
 

 

 

                       

              

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. α.  

1. ωςτό 

2. Λάκοσ 

3. Λάκοσ 

 

Α1. β.  

 α. 2 

 β. 1 

 γ. 2 

 δ. 1 

 

Β1. Η άποψθ που διατυπϊνει ο Αριςτοτζλθσ αναφορικά με τον ρόλο που 

διαδραματίηουν θ φφςθ και ο λόγοσ ςτον χαρακτθριςμό του ανκρϊπου ωσ 

πολιτικοφ όντοσ είναι θ ακόλουκθ: Η φφςθ εφοδίαςε τον άνκρωπο με τον λόγο  (: 

ειδοποιόσ διαφορά του ανκρώπου από τα ηώα), με τθ μορφι τόςο του ζναρκρου 

λόγου όςο και τθσ λογικισ ςκζψθσ, επειδι τον προόριηε να ηιςει μζςα ςε πολιτικι 

κοινωνία. Πρόκειται για μια ςφνκετθ και ανώτερθ ικανότθτα που ξεπερνά τα όρια 

του αιςκθτοφ κόςμου. Τον βοθκά όχι μόνο να εκφράηει τα ςυναιςκιματά του, αλλά 

να αντιλαμβάνεται και να κάνει φανερζσ ςφνκετεσ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ και αξίεσ, 

όπωσ είναι το καλό και το κακό, το ωφζλιμο και το βλαβερό, το δίκαιο και το άδικο 

και άλλεσ παρόμοιεσ, όπωσ είναι το όμορφο και το άςχθμο, το όςιο και το ανόςιο. 

Χάρθ ς’ αυτζσ ο άνκρωποσ δεν καταφζρνει μόνο να επιβιϊςει, αλλά και να επιτφχει 



 

 

ανϊτερουσ ςτόχουσ, όπωσ να ςυγκροτιςει κοινωνίεσ (οικογζνεια και πόλθ) και να 

δθμιουργιςει πολιτιςμό (να αναπτφξει τα γράμματα, τισ τζχνεσ, να κεςπίςει νόμουσ 

κ.λπ). 

Πιο ςυγκεκριμζνα, αναφζρει ο φιλόςοφοσ ότι:  

