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Δρ. Ζανέκα Στεργιανή 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης 
 

Κριτήριο αξιολόγησης στα Αρχαία Ελληνικά Ο.Π.Α.Σ Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. με απαντήσεις 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικά Νικομάχεια, Β 6.10-13·16, 1106b18-28· 1106b36-1107a6 

Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως 

ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ· τὸ δ’ ὅτε δεῖ καὶ 

ἐφ’ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς. 

Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. Ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ 

πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ 

μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ 

ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. […] 

Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγω καὶ ᾧ 

ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. Μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ’ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ’ 

ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς δ’ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ 

ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ’ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι. 

 

Α1.  Να εντοπίσετε τους όρους του κειμένου στους οποίους αναφέρονται οι λέξεις: ἀμφότερα 

(2ος στίχος), ὅπερ (3ος στίχος), ἐν οἷς (5ος στίχος), ταῦτα (6ος στίχος), ᾧ (9ος στίχος). 

 

10 μονάδες 

 

Β1.  Στο κείμενο αναφοράς που σας δόθηκε, ποια είναι τα ποιοτικά κριτήρια μιας άριστης 

διάθεσης σύμφωνα με τους προσδιορισμούς της παρένθεσης (ὅτε δεῖ, ἐφ’ οἷς, πρὸς οὓς, οὗ 

ἕνεκα, ὡς δεῖ) και πως αυτοί διαμορφώνουν το  «εὖ» σε σχέση με το επιθυμητό αποτέλεσμα; 

10 μονάδες 

 

Β2.  Ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται 

καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται: Να σχολιάσετε το περιεχόμενο του 

χωρίου κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα τρία αντιθετικά ζεύγη και στα κριτήρια εκπλήρωσης 

του κανόνα της μεσότητας που αυτά δηλώνουν. 

 

10 μονάδες 

 

Β3.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως «Σωστές» ή «Λανθασμένες»: 
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α. Η αρετή, κατά τον Αριστοτέλη, σχετίζεται άμεσα με την ευδαιμονία που προκύπτει από 

την ενάρετη δράση.  

β. Η φιλία, κατά τον Αριστοτέλη, αποτελούσε την ύψιστη αξία.  

γ. Η εκούσια αποχώρηση του Αριστοτέλη από την Αθήνα οφειλόταν στην κριτική που 

ασκούσε προς πλατωνικές απόψεις.  

δ. Ο Αριστοτέλης άσκησε διδακτικό έργο μόνο στην Ακαδημία του Πλάτωνα.  

ε. Το κλίμα που διαμορφώθηκε στην Ακαδημία υπό την διεύθυνση του Ευδόξου ευνόησε 

τον Αριστοτέλη.  

 

Μονάδες 10 

 

Β4.  α) «ὁρίσειεν»:  Να βρείτε ένα σύνθετο επίθετο (δόκιμο στην αρχαία και νεοελληνική                         

             γλώσσα) που σχηματίζεται με α΄ συνθετικό το ὁμοῦ και β΄ συνθετικό ένα ομόρριζο                          

              ουσιαστικό του ρήματος. Η σημασία του είναι «γειτονικός». 

 

       β)  «δεῖ»: Να γράψετε ένα παράγωγο επίθετο και ένα παράγωγο ουσιαστικό του ρήματος                          

             με α΄ συνθετικό μια πρόθεση στην αρχαία ελληνική γλώσσα και υπό τον όρο ότι  οι 

             δυο λέξεις χρησιμοποιούνται και στη νεοελληνική γλώσσα. 

Μονάδες 10 

 

Β5.                                         ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτων, Νόμοι Ζ΄, 792d-e 
Μιλάει ο Αθηναίος:  

Η θέση δηλαδή που υποστηρίζω πράγματι εγώ, είναι ότι ο σωστός τρόπος ζωής δεν 

πρέπει ούτε να επιδιώκει τις ηδονές, ούτε πάλι να αποφεύγει απολύτως τις λύπες, αλλά να 

προτιμά την μεσότητα, που πιο μπροστά εχαρακτήρισα επιείκεια και που εύστοχα όλοι 

ονομάζουμε και θεϊκή διάθεση σύμφωνα με κάποια μαντική φήμη. Σ’ αυτή τη διάθεση 

πρέπει, κατά την γνώμη  μου, να τείνει όποιος από μας θέλει να γίνει θεϊκός άνθρωπος, και 

επομένως δεν πρέπει να είναι τελείως έκδοτος στις ηδονές, γιατί τότε δεν θα μπορέσει να 

