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∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Θ 2, 1-4 

Ὅτι µὲν οὖν νοµοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν. 

τίς δ’ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ µὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ 

ἀµφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες ὑπολαµβάνουσι δεῖν µανθάνειν 

τοὺς νέους οὔτε πρὸς ἀρετὴν οὔτε πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν πότερον 

πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει µᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος. ἔκ τε τῆς ἐµποδὼν παι-

δείας ταραχώδης ἡ σκέψις καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιµα πρὸς τὸν 

βίον ἢ τὰ περιττά (πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα κριτάς τινας). περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν 

οὐθέν ἐστιν ὁµολογούµενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιµῶσιν, 

ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς). Ὅτι µὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ 

διδάσκεσθαι τῶν χρησίµων, οὐκ ἄδηλον. ὅτι δὲ οὐ πάντα, διῃρηµένων τῶν τε 

ἐλευθερίων ἔργων καὶ τῶν ἀνελευθερίων φανερόν, καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ µετέχειν 

ὅσα τῶν χρησίµων ποιήσει τὸν µετέχοντα µὴ βάναυσον. Βάναυσον δ’ ἔργον εἶναι δεῖ 

τοῦτο νοµίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ µάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις 

τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶµα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν διάνοιαν. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Α1. Από το παραπάνω κείµενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση του 
αποσπάσµατος: «Νῦν γὰρ ... τὴν ἄσκησιν αὐτῆς».  

Μονάδες 10 
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Β1. «νοµοθετητέον», «κοινήν ποιητέον», «βάναυσον ἔργον»: Να προσδιορίσετε 

το περιεχόµενο των παραπάνω λέξεων και φράσεων του κειµένου. 

Μονάδες 15 

Β2. Ποιες ήταν οι διαφορετικές απόψεις που διατυπώνονταν για την παιδεία στην 
εποχή του Αριστοτέλη και πού οφείλονταν αυτές; Ποια ήταν η θέση του Αρι-
στοτέλη απέναντι σε αυτές τις απόψεις; 

Μονάδες 15 

Β3. Ποια σχέση διαµορφώθηκε ανάµεσα στον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα µετά 
την επιστροφή του τελευταίου στην Αθήνα;  

Μονάδες 10 

Β4. Να βρείτε στο διδαγµένο κείµενο µία ετυµολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύν-
θετη, για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: παρουσία, α-
λήθεια, διάβηµα, πρόσληψη, διατάραξη, ανασκόπηση, έκταση, διένεξη, 
υπεξαίρεση, σχετικός.  

Μονάδες 10 

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

∆ηµοσθένους, Πρός Φορµίωνα, περί δανείου 461 

 Τοῦ µὲν οὖν δανεῖσαι ἡµᾶς τὰ χρήµατα αἵ τε συνθῆκαι καὶ αὐτὸς οὗτός ἐστι 

µάρτυς· τοῦ δ’ ἀποδεδωκέναι οὐδείς ἐστι µάρτυς ἔξω τοῦ Λάµπιδος τοῦ 

συναδικοῦντος. καὶ οὗτος µὲν εἰς ἐκεῖνον µόνον ἀναφέρει τὴν ἀπόδοσιν, ἐγὼ δ’ εἴς τε 

τὸν Λάµπιν αὐτὸν καὶ τοὺς ἀκούσαντας αὐτοῦ ὅτε οὐκ ἔφη ἀπειληφέναι τὸ χρυσίον. 

τούτῳ µὲν οὖν τοὺς ἐµοὺς µάρτυρας ἔξεστι κρίνειν, εἰ µή φησι τἀληθῆ µαρτυρεῖν 

αὐτούς· ἐγὼ δ’ οὐκ ἔχω τί χρήσωµαι τοῖς τούτου µάρτυσιν, οἵ φασιν εἰδέναι τὸν 

Λάµπιν µαρτυροῦντα ἀπειληφέναι τὸ χρυσίον. εἰ µὲν γὰρ ἡ µαρτυρία ἡ τοῦ Λάµπιδος 

κατεβάλλετο ἐνταῦθα, ἴσως ἂν ἔφασαν οὗτοι δίκαιον εἶναι ἐπισκήπτεσθαί µ’ ἐκείνῳ· 

νῦν δ’ οὔτε τὴν µαρτυρίαν ταύτην ἔχω, οὑτοσί τε οἴεται δεῖν ἀθῷος εἶναι οὐδὲν 

βέβαιον ἐνέχυρον καταλιπὼν ὧν πείθει ὑµᾶς ψηφίζεσθαι.  

