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ΔΙΔΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 
Α1. Σςιπ άλλεπ δηλαδή ικαμϊςηςεπ, ϊπχπ ακοιβόπ ερϋ λεπ, αμ κάπξιξπ ιρυσοίζεςαι ϊςι είμαι ικαμϊπ 
ασληςήπ, ή (εμμ. ικαμϊπ) ρε άλλη ξπξιαδήπξςε ςέυμη, ρςημ ξπξία δεμ είμαι, ή ςξμ πεοιγελξϋμ ή 
ξογίζξμςαι (αγαμακςξϋμ) και ξι ρσγγεμείπ (ή ξι ρςεμξί τίλξι) πληριάζξμςάπ ςξμ ςξμ 
ρσμβξσλεϋξσμ ραμ μα είμαι ςοελϊπ˙ ρςη δικαιξρϋμη ϊμχπ και ρςημ άλλη πξλιςική αοεςή, ακϊμη 
και αμ γμχοίζξσμ για κάπξιξμ ϊςι είμαι άδικξπ, αμ ασςϊπ ξ ίδιξπ λέει ςημ αλήθεια εμαμςίξμ ςξσ 
εασςξϋ ςξσ μποξρςά ρε πξλλξϋπ άλλξσπ, ποάγμα ςξ ξπξίξ ρε εκείμη ςημ πεοίπςχρη (δηλ. ρςιπ 
άλλεπ ςέυμεπ) θεχοξϋραμ ϊςι είμαι ρχτοξρϋμη, δηλ. ςξ μα λέει ςημ αλήθεια, ρε ςξϋςη ςημ 
πεοίπςχρη (δηλ. ρςη δικαιξρϋμη και ρςημ άλλη πξλιςική αοεςή) (εμμ. ςξ θεχοξϋμ) ςοέλα, και 
ιρυσοίζξμςαι ϊςι ποέπει ϊλξι μα λέμε ϊςι είμαι δίκαιξι, είςε είμαι (εμμ. δίκαιξι) είςε ϊυι, αλλιόπ 

(εμμ. λέμε) ϊςι είμαι ςοελϊπ ασςϊπ πξσ δεμ ποξρπξιείςαι ϊςι είμαι δίκαιξπ· γιαςί είμαι αμαγκαίξ ξ 
καθέμαπ υχοίπ εναίοερη με ςξμ έμα ή με ςξμ άλλξ ςοϊπξ (ή με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ) μα έυει μεοίδιξ ρ’ 
ασςή, διατξοεςικά (εμμ. είμαι αμαγκαίξ) μα μη ρσγκαςαλέγεςαι μεςανϋ ςχμ αμθοόπχμ. 
 
