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(Ενδεικηικές Απανηήζεις)
Α.1. Σηηο άιιεο, δειαδή, ηθαλόηεηεο, όπσο αθξηβώο εζύ ιεο, αλ θάπνηνο
ηζρπξίδεηαη όηη είλαη ηθαλόο απιεηήο ή (ηθαλόο) ζε άιιε νπνηαδήπνηε ηέρλε,
ζηελ νπνία δελ είλαη, γεινύλ ζε βάξνο ηνπ ή αγαλαθηνύλ, θαη νη δηθνί ηνπ ( νη
ζπγγελείο ηνπ) πιεζηάδνληάο ηνλ, ηνλ ζπκβνπιεύνπλ κε ηελ ηδέα όηη έρεη
ηξειαζεί ζηε δηθαηνζύλε, όκσο, θαη ζηελ άιιε πνιηηηθή αξεηή, αλ θαη
γλσξίδνπλ γηα θάπνηνλ όηη είλαη άδηθνο, αλ θαη απηόο ν ίδηνο ιέεη ηελ αιήζεηα
ζε βάξνο ηνπ κπξνζηά ζε πνιινύο, πξάγκα ην νπνίν ζεσξνύζαλ ζε εθείλε ηε
πεξίπησζε όηη είλαη ζσθξνζύλε, δειαδή ην λα ιέεη ηελ αιήζεηα, ζε απηή ηελ
πεξίπησζε (ην ζεσξνύλ) ηξέια θαη ηζρπξίδνληαη όηη πξέπεη όινη λα ιέλε όηη
είλαη δίθαηνη, είηε είλαη (δίθαηνη) είηε όρη, ή όηη είλαη ηξειόο απηόο πνπ δελ
ππνθξίλεηαη όηη έρεη κεξίδην ζε απηήλ (ηε δηθαηνζύλε) ˙ δηόηη είλαη αλάγθε ν
θαζέλαο έηζη (θαηά ηνύηνλ ηνλ ηξόπν) λα έρεη κεξίδην ζε απηή, αιιηώο λα κελ
ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο.

