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ΠΛΑΣΩΝ, Πρωταγόρας 322a-323a 

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν 

ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· 

ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῆ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθτας καὶ 

ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γς τροφὰς ηὕρετο. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ' 

ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων 

διὰ τὸ πανταχῆ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν 

τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής —πολιτικὴν γὰρ τέχνην 

οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική— ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις· 

ὅτ' οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν 

σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμν 

πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν' εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ 

φιλίας συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· 

"Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων 

ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ 

ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἥ ἐπὶ πάντας νείμω;" "Ἐπὶ πάντας," ἔφη ο Ζεύς, "καὶ πάντες 

μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· 

καὶ νόμον γε θὲς παρ' ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον 

πόλεως." Οὕτω δή, ὦ ώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ 

ἀρετς τεκτονικς ᾖ λόγος ἥ ἄλλης τινὸς δημιουργικς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι 

συμβουλς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὤν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς σὺ φῄς—

εἰκότως, ὡς ἐγώ φημι—ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικς ἀρετς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ 

δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ 

προσκον ταύτης γε μετέχειν τς ἀρετς ἥ μὴ εἶναι πόλεις. Αὕτη, ὦ ώκρατες, τούτου 

αἰτία. 

 

 

 

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

Διδαγμένο κείμενο 
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Παρατηρήσεις 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος, λαμβάνοντας υπόψη 

όσα αναφέρονται στο απόσπασμα του  «Πρωταγόρα». 

1. Ο Δίας μοιράζει σε όλους την αἰδῶ και τη δίκη, αλλά παράλληλα θεσπίζει νόμο για την 

τιμωρία όποιου δε μετέχει σ’ αυτές. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αἰδώς και 

η δίκη δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο. Αν ήταν, ούτε τα εγκλήματα και γενικά η απείθεια 

στο νόμο θα εξηγούνταν, ούτε ο Πρωταγόρας θα δικαιωνόταν ως δάσκαλος της πολιτικής 

αρετής. 

2. Κατά τον Πρωταγόρα η γλώσσα δόθηκε στον άνθρωπο ἐκ φύσεως, ως θείο δώρο. 

3. Ο όρος αἰδώς παραπέμπει στο σεβασμό του γραπτού δικαίου, ενώ ο όρος δίκη στην ηθική 

συνείδηση. 

4. Αἰδώς και δίκη μοιράστηκαν εξίσου σε όλους τους ανθρώπους, αντίθετα απ’ ό,τι συνέβη 

με την  ἔντεχνον σοφία. 

5. Κατά τον Πρωταγόρα η πολεμική τέχνη συνδέεται άμεσα με την πολιτική αρετή. 

 

Μονάδες 10 

Β1. Ο Δίας, για να διασφαλίσει την προοπτική επιβίωσης των ανθρώπων που διέτρεχαν 

άμεσο κίνδυνο αφανισμού, αποφασίζει να τους προσφέρει τήν αἰδῶ καί τήν δίκην. Να 

προσδιορίσετε το περιεχόμενο  των εννοιών αἰδώς και δίκη και να εξηγήσετε την 

κοινωνιοπλαστική αποστολή τους. 

Μονάδες 10 

 

Β2. τα πλαίσια του πρωταγόρειου μύθου, ο Ερμής ως εκτελεστής της θείας βούλησης, 

αναλαμβάνει τη διανομή των ιδιοτήτων στους ανθρώπους. 

α) Ποιες ανάγκες εξυπηρετεί  η χρήση της μυθικής αφήγησης στη διδασκαλία των 

σοφιστών; (μονάδες 4) 

β) Να  εντοπίσετε τις φράσεις του κειμένου στις  οποίες γίνεται αναφορά στον 

καταμερισμό εργασίας και στη χρησιμότητά του για την πρόοδο του πολιτισμού και  να 

εξετάσετε αν συμπεριλαμβάνεται στον καταμερισμό της εργασίας και η πολιτική 

αρετή.(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 

Β3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος. 

1. Ο Πλάτων με τα ταξίδια του στη ικελία κατάφερε να εφαρμόσει το πολιτικό του όραμα. 
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2. Η θρησκεία αποτέλεσε το πρόσχημα, πίσω από το οποίο κρύβονταν οι πολιτικοί λόγοι 

της δίωξης του ωκράτη. 

3. Ο Πρωταγόρας υποστηρίζει ότι ο μαθητής θα αποκτήσει την ικανότητα να σκέφτεται 

και να αποφασίζει σωστά για κάθε θέμα που συσχετίζεται κυρίως με τον ιδιωτικό του 

βίο. 

4. Ο Πρωταγόρας υποστηρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως καταγωγής, 

κοινωνικής τάξης και οικονομικής κατάστασης μπορούν να διδαχθούν την πολιτική 

αρετή. 

5. Ο Πλάτωνας επέστρεψε και τρίτη φορά στην ικελία, το 366. 

6. τον διάλογο «Πρωταγόρας» ο ωκράτης δείχνει να σέβεται περισσότερο τον σοφιστή 

Πρωταγόρα από τον Γοργία. 

7. Η σωκρατική επαγωγική μέθοδος είναι μια μετάβαση από το καθολικό και γενικό στο 

εμπειρικό και μερικό. 

8. Ο μύθος είναι η μόνη μέθοδος των σοφιστών που απορρίπτεται από τον ωκράτη. 

9. Σο δικαστήριο της Ηλιαίας καταδίκασε τον ωκράτη σε θάνατο παμψηφεί. 

10. Ο Πλάτωνας, ο Κριτίας και άλλοι φίλοι του ωκράτης μπήκαν εγγυητές για το 

πρόστιμο των 30 μνων, καθώς η περιουσία του φιλοσόφου δεν ξεπερνούσε τις 5 μνες. 