Β1. Ο Ποχςαγϊοαπ, για μα πείρει ςξ Σχκοάςη για ςη ρσμμεςξυή ϊλχμ ςχμ πξλιςόμ ρςημ πξλιςική 
αοεςή, ποξρκξμίζει μία εμπειοική απϊδεινη («ςεκμήοιξμ»). Τα ρςξιυεία πξσ ςεκμηοιόμξσμ ςημ 
απξδεικςέα θέρη («ἡγξῦμςαι πάμςεπ ἄμθοχπξι … καί ςῆπ ἄλληπ πξλιςικῆπ ἀοεςῆπ») εμςξπίζξμςαι 
ρςα υχοία: 1ξ παοάδειγμα «ἐμ γάο ςαῖπ ἄλλξιπ ἀοεςαῖπ … ὡπ μαιμϊμεμξμ» και 2ξ παοάδειγμα «ἐμ 
δέ δικαιξρϋμη … ἐμςαῦθα μαμίαμ».  
Τα παοαδείγμαςα αμαπςϋρρξμςαι με ςη μέθξδξ ςηπ ρύγκοιρηπ -αμςίθερηπ 
Σσγκεκοιμέμα: Σςημ Αθήμα ϊςαμ κάπξιξπ ιρυσοίζεςαι:  
α) ϊςι είμαι ειδικϊπ ρε κάπξια ςέυμη (π.υ. ασληςική), εμό δεμ είμαι, ςξμ υλεσάζξσμ, ξογίζξμςαι 
ρε βάοξπ ςξσ και ξι ρσγγεμείπ ςξσ ςξμ ρσμβξσλεϋξσμ ραμ μα είμαι αμιρϊοοξπξπ. 
Αμςίθεςα, αμ παοαδευςεί ςημ άγμξιά ςξσ, θεχοείςαι ρσμεςϊπ. 
β) ϊςι ρςεοείςαι ηθικόμ αοεςόμ, ακϊμα και αμ γμχοίζξσμ ϊςι είμαι άδικξπ, ςξμ θεχοξϋμ 
ςοελϊ.  
Η ειλικοίμεια κάπξιξσ για ςημ καςξυή ή ϊυι ςευμικήπ ικαμϊςηςαπ θεχοείςαι ρχτοξρϋμη. Τξ 
αμςίθεςξ ρσμβαίμει ρε πεοίπςχρη έλλειφηπ ςηπ δικαιξρϋμηπ: ϊλξι σπξυοεόμξμςαι μα λέμε ϊςι 
είμαι δίκαιξι. 
Ο λόγξπ είμαι όςι ξι άμθοχπξι πιρςεύξσμ πχπ η δικαιξρύμη και η άλλη πξλιςική αοεςή 
σπάουξσμ ρε όλξσπ. Γι’ ασςϊ ακϊμη και ξ άδικξπ ποέπει μα δείυμει ϊςι ρέβεςαι ςη δικαιξρϋμη, 
μα ςηοεί ςα ποξρυήμαςα. 
“Η ρσμϋπαονη ςχμ αμθοόπχμ είμαι αδιαμϊηςη, αμ δεμ διαθέςξσμ ςημ πξλιςική αοεςή. Γι’ 
ασςϊ αμ κάπξιξπ ρςεοείςαι ςη ρχτοξρϋμη ή ςη δικαιξρϋμη, ςημ αοεςή ςξσ πξλίςη γεμικά, 
ποέπει μα σπξκοίμεςαι ϊςι ςιπ καςέυει. Η σπξκοιρία, παοαςηοεί ξ Α.Ε. Taylor, είμαι ξ τόοξπ 
πξσ η κακία ξτείλει ρςημ αοεςή”. 
Ο Ποχςαγϊοαπ ποξβάλλει οεαλιρςικά ςη ρσμβαςική αμςίληφη ςηπ αθημαψκήπ κξιμχμίαπ ϊςι 
δεμ μπξοεί μα σπάουει άμθοχπξπ (ξϋςε πξλιςικά ξογαμχμέμη κξιμχμία) υχοίπ ρςξιυειόδη 
αίρθηρη δικαιξρϋμηπ, γι’ ασςϊ και δεμ αμέυξμςαι ξι Αθημαίξι καμέμαμ μα ξμξλξγεί ϊςι είμαι 
άδικξπ, ϊςι δηλαδή αομείςαι ςη δσμαςϊςηςα, ςξ δικαίχμα και ςημ σπξυοέχρη μα είμαι 
δίκαιξπ. 



 

 

    Τξ “ςεκμήοιξμ” ςξσ Ποχςαγϊοα είμαι μια σπξδειγμαςική εταομξγή ςχμ ςευμικόμ και ςχμ 
καμϊμχμ ςηπ οηςξοικήπ. Απξςελεί επίκληρη ρςημ εμπειοία και μάλιρςα εμπειοία κξιμή και 
απξδεκςή απϊ ϊλξσπ και γι’ ασςϊ είμαι ςσπικϊ ςεκμήοιξ. Επιπλέξμ, ςξ ρυήμα ςηπ αμςίθερηπ, 
πξσ υοηριμξπξιεί ξ ρξτιρςήπ για μα δείνει ςι ιρυϋει ρςξ υόοξ ςχμ ςευμικόμ γμόρεχμ και ςι 
ρςξ υόοξ ςηπ δικαιξρϋμηπ, είμαι έμα κλαρικϊ, ςσπικϊ ρςξιυείξ οηςξοικήπ πξσ 
υοηριμξπξιείςαι ρςξσπ οηςξοικξϋπ λϊγξσπ. Ωρςϊρξ, η ανιξλϊγηρη ςξσ ςεκμηοίξσ ςξσ 
Ποχςαγϊοα ταμεοόμει ςα ενήπ ςοχςά ρημεία ςξσ: 