Β.1. Ο Πξσηαγόξαο δηαηππώλεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ηελ θαζνιηθόηεηα ηεο
πνιηηηθήο αξεηήο ηζρπξηδόκελνο όηη «ἡγοῦνηαι πάνηες ἄνθρωποι πάνηα ἄνδρα
μεηέτειν δικαιοζύνης ηε καὶ ηῆς ἄλλης πολιηικῆς ἀρεηῆς». Καηαξράο ν ζνθηζηήο
αλαπηύζζεη ην επηρείξεκά ηνπ κε ηε κέζνδν ηεο ζύγθξηζεο - αληίζεζεο.
Παξαβάιιεη δειαδή ηηο ηέρλεο κε ηελ πνιηηηθή αξεηή, κε θξηηήξην ηε
ζπκκεηνρή ησλ αλζξώπσλ αιιά θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ θνηλσληθνύ
πεξηβάιινληνο. Δπηρεηξεί ινηπόλ λα ζεκειηώζεη ηε ζέζε απηή κε ζπγθεθξηκέλα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δηδηθόηεξα ρξεζηκνπνηεί δύν παξαδείγκαηα πνπ
ηεθκεξηώλνπλ ηελ απνδεηθηέα ηνπ ζέζε:
 ππώηο παπάδειγμα: «Ἐν γὰπ ηαῖρ ἄλλαιρ ἀπεηαῖρ, ὥζπεπ ζὺ λέγειρ,
ἐάν ηιρ θῇ ἀγαθὸρ αὐληηὴρ εἶναι, ἢ ἄλλην ἡνηινοῦν ηέσνην ἣν μή
ἐζηιν, ἢ καηαγελῶζιν ἢ σαλεπαίνοςζιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι πποζιόνηερ
νοςθεηοῦζιν ὡρ μαινόμενον»
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Ο Πξσηαγόξαο κε ην παξάδεηγκα ηνπ απιεηή επηζεκαίλεη πσο ζε ό,ηη αθνξά
ζηηο ηέρλεο είλαη απαξαίηεηεο νη ζπκβνπιέο από έλαλ γλώζηε ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Αλ όκσο επηρεηξήζεη θάπνηνο ν νπνίνο δελ είλαη εηδηθόο λα δώζεη
ηε ζπκβνπιή ηνπ θαη γίλεη αληηιεπηόο, ηόηε ζα πξνθαιέζεη ηελ νξγή ηνπ
θνηλσληθνύ πεξίγπξνπ. Γη’ απηό, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ζνθηζηή, είλαη ζπλεηό λα
ιέεη θάπνηνο ηελ αιήζεηα, αθνύ ε ηέρλε απαηηεί δηδαζθαιία.
 δεύηεπο παπάδειγμα: «ἐν δὲ δικαιοζύνῃ καὶ ἐν ηῇ ἄλλῃ πολιηικῇ
ἀπεηῇ, ἐάν ηινα καὶ εἰδῶζιν ὅηι ἄδικόρ ἐζηιν, ἐὰν οὗηορ αὐηὸρ καθ’
αὑηοῦ ηἀληθῆ λέγῃ ἐνανηίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ ζυθποζύνην ἡγοῦνηο
εἶναι, ηἀληθῆ λέγειν, ἐνηαῦθα μανίαν:»
Με ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ν ζνθηζηήο ηνλίδεη όηη αθόκα θαη αλ θάπνηνο
είλαη άδηθνο, δελ ζα πξέπεη λα ην νκνινγεί. Γειαδή, ζα πξέπεη λα ηζρπξίδεηαη
όηη είλαη δίθαηνο, αθόκε θαη αλ δελ είλαη. Τν ζώθξνλ επνκέλσο θαηά ηελ
άπνςε ηνπ Πξσηαγόξα είλαη λα πείζεη θάπνηνο όηη είλαη δίθαηνο, αθόκα θαη αλ
ρξεηάδεηαη λα πξνζπνηείηαη όηη κεηέρεη ζηε δηθαηνζύλε. Σε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο, δειαδή
πξέπεη λα εμνξίδεηαη («ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις»).
Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη, ν Πξσηαγόξαο, εληζρύεη
ηελ άπνςή ηνπ γηα ηελ θαζνιηθόηεηα ηεο πνιηηηθήο αξεηήο, αμηνπνηώληαο
επηπιένλ δύν αηηηνινγήζεηο νη νπνίεο έρνπλ δενληνινγηθό ραξαθηήξα («καί
θαζιν πάνηας δεῖν θάναι εἶναι δικαίοσς», «ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅνηιν' οὐτὶ
ἁμῶς γέ πως μεηέτειν αὐηῆς»). Τνλίδεη δειαδή όηη θάζε άλζξσπνο ππέπει
αθόκε θαη λα ππνθξίλεηαη όηη κεηέρεη ζηε δηθαηνζύλε εηδάιισο πξέπεη λα
απνβάιιεηαη από ηελ θνηλσλία γηαηί κεηνλεθηεί θαη απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ
θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλνρή.
Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηαδεηθλύνπλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ
θαηαβάιιεη ν Πξσηαγόξαο πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ, ηνλ
Σσθξάηε, αλαθνξηθά κε ηελ θαζνιηθόηεηα ηεο πνιηηηθήο αξεηήο. Βιέπνπκε
ινηπόλ όηη ν Πξσηαγόξαο θαίλεηαη λα δέρεηαη πσο ε πνιηηηθή αξεηή, έζησ θαη
σο θαηάθαζε ζηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζύλεο, είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα
λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηνπο θόιπνπο ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο.

Β.2. Σύκθσλα κε όζα ηζρπξίδεηαη ν Πξσηαγόξαο ζην ζπγθεθξηκέλν
απόζπαζκα («ἐν δὲ δικαιοζύνῃ καὶ ἐν ηῇ ἄλλῃ πολιηικῇ ἀρεηῇ, ἐάν ηινα καὶ
εἰδῶζιν ὅηι ἄδικός ἐζηιν, ἐὰν οὗηος αὐηὸς καθ' αὑηοῦ ηἀληθῆ λέγῃ ἐνανηίον
πολλῶν, ὃ ἐκεῖ ζωθροζύνην ἡγοῦνηο εἶναι, ηἀληθῆ λέγειν, ἐνηαῦθα μανίαν»)
όπνηνο δέρεηαη όηη δελ θαηέρεη ηε δηθαηνζύλε θαη ηελ άιιε πνιηηηθή αξεηή
ζεσξείηαη «ηξειόο».
2

