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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ & ΑΔΙΔΑΚΤΟ  

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. 

 τοῦ κυριωτάτου :  Το πιο σπουδαίο και ανώτερο αγαθό, στο οποίο στοχεύει η 

πολιτική κοινότητα. Οι επιμέρους κοινότητες στοχεύουν σε κάποιο αγαθό, ενώ η 

πόλη στοχεύει και αυτή στο σπουδαιότερο αγαθό, στην ευδαιμονία όλων των 

μελών της, στο αγαθό που αφορά όχι στο παρόν αλλά άπαντα τον βίον των 

μελών της. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά της από τις άλλες κοινωνίες, 

δηλαδή ο «στόχος» της που είναι το «κυριότατο από όλα τα αγαθά»· και αυτό δεν 

είναι άλλο από την ευδαιμονία.  

 ἀγελαίου :  Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει ως ἀγελαῖα, δηλαδή πολιτικὰ ὄντα, 

κάποια ζώα με την μεταφορική σημασία βέβαια, δηλαδή τα ζώα που 

αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν όλα μαζί μια κοινή δραστηριότητα. Ως 

πολιτικὰ ὄντα ο Αριστοτέλης αναφέρει την μέλισσα, το μυρμήγκι, κ.λπ. Ως 

κατεξοχήν πολιτικὸν ὄν, βέβαια, χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, διότι ὁ λόγος 

βοηθάει τον άνθρωπο να διαμορφώσει την ηθική συνείδηση, η οποία είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την συγκρότηση της πολιτικής κοινωνίας. Ο λόγος 

δεν μπορεί να νοηθεί εκτός κοινωνίας και ο άνθρωπος μαθαίνει να χρησιμοποιεί 

τον ηθικό και γλωσσικό κώδικα της κοινότητας μέσα στην οποία ζει. 

 ἐκείνων : Με την λέξη αυτή χαρακτηρίζει τοὺς σπουδαίους ἄντρες, τοὺς 

ἀρίστους.  Η βασική θέση του φιλοσόφου είναι ότι οι πολλοί ως σύνολο, όταν και 

αν διαθέτουν αρετή και φρόνηση, ασκούν την πολιτική εξουσία ωφελιμότερα από 

τους λίγους αλλά αρίστους, διότι συνολικά έχουν αθροιστικά περισσότερη αρετή 

και εξυπνάδα. Παρόλ’ αυτά  οι αξιόλογοι άντρες, οἱ σπουδαῖοι, μπορούν να 

αποσαφηνίσουν και να συστηματοποιήσουν τις ορθές απόψεις των πολλών.  

 

Α2.  

 Σωστό : “Ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη πάσης ἔχουσα 

πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ 

ζῆν.” 

 Λάθος : “Ἴσον γάρ φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον 

ὑπερέχειν τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι ὁποτερουσοῦν, ἀλλ’ 

ὁμοίους ἀμφοτέρους.” 
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B1. 

    Στο πρώτο κείμενο ο φιλόσοφος διατείνεται ότι σκοπός ύπαρξης της πόλης είναι 

το αγαθό, για το οποίο πάντες πράττουσι πάντα. Έτσι, ήδη από το σημείο αυτό 

συνδέει ο φιλόσοφος τον άνθρωπο/πολίτη
 
(πάντες) με την πόλη, δηλαδή την 

επιδίωξη τοῦ ἀγαθοῦ ως σκοπού όλων των ανθρώπων με την επιδίωξη τοῦ 

ἀγαθοῦ  ως σκοπού της πόλης. Έτσι ο σκοπός της πόλης και ο σκοπός του ατόμου 

παρουσιάζεται εδώ από τον φιλόσοφο ο ίδιος.  

        Επίσης, κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί με σκοπό την επίτευξη κάποιου 

αγαθού και οι άνθρωποι πράττουν τα πάντα για χάρη αυτού, άσχετα αν αυτό που 

οι ίδιοι θεωρούν αγαθό είναι αληθινό αγαθό ή απλώς φαινομενικό (τοῦ γάρ εἶναι 

δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσιν πάντες).  

