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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α.1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη καθεμία από τις παρακάτω 

προτάσεις   

α) Οι «βέλτισται φύσεις» είναι πολίτες προικισμένοι με πνευματικά και ψυχικά 

χαρίσματα. ΣΩΣΤΟ 

β) Με τη φράση «τῶν οἰκιστῶν» ο Σωκράτης εννοεί μεταφορικά τον εαυτό του και τους 

συνομιλητές του, μαζί με τους οποίους σχεδιαζουν την ιδεατή πολιτεία.     ΣΩΣΤΟ 

γ) Ο Σωκράτης θεωρεί ότι όλοι οι πολίτες της ιδεατής πολιτείας είναι ικανοί να 

κατακτήσουν το «μέγιστον μάθημα». ΛΑΘΟΣ 

δ) Σύμφωνα με το Σωκράτη, ο νόμος της ιδεατής πολιτείας μεριμνά για την ατομική 

ευδαιμονία των πολιτών. ΛΑΘΟΣ 

ε) Στην ιδεατή πολιτεία δεν εφαρμόζεται η αρχή του καταμερισμού της εργασίας. 

ΛΑΘΟΣ 
 

Α.2 Ποιους θεωρεί ο Πλάτωνας ακατάλληλους να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της 

ιδεατής πολιτείας και γιατί;  

  

Ο Σωκράτης διακρίνει δύο κατηγορίες ανθρώπων, ακατάλληλων να αναλάβουν τη 

διακυβέρνηση της πολιτείας, τους απαίδευτους και τους πεπαιδευμένους. Ειδικότερα: 

α. Οι απαίδευτοι («ἀπαιδεύτους»), οι τυχαίοι και αφιλοσόφητοι πολιτικοί δεν μπορούν 

να κυβερνήσουν σωστά μια πολιτεία, διότι τους λείπει η παιδεία («ἀληθείας 

ἀπείρους»), δεν έχουν γνώσεις ούτε έχουν κατακτήσει την αρετή, μέσα απαραίτητα για 

να φτάσουν στη θέαση του αγαθού. Επιπλέον, δεν έχουν έναν συγκεκριμένο στόχο στη 

ζωή τους, έναν ανώτερο στόχο, που να κατευθύνει όλες τους τις ενέργειες («τοὺς μὲν 

ὅτι …καὶ δημοσίᾳ») παρά μόνο το προσωπικό τους συμφέρον. β. Οι πεπαιδευμένοι 

(«τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους»). Αυτοί δεν κρίνονται ικανοί να 

διοικήσουν σωστά μια πολιτεία, όχι γιατί δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα – άλλωστε 

γνωρίζουν την αλήθεια, έχουν κατακτήσει την αρετή και έχουν φτάσει στη θέαση του 

αγαθού – αλλά γιατί προτιμούν να ζουν αφοσιωμένοι στις πνευματικές τους 

ενασχολήσεις και να απέχουν από τα προβλήματα της καθημερινής ζωής και την 

ενεργό πολιτική  (ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι). 

 

Β1. Να εντοπίσετε στο κείμενο τους όρους που χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας για να 

χαρακτηρίσει το ἀγαθόν, την πορεία  προς αυτό και την προσέγγισή του.                                                                                                                                        

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ    ΣΤΑ   ΑΡΧΑΙΑ   Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.01.20 
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Ο Πλάτωνας δεν δίνει μια σαφή ερμηνεία για αυτόν τον όρο που είναι από τους 

βασικότερους στο φιλοσοφικό του σύστημα παρά αρκείται σε ορισμένους υπαινιγμούς.  

Μπορούμε όμως να συμπεράνουμε ότι το ἀγαθόν πάντως είναι :  

α) το εἶναι και ό,τι διατηρεί το εἶναι·  

β) η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την πολλαπλότητα·  

γ) ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη (Πολ. 509a).  

Η έκφραση αὐτὸ τὸ ἀγαθόν φαίνεται να δηλώνει την ύψιστη αρχή και την πηγή του 

όντος και της γνώσης. Πάντως ήδη στην αρχαιότητα το Πλάτωνος ἀγαθόν ήταν 

παροιμιακή έκφραση για κάτι το ασαφές και σκοτεινό.  

