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Γϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 

Α1. α. 1. Λάκοσ 
            2. ωςτό 
            3. ωςτό 
            4. Λάκοσ 
            5. ωςτό 
 
 
β.  
1.   Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι ςοφὸσ ὢν ὁ Ἐπιμθκεὺσ  ἔλακεν  αὑτὸν  καταναλϊςασ  τὰσ   
δυνάμεισ εἰσ τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόςμθτον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνκρϊπων γζνοσ, καὶ 
ἠπόρει ὅ τι χριςαιτο. 
2.    ... ἔρχεται Προμθκεὺσ ἐπιςκεψόμενοσ τὴν νομιν  
3.     Ἀπορίᾳ οὖν ςχόμενοσ ὁ Προμθκεὺσ ἥντινα ςωτθρίαν τῷ ἀνκρϊπῳ εὕροι... 
4. Τῷ δὲ Προμθκεῖ εἰσ μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸσ οἴκθςιν 
οὐκζτι ἐνεχϊρει εἰςελκεῖν... 
5.   καὶ ἐκ τοφτου εὐπορία μὲν ἀνκρϊπῳ τοῦ βίου γίγνεται... 
 
 
 
Β1.  Ο Επιμθκζασ είναι αυτόσ που, όπωσ δθλϊνει και το όνομά του (ςφνκετο από 
τισ λζξεισ ἐπὶ + μῆδοσ), ςκζφτεται μετά τθν εκτζλεςθ μιασ ενζργειασ και βρίςκεται 
αντιμζτωποσ με τισ ςυνζπειζσ τθσ. Είναι «ἁμαρτίνοοσ» ι «ὀψίνοοσ». Θα 
μποροφςαμε, λοιπόν, να τον χαρακτθρίςουμε αςτόχαςτο, απερίςκεπτο, επιπόλαιο, 
παρορμθτικό. Στον μφκο του Ρρωταγόρα παρουςιάηεται λόγω απρονοθςίασ («Ἅτε 
δὴ οὖν οὐ πάνυ τι ςοφὸσ ὢν... ὁ Ἐπιμθκεὺσ   ἔλακεν») να εξαντλεί όλα τα εφόδια 
ςτα ηϊα και να αφινει τον άνκρωπο εντελϊσ αβοικθτο και ανυπεράςπιςτο. 

Πςον αφορά ςτα ηϊα θ μοιραςιά που ζκανε ο Επιμθκζασ ιταν ςοφι, αφοφ 
πζτυχε τθν αντιςτακμιςτικι και ιςόρροπθ κατανομι εφοδίων για τθ διαιϊνιςθ όλων 
των ειδϊν. Ο Επιμθκζασ ιταν ςε κζςθ να επινοιςει, όχι όμωσ και να προνοιςει. Η 
επινόθςθ, ωσ πράξθ του νου, επζτρεψε ςτον Επιμθκζα να μοιράςει εφόδια και να 
εξιςορροπιςει αντικζςεισ ανάμεςα ςτα ηωικά είδθ. Επρόκειτο όμωσ για μονομερι 
πράξθ του νου από τθν οποία ζλειπε θ κατανόθςθ, αναγκαία για να προκφψει θ 
δυνατότθτα τθσ πρόνοιασ, τθσ προβλεπτικότθτασ.  Ενϊ, λοιπόν, ο Επιμθκζασ είχε 
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δϊςει με φροντίδα και ςοφία όλα τα απαραίτθτα εφόδια ςτα ηϊα, ςτο τζλοσ τθσ 
μοιραςιάσ διαπίςτωςε ότι βριςκόταν ςε αδιζξοδο («ἠπόρει ὅ,τι χριςαιτο»), γιατί τα 
εφόδια εξαντλικθκαν και ο άνκρωποσ ζμεινε «ἀκόςμθτοσ».  