Πάλι στο πρώτο κείμενο διαφαίνεται ότι ο άνθρωπος «εκ φύσεως» επιζητεί το 

άλλο φύλο, δημιουργεί οικογένεια, έπειτα χωριό - κώμη, και με την συνένωση 

περισσότερων χωριών την πόλη, που εμπεριέχει τις προηγούμενες κοινωνικές 

οντότητες, αλλά και τίς υπερβαίνει, εφόσον ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί 

ούτε καν να επιβιώσει, πόσο μάλλον να ευτυχήσει. Εκείνες ικανοποιούσαν μόνο 

μερικές ανάγκες του ανθρώπου, ενώ η πόλη συγκροτείται μεν και αυτή για την 

διασφάλιση της ζωής (γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν), αλλά στην 

πραγματικότητα υπάρχει, για να εξασφαλίζει την καλή ζωή (οὖσα δὲ τοῦ εὖ 

ζῆν).  

    Η σύσταση κάθε κοινότητας, κάθε μορφής κοινωνικής συνύπαρξης εξυπηρετεί 

κάποιον σκοπό· η οπτική του φιλοσόφου είναι λοιπόν τελεολογική. Η πόλη, σε 

σχέση και με το κείμενο, αποσκοπεί στο ανώτερο αγαθό, στην αυτάρκεια, η 

οποία, όταν επιτευχθεί, δίνει την δυνατότητα στην πόλη να προσφέρει στους 

πολίτες ό,τι αυτοί χρειάζονται, για να ευτυχήσουν. Άρα οι στόχοι τους 

ταυτίζονται. Η πόλη είναι το τέλος της έννοιας κοινωνίας, διότι πολύ απλά δεν 

υπάρχει περαιτέρω ανάγκη εξέλιξης των κοινωνικών οντοτήτων, εφόσον η πόλις 

μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο όλα τα απαραίτητα, ώστε και να επιβιώσει 

(ζῆν), αλλά και να ευτυχήσει (εὖ ζῆν).  

             Η βασική αιτία, λοιπόν, που η πόλη είναι εκ φύσεως, το τέλος της 

κοινωνίας, αλλά και που ο άνθρωπος είναι ζῷον πολιτικὸν εκ φύσεως, δεν 

είναι άλλη από την αυτάρκεια. Από την στιγμή που η πόλη λόγω της 

αυτάρκειάς της καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου που τίς έχει εκ 

φύσεως, δηλ. την επιβίωσή του, αλλά και τον σκοπό του, δηλ. την ευδαιμονία, 

που και αυτός είναι εκ φύσεως, τότε η ύπαρξη της πόλης είναι εκ φύσεως, αλλά 

και ο άνθρωπος ζῷον πολιτικὸν εκ φύσεως.  

 

     Στο παράλληλο κείμενο παρατηρούμε τον Περικλή να παίρνει την ίδια θέση 

με τον Αριστοτέλη. Σ' αυτό το θαυμάσιο κείμενο από την τελευταία δημηγορία 

του Περικλή, πριν πεθάνει από τον λοιμό, μπορούμε να κατανοήσουμε για ποιόν 

λόγο οι Αθηναίοι (και γενικώς οι αρχαίοι Έλληνες) πρώτα θεωρούσαν τον εαυτό 

τους πολίτη και μετά άτομο.  

     Ο Περικλής, προσπαθώντας να ανυψώσει το ηθικό των συμπολιτών του, ώστε 

να μην εγκαταλείψουν τον πόλεμο, παρουσιάζει την αιτία, εξαιτίας της οποίας 

μέσω αυτού του πολέμου η πόλη θα ακμάσει και θα αυξηθεί και θα μπορεί να 
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ηγεμονεύσει άπαξ δια παντός. Η αιτία, βεβαίως, είναι πως μόνο δια της 

συλλογικής αυτάρκειας και ευδαιμονίας μπορεί και ο κάθε πολίτης, ως 

μέλος αυτής, να ευτυχήσει και να ευπραγεί. 

    Αυτό ακριβώς είναι το κοινό του με τον Αριστοτέλη, ότι δηλαδή μόνο δια 

της συλλογικής ευτυχίας μπορεί ο άνθρωπος - πολίτης να πετύχει τον σκοπό 

του που δεν είναι άλλος από την ευδαιμονία. 

 

Β2. 

    Μπορεί ο Αριστοτέλης να κατέταξε την δημοκρατία στα παρεκβατικά 

πολιτεύματα, σε τμήμα προηγούμενο των Πολιτικῶν, ωστόσο αυτό δεν τόν 

εμποδίζει να ακολουθήσει το δημόσιο αίσθημα στην Αθήνα, το οποίο 

υποστηρίζει την δημοκρατία. Η συλλογική εξουσία συγκεντρώνει την προτίμηση 

του φιλοσόφου.  