Η ρσλλξγιρςική πξοεία ςξσ Ποχςαγϊοα ρςηοίζεςαι ρςιπ δϋξ τοάρειπ: α) πάντας δεῖν φάναι 
εἶναι δικαίους και β) ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὃντιν’ οὐχί μετέχειν αὐτῆς, με ςιπ ξπξίεπ 

αιςιξλξγεί ςημ απξδεικςέα θέρη «ἡγξῡμςαι πάμςεπ ἂμθοχπξι πάμςα ἂμδοα μεςέυειμ 
δικαιξρϋμηπ ςε καί ςῆπ ἂλληπ πξλιςικῆπ ἀοεςῆπ». Ωπ ποξπ ςη λξγική ξοθϊςηςα ςξσ 
ρσλλξγιρμξϋ έυξσμε μα παοαςηοήρξσμε ϊςι, εμό η απξδεικςέα θέρη έυει απξταμςική 
διαςϋπχρη, ρςιπ δϋξ αιςιξλξγήρειπ, πξσ απξδίδξμςαι χπ ρυϊλια ςηπ κξιμήπ γμόμηπ, σπάουει 
δεξμςξλξγική διαςϋπχρη («δεῖμ τάμαι» καί «ἀμαγκαῖξμ μεςέυειμ»), η ξπξία ϊμχπ δεμ έυει 
απξδεικςική ιρυϋ. Δεμ μπξοξϋμε μα πξϋμε: “ϊλξι έυξσμ πξλιςική αοεςή, επειδή ϊλξι ποέπει 
μα ιρυσοίζξμςαι πχπ είμαι δίκαιξι και επειδή είμαι αμαγκαίξ μα έυξσμ ϊλξι μεοίδιξ ρ’ ασςήμ”. 
Τξ ζηςξϋμεμξ είμαι ςι ρσμβαίμει και ϊυι ςι ποέπει μα ρσμβαίμει. Ο ρσλλξγιρμϊπ θα ήςαμ 

ςσπικά ξοθϊπ, αμ είυε χπ ρσμπέοαρμα ςη τοάρη: "ἡγοῡνται πάντες ἂνθρωποι πάντα ἂνδρα 

δεῖν μετέχειν δικαιοσύνης". 
Επιρημαίμεςαι ϊςι ξ Ποχςαγϊοαπ απξδεικμϋει ςι πιρςεϋξσμ ξι άμθοχπξι για ςημ 
καθξλικϊςηςα ςηπ πξλιςικήπ αοεςήπ και ϊυι ςι ρσμβαίμει ρςημ ποαγμαςικϊςηςα” 
β) “ἐάμςε ὦριμ ἐάμςε μή”: η τοάρη έουεςαι ρε ταιμξμεμική αμςίταρη με ςημ καθξλικϊςηςα 
ςηπ αοεςήπ, πξσ σπξρςηοίυςηκε ρςημ απξδεικςέα θέρη, καθόπ εδό δηλόμεςαι ϊςι σπάουξσμ 
και άδικξι άμθοχπξι. 
γ) η ρσλλξγιρςική πξοεία έυει πεοιξοιρμέμη απξδεικςική ανία, γιαςί χπ ποξπ ςη μξοτή είμαι 
σπξθεςική, ρςηοίζεςαι δηλαδή ρε κοίρειπ πξσ ιρυϋξσμ σπϊ ϊοξσπ και ϊυι απϊλσςα. 
δ) ξι ποξκείμεμεπ δεμ είμαι λξγικέπ κοίρειπ, αλλά εμπειοικά παοαδείγμαςα και 
υαοακςηοίζξμςαι απϊ σπξκειμεμιρμϊ. 
 