Μονάδες 10 

Β4.α.   εἰς, οἱ : Να εντοπίσετε στο πρωτότυπο κείμενο όλους τους ομόηχους τύπους των δύο 

αυτών λέξεων και να τους αναγνωρίσετε γραμματικά.                 

Μονάδες 5 

Β4.β.  αρμός, διάδημα, τοκετός, προίκα, ισθμός: Να βρείτε στο πρωτότυπο κείμενο μία 

ετυμολογικά συγγενή λέξη για κάθε έναν από τους τύπους  που σας δίνονται και στη 

συνέχεια να γράψετε το ρήμα των αρχαίων ελληνικών  από το οποίο προέρχεται κάθε 

τύπος. 

Μονάδες 5 

Β5. Ποια άποψη εκφράζει για τη γλώσσα ο Πρωταγόρας; Να τη συγκρίνετε με τις απόψεις 

του Ηροδότου για το ίδιο θέμα στο παρακάτω παράθεμα. 

Μονάδες 10 
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Η αρχαιότερη γλώσσα (Ηρόδοτος, ΙΙ, 2)  

Όσο για τους Αιγυπτίους, πριν γίνει βασιλιάς τους ο Χαμμήτιχος, πίστευαν πως πρώτοι 

αυτοί από όλους τους ανθρώπους φάνηκαν στη γη. Αφότου όμως ο Χαμμήτιχος, στα 

χρόνια της βασιλείας του θέλησε να μάθει ποιοι πράγματι είναι οι πρώτοι άνθρωποι της 

γης, από τότε οι Αιγύπτιοι πιστεύουν ότι οι Υρύγες είναι αρχαιότεροί τους, δεύτερον όμως 

στη σειρά βάζουν τον εαυτό τους. Ο Χαμμήτιχος λοιπόν, επειδή δεν κατάφερνε ρωτώντας 

και ξαναρωτώντας να βρει μια άκρη στο ερώτημα ποιοι είναι οι πρώτοι άνθρωποι της γης, 

σοφίζεται το εξής. Πήρε δύο νεογέννητα μωρά, διαλέγοντάς τα από γονείς έτσι στην τύχη, 

και τα έδωσε σ'ένα βοσκό, για να τα πάει στη στάνη του και να τα αναθρέψει, όπως θα 

πούμε. Κανείς επρόσταξε να μην προφέρει λέξη μπροστά τους, παρά να μείνουν τα μωρά 

μόνα τους σε μια καλύβα έρημη, και μόνον την ορισμένη ώρα ο βοσκός να τους πηγαίνει 

τις κατσίκες· και αφού τους δίνει να χορτάσουν γάλα, να νοιάζεται και για τα άλλα -τα 

απαραίτητα. Σο έκανε αυτό ο Χαμμήτιχος κι έδωσε τέτοια προσταγή, γιατί ήθελε να 

ακούσει από τα παιδιά, όταν πια πάψουν να βγάζουν άναρθρες κραυγές, ποια λέξη θα 

αρθρώσουν πρώτη. Έτσι και έγινε. Είχαν περάσει δηλαδή δύο χρόνια που ο βοσκός έκανε 

τη δουλειά αυτή, όταν μια μέρα, την ώρα που άνοιγε την πόρτα κι έκανε να μπει μέσα στην 

καλύβα, τα παιδιά-και τα δύο μαζί- σύρθηκαν ως τα πόδια του, και απλώνοντας τα χέρια 

τους εφώναξαν "βεκός". Σην πρώτη φορά που το άκουσε ο βοσκός, δεν είπε τίποτε· ύστερα 

όμως, επειδή η λέξη αυτή ακούστηκε πολλές φορές - κάθε φορά που εκείνος ερχόταν στα 

παιδιά και τα φρόντιζε -, τότε πια φανέρωσε ο βοσκός το πράγμα στον κύριό του. Κι όταν ο 

βασιλιάς ζήτησε να τα δει, εκείνος έφερε τα παιδιά μπροστά του. Αφού και ο ίδιος ο 

Χαμμήτιχος τα άκουσε να λεν την ίδια λέξη, ρωτούσε πια να μάθει ποιοι άνθρωποι λένε 

"βεκός" και τι σημαίνει η λέξη. Ύστερα από έρευνες ανακάλυψε ότι έτσι λένε το ψωμί οι 

Υρύγες. Μετά λοιπόν από αυτό οι Αιγύπτιοι, σταθμίζοντας τα πράγματα, αναγνώρισαν ότι 

οι Υρύγες είναι αρχαιότεροί τους. Ότι το επεισόδιο έγινε έτσι, το άκουσα από τους ιερείς 

του Ηφαίστου στη Μέμφη. Ενώ οι Έλληνες, ανάμεσα σ' άλλες πολλές ανοησίες, 

ισχυρίζονται πως ο Χαμμήτιχος έκοψε τις γλώσσες κάποιων γυναικών κι όρισε πλάι σ' 

αυτές να ανατραφούν τα παιδιά.  

Ἡροδότου Ἱστοριῶν, ΙΙ, 2, μτφρ. ∆. Ν. Μαρωνίτης 

 

Αδίδακτο κείμενο 

Ο Βρασίδας ο Λακεδαιμόνιος ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τους Αθηναίους πους 

περιφρονούν τους αντιπάλους τους μετά από την επιτυχία τους στην Πύλο. Τονίζει ότι οι 

Σπαρτιάτες που είναι Δωριείς θα συγκρουστούν με τους απροετοίμαστους Αθηναίους που 

είναι Ίωνες και ότι το να ωφελείται κάποιος από τα σφάλματα του αντιπάλου συντελεί στην 

επιτυχία και την καλή φήμη. 