 οὐκὲν μάτθν ἡ φύςισ ποιεῖ: Η φφςθ δεν κάνει τίποτε χωρίσ ςκοπό· όλεσ οι 

φυςικζσ διεργαςίεσ κάπου αποβλζπουν. Πρόκειται για φράςθ που 

επαναλαμβάνει ο Αριςτοτζλθσ ςε πολλζσ πραγματείεσ του. Υποςτθρίηει ότι 

ςτθ φφςθ τίποτε δεν γίνεται μάταια, τα πάντα εξυπθρετοφν οριςμζνθ 

ςκοπιμότθτα, από τθν οποία και νοθματοδοτοφνται: … εἰ μθκὲν μάτθν ποιεῖ 

ἡ φύςισ. Ἕνεκά του γὰρ πάντα ὑπάρχει τὰ φύςει, ἢ ςυμπτώματα ἔςται τῶν 

ἕνεκά του *: αν είναι αλικεια ότι θ φφςθ τίποτε δεν κάνει ςτθν τφχθ. Όλα, 

αλικεια, τα φυςικά όντα υπάρχουν για κάποιο ςκοπό, ι είναι τυχαία 

παραςτρατιματα εκείνων που υπάρχουν για κάποιο ςκοπό+ (Περὶ ψυχῆσ 

434a31-32). Στθν ανάπτυξι τθσ θ κεωρία αυτι ονομάςτθκε αριςτοτελικι 

τελολογία. Προνομιακόσ χϊροσ τθσ τελολογίασ είναι θ βιολογία. Σχεδόν όλα 

τα παραδείγματα που φζρνει ο φιλόςοφοσ αντλοφνται από τθν ζμβια φφςθ· 

γίνεται αναφορά ςτα ςχιματα των δοντιϊν, που είναι όπωσ είναι για να 

εξυπθρετοφν τθν πρόςλθψθ και επεξεργαςία των τροφϊν, ςτισ ςτοχευμζνεσ 

ενζργειεσ μυρμθγκιϊν και μελιςςϊν για τθν επιβίωςθ τθσ κοινότθτάσ τουσ, 

ςτθν φπαρξθ και λειτουργία των φφλλων χάριν των καρπϊν. Βαςίηεται, 

λοιπόν, ο Αριςτοτζλθσ ςτθ βιολογία και επεκτείνει το τελολογικό 

ερμθνευτικό μοντζλο του και ςε άλλα πεδία των φυςικϊν επιςτθμϊν. 

*Φάκελοσ Τλικοφ, ςελ. 161+  

 

 λόγον δὲ μόνον ἄνκρωποσ ἔχει τῶν ηῴων/ τοῦτο γὰρ πρὸσ τὰ ἄλλα ηῷα 

τοῖσ ἀνκρώποισ ἴδιον: H λζξθ λόγοσ χρθςιμοποιείται ςυχνά για να δθλωκοφν 

αξεχϊριςτεσ μεταξφ τουσ θ λογικι (ωσ ιδιαίτερο γνϊριςμα του ανκρϊπου 

και ωσ διανοθτικι δραςτθριότθτα) και θ γλϊςςα (ωσ ςφςτθμα ςθμείων και 

ωσ ςυγκεκριμζνθ ζκφραςθ). Στο ςυγκεκριμζνο χωρίο ο λόγοσ 

αντιδιαςτζλλεται προσ τθν φωνιν, και, ςυνεπϊσ, ζχει ενιςχυμζνθ τθ 

ςθμαςία τθσ γλϊςςασ (χωρίσ να χάνεται βζβαια θ ςθμαςία τθσ ανκρϊπινθσ 

λογικισ). Οι αριςτοτελικοί οριςμοί αποτελοφνται: α) από μία ι περιςςότερεσ 

επάλλθλεσ ζννοιεσ γζνουσ, εντάςςοντασ ζτςι τθν οριηόμενθ ζννοια ςε μία ι 

περιςςότερεσ ευρφτερεσ κατθγορίεσ, και β) από τθν ειδοποιό διαφορά, θ 

οποία διακρίνει τθν οριηόμενθ ζννοια από άλλεσ ομοειδείσ (αυτζσ που 

ανικουν ςτο ίδιο γζνοσ). Ο άνκρωποσ είναι ηῷον (ζννοια γζνουσ) και ζχει ωσ 

αποκλειςτικά δικό του γνϊριςμα (ἴδιον, ειδοποιόσ διαφορά) τον λόγον, 

δθλαδι τθ λογικι και γλϊςςα.+ *Φάκελοσ Τλικοφ, ςελ. 161+  

 



 

 

Β2. Ο Επίκτθτοσ παρουςιάηει τον άνκρωπο τθσ εποχισ του και τον ρόλο του μζςα 

ςτον κόςμο ωσ εξισ:  

 Σὸ πρῶτον ἄνκρωποσ, τοῦτο δ’ ἔςτιν οὐδὲν ἔχων κυριώτερον 

προαιρέςεωσ: Ο άνκρωποσ, ωσ άτομο, αυτό που χρειάηεται για να υπερζχει 

όλων είναι θ προαίρεςθ˙ θ βοφλθςθ, δθλαδι, του κάκε ατόμου. τον ρόλο 

του ωσ πολίτθ χρειάηεται να υπερζχουν οι κοινωνικοί δεςμοί και υπακοι 

ςτουσ νόμουσ, όπωσ επίςθσ και θ πρζπουςα ςυμπεριφορά ςτθν οικογζνεια. 

