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Πλάτωνος Πολιτεία 519c-520a

Ενδεικτικές Απαντήσεις

Ἡµέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι
πρὸς τὸ µάθηµα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαµεν εἶναι µέγιστον,  ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι
ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, µὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν
ἐπιτρέπεται.
Τὸ ποῖον δή;
Τὸ αὐτοῦ,  ἦν δ’  ἐγώ,  καταµένειν καὶ µὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’  ἐκείνους τοὺς
δεσµώτας µηδὲ µετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιµῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε
σπουδαιότεραι.
Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσοµεν αὐτούς, καὶ ποιήσοµεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄµεινον;
Ἐπελάθου,  ἦν δ’  ἐγώ,  πάλιν,  ὦ φίλε,  ὅτι νόµῳ οὐ τοῦτο µέλει,  ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει
διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο µηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρµόττων
τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ,  ποιῶν µεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι
τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐµποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα
ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσµον
τῆς πόλεως.
Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόµην γάρ.
Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ἀδικήσοµεν τοὺς παρ’ ἡµῖν φιλοσόφους
γιγνοµένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦµεν προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιµελεῖσθαί
τε καὶ φυλάττειν.

Α. Από το παραπάνω κείµενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση του χωρίου:
«Ἡµέτερον δὴ ἔργον [...] ὂν ἄµεινον;».
Μονάδες 10
Δικό µας λοιπόν έργο/χρέος των ιδρυτών της πόλης, είπα εγώ, είναι και να αναγκάσουµε τα πιο
προικισµένα πνεύµατα να φτάσουν στο µάθηµα, το οποίο προηγουµένως λέγαµε ότι είναι το
σπουδαιότερο, δηλαδή και να αντικρίσουν το Αγαθό και να ανεβούν εκείνη την ανηφορική οδό και,
µόλις, αφού ανεβούν, το δουν καλά, να µην τους επιτρέψουµε αυτό που τώρα επιτρέπεται.
Ποιο λοιπόν είναι αυτό;
Το να µείνουν οριστικά εκεί, είπα εγώ, και να µη θέλουν να κατεβούν πάλι σε εκείνους δεσµώτες
ούτε να µοιράζονται τους κόπους και τις τιµές εκείνων, είτε είναι λιγότερο είτε περισσότερο
σηµαντικές.
Έπειτα,  είπε,  θα αδικήσουµε αυτούς,  και θα τους κάνουµε να ζουν χειρότερα,  ενώ είναι δυνατόν
αυτοί να ζουν καλύτερα;

Β1. Ο Πλάτων,  για να παρουσιάσει το αγαθό και την πορεία προς την κατάκτησή του,
χρησιµοποιεί, µεταξύ άλλων, τις παρακάτω φράσεις: α) «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ µάθηµα ὃ ἐν τῷ
πρόσθεν ἔφαµεν εἶναι µέγιστον», β) «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν» και γ) «ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν
ἀνάβασιν». Να αναλύσετε το νόηµα αυτών των φράσεων στο κείµενο του Πλάτωνα.

Μονάδες 15

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιεχοµένου και της φύσης της δικαιοσύνης και της αδικίας
και κατ' επέκταση αν και κατά πόσο ο δίκαιος ή ο άδικος είναι ευτυχέστερος και σε αυτήν και
στην άλλη ζωή ο Σωκράτης εισηγείται να αξιοποιήσουν στην προσέγγισή τους µία θεωρητική