Για να χαρακτηρίσει ο Πλάτωνας το ἀγαθόν και την πορεία για την προσέγγισή του, 

χρησιμοποιεί τις ακόλουθες λέξεις: ἀφικέσθαι, μάθημα, μέγιστον, ἰδεῖν, ἀναβῆναι, 

ἀνάβασιν, ἀναβάντες, ἴδωσι. Οι λέξεις αυτές δηλώνουν ότι το ἀγαθὸν είναι η 

σπουδαιότερη αξία («μέγιστον μάθημα»), αφού αυτό πρέπει να κατακτήσουν οι 

άνθρωποι και κυρίως όσοι πρόκειται να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της πολιτείας. Η 

κατάκτηση της ύψιστης γνώσης του «αγαθού» είναι βέβαια μία εξαιρετικά δύσκολη και 

επίπονη διαδικασία, όπως δηλώνουν οι λέξεις «ἀναβῆναι, ἀνάβασιν, ἀναβάντες». 

Προϋποθέτει μία ανηφορική πορεία θυσιών, το τέλος της οποίας όμως ανταμείβει τον 

πνευματικά απελευθερωμένο δεσμώτη. Στο σημείο αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι 

στον Πλάτωνα αρκετά συχνά χρησιμοποιούνται με τη μεταφορική τους σημασία οι 

λέξεις «ἄνω» και «ἀνάβασις», όταν ο φιλόσοφος αναφέρεται στην παιδεία και στα 

αγαθά που απορρέουν από αυτήν. Ωστόσο, οι εξαιρετικά προικισμένες 

προσωπικότητες («τὰς βελτίστας φύσεις») μπορούν να προσεγγίσουν την ανώτατη 

γνώση του «αγαθού», όχι βέβαια, με τις αισθήσεις τους, αλλά με την καθαρή νόηση. 

Αυτό γίνεται φανερό με τις λέξεις «ἀφικέσθαι, ἰδεῖν, ἴδωσι». Άρα, κατανοούμε ότι 

πρόκειται για μία κλιμακούμενη ανοδική πορεία, η οποία οδηγεί στη διάπλαση ενός 

ανώτερου ήθους. 

 

Β2. «Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, …. συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ»: Σε 

ποια λειτουργία του νόμου της ιδεατής πολιτείας αναφέρεται ο Σωκράτης στο 

συγκεκριμένο απόσπασμα και με ποια μέσα η λειτουργία αυτή επιτελείται;  

                                                                                                                  

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Σωκράτης, με τη χρήση της μετοχής συναρμόττων 

προβάλλει την κοινωνική λειτουργία του νόμου. Υποστηρίζει ότι η κατάκτηση της 

συλλογικής ευδαιμονίας θα επιτευχθεί με την αρμονική σύζευξη, συνύπαρξη, 

συμβίωση των πολιτών και τον συντονισμό της κοινής δράσης τους προς την 

παραπάνω κατεύθυνση. Ο Πλάτωνας συχνά κάνει λόγο για την αναγκαιότητα της 

αρμονίας τόσο στα μέρη της ψυχής, με την υποταγή του κατώτερου μέρους στο 

ανώτερο, όσο και στις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους. Μόνο αν επιτευχθεί αυτή η 
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αρμονία, θα οδηγηθούν οι πολίτες στη δικαιοσύνη, στην ομαλή συμβίωση μέσα στην 

πόλη και κατ’ επέκταση στην ευδαιμονία. Τα μέσα που ο νόμος θα μετέλθει για να 

επιτύχει τον στόχο του, είναι η πειθώ, δηλαδή η συναίνεση, ο διάλογος, η ηθική 

διαπαιδαγώγηση, που οδηγούν στην εκούσια υπακοή των πολιτών στις επιταγές του 

(«πειθοῖ») ή ο καταναγκασμός και η βία, η επιβολή κυρώσεων προς τους απείθαρχους 

πολίτες («ἀνάγκῃ»). Με την πειθώ, με τη χρήση, δηλαδή, λογικών επιχειρημάτων, την 

προβολή υγιών προτύπων και με την παιδεία οφείλουν οι πολίτες να 

συνειδητοποιήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, να παραμερίσουν το προσωπικό τους 

συμφέρον και να προσφέρουν αλληλοβοηθούμενοι ό,τι είναι δυνατόν στην πολιτεία. Η 

μέθοδος αυτή απευθύνεται κυρίως στους πεπαιδευμένους πολίτες. Υπάρχουν, όμως, 

πολίτες και μέλη της κοινωνίας, οι οποίοι δεν πείθονται με τον λόγο. Σ’ αυτούς 

επιβάλλεται η βία. Πρόκειται για τον καταναγκασμό που ορίζεται από τον νόμο και 

δεν επιβάλλεται τυραννικά, αυταρχικά. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται, κυρίως, στον 

«ἄπειρον παιδείας ὄχλον», στον οποίο ο φιλόσοφος-νομοθέτης την εφαρμόζει, αλλά 

επιβάλλει και στους πολίτες, αν εκείνοι πολυπραγμονούν, καταναγκαστικά, 

υποχρεωτικά μέτρα για τη συμμόρφωσή τους στο πνεύμα της δικαιοσύνης. 