Κάζε άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα αλήθεη ζε κία πνιηηηθά νξγαλσκέλε
θνηλσλία πξέπεη λα δηέπεηαη από δηθαηνζύλε θαη πνιηηηθή αξεηή, αθνύ θαηά
ηελ άπνςε ηνπ ζνθηζηή, ακόμα και κάποιορ πος είναι άδικορ μποπεί να
διακπίνει ηη δίκαιη από ηην άδικη ππάξη. Απηό ζεκαίλεη όηη δηαζέηεη
ζηνηρεία δηθαηνζύλεο, ηα νπνία σζηόζν δελ έρεη θαιιηεξγήζεη θαη γη’ απηό
πξνβαίλεη ζε άδηθεο πξάμεηο. Σπλεπώο, δελ ζα πεη αιήζεηα όηη είλαη άδηθνο.
Δπηπιένλ, είναι παπαθποζύνη να παπαδέσεηαι κάποιορ δημόζια όηι είναι
άδικορ γηαηί αθελόο ζα ακαπξώζεη ηε δεκόζηα εηθόλα ηνπ, αθεηέξνπ ζα
ππνζηεί πνηλέο. Δπνκέλσο θαλέλαο ινγηθόο άλζξσπνο δελ ζα επηζπκνύζε λα
ηνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην.
Σε απηό ην ζεκείν είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί όηη, ζύκθσλα κε όζα
παξαζέηεη ν Πξσηαγόξαο, νη άλζξσπνη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην εἶναι αιιά γηα
ην θαίνεζθαι. Γειαδή, δίλνπλ κεγαιύηεξε ζεκαζία ζηα θνηλσληθά πξόηππα
ηεο επνρήο θαη ζην θνηλώο απνδεθηό ζύζηεκα αμηώλ παξά ζηελ πξαγκαηηθή
ηνπο εηθόλα. Η δηθαηνζύλε όκσο πξέπεη λα είλαη ε κόλε επηινγή θαηά ηνλ
ζνθηζηή θαη όινη πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηελ θνηλή αληίιεςε πεξί δηθαίνπ
ώζηε λα δνπλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ ελάξεηνπ πνιίηε.
Σπλεπώο, ε θνηλσληθή εζηθή θαη ην ζπκβαηηθό αίζζεκα δηθαίνπ αθνξά
(θαη πξέπεη λα αθνξά) όινπο ηνπο αλζξώπνπο, δηαθνξεηηθά ζέηνπλ ηνλ εαπηό
ηνπο έμσ από ηελ θνηλσλία θαη πθίζηαληαη ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο.