Β2. Ο Ποχςαγϊοαπ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ υχοίξ ιρυσοίζεςαι ϊςι θεχοείςαι «ςοελϊπ» ϊπξιξπ 
παοαδέυεςαι εμόπιξμ ςχμ ρσμπξλιςόμ ςξσ ϊςι ρςεοείςαι ηθικόμ αοεςόμ και ϊςι είμαι άδικξπ. 
Ασςϊ ρσμβαίμει επειδή: 
α) Ακϊμα κι έμαπ άδικξπ είμαι ρε θέρη μα διακοίμει ςη δίκαιη απϊ ςημ άδικη ποάνη. Ασςϊ 
ρημαίμει ϊςι έυει μέρα ςξσ κάπξια ρςξιυεία δικαιξρϋμηπ, πξσ ϊμχπ δεμ έυξσμ καλλιεογηθεί 
επαοκόπ, όρςε μα ςξμ απξςοέφξσμ απϊ ςη διάποανη ςηπ αδικίαπ. Άοα, δεμ θα πει αλήθεια, αμ 
ιρυσοιρςεί ϊςι είμαι άδικξπ.  
β) Τξ μα ξμξλξγεί κάπξιξπ δημϊρια ςημ αλήθεια, ϊςι δηλαδή είμαι άδικξπ, θεχοείςαι  
παοατοξρϋμη, διϊςι:  
θα σπξρςεί πξιμέπ, 
θα αμασοχθεί η δημϊρια εικϊμα ςξσ. 
Καμέμαπ λξγικϊπ άμθοχπξπ δεμ θέλει μα ςξσ ρσμβεί κάςι ςέςξιξ.  
    Ο Ποχςαγϊοαπ ταίμεςαι μα διειρδϋει ρςη μξξςοξπία ςχμ αμθοόπχμ και μα παοαςηοεί ϊςι 
δεμ ςξσπ εμδιατέοει ςξ ςι ποέπει ή είμαι ρχρςϊ μα κάμξσμ, αλλά ςξ ςι ςξσπ ρσμτέοει μα 
κάμξσμ. Επίρηπ, δεμ ςξσπ εμδιατέοει η ποαγμαςική ςξσπ εικϊμα (ςξ εἶμαι), ϊρξ η εικϊμα πξσ 
ρσμάδει με ςα ποξβαλλϊμεμα κξιμχμικά ποϊςσπα και ςξ κξιμόπ απξδεκςϊ ρϋρςημα ανιόμ (ςξ 



 

 

ταίμερθαι). Σσμεπόπ, η κξιμχμική ηθική και ςξ ρσμβαςικϊ αίρθημα δικαίξσ ατξοά (και 
ποέπει μα ατξοά) ϊλξσπ ςξσπ αμθοόπξσπ, διατξοεςικά θέςξσμ ςξμ εασςϊ ςξσπ ένχ απϊ ςημ 
κξιμχμία (ἤ μή εἶμαι ἐμ ἀμθοόπξιπ) και στίρςαμςαι ϊ,ςι ρσμεπάγεςαι ασςϊ.  
 
Β3. Ο Σχκοάςηπ, ρςξ μεςατοαρμέμξ απϊρπαρμα, υοηριμξπξιεί έμα επιυείοημα πξσ ποξέουεςαι 
απϊ ςημ πξλιςική ποακςική, ποξκειμέμξσ μα σπξρςηοίνει ςη θέρη ςξσ ρυεςικά με ςξ μη διδακςϊμ 
ςηπ αοεςήπ. Πιξ ρσγκεκοιμέμα, ιρυσοίζεςαι ϊςι ξι Αθημαίξι, πξσ θεχοξϋμςαι άμθοχπξι ρξτξί, 
ϊςαμ ποϊκειςαι μα ρσζηςήρξσμ για ςευμικά θέμαςα, ρσμβξσλεϋξμςαι μϊμξ ςξσπ ειδικξϋπ. Σε 
πεοίπςχρη πξσ κάπξιξπ μη ειδικϊπ θελήρει μα ρσμβξσλεϋρει για ςευμικϊ θέμα, ξι ρσμπξλίςεπ 
ςξσ ςξμ διόυμξσμ κξοξψδεϋξμςάπ ςξμ. Όςαμ ϊμχπ ποϊκειςαι μα ρσζηςήρξσμ για ποξβλήμαςα 
πξλιςικήπ και καλήπ διξίκηρηπ ςηπ πϊληπ, ςϊςε μπξοεί μα μιλήρει ξπξιξρδήπξςε πξλίςηπ, 
υχοίπ μα έυει μάθει ςημ «ςέυμη» ασςή απϊ καμέμαμ. Δέυξμςαι ςη γμόμη ξπξιξσδήπξςε, 
θεχοόμςαπ ποξταμόπ πχπ ρςα ζηςήμαςα ασςά ξ καθέμαπ μπξοεί μα έυει ξοθή άπξφη υχοίπ 
μα έυει αμαγκαρςικά εκπαιδεσςεί πάμχ ρςξ θέμα. Άοα, ξι Αθημαίξι πιρςεϋξσμ ϊςι η 
(πξλιςική) αοεςή δε διδάρκεςαι.  
 