Ἄνδρες Πελοποννήσιοι, ἀπό μέν οἵας χώρας ἥκομεν, ὅτι αἰεί διά τό εὔψυχον ἐλευθέρας καί  

ὅτι Δωρις μέλλετε Ἴωσι μάχεσθαι, ὧν εἰώθατε κρείσσους εἶναι, ἀρκείτω βραχέως  
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δεδηλωμένον· τήν δέ ἐπιχείρησιν ᾧ τρόπῳ διανοοῦμαι ποιεῖσθαι, διδάξω, ἵνα μή τῳ τό κατ΄ 

ὀλίγον καἰ μή ἅπαντας κινδυνεύειν ἐνδεές φαινόμενον ἀτολμίαν παράσχῃ. Σούς γάρ 

ἐναντίους εἰκάζω καταφρονήσει τε ἡμῶν καί ούκ ἄν ἐλπίσαντας ὡς ἀν ἐπεξέλθοι τις 

αὐτοῖς ἐς μάχην ἀναβναι τε πρός τό χωρίον καί νῦν ἀτάκτως κατά τετραμμένους 

ὀλιγωρεῖν. Ὅστις δέ τάς τοιαύτας ἁμαρτίας τῶν ἐναντίων κάλλιστα ἰδών καί ἄμα πρός τήν 

ἑαυτοῦ δύναμιν τήν ἐπιχείρησιν ποιεῖται μή ἀπό τοῦ προφανοῦς μᾶλλον καί 

ἀντιπαραταχθέντος ἤ ἐκ τοῦ πρός τό παρόν συμφέροντος, πλεῖστ’ ἄν ὀρθοῖτο· καί τά 

κλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν ἔχει ἅ τόν πολέμιον μάλιστ’ ἄν τις ἀπατήσας τούς 

φίλους μέγιστ’ ἄν ὠφελήσειεν. Ἕως οὖν ἔτι ἀπαράσκευοι θαρσοῦσι καί τοῦ ὑπαπιέναι 

πλέον ἤ τοῦ μένοντος, ἐξ ὧν ἐμοί φαίνονται, τήν διάνοιαν ἔχουσιν, ἐν τ ἀνειμένῳ αὐτῶν 

τς γνώμης καί πρίν ξυνταθναι μᾶλλον τήν δόξαν, ἐγώ μέν ἔχων τούς μετ’ ἐμαυτοῦ καί 

φθάσας, ἤν δύνωμαι, προσπεσοῦμαι δρόμῳ κατά μέσον τό στράτευμα. 

Θουκιδίδη Ἱστορία, 5.9 

Παρατηρήσεις 

Γ1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Ὅστις δέ τάς τοιαύτας ἁμαρτίας τῶν ἐναντίων 

κάλλιστα ἰδών καί ἄμα πρός τήν ἑαυτοῦ δύναμιν τήν ἐπιχείρησιν ποιεῖται μή ἀπό τοῦ 

προφανοῦς μᾶλλον καί ἀντιπαραταχθέντος ἤ ἐκ τοῦ πρός τό παρόν συμφέροντος, πλεῖστ’ ἄν 

ὀρθοῖτο· καί τά κλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν ἔχει ἅ τόν πολέμιον μάλιστ’ ἄν τις 

ἀπατήσας τούς φίλους μέγιστ’ ἄν ὠφελήσειεν.» 

Μονάδες 10 

Γ2. Με ποιο σχέδιο ετοιμάζεται ο Βρασίδας να αντιμετωπίσει τους Αθηναίους και πώς 

προσπαθεί να εμψυχώσει τους παρτιάτες; 

Μονάδες 10 
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Γ3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

χώρας: γενική πληθυντικού 

βραχέως: δοτική ενικού του ουδετέρου επιθέτου 

τῳ: ο άλλος τύπος στον ίδιο αριθμό 

καταφρονήσει: κλητική ενικού 

ἀναβῆναι: β’ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο 

ὀρθοῖτο: το ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό στην ίδια φωνή 

καλλίστην: το επίρρημα στον συγκριτικό 

τοῦ μένοντος: η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό στον μέλλοντα 

ξυνταθῆναι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

φθάσας: γ’ ενικό υποτακτικής στον αόριστο β΄  

Μονάδες 10 

Γ4.α. «ἐγώ μέν ἔχων τούς μετ’ ἐμαυτοῦ καί φθάσας, ἤν δύνωμαι, προσπεσοῦμαι δρόμῳ 

κατά μέσον τό στράτευμα»: να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να μετατραπεί ώστε 

να δηλώνει το μη πραγματικό. 

Μονάδες 3 

Γ4.β.  «ἀπαράσκευοι»: να εκφραστεί η ίδια επιρρηματική σχέση με εμπρόθετο 

προσδιορισμό 

Μονάδες 2 

Γ4γ. «τήν δέ ἐπιχείρησιν ᾧ τρόπῳ διανοοῦμαι ποιεῖσθαι, διδάξω, ἵνα μή τῳ τό κατ΄ 

ὀλίγον καἰ μή ἅπαντας κινδυνεύειν ἐνδεές φαινόμενον ἀτολμίαν παράσχῃ»: να 

μεταφερθεί το σύνολο του αποσπάσματος στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από τη φράση  
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«Βρασίδας ἔλεξε» (η κύρια πρόταση να τραπεί μόνο σε δευτερεύουσα πρόταση)  

Μονάδες 3 

Γ4δ. «τά κλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν ἔχει»: να αναγνωρίσετε το είδος της 

σύνταξης και να την αιτιολογήσετε. 

Μονάδες 2 

Απαντήσεις 

Διδαγμένο κείμενο 

Α. 

1. Ο Δίας μοιράζει σε όλους την αἰδῶ και τη δίκη, αλλά παράλληλα θεσπίζει νόμο για την 

τιμωρία όποιου δε μετέχει σ’ αυτές. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αἰδώς και 

η δίκη δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο. Αν ήταν, ούτε τα εγκλήματα και γενικά η 

απείθεια στο νόμο θα εξηγούνταν, ούτε ο Πρωταγόρας θα δικαιωνόταν ως δάσκαλος της 

πολιτικής αρετής.  