κατασκευή για την εξέταση του ζητήµατος. Ακολουθώντας την πρότασή του, ξεκινά στο σπίτι
του Κέφαλου ένα θεωρητικό πείραµα το οποίο αφορά στην κατασκευή εξαρχής µιας πόλης,
που συγκροτείται σιγά-σιγά για να φτάσει από το πρωτόγονο στάδιο στην πλήρη ανάπτυξη
της.
Πρωταρχική προϋπόθεση για την αρµονική διαβίωση στην ιδανική αυτή πολιτεία θεωρείται ο
καταµερισµός των εξουσιών µε µοναδικό γνώµονα τα προσωπικά χαρακτηριστικά εκάστου
των µελών της. Καθοριστικός παράγοντας για αυτό αναδεικνύεται -µέσα από τα λόγια του
φιλοσόφου- η προσέγγιση και κατάκτηση της οντολογικής υφής του σύµπαντος. Για να
καταστεί ευκολότερα κατανοητή από τους συνοµιλητές του Σωκράτη η διφυής υπόστασή του,
εισάγεται µια αλληγορική προσέγγιση του κόσµου µε την µορφή της γνωστής εικόνας του
σπηλαίου. Σε αυτήν ο απελευθερωµένος δεσµώτης οφείλει να εγκαταλείψει την ασφάλεια
του σπηλαίου και να κινηθεί προς την έξοδο προκειµένου να γνωρίσει τον αληθινό κόσµο ο
οποίος βρίσκεται εκτός σπηλαίου (ἀφικέσθαι πρὸς τὸ µάθηµα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαµεν εἶναι
µέγιστον).  Η επιλογή µάλιστα του επιθέτου µέγας στον υπερθετικό βαθµό αποδεικνύει
εµφατικά την αξία του µαθήµατος στο οποίο αναφέρεται ο πλατωνικός οµιλητής. Η έννοια
στην οποία αναφέρεται ο Σωκράτης δεν είναι άλλη από το πλατωνικό Αγαθό, έννοια την
οποία εισάγει στο φιλοσοφικό του σύστηµα για πρώτη φορά ο Πλάτωνας.  Για αυτό επιλέγει
τη χρήση απαρεµφάτου σε θέση επεξήγησης προκειµένου να καταστήσει σαφές το νόηµα των
λεγοµένων του στους συνοµιλητές του.  Στη φιλοσοφία του Πλάτωνα το «ἀγαθόν» αποτελεί
ύψιστη αξία. Χρησιµοποιείται είτε µε την έννοια της ανδρείας είτε µε την έννοια του καλού σε
αντιδιαστολή προς το κακό. Σκοπός του διαλεκτικού φιλοσόφου είναι να το προσεγγίσει,
στηριζόµενος στη νόηση και όχι στις αισθήσεις. Το «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν» αποτελεί µόνιµο
µέληµα κάθε απελευθερωµένου δεσµώτη,  ο οποίος συµβολίζει τον άνθρωπο που αναζητά
την απόλυτη γνώση απαλλαγµένη από το βάρος των ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών ή
των προσωπικών αντιλήψεων εκάστου ατόµου. Για να επιτευχθεί η κατάκτηση του στόχου
απαιτείται πολύχρονη και επίπονη προσπάθεια,  η οποία διαφαίνεται από την επιλογή της
φράσης «ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν»,  η οποία λειτουργεί δηλωτικά ως απόδειξη του
επίπονου χαρακτήρα της ανθρώπινης προσπάθειας για κατάκτηση της γνώσης. Η
προσέγγιση του ἀγαθοῦ είναι µια δύσκολη υπόθεση,  καθώς η θέασή του,  («ἱδεῖν»  «ἰδῶσιν»)
απαιτεί υψηλά πνευµατικά και ψυχικά εφόδια,  αφού δεν επαρκεί  µόνο η ορθή γνώση αλλά
χρειάζεται πνευµατική καθαρότητα, οξυδέρκεια, υποµονή και επιµονή. Αξίζει να θυµηθούµε
ότι στο εκπαιδευτικό σύστηµα που προβλέπεται στην Πολιτεία η εκπαίδευση των
µελλοντικών φυλάκων διαρκεί µέχρι το 35ο έτος της ζωής τους, ενώ τα τελευταία πέντε είναι
αφιερωµένα στη µελέτη της διαλεκτικής µε στόχο την κατάκτηση του Αγαθού.
Η εικόνα της ανάβασης σε συνδυασµό µε τη χρήση σύστοιχου αντικειµένου επιτείνουν την
αγωνία του ατόµου και απεικονίζουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δύσκολη προσπάθεια
που καλείται να υποµείνει όποιος επιθυµεί να κατακτήσει τη γνώση.  Η επανάληψη της
πρόθεσης «ἀνὰ» αισθητοποιεί τον ανηφορικό και δύσκολο δρόµο που καλείται να πορευτεί η ψυχή,
για να επιτύχει την «ανάµνηση» των Ιδεών και του Αγαθού· δηλώνει την ανύψωση από τα γήινα
ενδιαφέροντα προς τα ανώτερα αντικείµενα της νόησης.
Το σύνολο των χρησιµοποιούµενων εκφράσεων στο συγκεκριµένο απόσπασµα υποδεικνύει ότι για
τον Πλάτωνα το Ἀγαθόν αποτελεί ουσιαστικά την κατάληξη της πνευµατικής πορείας του
φιλοσόφου, µε την προϋπόθεση ότι αυτός θα µπορέσει να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που
συνεπάγεται η κατάκτησή του.