μένει πάντοτε μακρυά από τις λύπες, ούτε κανένας άλλος νέος ή γέρος, αρσενικός ή 

θηλυκός, ν’ αφήνει τον εαυτό του να παθαίνει το ίδιο, και πολύ λιγότερο όσο είναι δυνατό 

τα νεογέννητα. Γιατί, βέβαια σ’ αυτή την ηλικία, εμφυτεύεται σε όλους μας με αποφασιστικό 

τρόπο, λόγω συνήθειας, το ήθος όλης μας της ζωής. Ακόμη εγώ τουλάχιστον, αν δεν 

φοβόμουν μήπως φανώ ότι αστειεύομαι, θα έλεγα ότι πρέπει τις έγκυες γυναίκες να τις 

προσέχουμε περισσότερο από όλες τις άλλες εκείνο το χρόνο, πως να μη απολαύσουν 

πολλές και έξαλλες συγχρόνως ηδονές, μα ούτε και λύπες, αλλά σ’ όλο το διάστημα της 

εγκυμοσύνης τους να προτιμούν μια ζωή, γαλήνια, και ευχάριστη. 

(μετάφραση Βασίλη Μοσκοβή) 
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Να συγκρίνετε το κείμενο του Αριστοτέλη που σας δόθηκε με το κείμενο από τους 

«Νόμους» του Πλάτωνα και να βρείτε τις ομοιότητες στο περιεχόμενο ως προς τη 

θεώρηση του ορθού τρόπου ζωής. 

 

Μονάδες 10 

 

Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Ξενοφών, Απομνημονεύματα Δ 2, 1-3 
Ο Σωκράτης δεν άφηνε ευκαιρία συνομιλίας με συμπολίτες του, για να απαλλάξει από 

εσφαλμένες γνώμες και αντιλήψεις. Ο Ξενοφώντας στο τέταρτο βιβλίο των 

«Απομνημονευμάτων» παραθέτει συζητήσεις του Σωκράτη με αλαζονικούς ανθρώπους, 

που καυχιόταν για την ευφυΐα, τα πλούτη, τη μόρφωσή τους κλ.π., για να αποδείξει πόσο 

αστήρικτη ήταν η έπαρσή τους. Στο απόσπασμα που ακολουθεί ο Ξενοφώντας αφηγείται 

μια τέτοια συνομιλία. 

 

Τοῖς δὲ νομίζουσι παιδείας τε τῆς ἀρίστης τετυχηκέναι καὶ μέγα φρονοῦσιν ἐπὶ σοφίᾳ ὡς 

προσεφέρετο νῦν διηγήσομαι. Καταμαθὼν γὰρ Εὐθύδημον τὸν καλὸν γράμματα πολλὰ 

συνειλεγμένον ποιητῶν τε καὶ σοφιστῶν τῶν εὐδοκιμωτάτων καὶ ἐκ τούτων ἤδη τε νομίζοντα 

διαφέρειν τῶν ἡλικιωτῶν ἐν σοφίᾳ καὶ μεγάλας ἐλπίδας ἔχοντα πάντων διοίσειν τῷ δύνασθαι 

λέγειν τε καὶ πράττειν, πρῶτον μέν, αἰσθανόμενος αὐτὸν διὰ νεότητα οὔπω εἰς τὴν ἀγορὰν 

εἰσιόντα, εἰ δέ τι βούλοιτο διαπράξασθαι, καθίζοντα εἰς ἡνιοποιεῖόν τι τῶν ἐγγὺς τῆς ἀγορᾶς, 

εἰς τοῦτο καὶ αὐτὸς ᾔει τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ τινας ἔχων. Καὶ πρῶτον μὲν πυνθανομένου τινὸς 

πότερον Θεμιστοκλῆς διὰ συνουσίαν τινὸς τῶν σοφῶν ἢ φύσει τοσοῦτον διήνεγκε τῶν 

πολιτῶν, ὥστε πρὸς ἐκεῖνον ἀποβλέπειν τὴν πόλιν, ὁπότε σπουδαίου ἀνδρὸς δεηθείη, ὁ 

Σωκράτης βουλόμενος κινεῖν τὸν Εὐθύδημον εὔηθες ἔφη εἶναι τὸ οἴεσθαι τὰς μὲν ὀλίγου ἀξίας 

τέχνας μὴ γίγνεσθαι σπουδαίους ἄνευ διδασκάλων ἱκανῶν, τὸ δὲ προεστάναι πόλεως, πάντων 

ἔργων μέγιστον ὄν, ἀπὸ ταὐτομάτου παραγίγνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις. 

