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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΜΑΪΟΤ 2016 - ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ) 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) 

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) 

Γιδαγμένο Κείμενο 

Α1.Με αλάινγν ηξφπν θαη νη νηθνδφκνη θαη φινη νη άιινη (ηερλίηεο). Δειαδή 

ρηίδνληαο κε θαιφ ηξφπν ζπίηηα ζα γίλνπλ θαινί νηθνδφκνη, φκσο ρηίδνληαο κε 

θαθφ ηξφπν, θαθνί. Γηαηί, αλ δελ ήηαλ έηζη ηα πξάγκαηα, θαζφινπ δελ ζα 

ρξεηαδφηαλ ν δάζθαινο, αιιά φινη ζα ήηαλ θαινί ή θαθνί απφ ηε γέλλεζή 

ηνπο. Τν ίδην ινηπφλ ζπκβαίλεη θαη κε ηηο αξεηέο· δειαδή θάλνληαο φζα 

ζπκβαίλνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο καο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γηλφκαζηε άιινη 

δίθαηνη θαη άιινη άδηθνη, θάλνληαο φκσο φζα έρνπλ κέζα ηνπο ην ζηνηρείν ηνπ 

θφβνπ θαη ζπλεζίδνληαο λα αηζζαλφκαζηε θφβν ή ζάξξνο, άιινη γηλφκαζηε 

αλδξείνη θαη άιινη δεηινί. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε φζα έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

επηζπκίεο θαη κε ηελ νξγή (καο)· άιινη δειαδή γίλνληαη ζψθξνλεο θαη πξάνη, 

ελψ άιινη αθφιαζηνη θαη νξγίινη, άιινη κε ην λα ζπκπεξηθέξνληαη ζ’ απηά κε 

απηφλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη άιινη κε εθείλν ηνλ ηξφπν. Καη κε έλαλ 

ιφγν ινηπφλ απφ φκνηεο ελέξγεηεο δηακνξθψλνληαη ηα κφληκα ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα καο. Γη’ απηφ πξέπεη λα πξνζδίδνπκε κηα νξηζκέλε πνηφηεηα ζηηο 

ελέξγεηέο καο· γηαηί ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξέο απηψλ δηακνξθψλνληαη θαη ηα 

κφληκα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα καο.  

 

Β1.«θαὶ δηαθέξεη ηνχηῳ πνιηηεία πνιηηείαο ἀγαζὴ θαύληρ»  

Ο Αξηζηνηέιεο δηαθξίλεη ηα πνιηηεχκαηα ζε θαιά θαη ιηγφηεξν θαιά 

θαη φρη ζε θαιά θαη θαθά. Παξαηεξείηαη φηη ε ιέμε «θαχιεο» (πνπ θαλνληθά 
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«θαῦινο» ζεκαίλεη θαθφο, επηειήο, αζήκαληνο) ρξεζηκνπνηείηαη εδψ κε 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ 

θηινζφθνπ. Η αλαθνξά απηή ζηε δηάθξηζε ησλ πνιηηεπκάησλ θαίλεηαη, κε ηελ 

πξψηε καηηά, λα κε ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ θαη λα απνηειεί κηα 

παξέθβαζε. Κάηη ηέηνην, φκσο, δελ ηζρχεη, θαζψο ζηφρνο ηνπ θηινζφθνπ είλαη 

λα ζπλδέζεη ηελ αμία ησλ πνιηηεπκάησλ κε ηελ αξεηή ησλ πνιηηψλ.  

Σπγθεθξηκέλα, ν Αξηζηνηέιεο δελ πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ θαθά 

πνιηηεχκαηα, αθνχ πξσηαξρηθφο ζηφρνο φισλ ησλ λνκνζεηψλ, θαη άξα θαη ησλ 

πνιηηεπκάησλ κέζα ζηα νπνία δξνπλ, είλαη λα θάλνπλ ηνπο πνιίηεο ελάξεηνπο 

αζθψληαο ηνπο ζηελ εζηθή αξεηή, πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηνλ χςηζην 

ζηφρν, ηελ επδαηκνλία.  

Εληχπσζε καο πξνθαιεί ε ζεηξά ησλ ιέμεσλ ζηε θξάζε απηή. Η 

θαλνληθή ζεηξά ζα ήηαλ: «δηαθέξεη ηνχηῳ πνιηηεία ἀγαζὴ πνιηηείαο θαχιεο». 