Ωσ άτομο οφείλει να είναι ανεξάρτθτο και να ακολουκεί τθν προαίρεςι του, 

εφόςον αυτι τον οδθγεί πιο κοντά ςτθν ευδαιμονία. Ο άνκρωποσ οφείλει να 

φζρει ςε μια ιςορροπία το «εγϊ» του με τον κοινωνικό/οικογενειακό του 

ρόλο. Ο Επίκτθτοσ ενκαρρφνει να ενεργιςουμε ανάλογα με τουσ ρόλουσ μασ 

με τρόπο που εμπνζει θ ςτωικι φιλοςοφία. Κατά τον Επίκτθτο το πλζον 

ουςιϊδεσ ςτοιχείο τθσ ανκρϊπινθσ οντότθτασ είναι θ προαίρεςθ τθν οποία 

κεωρεί ωσ το κυριότερο.  

 τίνων κεχώριςαι κατὰ λόγον. Κεχώριςαι κθρίων, κεχώριςαι προβάτων: Για 

τθν ζννοια του λόγου ιδθ ζχουμε μιλιςει ςτον Αριςτοτζλθ, όπου ζχουμε 

επιςθμάνει ότι θ λογικότθτα του ανκρϊπου είναι θ άλλθ όψθ τθσ πολιτικισ 

του φφςθσ. Αυτι εξάλλου είναι και μία παλιά ςθμαςία τθσ αρχαιοελλθνικισ 

λζξθσ λόγοσ: ςχζςθ *Φάκελοσ Τλικοφ ς. 151+ Ο λόγοσ με τθ διττι ςθμαςία 

(ομιλία-γλϊςςα, ικανότθτα λογικισ ςκζψθσ-διανοθτικι δραςτθριότθτα) 

είναι, κατά τον Επίκτθτο, όπωσ άλλωςτε και για όλθ τθ ςτωικι φιλοςοφία, το 

ιδιαίτερο γνϊριςμα, θ ειδοποιόσ διαφορά, του ανκρϊπου από τα άλλα 

ζμβια όντα, (κθρίων, προβάτων). *Φάκελοσ Τλικοφ ς. 186]. Αποτελεί 

χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του ανκρϊπου, όπωσ και θ προαίρεςθ.  

 Ἐπὶ ... ἐπιλογιςτικόσ: Ο ςτωικόσ φιλόςοφοσ Επίκτθτοσ παρουςιάηει τον 

άνκρωπο τθσ εποχισ του ωσ πολίτθ του κόςμου (πολίτθσ εἶ τοῦ κόςμου). 

Αςφαλϊσ δεν υπιρχε κάποιο παγκόςμιο κράτοσ, ϊςτε θ ζννοια του πολίτθ 

να ζχει κυριολεκτικι ςθμαςία· και ο κόςμοσ εννοείται με ςτωικι ςθμαςία, 

ωσ ζνα ενιαίο ςφνολο που διζπεται από τον φυςικό νόμο και τθ λογικότθτα. 

Η ζννοια κα ξαναχρθςιμοποιεί ιδιαίτερα από τα μζςα του 19ου αι. ςε ζνα 

ολοζνα περιςςότερο παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον. *Φάκελοσ Τλικοφ, 

ςελ. 186+ Άρα, μετά τθν προαίρεςιν και τον λόγον το επόμενο 

χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του ανκρϊπου είναι θ ιδιότθτά του να είναι 

πολίτθσ του κόςμου. Η κζςθ του ανκρϊπου ςτον κόςμο είναι ιεραρχικά θ 

ανϊτατθ (οὐχ ἓν τῶν ὑπθρετικῶν, ἀλλὰ τῶν προθγουμένων), αφοφ (γὰρ ...) 