 

προσφέρομαι=συμπεριφέρομαι 

γράμματα=συγγράμματα 

ὁ, ἡ ἡλικιώτις=συνομίληκος 

συνουσία=συναναστροφή 

ὁ, ἡ εὐήθης, το εὔηθες= άδολος, ανόητος 

ἀπὸ ταὐτομάτου= κατά τύχη, από μόνο του 

 

 

Γ1. Να γράψετε στην κόλλα σας τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος: «Καταμαθὼν 

γὰρ Εὐθύδημον […]τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ τινας ἔχων». 

 

Μονάδες 10 
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Γ2.  Τι ρώτησε ο μαθητής του Σωκράτη τον δάσκαλό του για την περίπτωση του Θεμιστοκλή 

και ποια ήταν η απάντηση του Σωκράτη; 

 

 Μονάδες 10 

 

Γ3.  α) «ᾔει»: Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του ρήματος στον Ενεστώτα, στον 

             Αόριστο και στον Παρακείμενο.   

Μονάδες 6 

  

β) Στο απόσπασμα «Καὶ πρῶτον μὲν πυνθανομένου […] ὁπότε σπουδαίου ἀνδρὸς    

         δεηθείη» να εντοπίσετε μία αόριστη αντωνυμία, μία ερωτηματική αντωνυμία, δύο    

           τριτόκλιτα ουσιαστικά και να τα γράψετε στη δοτική πληθυντικού. 

 

Μονάδες 4 

 

Γ4. α) Να χαρακτηριστεί ο συντακτικός ρόλος των παρακάτω όρων:  

          τοῖς νομίζουσι, ἐπὶ σοφίᾳ, συνειλεγμένον, τῶν σοφῶν, σπουδαίους, πάντων 

Μονάδες 6 

 

      β) «εἰ δέ τι βούλοιτο διαπράξασθαι»: Να βρεθεί η απόδοση του υποθετικού λόγου.                                                                 

 

      γ) «ὁπότε σπουδαίου ἀνδρὸς δεηθείη»: Να χαρακτηριστεί η πρόταση συντακτικά και  

           να εξηγηθεί η εκφορά της με ευκτική έγκλιση. 

 

Μονάδες 4 (β+γ) 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. ἀμφότερα: καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον 

ὅπερ:  μέσον τε καὶ ἄριστον  

ἐν οἷς:  πάθη καὶ πράξεις 

ταῦτα: ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται 

ᾧ: λόγω 

 

Β1. Όλα τα ποιοτικά κριτήρια μιας άριστης διάθεσης δηλώνονται με διατύπωση δεοντολογική 

(δεῖ). Πιο συγκεκριμένα: 

ὅτε δεῖ: ο κατάλληλος χρόνος 

 ἐφ’ οἷς [δεῖ]: οι σωστές αιτίες 

πρὸς οὓς [δεῖ]: η αρμονική σχέση με τον περίγυρο 

οὗ ἕνεκα [δεῖ]: η εύστοχη πρόθεση 

ὡς δεῖ: ο ανάλογος τρόπος 

Με τους παραπάνω προσδιορισμούς δηλώνονται τα ποιοτικά κριτήρια που 

διαμορφώνουν το «εὖ»  σε σχέση με το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι το «ἄριστον» και η 

«ἀρετή». Με άλλα λόγια, το να εκδηλώνεται μια διάθεση όταν πρέπει και με ό,τι ευκαιρίες 

πρέπει και σε σχέση με όποιους πρέπει και για όποιο σκοπό και με όποιον τρόπο πρέπει, αυτό 

αποτελεί το μέσον και είναι το άριστο, που είναι το χαρακτηριστικό της αρετής. Συστατικό 

στοιχείο, βέβαια, της μεσότητας, όπως λέει ο Αριστοτέλης στο κείμενο (καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, 

καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ / Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου), είναι η 

σύμμετρη ένταση μιας συναισθηματικής εκδήλωσης (φόβου-θάρρους, παρορμήσεις 

επιθυμίας, εξάψεις οργής, διαθέσεις συμπόνιας, ευαρέσκεια ή δυσαρέσκεια), δηλαδή το 

«μέσον», που συνιστά το σωστό βαθμό αντίδρασης και αποτελεί ποσοτικό κριτήριό της. Η 

αρετή, λοιπόν, βρίσκεται στο ενδιάμεσο δύο ακραίων λαθών, της υπερβολής και της έλλειψης. 

Το ηθικό της νόημα, όμως, δεν εξαντλείται με αυτήν την θεώρηση. Από την άποψη της 

αξιολόγησής της ως προς το άριστο και το τέλειο είναι κορυφή. 