Η αλσκαιία απηή ίζσο λα νθείιεηαη θαη πάιη ζην γεγνλφο φηη ηα θείκελα ηνπ 

Αξηζηνηέιε απνηεινχλ πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ βνεζεηηθά 

ζην έξγν ηεο δηδαζθαιίαο. Είλαη, ινηπφλ, εχινγν λα εληνπίδνπκε θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

 

«θαὶ δηὰ ηῶλ αὐηῶλ καὶ γίνεηαι πᾶζα ἀξεηὴ καὶ θθείπεηαι»  

Τα ξήκαηα «γίλεηαη – θζείξεηαη» καο παξαπέκπνπλ ζην ζεκειηψδεο 

αληηζεηηθφ δεχγνο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο «γέλεζηο – θζνξά». Γηα ηνλ 

Αξηζηνηέιε, απηή ήηαλ κηα θπζηθή δηαδηθαζία κνλφδξνκε: γέλεζε -> αχμεζε -

> ηειείσζε -> παξαθκή -> θζνξά (απνδίδεηαη έξγν ζηνλ Αξηζηνηέιε κε ηίηιν 

Περί Γενέζεως και Φθοράς). Απηή, ινηπφλ, ε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο 

εζηθέο αξεηέο. Κάζε αξεηή γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα 

κέζα γελληέηαη θαη κε ηελ θαιή εμάζθεζε θαηαθηηέηαη, ελψ κε ηελ θαθή 

εμάζθεζε ράλεηαη. 

 «ἐθ ηῶλ ὁκνίσλ ἐλεξγεηῶλ αἱ ἕξειρ γίλνληαη» 

Η ιέμε απηή εηπκνινγηθά παξάγεηαη απφ ην ζέκα ηνπ κέιινληα ηνπ 

ξήκαηνο «ἔρσ» θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ζερ- <hερ- <ἑρ + ηελ παξαγσγηθή 

θαηάιεμε –ζηο, ε νπνία δειψλεη ελέξγεηα. Αξρηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο είλαη ην 

λα θαηέρεη θαλείο ζπλέρεηα θάηη πνπ έρεη απνθηήζεη. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ε 
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ιέμε απέθηεζε εζηθφ πεξηερφκελν: είλαη ηα κφληκα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα 

καο, πνπ απνθηηνχληαη κε ηελ επίκνλε άζθεζε θαη ηελ επαλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ. Οη «ἕμεηο» είλαη έλα απφ ηα «γηλφκελα ἐλ ηῇ ςπρῇ».  

Τα κφληκα ζηνηρεία απνθηηνχληαη κε ηελ επαλάιεςε κηαο πξάμεο, πνπ 

ζπληζηά ηελ «ἕξιν». Αθξηβψο φηη ε «ἕξιρ» απνξξέεη απφ εζηζκφ θαη δελ είλαη 

θάηη έκθπην θαίλεηαη θαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο «γίλνληαη», ην νπνίν 

δείρλεη φηη ε «ἕμηο» πξνθχπηεη κέζα απφ κία δηαδηθαζία, απφ έλα βαζκηαίν 

ηξφπν δηακφξθσζήο ηεο θαη θαηάθηεζήο ηεο απφ ηνλ άλζξσπν. 

Β2.α) Ο ξφινο ησλ ηξηψλ ιέμεσλ «Οὕησ δὴ θαὶ» είλαη εηζαγσγηθφο ζην 

λέν επηρείξεκα ηνπ Αξηζηνηέιε. Σπγθεθξηκέλα, ην ηξνπηθφ επίξξεκα «νὕησ», 

είλαη νκνησκαηηθφ πξνο ηα πξνεγνχκελα θαη δειψλεη αλαινγηθή ζεψξεζε ηνπ 

ζέκαηνο πνπ αθνινπζεί. Ο θηιφζνθνο ρξεζηκνπνηεί δειαδή ζ’ απηή ηελ 

ελφηεηα αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ: φπσο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ηερλψλ είλαη 

απαξαίηεηνο ν εζηζκφο ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο, έηζη θαη γηα ηελ θαηάθηεζε 