Η ςυμβολικι, μυκικι αυτι αποτίμθςθ του τρόπου, με τον οποίο ο Επιμθκζασ 
μοίραςε τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ ςτουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ, αποκαλφπτει ςταδιακά 
τθν πρωταγόρεια ςκζψθ. Η επιμθκεϊκι φάςθ, που αντιςτοιχεί ςτον φυςικό χρόνο 
του βιολογικοφ ςχθματιςμοφ των ηωικϊν ειδϊν, κλείνει με το ανκρϊπινο είδοσ το 
οποίο εμφανίηεται τελευταίο ςτθ ςειρά των ηωικϊν οργανιςμϊν. Ωσ τελευταίο μζνει 
«ἀκόςμθτον», που ςθμαίνει ότι ζχει τα λιγότερα φυςικά εφόδια για να επιβιϊςει 
ωσ είδοσ ςτθ φφςθ. 
 
 
Β2. Η «ἔντεχνοσ ςοφία» φαίνεται να αποκτά μεγάλθ αξία για τθν εξζλιξθ του 
ανκρϊπινου πολιτιςμοφ. Είναι ζνα δϊρο κεϊκό, αφοφ ο Ρρομθκζασ το κλζβει από 
τθ κεά Ακθνά για να το δϊςει ςτουσ ανκρϊπουσ, προκειμζνου να επιβιϊςουν. Οι 
άνκρωποι πριν από τθν παρζμβαςθ του Ρρομθκζα δεν είχαν πρόςβαςθ ςε αυτι και 
κινδφνευαν με αφανιςμό λόγω τθσ ζλλειψθσ των φυςικϊν εφοδίων. Ο φιλάνκρωποσ 
Τιτάνασ όμωσ τθν κατεβάηει από τον Ολυμπο ςτθ γθ. Ζτςι ο άνκρωποσ χάρθ ςε αυτι 
με τθν καταςκευαςτικι και επινοθτικι του ικανότθτα, δίνει υπόςταςθ ςτουσ 
ςχεδιαςμοφσ του και τα ευριματα του νου του, καταςκευάηοντασ ςπίτια, ςκεφθ, 
εργαλεία, όπλα, αλλά προβαίνει και ςε επινοιςεισ ςυμβολικϊν ςυςτθμάτων όπωσ θ 
γλϊςςα, θ γραφι, θ αρίκμθςθ, που διευρφνουν τα όρια τθσ ελευκερίασ του ςε 
ςχζςθ με τθ βιολογικι αιτιότθτα. Με τθν καλλιζργεια (γθσ, γραμμάτων, τεχνϊν και 
καλϊν τεχνϊν) και τθν αγωγι διαμορφϊνει ςκόπιμα τισ προχποκζςεισ για 
παραγωγι ζργων και μζςων και για νζεσ δθμιουργίεσ μζςα από τθν αξιοποίθςθ 
εργαλείων και γνϊςεων τεχνικισ.  Πμωσ, θ ςυνολικι διαδικαςία γίνεται ςυγχρόνωσ 
και τρόποσ αγωγισ τθσ φφςθσ του, τρόποσ εξζλιξθσ και διαμόρφωςισ του, κακϊσ 
περιζρχεται ςτθ κζςθ να ελζγξει τα πάκθ του, να τικαςεφςει το ζνςτικτο και να 
οργανϊςει τισ άμυνεσ του εαυτοφ του ςτον αγϊνα επιβίωςθσ.  