 

 

Β3. Λαμβάνοντας υπόψη το πρωτότυπο κείμενο και το παρακάτω μεταφρασμένο 

απόσπασμα, να αποδείξετε γιατί η υπακοή στους νόμους αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. 

 

Στο κείμενο αναφοράς ο Σωκράτης προσωποποιεί τον Νόμο και του αποδίδει τρεις 

βασικές λειτουργίες του με τις οποίες επιδιώκεται η ευδαιμονία της πόλης. 

Χρησιμοποιεί τρεις μετοχές «συναρμόττων, ποιῶν και ἐμποιῶν» για να καταδείξει 

τρεις αδιαπραγμάτευτες λειτουργίες – προϋποθέσεις για την ύπαρξη και την 

ευδαιμονία της πόλης. 

Με το πρώτο μετοχικό σύνολο ο Πλάτωνας προβάλλει την κοινωνική λειτουργία του 

Νόμου, καθώς επιδιώκεται η κοινωνική συναρμογή των πολιτών. 

Ο Πλάτωνας συχνά κάνει λόγο για την αναγκαιότητα της αρμονίας τόσο στα μέρη της 

ψυχής, με την υποταγή του κατώτερου μέρους στο ανώτερο, όσο και στις σχέσεις των 

πολιτών μεταξύ τους. Μόνο αν επιτευχθεί αυτή η αρμονία, θα οδηγηθούν οι πολίτες 

στη δικαιοσύνη, στην ομαλή συμβίωση μέσα στην πόλη και κατ’ επέκταση στην 

ευδαιμονία. Αν όμως ο πολίτης δεν είναι σε θέση να οριοθετήσει τον τομέα της 

δραστηριότητάς του, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις 

υποδείξεις του εμπειρότερου. Έτσι, ο νόμος, προκειμένου να πείσει τους πολίτες να 

υπακούουν σ’ αυτόν, ώστε να επέλθει η κοινωνική αρμονία, χρησιμοποιεί 

την πειθώ και τη βία. Ο νόμος εναρμονίζει τους πολίτες χρησιμοποιώντας την πειθώ, 

την εκούσια δηλαδή υπακοή των πολιτών στις επιταγές του, και τον εξαναγκασμό, 

δηλαδή τη δύναμη των κυρώσεων που διαθέτει.  

Με το δεύτερο μετοχικό σύνολο ο Σωκράτης αποδίδει στον Νόμο οικονομική 

λειτουργία. Ο Νόμος κατοχυρώνει μια από τις βασικές ιδρυτικές αρχές της πόλης, τον 

καταμερισμό της εργασίας, με τον οποίο κατακτάται η αυτάρκεια. Έτσι, αν το άτομο 
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είναι φύσει ενδεές, με την κοινωνική του συναρμογή γίνεται αύταρκες χάρη στην 

αυτάρκεια που αποκτά η κοινότητα με τον καταμερισμό της εργασίας. Οι εργασίες 

κατανέμονται σε κάθε πολίτη με βάση τις ικανότητές του, ώστε ο καθένας να στρέφει 

την προσοχή του όχι μόνο στην ικανοποίηση των δικών του αναγκών, αλλά και στις 

ανάγκες των συμπολιτών του, με στόχο το κοινό όφελος και την ευδαιμονία. Έτσι, 

μεταξύ των πολιτών καλλιεργούνται σχέσεις συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, 

αλληλοπροσφοράς και αλληλεγγύης. Με το τρίτο μετοχικό σύνολο δηλώνεται η 

παιδαγωγική και πολιτική λειτουργία του Νόμου, ο οποίος έχει χρέος να διαπλάθει 

ανθρώπους ικανούς και άξιους να διατηρούν τη συνοχή της πόλης. Για να γίνει αυτό, 

χρειάζεται ο Νόμος από τη μια να περιορίσει την ατομική επιθυμία και από την άλλη 

να κατευθύνει την πολιτική κοινωνικοποίηση των ανθρώπων. Συνεπώς, ο Νόμος 

υπηρετεί τον τελικό σκοπό της ευδαιμονίας του συνόλου και επιχειρώντας να υπαγάγει 

την ατομική επιθυμία στην αναγκαιότητα της κοινωνικής συναρμογής και της 

πολιτικής ευταξίας. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Νόμος καλλιεργεί την 

κοινωνικότητα, αναδεικνύει τους αγαθούς πολίτες σε πολιτικούς ηγέτες, θέτει όρια και 

περιορισμούς στη συμπεριφορά των πολιτών, αλλά και των φιλοσόφων-βασιλέων, 

ώστε να μην παρεκτρέπονται και διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης. 