ησλ εζηθψλ αξεηψλ έρεη ζεκαζία ε επαλάιεςε ίδησλ πξάμεσλ («ὁκνίσλ 

ἐλεξγεηῶλ»). Με ηνλ ζπκπεξαζκαηηθφ ζχλδεζκν «δὴ» αλαθεθαιαηψλνληαη ηα 

πξνεγνχκελα, ελψ ν κεηαβαηηθφο ζχλδεζκνο «θαὶ» εηζάγεη ην λέν επηρείξεκα, 

κε ην νπνίν δείρλεη φηη θαη ζηηο αξεηέο ηζρχεη ην ίδην πνπ ζπκβαίλεη ζηηο ηέρλεο. 

Όπσο ε θαηάιιειε ή ε αθαηάιιειε άζθεζε θάλεη ηνλ ηερλίηε θαιφλ ή θαθφλ 

αληίζηνηρα, έηζη θαη ε πνηφηεηα ηνπ εζηζκνχ ζηνλ ρψξν ησλ αξεηψλ θαζνξίδεη 

ηελ πνηφηεηα ησλ απνθηεκέλσλ αξεηψλ.  

β) Ο Αξηζηνηέιεο πξνβαίλεη ζηελ παξνπζίαζε ηξηψλ παξαδεηγκάησλ 

γηα λα δείμεη φηη, φπσο θαη ζηηο ηέρλεο, έηζη θαη ζηηο αξεηέο ε απφθηεζή ηνπο 

γίλεηαη κε ηνλ εζηζκφ θαη ε πνηφηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εζηζκνχ πνπ πξνεγήζεθε. Τα παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη ζε αξεηέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη: 1. ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ 

ηνπο (θνηλσληθέο ζρέζεηο), 2. αληηκεησπίδνπλ ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ηεο 

δσήο ηνπο θαη 3. δηαρεηξίδνληαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Επίζεο, παξαηεξνχκε φηη ν 

θηιφζνθνο δηαθξίλεη δχν αληίζεηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο: ν έλαο νδεγεί 

ζηελ θαηάθηεζε ησλ εζηθψλ αξεηψλ, ελψ ν άιινο φρη.  
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Εηδηθφηεξα, ην πξψην παξάδεηγκα «πξάηηνληεο γὰξ ηὰ ἐλ ηνῖο 

ζπλαιιάγκαζη ηνῖο πξὸο ηνὺο ἀλζξψπνπο γηλφκεζα νἳ κὲλ δίθαηνη νἳ δὲ ἄδηθνη» 

αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη καζαίλνπλ λα ζπλαιιάζζνληαη, απηφο θαζνξίδεη θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπο σο πξνο απηφ. Αλ καζαίλνπλ λα είλαη δίθαηνη ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο, γίλνληαη δίθαηνη, αλ φρη, άδηθνη. Η δηακφξθσζε ηνπ ήζνπο 

γίλεηαη ππφζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο θαη έρεη ηελ επζχλε ησλ 

πξάμεσλ ηνπ.  

Με ην δεχηεξν παξάδεηγκα «πξάηηνληεο δὲ ηὰ ἐλ ηνῖο δεηλνῖο θαὶ 

ἐζηδφκελνη θνβεῖζζαη ἢ ζαξξεῖλ νἳ κὲλ ἀλδξεῖνη νἳ δὲ δεηινὶ» ν Αξηζηνηέιεο 

δείρλεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ 

ηηο δχζθνιεο θαη αληίμνεο θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπο, δηακνξθψλεη ηε ζηάζε 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Έηζη αλ καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ςχρξαηκα θαη 

κε ζζέλνο ηηο δπζθνιίεο ρσξίο λα αγλννχλ ηνπο θηλδχλνπο, γίλνληαη αλδξείνη, 

αλ φρη, δεηινί.  