ἐπισκήπτοµαι= καταγγέλλω 

                                                 

1
 Το κείµενο αντλήθηκε από το TLG 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α∆Ι∆ΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση του παραπάνω κειµένου. 

Μονάδες 20 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεµιά από τις παρα-
κάτω λέξεις του κειµένου:  

τὰ χρήµατα: τη δοτική πληθυντικού αριθµού 
τὴν ἀπόδοσιν: τη γενική ενικού αριθµού 
ἐµοὺς: την αιτιατική ενικού αριθµού στο θηλυκό γένος, στο γ’ 

πρόσωπο  
τἀληθῆ: την ίδια πτώση, γένος και αριθµό στον υπερθετικό βαθµό 
ἀθῷος: την αιτιατική πληθυντικού αριθµού στο θηλυκό γένος 
ἀποδεδωκέναι: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’ 

στη µέση φωνή 
ἀναφέρει: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του µέλλοντα 

στην ίδια φωνή 
ἔφη: το α’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα 
οἴεται: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού 
ψηφίζεσθαι: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

Μονάδες 10 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: ἡµᾶς, τοῦ 
ἀποδεδωκέναι, τούτῳ, εἰδέναι, ἀθῷος. (µονάδες 5) 

Γ3β. τοῦ δ’ ἀποδεδωκέναι οὐδείς ἐστι µάρτυς ἔξω τοῦ Λάµπιδος τοῦ 
συναδικοῦντος.: Να µεταφέρετε την παραπάνω πρόταση στον πλάγιο λόγο 
(και µε τους δύο τρόπους) µε εξάρτηση από τη φράση «Οὗτος εἶπεν». (µονά-
δες 5) 

Μονάδες 10 

 
 
 
 
 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Α1.  Γιατί σήµερα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα. Πράγµατι, δεν έχουν όλοι τη γνώµη ότι πρέπει να µαθαίνουν οι 
νέοι τα ίδια, ούτε µε στόχο την αρετή ούτε µε στόχο την άριστη ζωή ούτε είναι 
φανερό αν (η παιδεία) πρέπει να έχει στόχο της περισσότερο την άσκηση και 
την καλλιέργεια του νου ή τη διαµόρφωση ηθικού χαρακτήρα· αν ξεκινήσουµε 
από την εκπαίδευση που παρέχεται σήµερα, η έρευνά µας θα βρεθεί 
αντιµέτωπη µε µεγάλη σύγχυση και δεν είναι καθόλου φανερό αν (η παιδεία) 
οφείλει να επιδιώκει αυτά που είναι χρήσιµα για τη ζωή ή αυτά που οδηγούν 
στην αρετή ή αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση (γιατί όλες αυτές οι απόψεις 
έχουν βρει υποστηρικτές)· και σχετικά µε αυτά που οδηγούν στην αρετή δεν 
υπάρχει καµιά απολύτως συµφωνία (εξάλλου καταρχήν δεν έχουν όλοι την ίδια 
ιδέα για την αρετή που τιµούν· εποµένως, είναι φυσικό να υποστηρίζουν 
διαφορετικές γνώµες και ως προς την άσκησή της). 

 
Β12.  «νοµοθετητέον»: Ο Αριστοτέλης εκφράζει την ανάγκη θέσπισης 

ειδικής νοµοθεσίας για την εκπαίδευση. Η παιδεία των πολιτών καθορίζει την 
ευδαιµονία και την ενότητα της πόλης, δηλαδή του συνόλου. Εφόσον οι 
πολίτες ανήκουν στο κράτος, η παιδεία πρέπει να γίνει υπόθεση του κράτους 
και να οργανωθεί µε νόµο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην εποχή του 
Αριστοτέλη σε καµία πόλη, εκτός από τη Σπάρτη, δεν υπήρχε νοµοθεσία για 
την εκπαίδευση των νέων, κάτι που αποδοκιµάζει και στα Ἠθικά Νικοµάχεια. 
Επικρίνει, εποµένως, την απουσία νοµοθετικής εκπαιδευτικής µέριµνας και τη 
δυνατότητα των γονέων να προσφέρουν, ανάλογα µε την οικονοµική τους 
κατάσταση και τις αντιλήψεις τους, την παιδεία που ήθελαν για τα παιδιά τους. 