 Ωςτόςο, όπωσ αναφζρεται ςτο πρωτότυπο απόςπαςμα «τὴν μὲν οὖν περὶ 
τὸν βίον ςοφίαν ἄνκρωποσ ταφτῃ ἔςχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν». Τα δϊρα του 
Ρρομθκζα ςυνετζλεςαν ςτο να αποκτιςει ο άνκρωποσ «τὴν περὶ τὸν βίον ςοφίαν», 
χριςιμεσ δθλαδι γνϊςεισ, προκειμζνου να αντιςτακμίςει τισ ελλείψεισ των 
εφοδίων που είχαν δοκεί ςτα υπόλοιπα ζμβια όντα. Ο Ρρωταγόρασ όμωσ κεωρεί 
ςκόπιμο να αναφζρει ςτο ςθμείο αυτό τθσ αφιγθςθσ ότι ο Ρρομθκζασ δεν μπόρεςε 
να δϊςει ςτουσ ανκρϊπουσ τθν πολιτικι τζχνθ, το υψθλότερο και καλφτερο δϊρο, 
φυλαγμζνο από τον ίδιο τον Δία («εἰσ μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸσ οἴκθςιν»), 
αλλά με τθν πράξθ κλοπισ περιορίςτθκε ςτο δϊρο τθσ τεχνογνωςίασ, ευεργετικό 
βζβαια, αλλά κατϊτερο. Γίνεται ςαφζσ ότι θ πολιτικι τζχνθ είναι ανϊτερθ 
κατάκτθςθ, θ οποία ςτον μφκο χαρακτθρίηει τθν κοινότθτα των κεϊν και όχι των 
ανκρϊπων, και αποτελεί ςτοιχείο εξουςίασ του Δία («ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί») απζναντι 
ςτουσ άλλουσ κεοφσ και τον κόςμο. Η παρουςίαςι τουσ ωσ δϊρων των κεϊν και όχι 
ωσ ανακαλφψεων του ανκρϊπου μπορεί να κεωρθκεί και ωσ ζνδειξθ ςεβαςμοφ 
προσ αυτοφσ και προςπάκεια αποφυγισ φβρθσ εκ μζρουσ των ανκρϊπων.  Η 
ςπουδαιότθτα τθσ πολιτικισ τζχνθσ φαίνεται μάλιςτα και από τθν αυςτθρι  φφλαξι 
τθσ. Οι φφλακεσ του Δία   («αἱ Διὸσ φυλακαὶ φοβεραὶ ἦςαν») ιταν θ Βία και το 
Κράτοσ, που αναφζρονται τόςο ςτθ Θεογονία του Ηςιόδου όςο και ςτον Προμθκζα 
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Δεςμϊτθ του Αιςχφλου. Ρρόκειται για τα όργανα εξουςίασ του Δία. Στον μφκο του 
Ρρωταγόρα ςυμβολίηουν τθ δυςκολία και τισ επίπονεσ προςπάκειεσ του 
ανκρϊπινου γζνουσ να αποκτιςει τθν πολιτικι τζχνθ, τισ γνϊςεισ δθλαδι για τθν 
οργάνωςθ κοινωνιϊν και για τθν ανάπτυξθ πνευματικοφ πολιτιςμοφ. Ζμμεςα 
προβάλλει τθν αξία και τθ ςθμαςία τθσ τζχνθσ που υπόςχεται ότι διδάςκει ςτουσ 
νζουσ τθσ Ακινασ. 

Ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι θ άποψθ που ςυνάγεται από τον μφκο και 
αποδίδεται ςτον Ρρωταγόρα ότι ςτθν προϊςτορία του ανκρϊπινου γζνουσ 
προθγικθκε θ κατάκτθςθ τεχνικισ πρόςφορθσ για τον βιοποριςμό του και 
ακολοφκθςε θ κατάκτθςθ τθσ πολιτικισ τζχνθσ. Άρα θ κατάκτθςθ τθσ τεχνικισ από 
τον άνκρωπο, που χαρακτθρίηεται ςαν τιτανικι πράξθ κλοπισ, ςυνζβθ ςε μια 
πρϊιμθ φάςθ, προκοινωνικι και δείχνει τισ τότε δυνατότθτεσ του ανκρϊπινου 
πνεφματοσ. Αντίκετα, θ πολιτικι ιταν ακόμθ ςχεδόν απρόςιτθ ςτο ανκρϊπινο 
πνεφμα και κατακτικθκε ςε υςτερότερθ ςτιγμι τθσ ιςτορίασ του ανκρϊπου και 
αφοφ είχαν διαμορφωκεί οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ. 
 
 
Β3.  
 
α.  Σωςτό (ςελ. 49 ςχολικοφ βιβλίου «Η μζκοδοσ...διανοθτι») 
β.  Σωςτό  (ςελ. 44 ςχολικοφ βιβλίου «Κριτία») 
γ.  Λάκοσ (ςελ. 44 ςχολικοφ βιβλίου «ςωκρατικι ειρωνεία...διακριτικι») 
δ.  Σωςτό (ςελ. 45 ςχολικοφ βιβλίου «όλοι οι άνκρωποι...αρετι») 
ε. Λάκοσ (ςελ. 49 ςχολικοφ βιβλίου «Η μζκοδοσ του Σωκράτθ...μελετοφν», «Η 
μζκοδοσ του Ρρωταγόρα..διάλεξθ») 
 
 
Β4.   
εἱμαρμζνθ: μερίδιο 
ἐξιζναι: ειςιτιριο 
ἔςχε: ςχιμα 
κλζπτει: κλεψφδρα 
λακϊν: λικθ 
 
 
Β5.  Ο Ρρομθκζασ είναι αυτόσ που, όπωσ δθλϊνει και το όνομά του (ςφνκετο από 
τισ λζξεισ πρὸ + μῆτισ = ςκζψθ), ςκζφτεται πριν κάνει κάτι, ςτακμίηει τισ ςυνζπειεσ 
και ζπειτα προβαίνει ςε πράξεισ. Αποκαλείται ςοφϊτατοσ των Τιτάνων, 
«αἰολόμθτισ», βοθκόσ του Δία. Θα μποροφςαμε, λοιπόν, να τον χαρακτθρίςουμε 
προνοθτικό, διορατικό, ςϊφρονα, ςυνετό, προςεκτικό.  Σφμφωνα με τον 
πρωταγόρειο μφκο, ο Ρρομθκζασ αναλαμβάνει να επικεωριςει το ζργο του 
αδελφοφ του. Αντιλαμβάνεται τότε ότι ο άνκρωποσ απζμεινε γυμνόσ και ξυπόλθτοσ 
και χωρίσ ςτρωςίδια και χωρίσ όπλα («γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδθτον καὶ ἄςτρωτον καὶ 
ἄοπλον»), ον χωρίσ δυνατότθτα αυτο-υπεράςπιςθσ, τθ ςτιγμι μάλιςτα που 
πλθςίαηε θ κακοριςμζνθ μζρα τθσ εξόδου του προσ το φωσ. Πταν λοιπόν 
αντιλιφκθκε το αδιζξοδο ςτο οποίο κατζλθξε το ζργο του Επιμθκζα, αποφαςίηει να 
μπει κρυφά ςτο εργαςτιρι τθσ Ακθνάσ και του Ηφαίςτου και να κλζψει τθν 
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«ἔντεχνον ςοφίαν» και τθ φωτιά που κα βοθκοφςαν τον άνκρωπο ςτθν επιβίωςθ 
και ςτθν εξζλιξι του.  Στον μφκο, δθλαδι, παρουςιάηεται ωσ ευεργζτθσ του 
ανκρϊπου.  Για τον άνκρωπο θ πορεία από το εςωτερικό τθσ γθσ ςτο φωσ ςυνιςτά 
μια ανοδικι πορεία από τισ εξαρτιςεισ τθσ βιολογικισ φπαρξθσ ςτθν αυτονομία του 
νοιμονοσ όντοσ. Αυτό το ποιοτικά διαφορετικό, ςε ςχζςθ με τα ηωικά είδθ, 
πζραςμα του ανκρϊπου από τθ γθ ςτο φωσ, από τθ βιολογικι παρουςία ςτθ 
νοιμονα και αυτοπροςδιοριηόμενθ φπαρξθ, αποδίδεται ςυμβολικά με τθ μορφι 
του Ρρομθκζα.  
      Στο μεταφραςμζνο απόςπαςμα του Αιςχφλου οι άνκρωποι πριν από τθν 
παρζμβαςθ του Ρρομθκζα  δε διζκεταν πρακτικι νοθμοςφνθ για να μποροφν να 
ςυλλάβουν, να κατανοιςουν τον κόςμο και να επινοιςουν τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ 
ηωισ τουσ.  Ο Ρρομθκζασ, λοιπόν, είναι αυτόσ που τουσ διδάςκει όλεσ τισ τζχνεσ: 
τθν ιατρικι, τθ φαρμακευτικι, τθ μαντικι και τθ μεταλλοτεχνία 
(«τζχνεσ...ςκαρφίςτθκα», «αμυντικά...αρρϊςτιεσ»,  «πολυάρικμα...μαντικισ»,  
« μπροφτηο...χρυςάφι»). 