           Στο κείμενο ο Αριστοτέλης διατυπώνει την αθροιστική θεωρία, με την 

οποία θεμελιώνει και στηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο Αριστοτέλης 

επιδοκιμάζει την συλλογική εξουσία, αν και το ύφος του στην αρχή της 

ενότητας είναι διστακτικό. Δεν αποκλείει, όμως, την δραστηριότητα και τῶν 

σπουδαίων ἀνδρῶν, που μπορούν να συστηματοποιήσουν και να 

αποσαφηνίσουν τις ορθές απόψεις των πολλών.   

             Η βασική του θέση είναι ότι οι πολλοί ως σύνολο, όταν και αν διαθέτουν 

αρετή και φρόνηση, ασκούν την πολιτική εξουσία ωφελιμότερα από τους λίγους 

αλλά αρίστους, διότι συνολικά έχουν αθροιστικά περισσότερη αρετή και 

εξυπνάδα. Παρόλ’ αυτά  οι αξιόλογοι άντρες μπορούν να αποσαφηνίσουν και να 

συστηματοποιήσουν τις ορθές απόψεις των πολλών.  

   Ο Αριστοτέλης, όμως, δεν δέχεται έτσι ανεπιφύλακτα την άσκηση εξουσίας 

από το πλήθος. Θεωρεί ότι κάθε άνθρωπος, ακόμα και αν δεν είναι κάτι 

αξιόλογο, πρέπει να διαθέτει έστω και λίγα στοιχεία αρετής, φρόνησης, 

εξυπνάδας. Επίσης, πρέπει ο καθένας μέσα στο πλήθος να διατηρεί την 

προσωπικότητά του, την ιδιοπροσωπία του και τις προσωπικές απόψεις και 

κρίσεις του, και, εντέλει, να τίς συνενώνει με των υπολοίπων. Δηλαδή, το πλήθος 

να μη λειτουργεί ως μάζα, στην οποία το κάθε άτομο έχει χάσει τις ικανότητες 

που διέθετε. Εν ολίγοις, τα άτομα που απαρτίζουν το πλήθος πρέπει να 

διατηρούν την ατομικότητά τους και το πλήθος να μη λειτουργεί ως 

ἀνδράποδον.  

  Το είδος της δημοκρατίας που παρουσιάζει σε αυτήν την ενότητα ο φιλόσοφος 

ταυτίζεται με την «πολιτεία», το ιδανικό για αυτόν πολίτευμα, δηλαδή μία 

συνταγματική δημοκρατία. Πρόκειται για το είδος της δημοκρατίας, στο οποίο 

πλούσιοι και πτωχοί ισορροπούν, με αποτέλεσμα καμία απ’ τις δύο πλευρές να 

μη κυριαρχεί πάνω στην άλλη.  

         Μία τέτοια δημοκρατία, η οποία ενέχει στοιχεία μεσότητας, χαρακτηρίζεται 

από ισόρροπες τάσεις και έχει εξουδετερώσει ό,τι θα δημιουργούσε πόλωση και 

κοινωνική αποσταθεροποίηση, καθώς όλοι οι πολίτες συμμετέχουν με τον ίδιο 

τρόπο στην διακυβέρνηση της πόλης. Τότε ακριβώς καθίσταται δυνατή η 

πραγμάτωση και η κατοχύρωση της ισότητας και της ελευθερίας – των δύο 

βασικών γνωρισμάτων της δημοκρατίας. 
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             Δεν πρέπει να είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης, στο σημείο αυτό 

που προβάλλει τον τύπο της ισόρροπης και μετριοπαθούς δημοκρατίας 

στηριζόμενη στην ελευθερία και στην ισότητα, δίνει, κατά κάποιον τρόπο, έναν 

ορισμό του πολιτεύματος αυτού : «Δημοκρατία είναι το πολιτεύμα εκείνο, στο 

οποίο ο λαός αποτελεί πλειοψηφία και για τον λόγο αυτόν επιβάλλει τις 

αποφάσεις του». Είναι σαν να θέλει να υποδηλώσει ότι εδώ ακριβώς, όπου 

επικρατεί η ισότητα και η ελευθερία, πραγματώνεται και συγκεκριμενοποιείται 

η δημοκρατία στην αυθεντικότερη μορφή της.  