O Ποχςαγϊοαπ, ρςξ ρσγκεκοιμέμξ απϊρπαρμα ςξσ ποχςϊςσπξσ κειμέμξσ, μεςαβαίμξμςαπ 
απϊ ςξ μϋθξ ρςξ επιμϋθιξ, απαμςά ρςξ επιυείοημα πξσ διαςϋπχρε ξ Σχκοάςηπ: η δσμαςϊςηςα 
ϊλχμ μα εκτέοξσμ άπξφη για ςα θέμαςα ςηπ πξλιςικήπ ρςημ εκκληρία ςξσ δήμξσ ρήμαιμε 
καςά ςξ Σχκοάςη ϊςι η πξλιςική δεμ διδάρκεςαι, αλλιόπ δεμ θα μπξοξϋρε μα διαςσπόρει 
γμόμη κάθε πξλίςηπ, παοά μϊμξ - ϊπχπ σπξμξείςαι - ξ ειδικϊπ. 
Tξ δικαίχμα μα εκτέοξσμ ϊλξι άπξφη, ρϋμτχμα με ςξμ Ποχςαγϊοα, είμαι μϊμιμξ, ατξϋ η 
αἰδόπ και η δίκη είμαι δσμαςϊςηςα ϊλχμ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςξ μϋθξ. Σςημ πξλιςική αοεςή, 
ρϋμτχμα με ςξ ρξτιρςή, δεμ εταομϊρςηκε η λξγική ςξσ καςαμεοιρμξϋ, ακοιβόπ επειδή η 
αοεςή είμαι αμαγκαίξπ ϊοξπ για ςη ρσγκοϊςηρη και διαςήοηρη πξλιςικόμ κξιμχμιόμ (η 
αμαγκαιϊςηςά ςηπ ξδήγηρε ρςημ καθξλικϊςηςά ςηπ). Διαμεμήθηκε ρε ϊλξσπ χπ δσμαςϊςηςα 
και ποέπει ξι άμθοχπξι μέρχ ςηπ παιδείαπ μα πεοάρξσμ απϊ ςξ ρςάδιξ ςχμ ποξωπξθέρεχμ 
ρςημ ποαγμάςχρή ςξσπ. Σϋμτχμα με ςξμ Ποχςαγϊοα, ςξ ϊςι ϊλξι ξι Αθημαίξι έυξσμ ςημ 
πξλιςική αοεςή, δεμ ρημαίμει ϊςι ασςή δεμ διδάρκεςαι, ϊπχπ σπξρςήοινε ξ Σχκοάςηπ, αλλά 
ϊςι είμαι αμαγκαία η ϋπαονή ςηπ για ςημ ξογάμχρη κξιμχμιόμ. 
 