Στόχοσ, λοιπόν, του Ρρομθκζα του Αιςχφλου είναι να απαρικμιςει τισ 
ευεργεςίεσ του, που αποτελοφν άλλωςτε τον υπεραςπιςτικό του λόγο απζναντι ςτθ 
βία του Δία. Βζβαια ο Ρρομθκζασ παρουςιάηεται από τον Αιςχφλο να είναι 
περιςςότερο αλαηονικόσ και να μιλά με αυταρζςκεια για τα επιτεφγματά του («Να 
το ζργο μου», «Κανείσ..Ρρομθκζα») ενϊ ο Ρρωταγόρασ ςτον μφκο αναφζρεται ςτισ 
ευεργεςίεσ του Ρρομθκζα ςτο πλαίςιο κοινωνιολογικϊν και ανκρωπολογικϊν 
προβλθματιςμϊν: κάνει αναφορά ςτα δϊρα του Ρρομθκζα, προκειμζνου ςταδιακά 
να φτάςει να αποδείξει «το διδακτόν τθσ πολιτικισ αρετήσ» ωσ δϊρο του Δία. 
Επομζνωσ ο Ρρωταγόρασ δίνει ζμφαςθ ςτον φιλάνκρωπο χαρακτιρα του Τιτάνα. Ο 
Ρρωταγόρασ κρατά προφανϊσ τθν αιςχφλεια κεϊρθςθ και τθν αιςχφλεια 
αιςιοδοξία. Αν όμωσ ο Αιςχφλοσ είναι ζνασ τραγικόσ ποιθτισ με βακφτατεσ 
φιλοςοφικζσ ανθςυχίεσ, ο Ρρωταγόρασ είναι ζνασ φιλόςοφοσ με ζντονουσ 
"κοινωνιολογικοφσ" προβλθματιςμοφσ. Είναι λοιπόν φυςικό οι προβλθματιςμοί 
αυτοί να εκφράηονται και να υπογραμμίηονται με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ δικι του 
εκδοχι του προμθκεϊκοφ μφκου.   
 

Γ.1.  

Εγϊ, βζβαια,  είμαι απλόσ πολίτθσ, όμωσ γνωρίηω καλά ότι καταρχιν  είναι πολφ 

καλφτερο να διδάςκεται κάποιοσ το ςωςτό  που προζρχεται από τθν ίδια του τθ 

φφςθ και κατϋ επζκταςθ (να διδάςκεται) από όςουσ πράγματι γνωρίηουν κάτι καλό 

παρά από αυτοφσ που ζχουν τθν τζχνθ να εξαπατοφν (τουσ άλλουσ). Κςωσ λοιπόν  τα 

λόγια μου δε μοιάηουν με αυτά που χρθςιμοποιοφν οι ςοφιςτζσ. Άλλωςτε,  δεν 

επιηθτϊ αυτό (: δεν ζχω αυτόν τον ςκοπό). 
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Γ.2. 