Στο παράλληλο κείμενο που δίνεται από τους Νόμους του Πλάτωνα προβάλλονται 

παρόμοιες ιδέες σχετικά με την κυριαρχία των νόμων. Είναι λοιπόν ωφέλιμο να δοθούν 

τα αξιώματα με κριτήριο όχι την οικονομική επιφάνεια, την κοινωνική θέση ή την 

ευγενική καταγωγή, αλλά την υπακοή στους νόμους («Λέγονται τώρα όλα αυτά… 

αξίωμα για την υπηρεσία των νόμων). Εξάλλου οι άρχοντες αποτελούν τους υπηρέτες 

των νόμων καθώς την υπέρτατη εξουσία μέσα στην πόλη έχουν οι νόμοι (Αποκάλεσα, 

εξάλλου, τώρα τους λεγόμενους άρχοντες υπηρέτες των νόμων όχι χάριν φραστικής 

καινοτομίας, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο από κάθε άλλο σ’αυτό βρίσκεται η 

σωτηρία και το αντίθετο της πόλεως). Τέλος, όταν δεν αποτελούν οι νόμοι την 

υπέρτατη αρχή, επέρχεται η σύγχυση και διασαλεύεται η κοινωνική συνοχή 

(Σε μια πόλη, πράγματι …η καταστροφή). Αντίθετα, όταν οι νόμοι πρυτανεύουν , 

διασφαλίζεται η σωτηρία και η ευρυθμία της κοινότητας (ενώ σε αυτήν στην οποία θα 

είναι κυρίαρχος… γίνονται πραγματικότητα). Επομένως, ο Νόμος είναι ο ιδανικός και 

αντικειμενικός ρυθμιστής που προωθεί το κοινό καλό, τη συνοχή της πόλης και ο 

φιλόσοφος καθίσταται απλός διεκπεραιωτής των επιταγών του Νόμου. 
 

Β4. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη καθεμία από τις παρακάτω 

προτάσεις   

 

1. Κατά τον Πλάτωνα, από τα μέρη της ψυχής ηγεμονεύει το θυμοειδές. ΛΑΘΟΣ 

 

2. Στην πλατωνική πολιτεία υπάρχει κοινωνική κινητικότητα. ΣΩΣΤΟ 

 

3. Οι φύλακες-παντελείς εκλέγονται με ψηφοφορία από το σύνολο των φυλάκων. 

ΛΑΘΟΣ 
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4. Ο πατέρας του Αριστοτέλη ήταν γιατρός στην αυλή του Αμύντα του Α΄. ΛΑΘΟΣ 

 

5. Ο Αριστοτέλης κατηγορήθηκε από τους Αθηναίους για ασέβεια, επειδή συνέθεσε μια 

ελεγεία στη μνήμη του αγαπημένου του μαθητή Θεόφραστου. ΛΑΘΟΣ 
 

Β5.  α) Να βρείτε μία λέξη του αρχαίου κειμένου με την οποία έχει ετυμολογική 

συγγένεια καθεμία από τις ακόλουθες λέξεις της νέας ελληνικής που σας δίνονται:   

προίκα: ἀφικέσθαι, ἱκανῶς 

σχέδιο: μετέχειν 

γυναίκα: ἐγγενέσθαι 

άνεση: ἀφιῇ 

περιδέραιο: σύνδεσμον 

λαθραίος: ἐπελαθόμην, Ἐπελάθου 

β) διαφερόντως, συναρμόττων : να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, 

της νέας ελληνικής γλώσσας. 

 

διαφερόντως: φερέφωνο, αναφορά 

συναρμόττων: αρμονικός , φυσαρμόνικα 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ,  ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΤ' ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Β΄1–3 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ὅτι μὲν τοίνυν……τοὺς πολιτευομένους ». 