 

Β2.          Τρία αντιθετικά ζεύγη: 

α. ὑπερβολὴ #  ἔλλειψις 

β. ἁμαρτάνεται # κατορθοῦται 

γ. ψέγεται #  ἐπαινεῖται   

Τα κριτήρια εκπλήρωσης του κανόνα της μεσότητας συνάγονται από δύο γενικές 

κατηγορίες εκδηλώσεων, τα «πάθη» και τις «πράξεις» που συναποτελούν το πεδίο άσκησης 

της ηθικής αρετής. Τα κριτήρια συναρτώνται με το αποτέλεσμα και ελέγχονται σε δύο επίπεδα, 

της πρακτικής απόδοσης και της κοινωνικής αξιολόγησής τους. Στο πρώτο επίπεδο κριτήριο 

τήρησης του κανόνα της μεσότητας είναι ότι η πράξη έχει επιτυχή έκβαση, κατορθώνει να 

εκπληρώσει τον στόχο της (κατορθοῦται). Σε περίπτωση υπερβολής ή έλλειψης, η πράξη 
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αστοχεί, αποτυγχάνει να εκπληρώσει το στόχο της (ἁμαρτάνεται), αφού δεν τηρείται ο κανόνας 

του «μέσου». Στο δεύτερο επίπεδο τήρησης του κανόνα της μεσότητας η πράξη που κερδίζει 

την κοινωνική αποδοχή και επιδοκιμασία κρίνεται θετικά (ἐπαινεῖται), ενώ η πράξη που 

αποδοκιμάζεται κοινωνικά κρίνεται αρνητικά (ψέγεται). Ο κανόνας εκπλήρωσης της αρχής 

της μεσότητας, λοιπόν, εφαρμόζεται και στα βιώματα (πάθη), αλλά βέβαια και στις 

συμπεριφορές (πράξεις). 

Τέλος, ας σημειωθεί ότι στο κείμενο, τα τέσσερα ρήματα των δύο αντιθετικών ζευγών 

που εκφράζουν τα κριτήρια τήρησης ή μη τήρησης του κανόνα της μεσότητας σχηματίζουν 

μεταξύ τους σχήμα χιαστό αφού προτάσσονται τα δύο αρνητικά σημαινόμενα (ἁμαρτάνεται, 

ψέγεται) και έπονται τα θετικά (ἐπαινεῖται, κατορθοῦται). 

 

Β3.  

α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

Β4.  

α. όμορος 

β. ενδεής, ένδεια 

 

Β5.       Στο Παράλληλο Κείμενο ο Πλάτωνας επισημαίνει τη χρησιμότητα του μέτρου και την 

ανάγκη αποφυγής της υπερβολής, τονίζοντας στην αρχή ότι ο ορθός τρόπος ζωής απαιτεί να 

μην επιδιώκει κανείς υπερβολικά τις ηδονές και να αποφεύγει τις λύπες (δεν πρέπει ούτε να 

επιδιώκει τις ηδονές, ούτε πάλι να αποφεύγει απολύτως τις λύπες), αλλά να ακολουθεί το μέσο 

δρόμο, το μέτρο (να προτιμά την μεσότητα). Με άλλα λόγια, προβάλλει την τήρηση του κανόνα 

του μέσου μεταξύ δύο ακραίων διαθέσεων ως κριτήριο ηθικής ορθότητας (να αποδέχεται αυτό 

το μέσο δρόμο). Τον ίδιο κανόνα του μέσου μπορούμε να επιβεβαιώσουμε με το Κείμενο 

Αναφοράς, όπου ο Αριστοτέλης μας προτρέπει να αποφεύγουμε τις έντονες συγκινησιακές 

εκδηλώσεις, παρορμήσεις, επιθυμίες ή διαθέσεις είτε περισσότερο είτε λιγότερο (ἔστι καὶ 

μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ) από το άριστο μέτρο (μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ 

τῆς ἀρετῆς). Επομένως και για τους δυο φιλοσόφους τα ψυχικά αισθήματα που ξεπερνούν το 

μέτρο είτε στην υπερβολική είτε στην ελλειπτική τους εκδήλωση πρέπει να αποφεύγονται απ’ 

αυτόν που θέλει να ζήσει μια ζωή με πρακτική σοφία σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (ᾧ ἂν ὁ 

φρόνιμος ὁρίσειεν)  ή μια ζωή ήσυχη, γαλήνια και ευχάριστη σύμφωνα με τον Πλάτωνα. 

