά πρόληψη αντικείμενο στο ρήμα σκέψασθε (γνήσιο αντικείμενο η 

επόμενη πλάγια πρόταση τίνα τρόπον ἐλάμβανον παρ᾽ αὐτῶν τὴν τιμωρίαν). 

 

Β2β.  

-Ἐὰν ἀποκτείνητε … δόξετε : υποθετικός λόγος του προσδοκωμένου. 

 

-Εἰ δὲ μὴ δύνασθε … σκέψασθε : υποθετικός λόγος του πραγματικού. 

Σε είδος της απλής σκέψης : εἰ μὴ δύναισθε …. σκέψασθε (ή ἂν σκέψαισθε). 

 

 

 

 

 