Β.3. Ο Πξσηαγόξαο ζπζρεηίδεη ηελ πνιηηηθή αξεηή κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ Αζελαίσλ ζηνλ δεκόζην βίν ηνπο σο εμήο: Υπνζηεξίδεη όηη
πνιύ ζσζηά πξάηηνπλ νη Αζελαίνη («εἰκόηως ὡς ἐγώ θημι») όηαλ ζπδεηώληαο
ηερληθά δεηήκαηα («ὅηαν μὲν περὶ ἀρεηῆς ηεκηονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης ηινὸς
δημιοσργικῆς»), επηηξέπνπλ κόλν ζηνπο εηδήκνλεο λα δηαηππώζνπλ δεκόζηα
ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε απηά («ὀλίγοις οἴονηαι μεηεῖναι ζσμβοσλῆς, καὶ ἐάν
ηις ἐκηὸς ὢν ηῶν ὀλίγων ζσμβοσλεύῃ, οὐκ ἀνέτονηαι»). Δπηπξόζζεηα, θαηά ηε
γλώκε ηνπ ζνθηζηή, εύινγα νη Αζελαίνη όηαλ ζπδεηνύλ πνιηηηθά δεηήκαηα
(«ὅηαν δὲ εἰς ζσμβοσλὴν πολιηικῆς ἀρεηῆς ἴωζιν») δέρνληαη ηε γλώκε όισλ
αλεμαηξέησο ησλ πνιηηώλ («εἰκόηως ἅπανηος ἀνδρὸς ἀνέτονηαι»), γηαηί έρνπλ
ηελ πεπνίζεζε όηη όινη νη πνιίηεο πξέπεη λα κεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή αξεηή
(«ὡς πανηὶ προζῆκον ηαύηης γε μεηέτειν ηῆς ἀρεηῆς»). Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη
ν Πξσηαγόξαο απνδέρεηαη ηελ θαζνιηθόηεηα ηεο πνιηηηθήο αξεηήο. Τνλίδεη
βέβαηα όηη απνηειεί ηελ αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπγθξόηεζε πνιηηηθά
νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο («ἢ μὴ εἶναι πόλεις»). Δπηπιένλ, κε βάζε όζα
πξνβάιιεη ν ζνθηζηήο ε αλαγθαηόηεηα θαη ε θαζνιηθόηεηα ηεο πνιηηηθήο
αξεηήο θαηαδεηθλύνπλ όηη είλαη δηδαθηή. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ε δίθε θαη ε
αηδώο –θαη άξα ε πνιηηηθή αξεηή- δελ είλαη έκθπηεο ζηνλ άλζξσπν αιιά ηνπ
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δόζεθαλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην θαη όρη από ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ
σο πξόηππα ζπκπεξηθνξάο. Δπνκέλσο, γηα λα θαηαθηήζεη ν άλζξσπνο ηελ
πνιηηηθή αξεηή πξέπεη λα θαηαβάιεη πξνζσπηθή πξνζπάζεηα θαη επίπνλν
αγώλα.
Δμεηάδνληαο όζα αλαθέξεη ν Σσθξάηεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή αξεηή,
δηαπηζηώλνπκε όηη ν θηιόζνθνο ππνζηεξίδεη πσο ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ,
ζε ό,ηη αθνξά ηα ηερληθά δεηήκαηα, δέρνληαη ηηο απόςεηο κόλν ησλ εηδηθώλ.
Μάιηζηα, αλ θάπνηνο κε εηδηθόο επηρεηξήζεη λα εθθξάζεη ηε γλώκε ηνπ γηα ηα
ζέκαηα απηά, ηνλ απνδνθηκάδνπλ θαη ηνλ δηώρλνπλ. Αληίζεηα, όηαλ γίλεηαη
ιόγνο γηα πνιηηηθό ζέκα, έρνπλ δηθαίσκα λα εθθξάζνπλ δεκόζηα ηε γλώκε
ηνπο όινη νη Αζελαίνη αλεμαξηήησο επαγγέικαηνο, νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ή
θαηαγσγήο. Δπνκέλσο, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, θαηά ηελ άπνςή ηνπ,
απνδεηθλύεηαη όηη όινη δηαζέηνπλ ηελ πνιηηηθή αξεηή, ρσξίο λα ηελ έρνπλ πνηέ
δηδαρζεί από θάπνηνλ.
Ο Σσθξάηεο δειαδή πηζηεύεη όηη ε πνιηηηθή αξεηή δε δηδάζθεηαη,
επεηδή όινη νη Αζελαίνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα θνηλά ηεο πόιεο ηνπο θαη
εθθξάδνπλ ειεύζεξα ηε γλώκε ηνπο γηα ηα δεκόζηα δεηήκαηα («Όηαν όμως
πρέπει …γενιά ζποσδαία»). Ο θηιόζνθνο αλαθέξεηαη ζηα δηθαηώκαηα ηεο
ηζεγνξίαο θαη ηεο παξξεζίαο, ηα νπνία
απνηεινύζαλ ηηο αλαγθαίεο
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο πνπ ίζρπε ηόηε
ζηελ Αζήλα.
Σπλεμεηάδνληαο ινηπόλ ηηο αληηιήςεηο θαη ησλ δύν, είκαζηε ζε ζέζε λα
πνύκε όηη ν Πξσηαγόξαο ζην απόζπαζκα πνπ δίλεηαη («Οὕηω δή, ὦ
Σώκραηες...αἰηία») επαλαιακβάλεη ηηο απόςεηο ηνπ Σσθξάηε θαη ηηο ζεσξεί
νξζέο («εἰκόηως ὡς ἐγώ θημι»… «εἰκόηως ἅπανηος ἀνδρὸς ἀνέτονηαι»).
Ωζηόζν ν ζνθηζηήο ηνύο δίλεη κία δηαθνξεηηθή εξκελεία πξνθεηκέλνπ λα
θαηαιήμεη ζηελ άπνςε όηη ε πνιηηηθή αξεηή είλαη δηδαθηή.