αυτόσ μόνο χάρθ ςτθ λογικι φφςθ του είναι ικανόσ να κατανοεί τθ κεϊκι 

διακυβζρνθςθ του κόςμου, και να αξιολογεί τισ ςυνζπειζσ τθσ.  Από τθ 

ςτιγμι που ο άνκρωποσ αυτοπροςδιορίηεται ωσ πολίτθσ του κόςμου είναι 

αναγκαίο να ςυνειδθτοποιιςει ποια είναι θ αποςτολι του με αυτι τθν 

ιδιότθτα. Η απάντθςθ του Επίκτθτου είναι θ ακόλουκθ: Μθδὲν ἔχειν ἰδίᾳ 



 

 

ςυμφέρον, ...ἐπὶ τὸ ὅλον. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο άνκρωποσ οφείλει να μθν 

προτάςςει το προςωπικό του ςυμφζρον (Μθδὲν ἔχειν ἰδίᾳ ςυμφέρον) και να 

μθν αποφαςίηει ςαν να ιταν αποκομμζνοσ από τθν ολότθτα. Ο άνκρωποσ 

εντάςςεται ςε μια παγκόςμια κοινότθτα, αποτελϊντασ οργανικό τμιμα τθσ. 

Ζτςι, θ ευδαιμονία του ανκρϊπου κα εξαςφαλιςτεί, εφόςον αντιλθφκεί το 

κοςμικό ςχζδιο του Λόγου για κακετί και για τον ίδιο, και ζτςι καταφζρει και 

ο ίδιοσ να ενταχκεί ςτον κόςμο (κοςμόπολθ) και να ρυκμίςει ανάλογα τθ 

ςυμπεριφορά του. 

 

Δφο γλωςςικζσ επιλογζσ με τισ οποίεσ εκφράηεται ο ρόλοσ του ςτωικοφ 

πολίτθ είναι οι εξισ: 

 παρομοίωςθ/αναλογία: ὥςπερ ἄν, εἰ ἡ χεὶρ ἢ ὁ ποὺσ λογιςμὸν εἶχον 

καὶ παρθκολούκουν τῇ φυςικῇ καταςκευῇ, οὐδέποτ’ ἂν ἄλλωσ 

ὥρμθςαν ἢ ὠρέχκθςαν ἢ ἐπανενεγκόντεσ ἐπὶ τὸ ὅλον. : Ο Επίκτθτοσ 

τονίηει ότι τα μζλθ ενόσ οργανικοφ ςυνόλου, όπωσ το χζρι ι το πόδι, 

ςυντονίηονται με το ςφνολο, επιτελοφν τισ λειτουργίεσ τουσ 

ακολουκϊντασ τθ λογικι του ςυνόλου ςτο οποίο ανικουν ωσ μζλθ. 

Επομζνωσ, ςτθν περίπτωςθ του ανκρϊπου το λογικό και θγεμονικό 

μζροσ τθσ ψυχισ καλείται να αντιπαλζψει τισ ανκρϊπινεσ επικυμίεσ 

(ὥρμθςαν ἢ ὠρζχκθςαν), και να τικαςεφςει τισ άλογεσ επικυμίεσ, 

που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν κοςμικι τάξθ, όπωσ τθν κακόριςε ο 

παγκόςμιοσ λόγοσ. Η ατομικι ευτυχία ςυνδζεται άρρθκτα με τθν 

ευθμερία του ςυνόλου και, κατά ςυνζπεια, το ατομικό ςυμφζρον 

πρζπει να υποτάςςεται ςτο ςυλλογικό, διότι, μόνο όταν το ςφνολο 

ευθμερεί, μπορεί να ευτυχιςει και το άτομο. 

 Η ευκεία ερώτθςθ: Σίσ οὖν ἐπαγγελία πολίτου; Από τθ ςτιγμι που ο 

άνκρωποσ αυτοπροςδιορίηεται ωσ πολίτθσ του κόςμου είναι 

αναγκαίο να ςυνειδθτοποιιςει ποια είναι θ αποςτολι του με αυτι 

τθν ιδιότθτα.  

 

Β3.   

1. δ (ςχολικό βιβλίο, ςελ. 127) 

2. α (ςχολικό βιβλίο, ςελ. 133) 

3. ε (ςχολικό βιβλίο, ςελ. 133) 

4. β (ςχολικό βιβλίο, ςελ. 128) 

5. ςτ (ςχολικό βιβλίο, ςελ. 133) 

Περιςςεφει το γ. 

 



 

 

 

Β4. α 

1. ε 

2. δ 

3. η 

4. β 

5. α 

6. ςτ 

 

Περιςςεφει το γ. 