Αφού διαβάσετε το χωρίο «Ἐπελάθου […] τῆς πόλεως»,  να απαντήσετε µε βάση αυτό στα
δύο επόµενα ερωτήµατα:
α. Ποιος είναι ο σκοπός του νόµου; (µονάδες 3)
β. Με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει; (µονάδες 12)



Μονάδες 15

Απαντώντας στην αντίρρηση του Γλαύκωνα, ο Σωκράτης υπενθυµίζει στον συνοµιλητή του
τον κοινωνικό χαρακτήρα του νόµου. Κύριο µέληµά του, σύµφωνα µε τον φιλόσοφο, είναι η
επίτευξη του κοινωνικού συµφέροντος και όχι η διασφάλιση της ευδαιµονίας µίας µόνο
κοινωνικής τάξης σε βάρος των υπολοίπων.  Προσωποποιώντας τον Νόµο προκειµένου αυτός
να αποκτήσει µεγαλύτερο κύρος, ισχύ και επιβολή, ο φιλόσοφος κατορθώνει να ενισχύσει την
αντικειµενικότητα και την εγκυρότητά του. Η συνεργασία των κοινωνικών τάξεων και η αρµονική
συµβίωση στο πλαίσιο της ιδανικής πολιτείας µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε την αναντίρρητη
αποδοχή των θέσεων και των στόχων του.
Ο Πλάτωνας, σε µία αναλαµπή πολιτικού ρεαλισµού, αναγνωρίζει ότι το προτεινόµενο από αυτόν
σύστηµα πολιτικής συµβίωσης, ενδέχεται να αντιµετωπίσει προβλήµατα εφαρµογής. Για το λόγο
αυτό σπεύδει να δηλώσει εµφατικά ότι ο Νόµος δε φείδεται µέσων για την προάσπιση των
επιδιωκόµενων στόχων του. Χαρακτηριστικά δηλώνεται ότι ανάµεσα στα όργανα που έχει στη
διάθεσή του βρίσκονται η πειθώ και η βία («πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ»).  Η παρουσία της πρώτης
συµβαδίζει µε το ψυχοπνευµατικό επίπεδο της πόλης και θεωρείται αναµενόµενη. Όσον
αφορά,  στην επίκληση της βίας ως µέσο επιβολής των απόψεων και των θέσεων του νόµου
δεν πρέπει να µας ξενίζει καθώς αυτή κρίνεται ως η µόνη πρόσφορη µέθοδος για ανθρώπους
ηθικά µη εξελιγµένους.  Απευθύνεται στην απαίδευτη µάζα,  τον όχλο,  ο οποίος ζει
δεσµευµένος στην πλατωνική σπηλιά πιστεύοντας στις σκιές που αντικρύζει απέναντί του.
Δεν πρόκειται για αυθαίρετη επιβολή βίας σε προσωπικό επίπεδο αλλά για νόµιµη κρατική
βία η οποία αποσκοπεί στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου και εν τέλει στην διασφάλιση
της ευτυχίας όλων των µελών του. Η χρήση βίας, αν γίνεται αυτοσκοπός ή µέσο επιβολής άδικου
νόµου, τότε καταντά µέσο καταπίεσης και εκφοβισµού στοιχεία µε τα οποία ουδέποτε θα µπορούσε
να συνταχθεί ο φιλόσοφος.
Η χρήση συµπλεκτικής παρατακτικής σύνδεσης σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί
ως τεκµήριο ισότιµης αντιµετώπισής της πειθούς και της βίας. Ο Πλάτωνας διαφαίνεται ότι
προτιµά το πρώτο µέσο, την πειθώ,  καθώς αυτή οδηγεί στη διαπαιδαγώγηση των πολιτών και τη
διαµόρφωση ηθικής συµπεριφοράς εκ µέρους τους.
Για τον Πλάτωνα ο νόµος αποτελεί το µέσο για την επίτευξη της κοινωνικής ευδαιµονίας και
την εύρυθµη λειτουργία της πόλης.  Μόνο µε την πιστή εφαρµογή των κανόνων που αυτός
θέτει ο άνθρωπος θα µπορέσει, στο µέτρο των δυνατοτήτων του, να απολαύσει τα οφέλη που
εξασφαλίζει η ζωή στο πλαίσιο µιας πραγµατικά δίκαιης πολιτείας.