Τέινο, ην ηξίην παξάδεηγκα παξαπέκπεη ζηηο επηζπκίεο θαη ζηα 

αλζξψπηλα πάζε («Ὁκνίσο δὲ θαὶ ηὰ πεξὶ ηὰο ἐπηζπκίαο ἔρεη θαὶ ηὰ πεξὶ ηὰο 

ὀξγάο· νἳ κὲλ γὰξ ζψθξνλεο θαὶ πξᾶνη γίλνληαη, νἳ δ’ ἀθφιαζηνη θαὶ ὀξγίινη, νἳ 

κὲλ ἐθ ηνῦ νὑησζὶ ἐλ αὐηνῖο ἀλαζηξέθεζζαη, νἳ δὲ ἐθ ηνῦ νὑησζί.»). Με απηφ ν 

Αξηζηνηέιεο εμεγεί φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη ηνλ 

ίδην ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κάιηζηα ηηο επηζπκίεο θαη ηηο νξκέο ηνπο, θαζνξίδεη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο. Αλ καζαίλνπλ λα ηηζαζεχνπλ θαη λα εθινγηθεχνπλ ηηο 

επηζπκίεο θαη ηηο νξκέο ηνπο, γίλνληαη ζπλεηνί θαη πξάνη, αλ φρη, αζχδνηνη θαη 

νμχζπκνη. Σπλεπψο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη δηαρεηξίδνληαη ηα ηξία 

απηά πεδία εθδήισζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ 

εζηθή πνηφηεηά ηνπο.  

Β3.Σειίδα 128: (Η ζεκαζία ηεο Αθαδεκίαο βξίζθεηαη αθξηβψο ζην γεγνλφο φηη 

ήηαλ ην ζεκείν ζπλάληεζεο ζεκαληηθψλ ινγίσλ ηεο επνρήο, πνπ δηαηεξψληαο 

θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Αθαδεκίαο ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα, 

ην δηθφ ηνπ επηζηεκνληθφ "πηζηεχσ", πξνσζνχζαλ φινη καδί ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα παίξλνληαο ν έλαο απφ ηνλ άιιν ρξήζηκεο παξνξκήζεηο θαη επηδξψληαο 
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ζεηηθά ν έλαο ζηνλ άιινλ.)
1
 Έλαο ηέηνηνο ιφγηνο ηνλ νπνίν είρε ηελ ηχρε λα 

ζπλαληήζεη ν Αξηζηνηέιεο ζηελ Αθαδεκία, φηαλ ήξζε λα ζπνπδάζεη ζ᾿ απηήλ, 

ήηαλ ν Εχδνμνο απφ ηελ Κλίδν. Ο λεαξφο, ηφηε, απηφο επηζηήκνλαο ήηαλ κηα 

απφ ηηο πην πξνηθηζκέλεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο αξραηφηεηαο. Ήηαλ 

καζεκαηηθφο, αζηξνλφκνο θαη γεσγξάθνο, θαη ν Πιάησλαο δελ δίζηαζε 

θαζφινπ λα ηνπ εκπηζηεπζεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ, ηε δηεχζπλζε 

ηεο ζρνιήο ηνπ. Δελ ήηαλ ινηπφλ κφλν ηπρεξφο ν λεαξφο Σηαγεηξίηεο πνπ 

«βξέζεθε», φπσο είπε έλαο αξηζηνηειηζηήο ησλ εκεξψλ καο, «ηελ πην 

θαηάιιειε ζηηγκή ζηνλ πην ζσζηφ ηφπν, εθεί δειαδή φπνπ ππήξραλ νη 

θαηάιιεινη άλζξσπνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γνληκνπνηήζνπλ κε έλαλ εληειψο 

μερσξηζηφ ηξφπν ηε ζθέςε ηνπ βνεζψληαο ηελ λα απιψζεη κέζα ζε ζχληνκν 

ρξφλν ηα δηθά ηεο θηεξά»· πην ζεκαληηθφ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο 

φηη κε ηελ απνπζία ηνπ Πιάησλα ν Αξηζηνηέιεο είρε, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, 

ηελ επθαηξία λα δερηεί εθείλελ αθξηβψο ηελ επίδξαζε πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξηλφηαλ πνιχ ακεζφηεξα ζηε δηθή ηνπ ςπρνζχλζεζε, ηελ απφιπηα 

ζρεδφλ ζεηηθή θαη επηζηεκνληθή, ηελ ειάρηζηα νπσζδήπνηε πνηεηηθή (ηέηνηα 

ήηαλ θαηά βάζε ε ςπρνζχλζεζε ηνπ Πιάησλα). 