Β4. β 

 Ζπειτα από πάρα πολλά χρόνια επιςκζφκθκε το χωριό του και τον 

ςτεναχώρθςε πολφ το γεγονόσ ότι τα χωράφια των παπποφδων του ιταν 

πλζον αδοφλευτα. 

 Σα δφο προθγοφμενα χρόνια ιταν πάρα πολφ δφςκολα για όλθ τθν 

ανκρωπότθτα λόγω τθσ πανδθμίασ. 

 

Β5.  Η άποψθ τθν οποία διατυπϊνει ο Ευἀγγελοσ Παπανοφτςοσ αναφορικά με 

τθν προαίρεςθ είναι θ εξισ: Η θκικι ςυνείδθςθ ενόσ ανκρϊπου χαρακτθρίηεται από 

τθν προαίρεςθ, τθν ελεφκερθ βοφλθςθ. Η κζςθ του Επίκτθτου αντίςτοιχα είναι θ 

ακόλουκθ:  Τὸ πρῶτον ἄνκρωποσ, τοῦτο δ’ ἔςτιν οὐδὲν ἔχων κυριώτερον 

προαιρέςεωσ. Η προαίρεςθ είναι ζνασ ςθμαντικόσ όροσ τθσ αρχαίασ θκικισ 

φιλοςοφίασ, κεντρικόσ ςτον Αριςτοτζλθ και ςε Στωικοφσ όπωσ ο Επίκτθτοσ. Εκτόσ 

από τθ γενικι ςθμαςία τθσ προτίμθςθσ, ςτον Επίκτθτο ςθμαίνει τθν ελεφκερθ 

βοφλθςθ, τθν ελεφκερθ ςτοχαςτικι επιλογι ενεργειϊν που ςυγκροτεί τον θκικό 

χαρακτιρα του ανκρϊπου. Είναι κυρίωσ μία κρίςθ, θ ζλλογθ ικανότθτα να 

επιλζγουμε και να αποβλζπουμε ςτα αποτελζςματα των πράξεϊν μασ. Προχπόκεςθ 

για τθν προαίρεςιν είναι θ διαίρεςισ των πραγμάτων ςε αυτά που εξαρτϊνται από 

εμάσ (τα ἐφ’ ἡμῖν) και ςε αυτά που βρίςκονται πζρα από τισ δυνάμεισ μασ (τα 

ἀπροαίρετα, τα οὐκ ἐφ’ ἡμῖν) και είναι ἀδιάφορα για εμάσ και τθν επίτευξθ τθσ 

ευδαιμονίασ.  

 Συνεξετάηοντασ τισ παραπάνω αντιλιψεισ διαπιςτϊνουμε ότι το κοινό 

ςτοιχείο είναι θ ελευκερία τθσ βοφλθςθσ του ανκρϊπου. Πρόκειται για ελεφκερθ 

εκλογι που κα ολοκλθρωκεί όμωσ με ζμπρακτθ εκτζλεςθ. Και επειδι είναι μία 

ζλλογθ ικανότθτα αφορά ςτον άνκρωπο και όχι ςτα ηϊα.  Ωςτόςο, ο Ευάγγελοσ 

Παπανοφτςοσ επιςθμαίνει πωσ ςτθν ανκρϊπινθ ηωι δε λειτουργοφμε πάντα με 

γνϊμονα τθν προαίρεςθ κακϊσ ενίοτε ο άνκρωποσ λειτουργεί μθχανικά, από 



 

 

ςυνικεια ςτο πλαίςιο του κοινωνικοφ εκιςμοφ («χωρίσ ςκζψθ και ηφγιςμα»). Δεν 

πρζπει κατά τθ γνϊμθ του θ προαίρεςθ να τυποποιθκεί με τον εκιςμό, να πζςει ςτθ 

ςτερεοτυπία και να γίνει κάτι το εντελϊσ μθχανικό, γιατί τότε χάνει τθν θκικι τθσ 

γνθςιότθτα. Αυτό είναι ζνα ςτοιχείο που δεν αναφζρεται ςτο αρχαίο κείμενο.  