2. Κατά τον Πρωταγόρα η γλώσσα δόθηκε στον άνθρωπο ἐκ φύσεως, ως θείο δώρο. Λ 

3. Ο όρος αἰδώς παραπέμπει στο σεβασμό του γραπτού δικαίου, ενώ ο όρος δίκη στην 

ηθική συνείδηση. Λ 

4. Αἰδώς και δίκη μοιράστηκαν εξίσου σε όλους τους ανθρώπους, αντίθετα απ’ ό,τι συνέβη 

με την  ἔντεχνον σοφία. Λ 

5. Κατά τον Πρωταγόρα η πολεμική τέχνη συνδέεται άμεσα με την πολιτική αρετή.  

 

 

Β1. ύμφωνα με τη μυθολογία, η Δίκη (ή Νέμεσις) ήταν η κόρη του Δία και της Θέμιδας, 

ενώ η Αἰδὼς ήταν σύντροφος της Δίκης και καθόταν σε θρόνο δίπλα στον Δία. Η Δίκη, που 

τη βοηθούσαν οι Ερινύες, επέβλεπε την τήρηση της ηθικής τάξης στον κόσμο και 

τιμωρούσε όσους επιχειρούσαν να την ανατρέψουν. το κείμενο δεν παρουσιάζονται όμως 

ως θεότητες, αλλά ως ηθικές ιδιότητες ή αξίες, που μοιράζονται και διδάσκονται στους 

ανθρώπους. 

Ο Δίας, για να διασφαλίσει την προοπτική επιβίωσης των ανθρώπων που διέτρεχαν άμεσο 

κίνδυνο αφανισμού, αποφασίζει να τους προσφέρει τήν αἰδῶ καί τήν δίκην. Έτσι, θα είναι 

δυνατή η συγκρότηση κοινωνιών και η περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισμού. Η ενέργεια 

αυτή του Δία δείχνει το ενδιαφέρον και τη φροντίδα του για τους ανθρώπους. 

Αἰδώς είναι το αίσθημα σεβασμού ενός μέλους της κοινότητας έναντι των υπολοίπων, όλες 

οι ηθικές αναστολές και φόβοι που προφυλάσσουν τον άνθρωπο από αντικοινωνική 

συμπεριφορά (με άλλα λόγια: ο αυτοσεβασμός, η ντροπή που νιώθει ο άνθρωπος όταν έχει 

προβεί σε τέτοια συμπεριφορά). ε ένα λεξικό με τον τίτλο Ὅροι, το οποίο ανάγεται στην 

πλατωνική Ακαδημία, η αἰδώς ορίζεται ως «εκούσια υποχώρηση από απερίσκεπτη  
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συμπεριφορά, σύμφωνα με το δίκαιο και αυτό που φαίνεται καλύτερο· εκούσια κατανόηση 

του καλύτερου· προσοχή για αποφυγή της δικαιολογημένης επίκρισης» (412c). Σο δίπολο 

των αρετών αἰδὼς καὶ δίκη ισοδυναμεί με το σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη, το οποίο 

χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας στο επιμύθιο του λόγου του. Η δράση της αιδούς είναι 

ανασταλτική και αποτρεπτική και συμπίπτει με τη λειτουργία της ηθικής συνείδησης. Σο 

συναίσθημα αυτό λειτουργεί και ως κίνητρο για την εκτέλεση του χρέους και του 

καθήκοντος που επιβάλλει η κοινωνία στα μέλη της, αφού με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται 

η αγανάκτηση και η αποδοκιμασία των άλλων. 

 Όσον αφορά την έννοια δίκη, στο συγκεκριμένο απόσπασμα η λέξη δε χρησιμοποιείται με 

τη σημασία της δικαστικής διαδικασίας. Βρίσκεται κοντά στην αρχική της σημασία· δίκη: το 

ορθό, το δίκαιο. Κατά προέκταση, η δίκη δηλώνει εδώ την έμφυτη αντίληψη για το σωστό, 

το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Είναι το συναίσθημα της δικαιοσύνης, η ενύπαρκτη στον 

άνθρωπο αντίληψη για το δίκαιο και το άδικο, ο σεβασμός των γραπτών και άγραφων 

νόμων και των δικαιωμάτων των άλλων, καθώς και οι ενέργειες για την αποκατάσταση 

αυτών των δικαιωμάτων, όταν καταστρατηγούνται βάναυσα από κάποιον. Η δίκη 

εκδηλώνεται με τη δημιουργία και την τήρηση κανόνων δικαίου, την κατοχύρωση του 

δικαίου, του ορθού και του νόμιμου. Έτσι περιστέλλεται ο ατομικισμός και ο εγωισμός και 

εξασφαλίζεται η αρμονική κοινωνική συμβίωση. 

Κάθε πολιτισμικά προηγμένη κοινωνία θεμελιώνεται στις αξίες της αιδούς και της δίκης. 

Οι αξίες αυτές είναι καθολικές και συνιστούν παράγωγα της εξέλιξης τόσο της ηθικής 

συνείδησης, όσο και του πολιτισμού που την εκφράζει και την κατευθύνει. 

Με τη φράση ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοὶ διατυπώνεται έξοχα η 

κοινωνιοπλαστική αποστολή της αιδούς και της δίκης. Φάρη στην αιδώ και στη δίκη 

εξασφαλίζεται η αρμονική συμβίωση μέσα στην πόλη, η συνοχή του συνόλου, η ισορροπία 

και η ευταξία. Με αυτές αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις φιλίας, 

συνεργασίας,αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. Ειδικότερα η αἰδὼς οδηγεί σε ό,τι 

ονομάζεται πόλεων κόσμοι, δηλαδή εμπνέει στους πολίτες κόσμια συμπεριφορά και 

συντελεί στην κατάκτηση της αυτονομίας τους, αναγκαία για την αρμονία της κοινωνίας. 