                                                 
1
 Η µετάφραση αντλήθηκε από το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθηµα (Study4Exams). 

2
 Οι απαντήσεις στηρίζονται στο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθηµα (Study4Exams) και στα σχόλια του σχολικού 

βιβλίου «Φιλοσοφικός Λόγος» σελ. 194-195. 
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«κοινήν ποιητέον»: Η παιδεία, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, οφείλει να 

«βάναυσον ἔργον»: Η φράση αναφέρεται στα έργα, στις ασχολίες 
δηλαδή, που καθιστούν τον πολίτη ανίκανο να κατακτήσει την αρετή και να 
πράξει σύµφωνα µε αυτή. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι οι άνθρωποι που 
προσφέρουν τη γνώση και την κατασκευαστική τους ικανότητα στη διάθεση 
άλλων µε αµοιβή, ουσιαστικά υποτάσσονται στη βούληση των άλλων· 

θεωρούσε δηλαδή την εµπορευµατοποίηση της γνώσης ως στοιχείο 
δουλικότητας. Σύµφωνα µε το φιλόσοφο, ο ελεύθερος και αγαθός πολίτης 
έπρεπε να προσφέρει συνειδητά και δίχως ανταπόδοση τα έργα του στην πόλη. 
Εποµένως, η κοινή παιδεία των ελεύθερων πολιτών δεν µπορεί να οδηγεί σε 
γνώσεις που υποτάσσονται στη βούληση άλλων και δεν υπηρετούν τον κοινό 
σκοπό. 

 
Β2.3

τύποι παιδείας. Ο πρώτος τύπος παιδείας ήταν η ωφελιµιστική παιδεία (τὰ 
χρήσιµα πρὸς τὸν βίον), η οποία στόχευε στην απόκτηση των χρήσιµων για τη 
ζωή, στα πρακτικά και ωφέλιµα δηλαδή στοιχεία για το βίο των ανθρώπων. Ο 
δεύτερος τύπος παιδείας (τὰ περιττά) ήταν η γνωσιοκεντρική / νοησιαρχική 
παιδεία, η οποία επεδίωκε την καλλιέργεια του νου και στόχευε σε αυτά που 
απλώς προάγουν τη γνώση. Ο τρίτος τύπος παιδείας (τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν) 
ήταν ο ηθοπλαστικός, που προέτασσε την ηθική διάπλαση των παιδιών µε όσα 
πράγµατα οδηγούν στην αρετή. 

                                                 
3
 Η απάντηση στηρίχθηκε στα σχόλια του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Βοηθήµατος (Study4Exams) και στο 

17
ο
κείµενο (Α. Μπαγιόνας, 1980) από τη βιβλιογραφία του ΚΕΕ (σελ. 157). 

είναι κοινή για όλους τους πολίτες για λ

µε

όγους κοινωνικής και πολιτικής 
ισότητας. Ο στόχος της πόλης (δηλαδή του «όλου») είναι η ευδαιµονία και 
αυτή µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν όλοι οι πολίτες έχουν κοινό «τρόπο», 
δηλαδή µόνο αν υπάρχει κοινή παιδεία για όλους στη νεανική τους ηλικία. ∆εν 
είναι δυνατόν κάθε πολίτης ξεχωριστά να αποφασίζει για το σύνολο, χωρίς, 
βέβαια, αυτό να σηµαίνει ότι ο Αριστοτέλης προτείνει την ισοπεδωτική 
οµοιοµορφία των πολιτών. Η οργάνωση µιας κοινής παιδείας θα εξυπηρετεί το 
σύνολο της πόλης και θα είναι ταιριαστή  το πολίτευµά της, ώστε να 
επιτευχθεί από κοινού ο επιδιωκόµενος σκοπός, δηλαδή η ευδαιµονία. 

  Στην εποχή του Αριστοτέλη υπήρχε διαφωνία τόσο για το σκοπό όσο 
και για το περιεχόµενο της προσφερόµενης εκπαίδευσης, και γι’ αυτόν τον 
λόγο διάφοροι δάσκαλοι δίδασκαν διαφορετικά αντικείµενα στους νεαρούς 
µαθητές. Ως προς το σκοπό, οι άνθρωποι διαφωνούσαν για το αν η εκπαίδευση 
των νέων έπρεπε να στοχεύει στην κατάκτηση της αρετής (πρὸς ἀρετήν) και 
του άριστου βίου (πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον), στην πνευµατική καλλιέργεια 
(πρὸς τὴν διάνοιαν) ή στη διάπλαση του ήθους (πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος). 
Έτσι, εφόσον δεν υπήρχε ένα ακριβές νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο να 
προσδιορίζει το σκοπό της εκπαίδευσης, επικρατούσαν τρεις διαφορετικοί 



ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 
Β΄ ΦΑΣΗ 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕΛΙΔΑ: 3 ΑΠΟ 5 

 

 
Ο Αριστοτέλης θεωρούσε το εκπαιδευτικό σύστηµα της εποχής του 

ανεπαρκές. Οι παραπάνω τύποι παιδείας δε διέθεταν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα που απαιτούνταν για τη διάπλαση ενός σπουδαίου πολίτη και 
πολιτικού, δηλαδή: α) τη µεσότητα, β) το δυνατό που αφορά το ανθρωπίνως 
εφικτό και γ) το πρέπον. Ακολουθώντας αυτήν την τριπλή βάση παιδείας θα 
υπήρχε συµφωνία ανάµεσα στους τρόπους ζωής κάθε πολιτεύµατος και στην 
εκπαίδευση των νέων και θα εξυπηρετούνταν οι σκοποί κάθε πολιτείας, ώστε 
να οδηγηθεί στην αυτάρκεια και την ευδαιµονία. Άλλωστε, η παιδεία των 
πολιτών είναι η βασικότερη προϋπόθεση για τη διατήρηση του κάθε 
πολιτεύµατος. 
 

Β3.  Φιλοσοφικός λόγος σελ. 127-1284: ∆εκαεφτά χρονών ήταν ο γιος του 
Ασκληπιάδη Νικόµαχου -ορφανός από χρόνια από πατέρα- όταν έφτασε στην 
Αθήνα στα 367 π.Χ. να σπουδάσει στην Ακαδηµία, τη σχολή του Πλάτωνα. 
Τον Πλάτωνα πάντως ο Αριστοτέλης δεν τον βρήκε τότε στην Αθήνα. Ο 
µεγάλος δάσκαλος είχε πριν από λίγο αναχωρήσει για τη Σικελία. Η επιστροφή 
του Πλάτωνα στην Αθήνα έγινε µόλις δυο χρόνια αργότερα· ο Πλάτωνας είχε 
πια τότε περάσει τα εξήντα, ενώ ο Αριστοτέλης µόλις πλησίαζε τα είκοσι. Ο 
έµπειρος δάσκαλος δεν χρειάστηκε πολύ για να διακρίνει µε τι αρετές ήταν 
προικισµένος ο νεαρός µαθητής του. Ό, τι βέβαια θα θαύµασε πιο πολύ σ’ 
αυτόν θα ήταν η οξύνοιά του. Στην αρχαιότητα υπήρχε το ανέκδοτο ότι ο 
Πλάτωνας έδωσε στον Αριστοτέλη το παρανόµι «ο Νους», ο Νους της σχολής. 
(Μια αρχαία πηγή µας διηγείται πως «Όταν έλειπε από το µάθηµα ο 
Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας έλεγε πικραµένος: “Λείπει ο Νους, άρα σήµερα το 
ακροατήριό µου είναι κουφό”»). Ο Πλάτωνας όµως έδωσε κι ένα δεύτερο 
παρατσούκλι στον Αριστοτέλη· τον είπε «αναγνώστη», γιατί ο Αριστοτέλης 
έµενε µερικές φορές και διάβαζε στο σπίτι του αντί να πηγαίνει στο µάθηµα. 

 
Β4. παρουσία: ἔσται 

αλήθεια: λανθάνειν 
διάβηµα: ἀµφισβητεῖται 
πρόσληψη: ὑπολαµβάνουσι, εἴληφε 
διατάραξη: ταραχώδης 
ανασκόπηση: σκέψις 
έκταση: τείνοντα 
διένεξη: διαφέρονται 
υπεξαίρεση: διῃρηµένων 
σχετικός: µετέχειν, µετέχοντα 

                                                 
4
 Η απάντηση θα µπορούσε να ξεκινήσει από: «Η επιστροφή του Πλάτωνα …». Η αναφορά των παραπάνω 

στοιχείων γίνεται για καλύτερη νοηµατική απόδοσή της και συνιστάται να µη βαθµολογηθεί αρνητικά το 

γραπτό, το οποίο δεν τα εµπεριέχει. 



ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 
Β΄ ΦΑΣΗ 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕΛΙΔΑ: 4 ΑΠΟ 5 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α∆Ι∆ΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γ15.  Αφενός, ότι εµείς, λοιπόν, δανείσαµε τα χρήµατα µάρτυρες είναι και οι 
συµφωνίες και αυτός ο ίδιος. Αφετέρου, ότι τα έχει επιστρέψει κανείς 
µάρτυρας δεν υπάρχει εκτός από τον Λάµπη, το συνένοχό του. Και αυτός από 
τη µια επικαλείται εκείνον ως µάρτυρα για την εκπλήρωση του χρέους, εγώ 
από την άλλη (επικαλούµαι) τον ίδιο τον Λάµπη και όσους άκουσαν αυτόν, 
όταν ισχυριζόταν ότι δεν είχε πάρει τα χρήµατα. Σε αυτόν, λοιπόν, είναι 
δυνατόν να κρίνει τους δικούς µου µάρτυρες, αν ισχυρίζεται ότι αυτοί δεν 
λένε6 την αλήθεια. Εγώ, όµως, δεν ξέρω τι να κάνω7 µε τους µάρτυρες αυτού, 
οι οποίοι ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν πως ο Λάµπης κατέθεσε ότι έχει πάρει τα 
χρήµατα. Γιατί, αν η µαρτυρία του Λάµπη κατατίθετο εδώ, αυτοί θα 
ισχυρίζονταν ότι ίσως δικαιούµαι να καταγγείλω εκείνον. Τώρα, όµως, ούτε 
αυτή τη µαρτυρία έχω και αυτός εδώ νοµίζει ότι πρέπει να αθωωθεί, αν και δεν 
άφησε καµία ασφαλή εγγύηση για όσα προσπαθεί να σας πείσει να 
αποφασίσετε µε την ψήφο σας. 

 
Γ2. τοῖς χρήµασι8, τῆς ἀποδόσεως9, ἑήν10, τά ἀληθέστατα11 (µε κράση: 

τἀληθέστατα), τάς ἀθῴους12, ἀπόδου13, ἀνοίσοιεν14, φῶµεν15, ᾢου16, 
ἐψηφισµένοι ἦσαν17. 

                                                 
5
 H λεξιλογική επεξεργασία του κειµένου στηρίχθηκε στο Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, H. G. Liddell-

R. Scott, Εκδ. Ι. Σιδέρης  
6
 ή δεν µαρτυρούν 

7
 ή πώς να διαχειριστώ τους µάρτυρες αυτού 

8
 Μιχ. Χ. Οικονόµου, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 69-70 

9
 Μιχ. Χ. Οικονόµου, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 61-62 

10
 Μιχ. Χ. Οικονόµου, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 139 

11
 Μιχ. Χ. Οικονόµου, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 120-121 

12
 Μιχ. Χ. Οικονόµου, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 97, G. Liddell-R. Scott, Μέγα Λεξικόν 

της Ελληνικής Γλώσσης, Εκδ. Ι. Σιδέρης, σελ. 61 
13

 Μιχ. Χ. Οικονόµου, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 195, 225, Α. Γεωργοπαπαδάκου, 

Λεξικόν Ανωµάλων Ρηµάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Εκδ. Μόλχο, σελ. 58  
14

 Μιχ. Χ. Οικονόµου, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 165, 312, Α. Γεωργοπαπαδάκου, 

Λεξικόν Ανωµάλων Ρηµάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Εκδ. Μόλχο, σελ. 243 
15

 Μιχ. Χ. Οικονόµου, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 234, Α. Γεωργοπαπαδάκου, Λεξικόν 

Ανωµάλων Ρηµάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Εκδ. Μόλχο, σελ. 244 
16

 Μιχ. Χ. Οικονόµου, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 168, 305, Α. Γεωργοπαπαδάκου, 

Λεξικόν Ανωµάλων Ρηµάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Εκδ. Μόλχο, σελ. 147 
17

 Μιχ. Χ. Οικονόµου, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 187, Α. Γεωργοπαπαδάκου, Λεξικόν 

Ανωµάλων Ρηµάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Εκδ. Μόλχο, σελ. 265 
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Γ3α. ἡµᾶς18: υποκείµενο στο έναρθρο απαρέµφατο τοῦ δανεῖσαι· το έναρθρο 