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΣΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Αφοφ, λοιπόν, δανειςτοφμε χριματα, είμαςτε ςε κζςθ(:μποροφμε), 

προςφζροντασ μεγαλφτερο μιςκό, να προςελκφςουμε τουσ ξζνουσ  πεηοναφτεσ που 

υπθρετοφν ςτα καράβια τουσ. Γιατί θ  δφναμθ τθσ Ακινασ μπορεί  περιςςότερο να 

αγοραςτεί παρά να ςτθριχτεί  ςτουσ δικοφσ τθσ ςτρατιϊτεσ(: δθλ. θ Ακινα αγοράηει 

τθ δφναμι τθσ από άλλουσ πολφ περιςςότερο παρά τθ  βαςίηει ςτα δικά τθσ μζςα), 

ενϊ  αντίκετα  υπάρχει μικρότεροσ κίνδυνοσ θ δικι μασ δφναμθ να το  πάκει αυτό, 

επειδι θ ιςχφσ τθσ ςτθρίηεται  περιςςότερο ςτουσ ςτρατιϊτεσ μασ παρά ςτα  

χριματα. 

 

Γ2. Οι Κορίνκιοι λαμβάνουν τον λόγο ςτθ ςυνζλευςθ των Πελοποννθςίων και 

προςπακοφν να τουσ πείςουν για τθν ανάγκθ πολεμικισ ςφρραξθσ κακϊσ κεωροφν 

ότι ζχουν υποςτεί πολλζσ αδικίεσ και ζχουν ςοβαροφσ λόγουσ να κατθγοροφντουσ 

Ακθναίουσ. Βαςίηονται, άλλωςτε, ςτθν πεποίκθςι τουσ ότι κα μπορζςουν να τουσ 

νικιςουν εφκολα. Καταρχάσ υποςτθρίηουν ότι υπερζχουν και ςε αρικμό ςτρατιωτϊν 

και ςε πολεμικι πείρα (πλικει προφχοντασ καὶ ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ).Ζπειτα 

αναφζρουν ότι οι Πελοποννιςιοι ζχουν μάκει να υπακοφουν αδιαμαρτφρθτα ςτισ 

διαταγζσ των ανωτζρων τουσ,γεγονόσ που κα τουσ βοθκιςει να πολεμιςουν 

εναντίον των Ακθναίων ςφςςωμοι και ςυντονιςμζνοι (ὁμοίωσ πάντασ ἐσ τὰ 

παραγγελλόμενα ἰόντασ).Οι Κορίνκιοι προςπακϊντασ  να κακθςυχάςουν τουσ 

φόβουσ των ςυμμάχων, ςχετικά με τθ μεγάλθ ναυτικι δφναμθ των Ακθναίων, τουσ 

υπόςχονται ότι κα μπορζςουν και αυτοί να ενδυναμϊςουν το ναυτικό τουσ με  

χρθματικι ενίςχυςθ από όλουσ αλλά και εκμεταλλευόμενοι τουσ οικονομικοφσ 

πόρουσ που βρίςκονται ςτθν Ολυμπία και ςτουσ Δελφοφσ (ἀπὸ τῆσ ὑπαρχοφςθσ τε 

ἑκάςτοισ οὐςίασ ἐξαρτυςόμεκα καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖσ καὶ Ὀλυμπίᾳ 

χρθμάτων).Εξάλλου πιςτεφουν ότι δανειηόμενοι χριματα κα καταφζρουν να 

προςελκφςουν όλουσ  τουσ  ξζνουσ  ναφτεσ που κα μποροφςαν να βοθκιςουν ωσ 

μιςκοφόροι τουσ Ακθναίουσ,προςφζροντάσ τουσ μεγαλφτερο μιςκό (ὑπολαβεῖν οἷοί 

τ᾽ ἐςμὲν μιςκῷ μείηονι τοὺσ ξζνουσ αὐτῶν ναυβάτασ).Οι Κορίνκιοι είναι πεπειςμζνοι 