  Ο Αριστοτέλης, όμως, έχει παρουσιάσει σε άλλο τμήμα τῶν Πολιτικῶν και 

παρεκβατικές δημοκρατίες, με την πιο χαρακτηριστική την δημοκρατία της 

οχλοκρατίας και των δημαγωγών. Σε αυτήν την ακραία περίπτωση οι πολίτες 

παίρνουν αποφάσεις για συγκεκριμένα θέματα, ενώ τα πάθη έχουν εξαφθεί, και 

τότε ο νόμος εκλαμβάνεται ως εμπόδιο και συγκεντρώνει τα πυρά ενός 

αποπροσανατολισμένου ή και οργισμένου πλήθους. Η απαίτηση του λαού, που 

παρασύρεται από έντονες συγκινήσεις, είναι να ληφθεί κάθε φορά μια 

συγκεκριμένη απόφαση. Όταν, λοιπόν, το νομοθετικό πλαίσιο (ο νόμος) 

αντιτίθεται σε κάτι τέτοιο, τότε το πλήθος αποφασίζει να αλλάξει επιτόπου το 

πλαίσιο αυτό, δηλαδή μεταβάλλει ακόμη και τις καθορισμένες προϋποθέσεις και 

προβλεπόμενες διαδικασίες για την λήψη αποφάσεων· εν ολίγοις,  καταργεί τον 

νόμο, δηλαδή το συνταγματικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτήν, οι εκάστοτε 

αποφάσεις λαμβάνονται παρορμητικά με ψηφίσματα, τα οποία έχουν 

περιστασιακό και προσωρινό χαρακτήρα.              

    Σε τέτοιες στιγμές σύγχυσης κυριαρχούν οι δημαγωγοί. Προσπαθούν να 

ικανοποιήσουν με κάθε τρόπο (θεμιτό ή αθέμιτο) την προσωπική φιλοδοξία τους, 

να χορτάσουν την ιδιοτέλειά τους, κολακεύουν και θωπεύουν τα πάθη του 

πλήθους, εξουδετερώνουν σε αυτό (το πλήθος) κάθε ίχνος νηφαλιότητας, 

ευθυκρισίας, τό αποπροσανατολίζουν, αφού μόνο έτσι μπορούν να τό 

χειραγωγήσουν προς την επιθυμητή για τους ίδιους κατεύθυνση. Τότε ακριβώς, 

λέει ο Αριστοτέλης, ο δήμος (λαός) ταυτίζεται με τον μονάρχη, αφού 

συμπεριφέρεται κατά τον ίδιο τρόπο.  

     Δεν πρόκειται πλέον για το σύνολο των ατόμων, που, σύμφωνα με την 

αθροιστική θεωρία μπορούν να συνενώσουν τις γνώσεις και την κριτική τους 

ικανότητα, ώστε να αναδειχτούν σοφότεροι ακόμη και απ’ τους ειδικούς. 

Πρόκειται για μια μάζα, στην οποία το καθένα απ’ τα άτομα έχει χάσει τις 

ικανότητες που διέθετε. «Μονάρχης» καθώς είναι το πλήθος, λέει ο Αριστοτέλης, 

συμπεριφέρεται δεσποτικά, διότι έχει απαλλαγεί από τις δεσμεύσεις του νόμου 

και την ίδια στιγμή αποδίδει τιμές στους δημαγωγούς. 

 

    Τα παράλληλα κείμενα συμφωνούν με τις απόψεις του Αριστοτέλη και είτε 

άμεσα, το πρώτο, είτε έμμεσα, το δεύτερο, προκρίνουν την συνταγματική 

Δημοκρατία.  

    Στο πρώτο ο Αισχίνης με έναν ήπιο, αλλά ορθό τρόπο, προτείνει και συνιστά 

μία Δημοκρατία συνταγματική, στην οποία μέσω των νόμων θα τίθενται όρια 

και φραγμοί σε όσους δρουν ανεξέλεγκτα, άνομα και με ασυδοσία, ώστε να 

υπονομεύουν το πολίτευμα που οι πολίτες εδραίωσαν. Το πολίτευμα της 



Δημήτρης Νάτσης Σελίδα 5 

 

Δημοκρατίας κατά τον Αισχίνη πρέπει να έχει όρια και να προστατεύεται διά 

των νόμων και όχι διά των όπλων όπως στην ολιγαρχία, ώστε να υπάρχει 

ευπραγία στην πολιτική κοινότητα. 