Η δίκη παραπέμπει στο «πόλεων δεσμοί», δηλαδή σε υπαγορεύσεις με τις οποίες οι πολίτες 

υποβάλλονται σε δεσμεύσεις της συμπεριφοράς τους, ώστε να επιβάλλεται η συνοχή της 

πολιτικής κοινωνίας. Η συμπληρωματική λειτουργία των δύο «δώρων» συνεπάγεται 

φιλίαν, που σημαίνει ηθική ενότητα της πολιτείας, σύμπνοια και ομόνοια των πολιτών, 

ώστε να συμβιώνουν αρμονικά. 

Φρειάζεται βέβαια να διευκρινισθεί ότι οι δύο αξίες δόθηκαν ως πρότυπα που έπρεπε να 

κατακτηθούν από τους ανθρώπους με τη λογική και τον προσωπικό αγώνα. Άλλωστε ο 

Δίας, αν και κατείχε την πολιτική τέχνη, δεν τη δώρισε στον άνθρωπο. Αντίθετα δώρισε 

την αἰδὼ και τη δίκη για να εξοικονομήσει την πολιτική τέχνη μόνος του ο άνθρωπος με 

τον προσωπικό αγώνα του. Όταν οι άνθρωποι γνωρίσουν σε βάθος τις έννοιες αυτές, που  
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προβάλλονται ως αιτήματα της ηθικής, και είναι σε θέση να τις πραγματώσουν στις 

σχέσεις τους, τότε η οργάνωση της πολιτικής κοινωνίας θα στηρίζεται σε αυτές. Η πολιτεία 

που θεμελιώνεται σε αυτές είναι δημοκρατική, γιατί ο αμοιβαίος σεβασμός και το αίσθημα 

δικαιοσύνης των πολιτών εμπεδώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ τους και με την πολιτεία και 

εξασφαλίζει ισορροπία στις σχέσεις τους. 

Β2.α. Θεματικός πυρήνας αυτής της ενότητας είναι ο πρωταγόρειος μύθος, ο μύθος, 

δηλαδή, που αποδίδεται στον σοφιστή Πρωταγόρα και σε διασκευασμένη μορφή μεταφέρει 

ο Πλάτων στον διάλογο που συνέγραψε με τίτλο Πρωταγόρας. Ο συγκεκριμένος μύθος 

επιλέγεται από τον Πρωταγόρα για να υποστηρίξει ότι η αρετή είναι δυνατή για όλους 

τους ανθρώπους. Ο μύθος πιθανόν αποτελεί δημιούργημά του, αφού –σύμφωνα με τον 

Διογένη Λαέρτιο– εμπεριέχεται στο έργο του Περί τῆς ἐν ἀρχῇ καταστάσεως, το οποίο όμως 

δεν έχει σωθεί. Ψστόσο, το βέβαιο είναι ότι ο μύθος δεν αποτελεί δημιούργημα του 

Πλάτωνα. Ο μύθος του Πρωταγόρα, όπως όλοι οι «κοσμογονικοί» μύθοι, αποτελεί 

φανταστική αφήγηση, χωρίς συγκεκριμένες χωροχρονικές αναφορές· ωστόσο, έχει 

ιδιαίτερη σημασία ως προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης, κατανόησης και ερμηνείας του 

κόσμου, της ανθρώπινης φύσης και της ανθρώπινης κοινωνίας: ποιος είναι ο κόσμος που 

μας περιβάλλει, ποιος και με ποιο τρόπο τον δημιούργησε, από πού καταγόμαστε κ.λπ. Με 

τον ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο των λαϊκών αφηγήσεων και με βάση το 

μυθολογικό υλικό που μεταφέρθηκε μέσω της προφορικής παράδοσης, ο πρωταγόρειος 

μύθος δεν εμποδίζει, αντίθετα διευκολύνει τη φιλοσοφική αναζήτηση της αλήθειας. Κι 

αυτό γιατί ο μύθος έρχεται με τη φαντασία, την αφήγηση και τη συμβολική γλώσσα να 

συμπληρώσει και να διευρύνει τους ορίζοντες της λογικής σκέψης και της φιλοσοφικής 

επιχειρηματολογίας.  

Έχοντας υπόψη ο Αριστοτέλης κυρίως τον Πλάτωνα, ο οποίος αξιοποιούσε τον μύθο ως 

εργαλείο σκέψης και κάθε φορά τον διαμόρφωνε και ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο, 

ώστε να εξυπηρετεί τους φιλοσοφικούς στόχους των Διαλόγων του, χαρακτήρισε, όπως 

είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, τους «φιλόμυθους» ως κατά κάποιο τρόπο «φιλόσοφους». 

Άλλωστε, ο Πλάτων δεν θα μπορούσε με τον λόγο να προσεγγίσει την αλήθεια για την 

αρχή του κόσμου και του ανθρώπου. Μόνο ο μύθος τού έδινε αυτή τη δυνατότητα, που ως 

πρακτική δεν ήταν ασυνήθης στην εποχή του, π.χ. για τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, 

ποιητές, καλλιτέχνες και σοφιστές. Οι σοφιστές χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά μύθους για 

τις ανάγκες της διδασκαλίας τους. Οι μύθοι αυτοί διευκρίνιζαν, επεξηγούσαν ή εδραίωναν 

τις απόψεις τους. Οι μυθικές αφηγήσεις άφηναν περιθώρια για ποιητική χρήση της 

γλώσσας, οπότε ο λόγος μπορούσε να αποκτήσει χάρη και γοητεία απαράμιλλη. Ο μύθος 

λοιπόν απέβαινε πρόσφορο μέσο για επίδειξη γνώσεων και ρητορικής δεινότητας, ενώ 

παράλληλα αποτελούσε και μέσο άσκησης επιρροής στους ακροατές. Πάντως ο μύθος δεν 