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθµό καθεµιάς από τις προτάσεις της στήλης
Α, τη σωστή λέξη ή πρόταση της στήλης Β:

Στήλη Α Στήλη Β
Γλαύκωνα
Θρασύµαχο

1. Δικαιοσύνη είναι η εντιµότητα στις
συναλλαγές σύµφωνα µε τον

Κέφαλο
η στερεοµετρία.
την αρµονική.

2. Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των
φυλάκων δεν περιλαµβάνει

τον χορό.
γνώρισε τον Πυθαγορισµό.
Εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το νησί.

3. Το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα στις
Συρακούσες είχε δραµατικές εξελίξεις,
γιατί ενεπλάκη στην εµφύλια διαµάχη

Δίωνα-Διονυσίου.



είναι υποχρεωµένοι να συντηρούν τις
δύο άλλες τάξεις.
επωµίζονται στρατιωτικά και
διοικητικά καθήκοντα.

4. Οι φύλακες επίκουροι

µεριµνούν για την ευδαιµονία
ολόκληρης της πολιτείας.
τη Δηµοκρατία.
την Ολιγαρχία.

5. Όταν ο κακούργος κηφήνας
αναλάβει µε τη βοήθεια του Δήµου την
εξουσία, εγκαθιστά την Τυραννίδα.

Μονάδες 10

Απάντηση
1. Κέφαλο
2. τον χορό
3. εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το νησί
4. επωµίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα
5. την Τυραννίδα

Β4.α. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεµία αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α µε την
ετυµολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. (Στη στήλη Β περισσεύει µία λέξη.)

Στήλη Α Στήλη Β
ἀφικέσθαι ανικανοποίητος
εἶπον αφαιρετικός
ἰδεῖν ιδέα
µεταδιδόναι παράδοση

ρήµα
(µονάδες 4)

Απάντηση
ἀφικέσθαι-ανικανοποίητος, εἶπον-ρήµα, ἰδεῖν-ιδέα, µεταδιδόναι-παράδοση

Β4.β. Για καθεµία από τις τρεις παρακάτω λέξεις να γράψετε µία περίοδο λόγου στα νέα
ελληνικά,  όπου η ίδια λέξη,  σε οποιαδήποτε µορφή της (πτώση,  αριθµό,  γένος,  βαθµό,  µέρος
του λόγου), θα χρησιµοποιείται µε διαφορετική σηµασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο
κείµενο: «ἀγαθόν», «πόνων», «φαυλότεραι». (µονάδες 6)

ἀγαθόν: Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες, τα υλικά αγαθά προπορεύονται των
πνευµατικών.
πόνων: Σε χώρες του εξωτερικού επιτρέπεται η ευθανασία ως µέσο λύτρωσης του ανθρώπου
από τους πόνους της επάρατου νόσου.
φαυλότεραι: Η διαπλοκή µεταξύ πολιτικών, επιχειρηµατιών, δηµοσιογράφων είναι ένας
φαύλος κύκλος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αριστοτέλους Ρητορική, Α΄ 1-2 (έκδ. του R. Kassel)

Η σχέση ρητορικής και διαλεκτικής Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ˙ ἀµφότεραι

γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ γνωρίζειν καὶ οὐδεµιᾶς



ἐπιστήµης ἀφωρισµένης. Διὸ καὶ πάντες τρόπον τινὰ µετέχουσιν ἀµφοῖν˙ πάντες γὰρ µέχρι

τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν. Τῶν µὲν

οὖν πολλῶν οἱ µὲν εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως. Ἐπεὶ δ’ ἀµφοτέρως

ἐνδέχεται,  δῆλον ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ ὁδῷ6 ποιεῖν˙ δι’ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε διὰ συνήθειαν

καὶ οἱ ἀπὸ ταὐτοµάτου,  τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται,  τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν

ὁµολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι.

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση του κειµένου.