Β.4.

ΔΗΑΓΩΓΖ

α. Σσζηό
β. Λάζνο
γ. Σσζηό
δ. Σσζηό
ε. Λάζνο
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Β.5. α.
ηήλη Α
ἴσζηλ
δεῖ
ἀλέρνληαη
εἰδῶζηλ

ηήλη Β
ειζιηήπιο
ένδεια
έξη
ζςνείδηζη

Β.5. β.
- Η απεηή ηεο παξξεζίαο ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο. [Με ηελ
έλλνηα ηεο αμίαο]
- Ο θύξηνο λόγορ θξίζεο ηεο δεκνθξαηίαο είλαη ε αδηαθνξία ησλ πνιηηώλ. [Με
ηελ έλλνηα ηεο αηηίαο]
- Η ύπαξμε δημιοςπγικήρ δηάζεζεο είλαη πξνϋπόζεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή
επηηπρία ηνπ αλζξώπνπ. [Με ηελ έλλνηα ηεο ηάζεο γηα αλαδήηεζε ηνπ
θαηλνύξγηνπ, ηνπ πξσηόηππνπ]

Γ.1.
Όηαλ, ινηπόλ, ν ξεηνξηθόο ιόγνο ζηεξεζεί θαη ηε γλώκε ηνπ ξήηνξα (:ηελ
πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ηελ αίγιε ηνπ) θαη ηε θσλή (ηνπ) θαη ηηο αιιαγέο πνπ
ζπληεινύληαη ζηνπο ξεηνξηθνύο ιόγνπο, αθόκα θαη ηηο (παξνύζεο) πεξηζηάζεηο
(:ηελ επηθαηξόηεηα) θαη ηε θξνληίδα γηα πξαθηηθή εθαξκνγή θαη (όηαλ) δελ
ππάξρεη ηίπνηε πνπ λα ζπλεπηθνπξεί ή λα ππνζηεξίδεη (ηνλ ιόγν) αιιά (όηαλ)
κέλεη έξεκνο θαη γπκλόο από όια αλεμαηξέησο απηά πνπ έρνπλ εηπσζεί
πξνεγνπκέλσο θαη αθόκε (όηαλ) θάπνηνο δηαβάδεη απηόλ (ηνλ ιόγν) ρσξίο
πεηζηηθόηεηα θαη ρσξίο λα απνδίδεη θαλέλα ήζνο (:ρσξίο λα ηνλ ρξσκαηίδεη),
αιιά ζαλ λα θάλεη απαξίζκεζε (:απιή παξνπζίαζε), δηθαηνινγεκέλα, λνκίδσ,
θαίλεηαη ζ’ απηνύο πνπ ηνλ αθνύλε (:ζηνπο αθξναηέο) όηη είλαη αζήκαληνο.
Απηά, βέβαηα, θαη απηόλ ηνλ ιόγν πνπ ηώξα παξνπζηάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό
ζα κπνξνύζαλ λα ηνλ βιάςνπλ θαη λα ηνλ θάλνπλ (λα ζπληειέζνπλ ώζηε) λα
θαίλεηαη πην αζήκαληνο.
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Γ.2.α.






ἀναγιγνώζκῃ : ἀλάγλσζη
ἀπαπιθμῶν : ἀπαξηζκνῖελ
ηοῖρ ἀκούοςζιν : ἀθνύζεζζαη
μάλιζη’ : κάια
θαίνεζθαι : θαλῆηε

Γ.2.β.
«ηῶν μὲν πποειπημένυν ἁπάνηυν ἔπημορ γένηηαι»: «ηνῦ κὲλ πξνεηξεκέλνπ
ἅπαληνο ἔξεκνη γέλσληαη».