έχει την αποδεικτική και πειστική δύναμη του «λόγου», που στηρίζεται σε συλλογισμούς 

και επιχειρήματα. Ο μύθος, τέλος, εκτός από το διδακτικό του χαρακτήρα προσφέρει στους 

ακροατές και τη δυνατότητα της χαλάρωσης.  
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Β2β. Ο Δίας στέλνει τα δώρα του στους ανθρώπους με τον Ερμή, ο οποίος προβληματίζεται 

αν πρέπει να δοθούν σε όλους τους ανθρώπους. Η ερώτηση του Ερμή       «Πότερον ὡς αἱ 

τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω;» φαντάζει αφελής και κωμική, ωστόσο έχει τη 

λειτουργικότητά της, καθώς χαλαρώνει προς το παρόν τον ακροατή και τον προετοιμάζει 

για το συμπέρασμα του μύθου, που ακολουθεί.  Με την εναλλαγή ευθέος και πλαγίου 

λόγου προσδίδεται ζωντάνια και παραστατικότητα στην αφήγηση, ενώ παράλληλα η 

ερώτηση του Ερμή δημιουργεί το αναγκαίο κλίμα για τη δικαίωση της επιτακτικής θεϊκής 

απαίτησης και προοιωνίζεται την έκφανσή της. 

Ο Πρωταγόρας με τη φράση αἱ τέχναι νενέμηνται φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται τη σημασία 

του καταμερισμού της εργασίας για την πρόοδο του πολιτισμού, για αυτό και θέτει το 

ερώτημα με τον Ερμή. Αν περιλαμβανόταν στον καταμερισμό εργασίας και η πολιτική, δεν 

θα συμμετείχαν όλοι στην πολιτική ζωή και δε θα υπήρχαν πόλεις, με την έννοια ότι η 

πολιτική προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι αποδέχονται κοινές ηθικές αξίες. Αν δεν τις 

αποδέχονταν, οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί θα κατέληγαν στην αλληλοεξόντωση των 

ανθρώπων, όπως στην προηγούμενη φάση. Η πολιτική συνδέεται άρρηκτα με την αιδώ και 

τη δίκη, που αποτελούν το θεμέλιο και την αναγκαία προϋπόθεσή της. με την έννοια αυτή 

θα ήταν αδιανόητο να μην έχει δοθεί σε όλους. Κατάληξη αυτής της πολιτισμικής εξέλιξης 

αποτελεί η αθηναϊκή δημοκρατία, που δικαιώνεται με το μύθο του Πρωταγόρα.  υνεπώς, 

το ερώτημα του Ερμή είναι καίριο για την εμφάνιση της πολιτικής κοινωνίας, γιατί ο Δίας 

δεν μοιράζει την πολιτική τέχνη, αλλά δύο ηθικές ιδιότητες αναγκαίες στους ανθρώπους 

για να οργανώσουν πολιτική κοινωνία. Έτσι, ο Πρωταγόρας με την καθολικότητα και την 

αναγκαιότητα της αιδούς και της δίκης προβαίνει στην ηθική θεμελίωση της πολιτικής, 

θέση που υπερασπίζονται και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης (Δε γίνεται άμεσα διακριτό, 

αλλά ο Πρωταγόρας φαίνεται να δέχεται ότι το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας είναι 

αυτό που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες μια πολιτισμικά προηγμένης 

κοινωνίας. Η αιδώς και η δίκη βρίσκουν την πλήρη έκφρασή τους σε δημοκρατικές 

κοινωνίες.). 

 τη φράση εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοὶ γίνεται 

αναφορά στη χρησιμότητα του καταμερισμού στην εργασία. Όσον αφορά, λοιπόν, τις 

τέχνες ο καταμερισμός είναι απολύτως απαραίτητος, διότι έτσι: α) εξυπηρετούνται 

καλύτερα οι πολίτες, αφού ένας τεχνίτης μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς πολίτες, β) 

υπάρχει δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε κάθε τομέα, με αποτέλεσμα την 

πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας και γ) η επιλογή του επαγγέλματος είναι υπόθεση 

προσωπική του κάθε ανθρώπου και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις ειδικές δεξιότητες, 

ικανότητες, ταλέντα, κλίσεις που μπορεί να έχει. Έτσι οι δημιουργοί (< δήμος + έργον) είναι 

αυτοί που παράγουν ένα έργο ωφέλιμο στον δήμο, στον λαό. τα ομηρικά χρόνια στους  
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δημιουργούς ανήκαν οι μάντεις, οι γιατροί, οι κήρυκες, οι οικοδόμοι κ.τ.λ. και ο 

καταμερισμός της εργασίας αφορά τους ἰδιώτας και όχι τους πολίτας. 

 

Β3.  

1. Ο Πλάτων με τα ταξίδια του στη ικελία κατάφερε να εφαρμόσει το πολιτικό του 

όραμα. Λ 

2. Η θρησκεία αποτέλεσε το  πρόσχημα, πίσω από το οποίο κρύβονταν οι πολιτικοί λόγοι 

της δίωξης του ωκράτη.  

3. Ο Πρωταγόρας υποστηρίζει ότι  ο μαθητής θα αποκτήσει την ικανότητα να σκέφτεται 

και να αποφασίζει σωστά για κάθε θέμα που συσχετίζεται κυρίως με τον ιδιωτικό του βίο. 

Λ 

4. Ο Πρωταγόρας υποστηρίζει ότι  όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικής 

τάξης και οικονομικής κατάστασης μπορούν να διδαχθούν την πολιτική αρετή.  