            Η συνειδητή επιλογή, άλλωστε, της μεσότητας από το άτομο (Αριστοτέλης: «Ἔστιν 

ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική», Πλάτων: «να προτιμά την μεσότητα»), του μέτρου που ο 
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Πλάτωνας το ονομάζει καλή διάθεση, αναγνωρίζεται ως υπέρτατη αξία από όλους  (που 

εύστοχα όλοι ονομάζουμε και θεϊκή διάθεση) και επαινείται και επιδοκιμάζεται κοινωνικά κατά 

τις ενδείξεις του κανόνα τήρησης του μέσου από τον Αριστοτέλη (ἐπαινεῖται).  

          Συνεχίζοντας, ο Πλάτωνας συμβουλεύει να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής όλοι 

οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία, προπαντός όμως τα νεογέννητα, γιατί τότε 

εμφυτεύεται στην ψυχή τους, με τη δύναμη της συνήθειας, ο φυσικός τους χαρακτήρας. 

Παρόμοια, ο Αριστοτέλης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δύναμη της συνήθειας αφού θεωρεί 

ότι η «ἕξις» είναι το προσεχές γένος της αρετής και δίνει στον όρο ηθικό περιεχόμενο: είναι 

το μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα που προκύπτει από συνήθεια ή επαναλαμβανόμενη 

άσκηση.  

         

Γ1.       Όταν δηλαδή έμαθε ότι ο όμορφος Ευθύδημος είχε συγκεντρώσει πολλά συγγράμματα 

πάρα πολύ φημισμένων ποιητών και σοφών και εξαιτίας αυτών νόμιζε πλέον ότι ήταν 

ανώτερος από τους συνομήλικούς του στη γνώση και έτρεφε μεγάλες ελπίδες ότι θα ξεπεράσει 

όλους στην ικανότητα να αγορεύει και να ενεργεί, στην αρχή βέβαια, επειδή καταλάβαινε ότι 

αυτός λόγω του νεαρού της ηλικίας δεν πήγαινε στις συνελεύσεις, αλλά ότι σύχναζε σε κάποιο 

εργαστήριο χαλιναριών από αυτά που βρίσκονται κοντά στην αγορά, αν ήθελε κάτι να πετύχει, 

αποπειράθηκε να πάει κι ο ίδιος σ’ αυτό με μερικούς από τους φίλους του. 

  

Γ2.     Μια μέρα επισκέφτηκε ένα εργαστήριο ο Σωκράτης κοντά στην αγορά. Κάποιος 

μαθητής του τον ρώτησε αν ο Θεμιστοκλής, του οποίου τη βοήθεια επιζητούσε η πόλη στις 

δύσκολες ώρες, ξεπέρασε τους συμπατριώτες του, επειδή διδάχτηκε την τέχνη της διοίκησης 

από κάποιο δάσκαλο ή είχε κάποια φυσική ικανότητα να διοικεί σωστά. Ο Σωκράτης 

απάντησε ότι, όπως οι τεχνίτες, για να γίνουν σωστοί, χρειάζονται τη βοήθεια του καλού 

δασκάλου, έτσι και οι κυβερνήτες των πόλεων, για να διοικούν σωστά, χρειάζονται την 

πολιτική παιδεία, που την αποκτούν από τους φωτισμένους και ικανούς δασκάλους. 

 

Γ3.     α) Ενεστώτας: ἴασι(ν) ή έρχονται 

              Αόριστος: ἦλθον 

              Παρακείμενος: ἐληλύθασι(ν) 

         β)  τισί(ν), ποτέροις, τοῖς ἀνδράσι(ν), ταῖς πόλεσι(ν) 

 

Γ4. α) τοῖς νομίζουσι: αντικείμενο στο «προσεφέρετο» 

          ἐπὶ σοφίᾳ: εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας 

        συνειλεγμένον: κατηγορηματική μετοχή, συνημμένη προς το αντικείμενο του  

          «καταμαθών» (=Εὐθύδημον) 

        τῶν σοφῶν: ετερόπτωτος προσδιορισμός στο «τινός» (ή γενική διαιρετική στο  

          «τινός») 
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        σπουδαίους: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο του «γίγνεσθαι» (=τους 

          ανθρώπους) 

        πάντων: ομοιόπτωτος προσδιορισμός στο «ἔργων» (ή κατηγορηματικός  

          προσδιορισμός στο «ἔργων») 

 

         β)   απόδοση:   «καθίζοντα εἰς ἡνιοποιεῖόν τι τῶν ἐγγὺς τῆς ἀγορᾶς» 

 

         γ)   δευτερεύουσα χρονικοϋποθετική πρόταση που εκφέρεται με ευκτική γιατί το 

               περιεχόμενό της δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρελθόν.  