  Στο δεύτερο παράλληλο ο Σωκράτης καταδεικνύει, όπως ο Αριστοτέλης σε 

άλλο σημείο τῶν Πολιτικῶν, ότι η ανεξέλεγκτη δημοκρατία, στην οποία οι 

πολίτες κάνουν κατάχρηση του δικαιώματος της ελευθερίας, επιφέρει την 

κατάπτωσή της και την άνοδο τυραννικού καθεστώτος. Εμμέσως ο Σωκράτης 

λέει πως η Δημοκρατία μπορεί να είναι ορθό πολίτευμα, μόνο όταν 

συνταγματικά και διά των νόμων υπάρχουν όρια.   

 

 

Β3. 

 Ο Αριστοτέλης καταγόταν από τα Στάγειρα της Χαλκιδικής. 

 Ο Αριστοτέλης φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνα. 

 Ο Αριστοτέλης απεβίωσε το 322 π.Χ. στην Χαλκίδα. 

 Ένα από τα θέματα στα Πολιτικά είναι τα είδη των πολιτευμάτων. 

 

Β4α. 

τηλεπικοινωνία : κοινωνίαν. 

εύστοχος : στοχάζονται. 

αντίφωνο : φαμέν. 

αηδία : ἡδέος. 

άνθρωπος : ἀνήρ. 

εγχείριση : πολύχειρα. 

 

Β4β. 

ἄδηλον : δῆλον. 

ὀλίγους : πολλούς. 

λυσιτελές : βλαβερόν. 

φειδοῦς : δαπάνης. 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. 

Επιβάλλεται σ’ εσάς να φανείτε ανδρείοι στις πολεμικές επιχειρήσεις, όχι εξαιτίας της 

παρουσίας των εκάστοτε συμμάχων, αλλά εξαιτίας της δικής σας έμφυτης 

γενναιότητας, και (επιβάλλεται) να μη φοβάστε καθόλου το πλήθος των αντιπάλων 

σας, διότι εσείς δεν προέρχεστε από τέτοια πολιτεύματα, στα οποία δεν κυβερνούν οι 

πολλοί τους λίγους αλλά οι λίγοι τους πολλούς, καθώς απέκτησαν την εξουσία όχι με 

κάποιον άλλον τρόπο παρά μόνο με το να επικρατήσουν μαχόμενοι. Τους βαρβάρους 

δε, τους οποίους εσείς τώρα φοβάστε επειδή απλώς δεν έχετε πείρα σε αυτούς, πρέπει 

να τους ψυχογραφήσετε από αυτά για τα οποία έχετε αγωνισθεί παλαιότερα εναντίον 

των Μακεδόνων, που ήταν βαρβαρικά φύλα, και από αυτά τα οποία εγώ εικάζω, αλλά 

ξέρω επίσης από πληροφορίες ότι αυτοί δεν θα είναι φοβεροί στην μάχη.    
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Γ2. 

Οι Λακεδαιμόνιοι είχαν φοβηθεί πριν την μάχη με τους συγκεκριμένους βαρβάρους, 

εφόσον βρίσκονταν μακριά από την πατρώα γη, επίσης είχαν μείνει μόνοι τους και οι 

εκεί σύμμαχοί τους δεν προσέτρεξαν σε βοήθειά τους. Ο Βρασίδας εκφωνεί έναν 

εκπληκτικό λόγο, ο οποίος είναι μνημείο ευγλωττίας ενός Λακεδαιμόνιου ανδρός, 

δεδομένου ότι οι Λακεδαιμόνιοι ήταν θιασώτες της αρχής “τὸ λακωνίζειν ἐστι 

φιλοσοφεῖν”. Ο Βρασίδας δεν τούς ενθαρρύνει μόνο, αλλά και τούς ενημερώνει για τις 

συνθήκες της μάχης. Ο Βρασίδας τούς εμψυχώνει αναφέροντας ότι προέρχονται από 

ολιγαρχικό πολίτευμα, το οποίο ανατρέφει ανδρείους, αναφέροντας επίσης τις 

πρόσφατες νίκες τους εναντίον βαρβάρων, και κυρίως αναφέροντας την επίπλαστη 

εικόνα των βαρβάρων, οι οποίοι στις μάχες προσπαθούν να νικήσουν δια της εικόνας 

και δια των ιαχών, χωρίς να έχουν φρόνημα και σθένος.   