ότι αυτι θ κίνθςι τουσ κα αποτελζςει μεγάλο πλιγμα για τθν Ακινα κακϊσ 

τονίηουν ότι οι εχκροί τουσ ςτθρίηονται περιςςότερο ςτθ μιςκοφορικι δφναμθ παρά 

ςτθ δικι τουσ (ὠνθτὴ γὰρ ἡ Ἀκθναίων δφναμισ μᾶλλον ἢ οἰκεία·) ςε αντίκεςθ με τθ 



 

 

δφναμθ των Πελοποννθςίων που ςτθρίηεται περιςςότερο ςτουσ δικοφσ τουσ 

ςτρατιϊτεσ (τοῖσ ςϊμαςι τὸ πλζον ἰςχφουςα ἢ τοῖσ χριμαςιν). 

 

Γ3α. Ἡμεῖσ δὲ νῦν καὶ ἀδικοφμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρομεν: 

Ἐγὼ δὲ νῦν καὶ ἀδικοφμενοσ τοὺσ πολζμουσ ἐγείρω. 

Γ3β. ἀμυνϊμεκα:ἄμυναι, 

κατακθςόμεκα: κατάκου, 

ἐπικρατῆςαι: ἐπικράτθςον, 

προφχοντασ:πρόςχεσ 

πολλά: πλζονα ι πλζω (πλείονα ι πλείω) 

 

Γ4α.ἔχοντεσ:επιρρθματικι αιτιολογικι μετοχι ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ 

αιτίασ ςτθ ρθματικι ζκφραςθ«τὸν πόλεμον ἐγείρομεν»,ςυνθμμζνθ ςτο υποκείμενο 

του ριματοσ ἡμεῖσ. 

ἐπικρατῆςαι:τελικό απαρζμφατο ωσ υποκείμενο τθσ απρόςωπθσ ζκφραςθσ 

εἰκόσ(ἐςτι)με υποκείμενο του απαρεμφάτου τθν αιτιατικι ἡμᾶσ(αναγκαςτικι 

ετεροπροςωπία) 

πλικει:δοτικι ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ αναφοράσ  ςτθ μετοχι 

προφχοντασ 

μιςκῷ:δοτικι ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του μζςου ςτο απαρζμφατο  

ὑπολαβεῖν  

τοὺσ ναυβάτασ:αντικείμενο του απαρεμφάτου ὑπολαβεῖν 

ἢ οἰκεία:βϋόροσ ςφγκριςθσ λόγω του ςυγκριτικοφ βακμοφ του επιρριματοσ 

μᾶλλον(με αϋόρο το επίκετο ὠνθτι) ωσ κατθγοροφμενο ςτο υποκείμενο του 

εννοουμζνου ριματοσ ἐςτί :ἡ Ἀκθναίων δφναμισ. 

 

 

Γ4β. Μετατροπι του αποςπάςματοσ ςε πλάγιο λόγο : 

Οἱ Κορίνκιοι ἔλεγον τοφτουσ ι ςφᾶσ ι ἐκείνουσ *δὲ+  τότε  καὶ  ἀδικουμζνουσ  τὸν  

πόλεμον  ἐγείρειν. 



 

 

*Σθμείωςθ:θ προςωπικι αντωνυμία ἡμεῖσ αναφζρεται ςτουσ Πελοποννθςίουσ ςτο 

ςφνολό τουσ  και όχι αποκλειςτικά και μόνο ςτουσ Κορινκίουσ, γι’ αυτό και ςτθν 

απάντθςθ επιλζγεται θ ετεροπροςωπία.+ 

 

 
Φιλολογικόσ κλάδοσ 

 

Ευαγγελία  Αργυράκθ 

όνια  ιοφτθ 

Οςόγια άντρα 

Μαρία Σςαϊλάρθ  

Καλτςίδου  Καλλιόπθ 

Καράλθ  Αναςταςία 

 

 