Πάμςχπ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ϊλξι ξι πξλίςεπ έυξσμ ςξ δικαίχμα μα μιλήρξσμ για ςα ποξβλήμαςα 
ςηπ πϊληπ ρςημ εκκληρία ςξσ δήμξσ δεμ απξδεικμϋει ςξ διδακςϊ ςηπ αοεςήπ. Θα μπξοξϋρε 
κάπξιξπ μα ιρυσοιρςεί ϊςι εκείμξ πξσ επέςοεπε ρςξμ Aθημαίξ πξλίςη μα αμεβαίμει ρςξ βήμα 
ήςαμ ςξ δημξκοαςικϊ πξλίςεσμα πξσ καςξυϋοχμε ςημ ιρηγξοία και εναρτάλιζε ρσμθήκεπ 
παοοηρίαπ ρςξσπ πξλίςεπ. 
 
B4. α. Σ 
 β. Λ 
 γ. Σ 
 δ. Σ 
 ε. Λ 
 
Β5. α. ἴχριμ – ειριςήοιξ 
 δεῖ - έμδεια 
 ἀμέυξμςαι – ένη 



 

 

 εἰδῶριμ – ρσμείδηρη 
 
Β5. β.  - Η ηθική αοεςή ςξσ αμθοόπξσ διαρταλίζει ςημ κξιμχμική αομξμία. 
 - Ο ξοθϊπ λϊγξπ είμαι ξ ακοξγχμιαίξπ λίθξπ ςηπ Αοιρςξςελικήπ τιλξρξτίαπ. 
 - Η δημιξσογική ρσμεογαρία ςχμ δϋξ μεοόμ επέτεοε ςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα. 
  

 
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Μεςάτοαρη 
Γ1. 

Γηαηί όηαλ ν ιόγνο ζηεξεζεί θαη ηε θήκε ηνπ ξήηνξα θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ γίλνληαη θαηά 

ηελ εθθώλεζε,  θαη επηπιένλ ηηο πεξηζηάζεηο θαη ην δήιν (πξνζπκία)  γηα ηελ πξάμε, θαη 

δελ ππάξρεη ηίπνηε ην νπνίν  λα  βνεζάεη καδί (ζπκπξάηηεη) θαη λα πείζεη καδί ,  αιιά 

(όηαλ ν ιόγνο) ζηεξεζεί θαη απνγπκλσζεί από ηε κηα από όια γεληθά απηά πνπ έρνπλ 

εηπσζεί πξνεγνπκέλσο (όηαλ ν ιόγνο είλαη έξεκνο θαη γπκλόο), δηαβάδεη από ηελ άιιε 

θάπνηνο απηόλ ρσξίο πεηζώ θαη ρσξίο λα ππνδειώλεη θακία ςπρηθή δηάζεζε, αιιά, ζαλ λα 

απαξηζκεί (θάλεη απαξίζκεζε), εύινγα, λνκίδσ, δίλεη ηελ εληύπσζε (θαίλεηαη) ζηνπο 

αθξναηέο όηη είλαη αζήκαληνο. Απηά αθξηβώο ζα κπνξνύζαλ λα βιάςνπλ πξνπάλησλ θαη 

(ηνλ ιόγν) απηόλ πνπ παξνπζηάδσ ηώξα θαη λα ηνλ θάλνπλ λα θαίλεηαη ππνδεέζηεξνο. 

ΗΜ: ἐπηδείθλπκαη = ππνδεηθλύσ, παξνπζηάδσ,θαηαδεηθλύσ (Ι. Σηακαηάθνο). 

 
 

Γ2. α.  ἀλαγηγλώζθῃ  : ἀνάγνφθι 

 ἀπαξηζκῶλ   : ἀπαριθμοῖεν (ἀπαριθμοίηζαν)   

 ηνῖο ἀθνύνπζηλ :  ἀκούζεζθαι 

 κάιηζη’   : μάλα 

 θαίλεζζαη  :  θανῆηε 

 
Γ2β. «ςξῦ μέμ ποξειοημέμξσ ἅπαμςξπ ἔοημξι γέμχμςαι» 
 
Γ3α. «ηῶν μεηαβολῶν»       : ανηικείμενο ηνπ ξήκαηνο «ἀποζηερηθῇ», ην νπνίν  σο ζηεξήζεσο  

  ζεκαληηθό, ζπληάζζεηαη κε γεληθή. 