 

Γ3α. 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 

βραχὺ βραχέα 

παραίνεσιν παραινέσεις 

ἐλάττονα/ἐλάττω ἐλάττονας/ἐλάττους 

ὃν οὓς 

ἰσχὺν ἰσχῦς 

 

 

 

Γ3β. 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 

σχεῖν ἐσχηκέναι 

πεῖσαι/πιθεῖν πεπεικέναι 

ἄρξαι ἠρχέναι 

μαθεῖν μεμαθηκέναι 

προγνῶναι προεγνωκέναι 

 

Γ4α. 

-οἵ γε μηδὲ ἀπὸ πολιτειῶν τοιούτων ἥκετε : Αναφορική-αιτιολογική πρόταση. Ως 

προς την αναφορικότητά της είναι προσδιοριστική στο ὑμῖν. Ως προς την 

επιρρηματικότητά της είναι αιτιολογική στο απαρέμφατο πεφοβῆσθαι. Το αναφορικό 

οἵ λειτουργεί ως ομοιόπτωτος προσδιορισμός (επιθετικός) στο νοούμενο υποκείμενο 

ὑμεῖς του ρήματος ἥκετε. 

 

-ἐν αἷς οὐ πολλοὶ ὀλίγων ἄρχουσιν, ἀλλὰ πλεόνων μᾶλλον ἐλάσσους, οὐκ ἄλλῳ 

τινὶ κτησάμενοι τὴν δυναστείαν ἢ τῷ μαχόμενοι κρατεῖν : Αναφορική 

προσδιοριστική στο  πολιτειῶν. Το αναφορικό ἐν αἷς, το οποίο είναι εμπρόθετος, 

λειτουργεί ως εμπρόθετος κατάστασης στο ρήμα ἄρχουσιν. 
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-οὓς νῦν ἀπειρίᾳ δέδιτε : Αναφορική προσδιοριστική στο Βαρβάρους. Το αναφορικό 

οὓς λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος δέδιτε.  

 

- ἐξ ὧν τε προηγώνισθε τοῖς Μακεδόσιν αὐτῶν καὶ ἀφ᾽ ὧν ἐγὼ εἰκάζω τε καὶ 

ἄλλων ἀκοῇ ἐπίσταμαι : Αναφορικές προτάσεις, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με 

τους παρατακτικούς τε καὶ .. τε καὶ. Και οι τρεις αυτές προτάσεις λειτουργούν ως 

εμπρόθετοι προέλευσης στο απαρέμφατο μαθεῖν. Τα αναφορικά, τα οποία τίθενται 

εμπρόθετα ἐξ ὧν, ἀφ᾽ ὧν, δεν δικαιολογούνται συντακτικά μέσα στις αναφορικές, 

αλλά αντιθέτως εξυπηρετούν το απαρέμφατο μαθεῖν. Άρα έχουμε νόθες αναφορικές 

έλξεις, οι οποίες αναλύονται ως εξής : ἐξ ὧν : ἐκ τούτων ἅ, ἀφ᾽ ὧν : ἀπὸ τούτων ἅ.  

 

-ὅσα μὲν τῷ ὄντι ἀσθενῆ ὄντα τῶν πολεμίων δόκησιν ἔχει ἰσχύος : Αναφορική 

παραβολική ποσού (το περὶ αὐτῶν είναι όρος κατ’ επανάληψη της αναφορικής). Το 

αναφορικό ὅσα λειτουργεί ως υποκείμενο στο ρήμα ἔχει (αττική σύνταξη).  

 

 - οἷς δὲ βεβαίως τι πρόσεστιν ἀγαθόν : Αναφορική προσδιοριστική στο αὐτοῖς. Το 

αναφορικό οἷς λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα πρόσεστιν. 

 

 

 

Γ4β. 

-Βρασίδας εἶπε ὅτι καὶ πλήθει ὄψεως δεινοὶ καὶ βοῆς μεγέθει ἀφόρητοι (εἶεν), ἥ τε 

διὰ κενῆς ἐπανάσεισις τῶν ὅπλων ἔχοι τινὰ δήλωσιν ἀπειλῆς. 

 

-Βρασίδας εἶπε καὶ πλήθει ὄψεως δεινοὺς καὶ βοῆς μεγέθει ἀφορήτους (εἶναι 

αὐτοὺς), τήν τε διὰ κενῆς ἐπανάσεισιν τῶν ὅπλων ἔχειν τινὰ δήλωσιν ἀπειλῆς. 
 

 

 

 