Β4
2
.γηγενήρ: γηλφκελνλ 

ἐζθλόρ: ἐζηίλ 

μιζαλλοδοξία: ζπλαιιάγκαζη 

δέορ: δεηλνῖο 

ζηπεβλόρ:ἀλαζηξέθεζζαη,  

Αδίδακηο Κείμενο 

Γ1
3
.     Μνπ θαίλεζαη, είπα εγψ, φηη αλαθέξεηο ηθαλνπνηεηηθή

4
 απφδεημε πσο 

δελ είλαη απηή ε ηέρλε ησλ ινγνγξάθσλ ηελ νπνία αλ απνθηνχζε θάπνηνο ζα 

                                                           
1
 Η πρόταςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί διευκρινιςτικά από τουσ μακθτζσ χωρίσ όμωσ να κεωρείται 

ςφάλμα θ παράλειψι τθσ. 
2
 Οι λζξεισ είναι ενδεικτικζσ. ωςτόσ κεωρείται οποιοςδιποτε τφποσ τουσ υπάρχει μζςα ςτο κείμενο. 

3
 Η μετάφραςθ αποδόκθκε όπωσ κα μποροφςε να αποδοκεί από ζναν μακθτι και όχι από ζναν 

φιλόλογο. Για αυτό το λόγο δίδονται με υποςθμειϊςεισ και εναλλακτικζσ αποδόςεισ λζξεων και 
φράςεων.  
4
 ι αρκετι 
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ήηαλ
5
επηπρηζκέλνο. Καη, φκσο, εγψ λφκηδα φηη θάπνπ εδψ ζα παξνπζηαζηεί ε 

επηζηήκε
6
 ηελ νπνία απφ παιηά δεηνχκε

7
. Γηαηί, πξάγκαηη, θαη νη ίδηνη νη 

άλδξεο νη ινγνγξάθνη, φηαλ ηνπο ζπλαλαζηξέθνκαη, Κιεηλία, κνπ δίλνπλ ηελ 

εληχπσζε
8
 φηη είλαη πάξα πνιχ ζνθνί θαη φηη ε ίδηα ε ηέρλε απηψλ είλαη ζετθή

9
 

θαη πςειή. Καη φκσο, δελ είλαη θαζφινπ παξάδνμν
10

. Γηαηί είλαη κηθξφ κέξνο 

ηεο ηέρλεο ησλ κάγσλ, ιίγν θαηψηεξε απφ εθείλε. Γηαηί αθελφο, ε κηα (ηέρλε) 

ησλ κάγσλ ζαγελεχεη ηα θίδηα θαη ηηο αξάρλεο θαη ηνπο ζθνξπηνχο θαη ηα άιια 

αγξίκηα
11

 θαη ηηο αζζέλεηεο, αθεηέξνπ ε άιιε (ηέρλε) ηπραίλεη λα γνεηεχεη
12

θαη 

λα ζπκβνπιεχεη
13

 ηνπο δηθαζηέο θαη ηα κέιε ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ θαη ηα 

άιια πιήζε. 

Γ2. θάηε
14

, ἐκηῶ
15

, ηινῶν
16

, (ὦ) εὔδαιμον
17

, ᾠήθη
18

, πεθάνθω
19

, 

παλαίηεπον
20

, (ὦ) κήληζι
21

, ηύχοιεν
22

, ἐζομέναιρ
23

 

Γ3. α. μοι
24

: δνηηθή πξνζσπηθή ηνπ θξίλνληνο πξνζψπνπ ζην ξήκα δνθεῖο 

εὐδαίμων
25

: θαηεγνξνχκελν ζην ππνθείκελν ηνπ ζπλδεηηθνχ ξήκαηνο ἄλ εἴε, 

ηηο 

ἥν
26

: αληηθείκελν ζην ξήκα δεηνῦκελ 

                                                           
5
 ι κα μποροφςε να είναι 

6
 ι γνϊςθ 

7
 ι αναηθτοφμε 

8
 ι μου φαίνονται 

9
 ι εξαιρετικι 

10
 ι παράξενο 

11
 ι ηϊα 

12
 ι να ςαγθνεφει 

13
 ι ενκαρρφνει 

14
 Μ. Χ. Οικονόμου, Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςελ. 235 

15
 Μ. Χ. Οικονόμου, Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςελ. 201 