Ο Ξενοφϊν ςτο παραπάνω απόςπαςμα από τον λόγο του «Κυνθγετικόσ» επικρίνει 

τουσ ςοφιςτζσ για τθν αρνθτικι επίδραςθ που αςκοφν ςτουσ νζουσ και προβάλλει 

τον εαυτό του ωσ αλθκινό δάςκαλο. Στθν αρχι του αποςπάςματοσ αναφζρει ότι οι 

ςοφιςτζσ υποςτθρίηουν πωσ  κακοδθγοφν τουσ νζουσ με ςκοπό τθν απόκτθςθ τθσ 

αρετισ, ωςτόςο θ πραγματικότθτα τουσ διαψεφδει (φαςὶ μὲν ἐπ’ ἀρετὴν ἄγειν οἱ 

πολλοὶ τοὺσ νζουσ, ἄγουςι δ’ ἐπὶ τοὐναντίον). Σφμφωνα με τον Ξενοφϊντα οι 

ςοφιςτζσ δεν κατάφεραν  ποτζ να καταςτιςουν ζναν νζο ενάρετο με τθ διδαςκαλία 

τουσ (οὔτε γὰρ ἄνδρα που ἑωράκαμεν ὅντιν’ οἱ νῦν ςοφιςταὶ ἀγακὸν ἐποίθςαν). 

Άλλωςτε οφτε με τα ςυγγράμματά τουσ οδθγοφν τουσ νζουσ, τουσ μακθτζσ τουσ,  

ςτθν αρετι (οὔτε γράμματα παρζχονται ἐξ ὧν χρὴ ἀγακοὺσ γίγνεςκαι) κακϊσ τα 

κζματα τα οποία πραγματεφονται είναι ανοφςια και χωρίσ θκικό περιεχόμενο ενϊ 

τουσ  παραςφρουν ςε επιφανειακζσ θδονζσ (περὶ μὲν τῶν ματαίων πολλὰ αὐτοῖσ 

γζγραπται, ἀφ’ ὧν τοῖσ νζοισ αἱ μὲν ἡδοναὶ κεναί, ἀρετὴ δ’ οὐκ ἔνι). Ο Ξενοφϊν 

υποςτθρίηει ότι θ μόρφωςθ που παρζχουν οι ςοφιςτζσ είναι ανάξια λόγου αφοφ 

εμποδίηει τουσ νζουσ, που εναποκζτουν τισ ελπίδεσ τουσ ς’ αυτοφσ, να μάκουν κάτι 

χριςιμο ( ἑτζρων κωλφει χρθςίμων καὶ διδάςκει κακά). Στθ ςυνζχεια του κειμζνου 

κατθγορεί με δριμφ τρόπο τουσ ςοφιςτζσ. Θεωρεί ότι το φφοσ τουσ είναι 

εξεηθτθμζνο (τὰ μὲν ῥιματα αὐτοῖσ ἐηιτθται), αλλά από τα λόγια τουσ δεν 

απορρζουν ουςιαςτικά διδάγματα για τουσ νζουσ (γνῶμαι δὲ ὀρκῶσ ἔχουςαι, αἷσ ἂν 

παιδεφοιντο οἱ νεϊτεροι ἐπ’ ἀρετιν, οὐδαμοῦ). 

Στο τζλοσ του αποςπάςματοσ ο Ξενοφϊν ςυγκρίνοντασ τον εαυτό του με τουσ 

ςοφιςτζσ υπαινίςςεται ότι αυτοί επιτυγχάνουν μόνο να εξαπατοφν τουσ νζουσ που 

επιηθτοφν τθ διδαςκαλία τουσ (ὑπὸ τῶν ἐξαπατᾶν τζχνθν ἐχόντων) κακϊσ 

ενδιαφζρονται μόνο για τισ επιτθδευμζνεσ λζξεισ και όχι για τθ διδαχι και το θκικό 

νόθμα  που κα ζπρεπε να προκφπτει από αυτι (ὀνόματα μὲν γὰρ οὐκ ἂν 

παιδεφςειε, γνῶμαι δζ, εἰ καλῶσ ἔχοιεν). Με τισ επικρίςεισ του προσ  τουσ ςοφιςτζσ 

ο Ξενοφϊν υπεραςπίηεται τθ δικι του διδακτικι μζκοδο αναιρϊντασ το κφροσ τουσ. 