5. Ο Πλάτωνας επέστρεψε και τρίτη φορά στην ικελία, το 366. Λ 

6. τον διάλογο «Πρωταγόρας» ο ωκράτης δείχνει να σέβεται περισσότερο τον σοφιστή 

Πρωταγόρα από τον Γοργία. Λ 

7.  Η σωκρατική επαγωγική μέθοδος είναι μια μετάβαση από το καθολικό και γενικό στο 

εμπειρικό και μερικό. Λ 

8. Ο  μύθος είναι η  μόνη μέθοδος των σοφιστών που απορρίπτεται από τον ωκράτη. Λ 

9. Σο δικαστήριο της Ηλιαίας καταδίκασε τον ωκράτη σε θάνατο παμψηφεί. Λ 

10. Ο Πλάτωνας, ο Κριτίας και άλλοι φίλοι του ωκράτης μπήκαν εγγυητές για το 

πρόστιμο των 30 μνων, καθώς η περιουσία του φιλοσόφου δεν ξεπερνούσε τις 5 μνες. Λ 

 

 

Β4α.  Ομόηχοι τύποι του εἰς:   

 ἧς: αναφορική αντωνυμία θηλυκού γένους, αριθμού ενικού, πτώσης γενικής, της 

αναφορικής αντωνυμίας ὅς, ἥ, ὅ. 

 εἷς: απόλυτο αριθμητικό επίθετο, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, ονομαστικής πτώσης 

, του απόλυτου αριθμητικού επιθέτου εἷς, μία, ἕν. 

Ομόηχοι τύποι του οἱ: 

εἰ: υποθετικός σύνδεσμος  

ᾖ: Ρήμα υποτακτικής έγκλισης,  χρόνου ενεστώτα, γ’ενικού προσώπου, ενεργητικής φωνής 

του ρήματος εἰμί. 

ἢ: διαζευκτικός (ή διαχωριστικός)σύνδεσμος. 
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Β4β. 

Σύπος της Ν.Ε.  Ετυμολογικά συγγενής 

τύπος του κειμένου 

Ρήμα ετυμολογικής 

προέλευσης 

αρμός ἀρετή ἀραρίσκω (=τακτοποιώ, 

προετοιμάζω, συνδέω) 

διάδημα ὑποδέσεις ὑπὸ + δέω –δῶ (= δένω) 

τοκετός τέχνη τίκτω 

προίκα ἱκανὴ ἱκνέομαι- ἱκνοῦμαι 

ισθμός  ἴωσιν ἔρχομαι–εἶμι 

 

 

Β5.  Ο Πρωταγόρας στο χωρίο ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ 

αναφέρει πως ο άνθρωπος γρήγορα συνδύασε με την τέχνη φθόγγους και λέξεις 

υποδηλώνοντας έτσι την πεποίθησή του ότι η γλώσσα αποτελεί δημιούργημα του 

ανθρώπου, χάρη στις νοητικές του ικανότητες. Δημιουργείται από την ανθρώπινη νόηση 

και βούληση, δε δίνεται από το θεό. Ο σοφιστής, μάλιστα, επιμερίζει τη δημιουργία του 

λεκτικού κώδικα στην άρθρωση φθόγγων, στους έναρθρους δηλαδή ήχους, και στην 

επινόηση λέξεων, σκέψη που συμφωνεί με τη σύγχρονη γλωσσολογική προσέγγιση. 

Έχουμε, δηλαδή, το πέρασμα από τους άναρθρους ήχους στους έναρθρους και κατόπιν στο 

συνδυασμό τους, για τη δημιουργία λέξεων. Ο Πρωταγόρας, επομένως, βλέπει στην 

ανθρώπινη ομιλία, όπως και σε κάθε άλλο επίτευγμα των ανθρώπων, τη δύναμη της 

νόησης και της επιθυμίας των ανθρώπων για διαρκή εξέλιξη. Οι άνθρωποι εργάζονται 

συνεχώς για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, κι αυτό τους ωθεί σε ολοένα και 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των νοητικών τους ικανοτήτων, αποτέλεσμα των οποίων 

είναι και η ομιλία, η οποία, κατά το σοφιστή, προέκυψε γρήγορα, από τα πρώτα κιόλας 

στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης.  

ύμφωνα με τον Πρωταγόρα η γλώσσα αποτελεί έκφανση της ανθρώπινης νόησης και όχι 

κάποιας θεϊκής παρέμβασης ή προσφοράς. τον αντίποδα της σοφιστικής θέσης, βρίσκεται 

η αρχαία θεοκρατική παράδοση για τη δημιουργία της γλώσσας, την οποία εκφράζει ο 

Ηρόδοτος: Η ομιλία δόθηκε στους ανθρώπους από τους θεούς, κατά τη δημιουργία τους.  

Ο Ηρόδοτος πίστευε ότι η γλώσσα είναι έμφυτη, ως δώρο των θεών, γι’ αυτό και στην 

ανεκδοτολογική διήγηση για τον Χαμμήτιχο, κυριαρχεί η σκέψη πως αν αφήσουμε ένα 

βρέφος χωρίς λεκτικά ερεθίσματα, εκείνο θα μιλήσει την πρώτη γλώσσα που δόθηκε στους  
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ανθρώπους. Με αυτό το πείραμα, άλλωστε, ο Χαμμήτιχος κατέληξε στο συμπέρασμα πως 

ο αρχαιότερος λαός του κόσμου ήταν ο φρυγικός. Ο Χαμμήτιχος, δηλαδή, άφησε δυο 

βρέφη, χωρίς κανένα άκουσμα ανθρώπινης ομιλίας για δυο χρόνια, περιμένοντας να 

ακούσει ποια θα ήταν η πρώτη λέξη που θα έλεγαν. Σελικά, η πρώτη λέξη που είπαν τα 

μωρά ήταν η φρυγική βέκος (ψωμί).  

υνοψίζοντας, η θεοκρατική άποψη του Ηροδότου βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις 

απόψεις του Πρωταγόρα, ο οποίος θεωρούσε ότι κάθε επίτευγμα του τεχνικού και 

πνευματικού πολιτισμού των ανθρώπων, αποτελούσε γέννημα των νοητικών ικανοτήτων 

τους. 