απαρέµφατο τοῦ δανεῖσαι, παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιείται ως 
ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, διατηρεί τη ρηµατική του φύση και 
έχει διαφορετικό υποκείµενο από το ρήµα ἐστί της πρότασης στην οποία 
βρίσκεται (ετεροπροσωπία), τοῦ ἀποδεδωκέναι19: έναρθρο απαρέµφατο ως 
ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, γενική αντικειµενική στο µάρτυς, 
τούτῳ20: δοτική προσωπική στο απρόσωπο ρήµα ἔξεστι από την οποία 
προκύπτει σε αιτιατική (τοῦτον) το υποκείµενο του απαρεµφάτου κρίνειν, 
εἰδέναι21: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα φασίν, ταυτοπροσωπία, 
ἀθῷος22: κατηγορούµενο στο υποκείµενο οὑτοσί του απαρεµφάτου εἶναι 
(απαρέµφατο του συνδετικού ρήµατος εἰµί). Το κατηγορούµενο τέθηκε σε 
ονοµαστική σε συµφωνία µε το υποκείµενο οὑτοσί, παρά το γεγονός ότι 
φαινοµενικά έχει σπάσει η αλυσίδα της ταυτοπροσωπίας σε σχέση µε το ρήµα 
εξάρτησης (οἴεται) λόγω της µεσολάβησης του απαρεµφάτου δεῖν, το οποίο 
είναι απρόσωπο. Ωστόσο, το υποκείµενο του απαρεµφάτου εἶναι εννοείται σε 
ονοµαστική, διότι το δεῖν εξαρτάται από το οἴεται. Αυτό συµβαίνει, διότι οι 
φράσεις οἴοµαι δεῖν, ἡγοῦµαι δεῖν κ.λ.π. αποτελούν µία ρηµατική έννοια, ένα 
ρήµα, εποµένως το υποκείµενο του απαρεµφάτου που εξαρτάται από το δεῖν, 
όταν είναι ίδιο µε το υποκείµενο του ρήµατος εξάρτησης, εννοείται σε 
ονοµαστική, όπως ακριβώς στην ταυτοπροσωπία. Αντιστοίχως, τίθεται σε 
ονοµαστική και το κατηγορούµενο του υποκειµένου του απαρεµφάτου.23 

 
Γ3β. Οὗτος εἶπεν ὅτι τοῦ δ’ ἀποδεδωκέναι οὐδείς εἴη µάρτυς ἔξω τοῦ Λάµπιδος τοῦ 

συναδικοῦντος. 
Οὗτος εἶπεν τοῦ δ’ ἀποδεδωκέναι οὐδένα εἶναι µάρτυρα ἔξω τοῦ Λάµπιδος 
τοῦ συναδικοῦντος.24 

                                                 
18

 Α. Β. Μουµτζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 86, Π. Μπίλλα, Συντακτικό της Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας, ΟΕ∆Β, σελ. 83 
19

 Α. Β. Μουµτζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 30, 85, Π. Μπίλλα, Συντακτικό της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, ΟΕ∆Β, σελ. 31, 84 
20

 Α. Β. Μουµτζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 50-51, 69, Π. Μπίλλα, Συντακτικό της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, ΟΕ∆Β, σελ. 62-63, 68 
21

 Α. Β. Μουµτζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 85, 87, Π. Μπίλλα, Συντακτικό της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, ΟΕ∆Β, σελ. 86 
22

 Α. Β. Μουµτζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 14, Π. Μπίλλα, Συντακτικό της Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας, ΟΕ∆Β, σελ. 21, Μ. Ι. Μπαχαράκης, Συνειρµικό και Λειτουργικό Συντακτικό της Αρχαίας 

Ελληνικής, τόµ. 1ος, σελ. 149, Κ. Σ. Κατεβαίνη, Συντακτικό της Ελληνικής Γλώσσας, Εκδ. ∆. Ν. Παπαδήµα  
23

 Οι περαιτέρω επεξηγήσεις στις απαντήσεις των συντακτικών ασκήσεων δίδονται για να χρησιµοποιηθούν 

από τους διδάσκοντες σε περίπτωση διατύπωσης αποριών από τους µαθητές και συνιστάται να µη 

βαθµολογηθεί αρνητικά γραπτό, το οποίο δεν τις εµπεριέχει. 
24

 Α. Β. Μουµτζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β, σελ. 164-165, Π. Μπίλλα, Συντακτικό της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, ΟΕ∆Β, σελ. 172-175, Α. Γεωργοπαπαδάκου, Λεξικόν Ανωµάλων Ρηµάτων της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Εκδ. Μόλχο, σελ. 122 