 

         «ηῶν προειρημένφν» :  έναρθρη επιθεηική μεηοτή κε ππνθείκελν ην άξζξν ηεο «ηῶν».  

                                                   Ολνκαηηθόο εηεξόπησηνο πξνζδηνξηζκόο, σο γενική ανηικειμενική  

      ζην ζηεξήζεσο ζεκαληηθό επίζεην «ἔρημος». 

          «γσμνός»           :  απλό επιθεηικό καηηγορούμενο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην  

ελλννύκελν ππνθείκελν «λόγος» ηνπ ζπλδεηηθνύ ξήκαηνο  

«γένηηαι». 



 

 

         «εἰκόηφς»  :  επιρρημαηικός προζδιοριζμός ηοσ ηρόποσ ζην ξήκα «δοκεῖ». 

 

        «ηοῖς ἀκούοσζιν» :  έναρθρη επιθεηική μεηοτή κε ππνθείκελν ην άξζξν ηεο «ηοῖς».  

   Είλαη δοηική προζφπική ηοσ κρίνονηος προζώποσ ζην δνμαζηηθό  

   «δοκεῖ».  

 

 

Γ3β.  

1. Η πξώηε πξόηαζε είλαη:         «Ἅπερ καί ηόν νῦν ἐπιδεικνύμενον μάλιζη’ ἄν βλάυειε» 

 

 Είλαη κύρια πξόηαζε θξίζεσο, θαηαθαηηθή θαη επαπμεκέλε.  

 Η αλαθνξηθή αλησλπκία κε ηελ νπνία εηζάγεηαη ε πξόηαζε ηζνδπλακεί κε ηε δεικηική ανηφνσμία 

«ηαῦηα»,  επεηδή βξίζθεηαη ζηελ αξρή πεξηόδνπ κεηά από ηζρπξή ζηίμε θαη ζηελ πεξίνδν δελ ππάξρεη 

άιιε θύξηα.   

     [Η πξόηαζε ε νπνία αθνινπζεί ζπλδέεηαη κε ηελ πξώηε ζπκπιεθηηθά παξαηαθηηθά κε ην «καί», άξα   

      δελ ππάξρεη άιιε θύξηα].  

 
2. ἅπεο   : σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ «ἄμ βλάφειε». Αςςική ρύμςανη 
 
    ςόμ ἐπιδεικμύμεμξμ : έμαοθοη επιθεςική μεςξυή με σπξκείμεμξ ςξ άοθοξ ςηπ «ςόμ».  
                                          Παίζει οϊλξ αμςικειμέμξσ ρςξ οήμα «ἄμ βλάφειεμ». 

             [Έυει παοάλληλα και οϊλξ: 
  - άμερξσ αμςικειμέμξσ ρςξ οήμα «πξιήρειεμ ἄμ» 
  - σπξκειμέμξσ ρςξ απαοέμταςξ «ταίμερθαι»]. 

 

θασλόηερον    : απλό επιθεηικό καηηγορούμενο πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ηνπ      

     ξεκαηηθνύ ηύπνπ «θαίλεζζαη»  «ηόν ἐπιδεικνύμενον», κέζσ ηνπ    

                                            ζπλδεηηθνύ δνμαζηηθνύ ξεκαηηθνύ ηύπνπ «θαίνεζθαι». 

 

θαίνεζθαι*   : άλαξζξν νλνκαηηθό ηειηθό απαξέκθαην, έμμεζο ανηικείμενο ζην  

    δίπησην ξήκα ἄμ ποιήζειεν. Υπνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ είλαη «ηόν  

                                            ἐπιδεικνύμενον» έρνπκε ζτέζη εηεροπροζφπίας ζε ζρέζε κε ην ξήκα  

                                            εμάξηεζεο «ἄμ πνηήζεηελ», ην νπνίν έρεη ππνθείκελν ην «ἅπερ».  

  

 
 
[*Σεκείσζε: Μπνξεί λα ζεσξεζεί  ηό θαίνεζθαι θαη φς απαρέμθαηο ηοσ αποηελέζμαηος, σο  

    επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ἄν ποιήζειεν]. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