16
 Μ. Χ. Οικονόμου, Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςελ. 142 

17
 Μ. Χ. Οικονόμου, Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςελ. 107 

18
 Μ. Χ. Οικονόμου, Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςελ. 172, 305 

19
 Μ. Χ. Οικονόμου, Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςελ. 192, 312 

20
 Μ. Χ. Οικονόμου, Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςελ. 128 

21
 Μ. Χ. Οικονόμου, Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςελ. 161 

22
 Μ. Χ. Οικονόμου, Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςελ. 194, 312 

23
 Μ. Χ. Οικονόμου, Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςελ. 163, 114 

24
 Π. Μπίλλα, υντακτικό Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ςελ. 63 

25
 Π. Μπίλλα, υντακτικό Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ςελ. 21 
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ἐκείνηρ
27

: γεληθή σο εηεξφπησηνο πξνζδηνξηζκφο, γεληθή ζπγθξηηηθή (β’ φξνο 

ζχγθξηζεο) ζην ζπγθξηηηθφ βαζκφ ὑπνδεεζηέξα 

οὖζα
28

: θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ηνπ 

ξήκαηνο ηπγράλεη ἡ δὲ, ζε ζέζε θαηεγνξεκαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζε απηφ  

Γ3. β. κηηζάμενορ
29

: επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην 

ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ἄλ εἴε, ηηο
30

 (ζε ζέζε επηξξεκαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο πξνυπφζεζεο ζην ἄλ εἴε
31

). Πξφθεηηαη γηα ιαλζάλνληα ππνζεηηθφ ιφγν. 

Δεπηεξεχνπζα ππνζεηηθή πξφηαζε: εἰ κηήζαιηο 

Η κεηνρή αλαιχεηαη ζε δεπηεξεχνπζα πξφηαζε κε εἰ + επθηηθή ανξίζηνπ γηα 

ηνπο εμήο ιφγνπο:  

α. πξφθεηηαη γηα ππνζεηηθφ ιφγν ηεο απιήο ζθέςεο ηνπ ιέγνληνο, δηφηη ε 

κεηνρή εμαξηάηαη απφ δπλεηηθή επθηηθή (ἄλ εἴε), ε νπνία απνηειεί θαη ηελ 

απφδνζε ηνπ ππνζεηηθνχ ιφγνπ, 

β. ρξεζηκνπνηείηαη επθηηθή ανξίζηνπ, γηαηί ε κεηνρή βξίζθεηαη ζε αφξηζην, ζην 

γ’ εληθφ πξφζσπν, γηαηί ην ππνθείκελφ ηεο είλαη ην ηηο. 

 

 

                                                                                                                                                                      
26

 Π. Μπίλλα, υντακτικό Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ςελ. 57, Α. Γεωργοπαπαδάκοσ, Λεξικό 
Ανωμάλων Ρθμάτων, ςελ. 88  
27

 Π. Μπίλλα, υντακτικό Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ςελ. 32 
28

 Π. Μπίλλα, υντακτικό Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ςελ. 91-92 
29

 Π. Μπίλλα, υντακτικό Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ςελ. 94-95, 98 
30

 Επειδι θ μετοχι βρίςκεται ςε αόριςτο, κα μποροφςε να οδθγιςει τουσ μακθτζσ ςτο ςυμπζραςμα 
ότι είναι χρονικοχποκετικι. Ωςτόςο, απουςιάηει κάποιοσ χρονικόσ προςδιοριςμόσ, ο οποίοσ κα 
τεκμθρίωνε τθν άποψθ με αςφάλεια, ενϊ θ δυνθτικι ευκτικι του ριματοσ εξάρτθςθσ τθσ μετοχισ 
οδθγεί ςτο αςφαλζςτερο ςυμπζραςμα ότι θ μετοχι είναι υποκετικι. Όςον αφορά ςτο είδοσ του 
υποκετικοφ λόγου, επιλζγεται θ αςφαλζςτερθ εκδοχι τθσ απλήσ ςκζψησ του λζγοντοσ από εκείνθ 
του προςδοκώμενου, ςτο οποίο θ δυνθτικι ευκτικι αποδίδεται ωσ ςπανιότερθ εκφορά.  
31

 Π. Μπίλλα, υντακτικό Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ςελ. 157 