Γ.3.α.
 ηῶν μεηαβολῶν: αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο ἀπνζηεξεζῇ (ηα ξήκαηα πνπ
δειώλνπλ ζηέξεζε ζπληάζζνληαη κε γεληθή)
 ηῶν πποειπημένυν: επηζεηηθή κεηνρή σο νλνκαηηθόο εηεξόπησηνο
πξνζδηνξηζκόο θαη ζπγθεθξηκέλα σο γεληθή αληηθεηκεληθή ζηε ιέμε
«ἔξεκνο» (ηα επίζεηα πνπ δειώλνπλ ζηέξεζε ζπληάζζνληαη κε γεληθή
αληηθεηκεληθή)
 γςμνόρ: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο γέλεηαη ελλ. «ὁ
ιόγνο» ιόγσ ηνπ ζπλδεηηθνύ ξήκαηνο «γέλεηαη»
 εἰκόηυρ: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην ξήκα ηεο
πξόηαζεο «δνθεῖ»
 ηοῖρ ἀκούοςζιν: επηζεηηθή κεηνρή σο δνηηθή πξνζσπηθή ηνπ θξίλνληνο
πξνζώπνπ ιόγσ ηνπ δνμαζηηθνύ ξήκαηνο «δνθεῖ».
Γ.3.β.
«Ἅπεπ καὶ ηὸν [...] ἐπιδεικνύμενον μάλιζη’ ἂν βλάτειε»:
Η πξόηαζε κνινλόηη εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία: «ἅπεξ» επεηδή
ην αλαθνξηθό βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ θαη δελ ππάξρεη άιιε θύξηα
πξόηαζε ζηελ πεξίνδν (θαζώο θαη ε επόκελε πξόηαζε πνπ ζπλδέεηαη
παξαηαθηηθά κε ηνλ ζύλδεζκν «θαί» είλαη όκνηα) ζεσξείηαη ζηελ νπζία
αλεμάξηεηε, ε αλησλπκία «ἅπεξ» έρεη δεηθηηθή ζεκαζία θαη αλαθέξεηαη ζηα
πξνεγνύκελα.
Δπνκέλσο ε πξόηαζε ραξαθηεξίδεηαη σο θαηαθαηηθή, επαπμεκέλε θύξηα
πξόηαζε θξίζεσο.
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 ἅπεπ: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο «ἂλ βιάςεηε» (παξαηεξνύκε ην
θαηλόκελν ηεο αηηηθήο ζύληαμεο).
 ηὸν [...] ἐπιδεικνύμενον: επηζεηηθή κεηνρή σο αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο
«ἂλ βιάςεηε» (ζα κπνξνύζακε λα ελλνήζνπκε σο αληηθείκελν ηε ιέμε
«ιόγνλ» θαη λα ζεσξήζνπκε ηελ επηζεηηθή κεηνρή σο νλνκαηηθό
νκνηόπησην επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό ζηε ιέμε «ιόγνλ».
 θαςλόηεπον: θαηεγνξνύκελν ζηε ιέμε «ηὸλ [...] ἐπηδεηθλύκελνλ
(ιόγνλ)» πνπ απνηειεί ην ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ «θαίλεζζαη»
ιόγσ ηνπ ζπλδεηηθνύ ξήκαηνο «θαίλνκαη».
 θαίνεζθαι: απαξέκθαην ηνπ απνηειέζκαηνο σο επηξξεκαηηθόο
πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη απνηέιεζκα ζην ξήκα «πνηήζεηελ» (Liddell
Scott ζελ. 619 3ορ ηόμορ II β) πνηῶ + αηηηαηηθή +απαξέκθαην: θάλσ
ώζηε λα π.ρ. ζενί ζε ἐπνίεζαλ ἱθέζζαη ἐο νἶθνλ). Ωζηόζν ην
απαξέκθαην ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί θαη ηειηθό σο αληηθείκελν ηνπ
ξήκαηνο πνηῶ (:γίλνκαη αηηία λα …, αλαγθάδσ). [Σπληαθηηθό Ν.
Τδνπγαλάηνπ, ζει. 143] ππνθείκελν απαξεκθάηνπ ελλνείηαη «ηὸλ [...]
ἐπηδεηθλύκελνλ (ιόγνλ)»
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