Αδίδακτο κείμενο 

Γ1. Όποιος όμως, αφού δει πάρα πολύ καλά τα τέτοιου είδους λάθη των αντιπάλων (του) 

και ταυτόχρονα σύμφωνα με τη δύναμή του εκτελεί την επιχείρηση, όχι φανερά και 

αντιπαρατάσσοντας (το στρατό) αλλά περισσότερο (εκμεταλλευόμενος)  τις παρούσες 

περιστάσεις ,τα περισσότερα θα μπορούσε να κατορθώσει και έχουν πάρα πολύ καλή 

φήμη τα πονηρά αυτά κόλπα (τα στρατηγήματα), με τα οποία, αν κάποιος εξαπατήσει 

αποτελεσματικότατα τον εχθρό, θα μπορούσε να ωφελήσει πάρα πολύ τους φίλους (του). 

Γ2. Ο Βρασίδας εξηγεί στους στρατιώτες του το σχέδιό του να αντιμετωπίσει τους 

Αθηναίους με λίγους επίλεκτους κι όχι με όλο το στράτευμα. Θεωρεί ότι θα συγκρουστούν 

οι Δωριείς-παρτιάτες με τους κατώτερους στη μάχη (αφού συνήθως ηττώνται) Ίωνες-

Αθηναίους, εξαίροντας έτσι την πολεμική δεινότητα των πολεμιστών του. Επιπλέον, κατά 

τη γνώμη του, οι αντίπαλοι, έχοντας καταλάβει κάποιο ανηφορικό πεδίο (χωρίον), 

τριγυρίζουν άτακτα και αδιαφορώντας για μια αιφνιδιαστική απάντηση των παρτιατών. 

Αυτό όμως είναι το σφάλμα τους, το οποίο σκέφτεται να εκμεταλλευτεί. Σο σχέδιό του 

αφορά σε μια επιχείρηση αιφνιδιαστική, χωρίς αντιπαράταξη στρατού, αλλά με ό,τι μια 

ανυπολόγιστη, από τη μεριά των παρτιατών, επιχείρηση αιφνιδιασμού μπορεί να 

προσφέρει, έστω και προς το παρόν. Οι Αθηναίοι μάλλον έχουν σκοπό, μετά τη νίκη τους, 

να αποχωρήσουν παρά να μείνουν και, επειδή δεν έχουν τη συγκέντρωση που χρειάζεται, ο 

Βρασίδας σχεδιάζει να αξιοποιήσει αυτό το σφάλμα τους. Με λίγους επίλεκτους, λοιπόν, 

Δωριείς, σκοπεύει να δείξει ότι, παρά την ήττα  στην Πύλο, αν εξαπατήσει τον αντίπαλο,  
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παραμένουν οι παρτιάτες αξιόμαχοι και για τον εαυτό τους αλλά και για τους 

συμμάχους.  

Γ3. χώρας: γενική πληθυντικού  χωρῶν 

βραχέως: δοτική ενικού του ουδετέρου επιθέτου  βραχεῖ 

τῳ: ο άλλος τύπος στον ίδιο αριθμό  τινί 

καταφρονήσει: κλητική ενικού  καταφρόνησι 

ἀναβῆναι: β’ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο  ἀνάβηθι 

ὀρθοῖτο: το ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό στην ίδια φωνή  ὠρθοῦτο 

καλλίστην: το επίρρημα στον συγκριτικό  κάλλιον 

τοῦ μένοντος: η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό στον μέλλοντα  τῶν μενούντων 

ξυνταθῆναι: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή  ξυντείνεσθαι 

φθάσας: γ’ ενικό υποτακτικής στον αόριστο β΄  φθῇ 

 

Γ4α. Τπόθεση: «ἤν δύνωμαι»  (ἤν +υποτακτική) 

Απόδοση: «ἐγώ μέν ἔχων τούς μετ’ ἐμαυτοῦ καί φθάσας *<+ προσπεσοῦμαι δρόμῳ κατά 

μέσον τό στράτευμα»   (Οριστική μέλλοντα ) 

Πρόκειται για απλό και ανεξάρτητο υποθετικό λόγο που δηλώνει το προσδοκώμενο. 

Για το μη πραγματικό: 

Τπόθεση: «εἰ  ἐ(ἠ)δυνάμην»  (εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου) 

Απόδοση: «ἐγώ μέν ἔχων τούς μετ’ ἐμαυτοῦ καί φθάσας *<+ προσέπεσον ἄν δρόμῳ κατά 

μέσον τό στράτευμα»  (Δυνητική οριστική) 
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Γ4β. «ἀπαράσκευοι»: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου 

Με εμπρόθετο προσδιορισμό: «ἄνευ παρασκευς» 

Γ4γ. Βρασίδας ἔλεξε ὅτι τήν δέ ἐπιχείρησιν ᾧ τρόπῳ διανοοῖτο ποιεῖσθαι, διδάξοι, ἵνα μή τῳ 

τό κατ΄ ὀλίγον καί μή ἅπαντας κινδυνεύειν ἐνδεές φαινόμενον ἀτολμίαν παράσχοι 

Γ4δ. «τά κλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν ἔχει»: πρόκειται για αττική σύνταξη, καθώς το 

υποκείμενο (κλέμματα) είναι ουδέτερο πληθυντικού αριθμού και το ρήμα (ἔχει) είναι σε γ’ 

ενικό πρόσωπο. 

Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των 

Υροντιστηρίων ΠΟΤΚΑΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ συνεργάστηκαν: 

Ε. Αποστολάκη, Ε. Μαζοκοπάκη, τ. Ξυλούρη, Μ. Παγωμένου,Σ. Υασομυτάκη 