Μονάδες 20

Η ρητορική είναι ανάλογη της διαλεκτικής· και οι δύο αναφέρονται σε κάποια ζητήµατα,  τα

οποία, κατά κάποιον τρόπο, είναι κοινό πως όλοι γνωρίζουν και δεν αναφέρονται σε κάποια

διακριτή επιστήµη. Γι’ αυτό το λόγο και όλοι, µε κάποιον τρόπο, συµµετέχουν και στις δύο·

γιατί όλοι µέχρι ένα σηµείο / βαθµό επιχειρούν να ερευνήσουν, να υποστηρίξουν ένα

επιχείρηµα, να απολογηθούν και να κατηγορήσουν. Από τους περισσότερους ανθρώπους,

άλλοι κάνουν αυτά χωρίς σχέδιο και άλλοι από συνήθεια ως αποτέλεσµα άσκησης. Επειδή

όµως ενδέχεται να συµβαίνουν και τα δύο,  είναι φανερό ότι αυτά θα µπορούσαν να

πραγµατοποιηθούν και ως µέθοδος.  Γι’ αυτό και κάποιοι πετυχαίνουν εξαιτίας της συνήθειας

και άλλοι εξαιτίας της τύχης και αυτό συµβαίνει να θεωρείται ως η αιτία, όλοι θα µπορούσαν

να οµολογήσουν ότι µια τέτοια µέθοδος είναι έργο της ρητορικής (τέχνης).

Γ2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεµία από τις παρακάτω
λέξεις:
ἀφωρισµένης: το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθµού στην οριστική του παθητικού αορίστου
ὑπέχειν: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθµού στην προστακτική του αορίστου β’ στην ίδια
φωνή
πολλῶν: τη δοτική πληθυντικού αριθµού του θηλυκού γένους στον υπερθετικό βαθµό
δρῶσιν:  τη γενική πληθυντικού αριθµού του αρσενικού γένους της µετοχής ενεστώτα στην
ίδια φωνή (µονάδες 4)

Απαντήσεις
ἀφωρίσθη, ὑπόσχες, πλείσταις, δρώντων

Γ2.β. «τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁµολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι»: Να µεταφέρετε όλους
τους κλιτούς τύπους της πρότασης στον άλλον αριθµό. (µονάδες 6)

Μονάδες 10

Απαντήσεις
τά δὲ τοιαύτα ἤδη πᾶς ἂν ὁµολογήσαι/ ὁµολογήσειε τεχνῶν ἔργα εἶναι

Γ3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους: τῇ διαλεκτικῇ, ἐξετάζειν,
θεωρεῖν, ἔργον. (µονάδες 4)



Απαντήσεις
τῇ διαλεκτικῇ: ετερόπτωτος προσδιορισµός, δοτική αντικειµενική στο ἀντίστροφος.
ἐξετάζειν: τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα ἐγχειροῦσιν.
θεωρεῖν: τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο στο απρόσωπο ρήµα ἐνδέχεται,
ἔργον: κατηγορούµενο στο τοιοῦτον µέσω του εἶναι.

Γ3.β. «Ἐπεὶ δ’ ἀµφοτέρως ἐνδέχεται»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (µονάδα 1) και
να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της (µονάδα 1). (µονάδες 2)

Απάντηση
Δευτερεύουσα επιρρηµατική αιτιολογική πρόταση· συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηµατικός
προσδιορισµός που δηλώνει αιτία. Εκφέρεται µε οριστική, γιατί δηλώνει γεγονός πραγµατικό.

Γ3.γ. «Τῶν µὲν πολλῶν οἱ µὲν εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν,  οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως»: Να
αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους. (µονάδες 4)

Μονάδες 10

Απαντήσεις
τῶν µὲν πολλῶν: ετερόπτωτος προσδιορισµός, γενική διαιρετική
εἰκῇ: επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου στο δρῶσιν.
ταῦτα: αντικείµενο του ρήµατος δρῶσιν (σύστοιχο)
διὰ συνήθειαν: επιρρηµατικός εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει αιτία στο ρήµα δρῶσιν.

Επιµέλεια απαντήσεων:
Θεοδώρα Πυττερού (Αδίδακτο Κείµενο)
Μπικάκης Μιχάλης (Διδαγµένο Κείµενο)

https://www.facebook.com/theodora.pytterou
https://www.facebook.com/bikakis.michael