 

Γ.3.α.  
Σριτόκλιτα ουςιαςτικά:  

 

 ἄνδρα: τοὺσ ἄνδρασ 

 γράμματα: (τὸ)  γράμμα 
 
Αντωνυμίεσ:  

 

 ὅντιν(α):  οὕςτινασ 

 ὧν: οὗ  
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Γ.3.β. 

Ριματα που βρίςκονται ςε πλθκυντικό αρικμό:  

 ἑωράκαμεν 

 ἐποίθςαν 

 παρζχονται 

Τποτακτικι αορίςτου ενεργθτικισ φωνισ: 

 ἑωράκαμεν : ἴδωμεν  

 ἐποίθςαν :  ποιιςωςι(ν) 

 παρζχονται : παράςχωςι(ν) 

 

 

Γ4α.   

Υπόκεςθ:  εἰ καλῶσ ἔχοιεν (εἰ + ευκτικι ενεςτϊτα) 

Απόδοςθ: ὀνόματα μὲν... οὐκ ἂν παιδεφςειε (ενν. γνῶμαι δὲ ἂν παιδεφςειαν) 

(δυνθτικι ευκτικι αορίςτου) 

Σχθματίηεται ανεξάρτθτοσ υποκετικόσ λόγοσ που δθλϊνει τθν απλι ςκζψθ του 

λζγοντοσ. 

 Μετατροπι ςτο είδοσ που δθλϊνει το προςδοκϊμενο: 

[Υπόκεςθ: ἐάν, ἄν, ἤν + υποτακτικι 

Απόδοςθ: οριςτικι μζλλοντα] 

Υπόκεςθ: ἐάν (ἄν, ἤν) καλῶς ἔχωσι(ν) 

Απόδοςθ: ὀνόματα μὲν... οὐκ  παιδεφσει (ενν. γνῶμαι δὲ  παιδεφσουσι(ν) ). 

(Στθν απόδοςθ κα μποροφςε να παραμείνει θ δυνθτικι ευκτικι ωσ μελλοντικι 

ζκφραςθ.) 
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Γ4β. «πολλὰ αὐτοῖσ γζγραπται»:  θ ςφνταξθ που παρατθρείται ςτθν παραπάνω 

πρόταςθ είναι θ πακθτικι ςφνταξθ με τθν οποία εξαίρεται θ πράξθ του ριματοσ και 

το αποτζλεςμα τθσ πράξεωσ. Επίςθσ παρατθρείται και  αττικι ςφνταξθ αφοφ το 

υποκείμενο του ριματοσ «γζγραπται» που βρίςκεται ςε γϋ ενικό πρόςωπο είναι θ 

ονομαςτικι πτϊςθ του πλθκυντικοφ αρικμοφ ουδετζρου γζνουσ:  «πολλά». 

Για να δοκεί ζμφαςθ ςτο πρόςωπο που ενεργεί μετατρζπουμε τθν πακθτικι 

ςφνταξθ τθσ πρόταςθσ ςε ενεργθτικι ςφνταξθ. 

Μετατροπι ςε ενεργθτικι ςφνταξθ: « Πολλὰ αὐτοὶ γεγράφαςι(ν)». 

 

Φιλολογικόσ κλάδοσ 

 

Ευαγγελία  Αργυράκθ 

όνια  ιοφτθ 

       Δωροκζα Λιβανίου  

Βάςια Κατςαργφρθ 
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