Ότι, λοιπόν, αυτός εδώ ο Αριστογείτονας και χρωστάει στο δημόσιο ταμείο και έχει 

χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα, και οι νόμοι απαγορεύουν ρητά σε όλους αυτούς 

να μπορούν να παίρνουν τον λόγο, έχει αποδειχθεί ξεκάθαρα, Αθηναίοι. Εσείς 

πρέπει να απομακρύνετε και να εμποδίζετε όλους όσους παραβιάζουν τους νόμους, 

και πολύ περισσότερο όσους έχουν αναλάβει κάποιο αξίωμα και όσους ασχολούνται 

με την πολιτική· 

                                                                                                         

2. Για ποιους λόγους όσοι έχουν εξουσία και ασχολούνται με την πολιτική πρέπει να 

τιμωρούνται  όταν παρανομούν;  

Όσοι αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα στην πόλη έχουν πολιτική επιρροή και οι 

ενέργειές τους έχουν αντίκτυπο στο σύνολο των πολιτών ανάλογα με το ποιόν τους. Αν 

είναι αχρείοι, βλάπτουν το κοινό συμφέρον, αν είναι τίμιοι, επωφελούνται όλοι. Τα 

λάθη των απλών πολιτών δεν προκαλούν ζημιές στο σύνολο,  αλλά μόνον  στους 

ίδιους, ενώ τα αντίστοιχα όσων έχουν εξουσία και ασχολούνται με την πολιτική έχουν 

συνέπειες σε όλους. Για αυτό τα λάθη των ιδιωτών  παρομοιάζονται με τα λάθη  που 

μπορεί να διαπράξουν οι  ναύτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ τα λάθη των 

πολιτικών με αυτά των κυβερνητών του πλοίου.                                                                                                         

3. α) Να βρείτε στο κείμενο  δύο αντωνυμίες διαφορετικού είδους και να τις  

αναγνωρίσετε   γραμματικά. 

τι: αιτιατική ενικού, ουδετέρου γένους, της αόριστης αντωνυμίας τίς 
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ἃ: ονομαστική πληθυντικού, ουδετέρου γένους, της αναφορικής αντωνυμίας ὅς 

β) διὰ γὰρ τούτους τὰ κοινὰ καὶ βλάπτεσθαι πέφυκεν, ἐὰν ὦσι φαῦλοι, καὶ τὰ 

μέγιστα πάλιν ὠφελεῖσθαι, ἐὰν ὦσιν ἐπιεικεῖς καὶ θέλωσιν ἐμμένειν τοῖς νόμοις: να 

μεταφέρετε τα επίθετα στον αντίστοιχο τύπο του συγκριτικού βαθμού. 

τά κοινότερα, φαυλότεροι, τά μείζονα(μείζω), ἐπιεικέστεροι 

γ) ὅταν μὲν τῶν ναυτῶν τις ἁμάρτῃ, βραχεῖαν τὴν βλάβην ἤνεγκεν,          ὅταν δ’ ὁ 

κυβερνήτης ἀποσφαλῇ, κοινὴν τὴν ἀτυχίαν ἅπασι τοῖς    ἐμπλέουσι παρεσκεύασεν: 

να μεταφέρετε όλα τα ρήματα στον  αντίστοιχο τύπο του ενεστώτα.                                                                                                                                                                                                                     

ἁμαρτάνῃ, φέρει, ἀποσφάλληται, παρασκευάζει 

4. α) Ἀθηναῖοι, ὑμᾶς, τὰ μέγιστα, τῆς πόλεως, ἃ,  τῶν ἰδιωτῶν : να αναγνωρίσετε 

συντακτικά τους όρους.  

Ἀθηναῖοι: επιθετικός προσδιορισμός στο προσηγορικό ἄνδρες 

 ὑμᾶς: υποκείμενο απαρεμφάτων  ἀπείργειν καὶ κωλύειν, υποχρεωτική ετεροπροσωπία 

απρόσωπης σύνταξης 

τὰ μέγιστα:  σύστοιχο αντικείμενο στο ὠφελεῖσθαι 

ἃ: υποκείμενο στο συμβαίνει (αττική σύνταξη) 

τοῖς ἐμπλέουσι: επιθετική, ουσιαστικοποιημένη μετοχή ως δοτική αντικειμενική στο 

κοινήν 

τῶν ἰδιωτῶν: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική υποκειμενική στο 

ἁμαρτήματα  

     β) ὡς ἐὰν ἅπαξ δῶτε τοῖς ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἐγχειροῦσί τι πράττειν τὸ παρανομεῖν καὶ 

καταφρονεῖν τῶν ὡρισμένων δικαίων, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἅπαντας ἀπολαύειν τοὺς 

μετέχοντας τῆς πόλεως: να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να το 

τρέψετε στο πραγματικό.                                                                                                                  

ἐὰν ἅπαξ δῶτε τοῖς ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἐγχειροῦσί τι πράττειν τὸ παρανομεῖν καὶ 

καταφρονεῖν τῶν ὡρισμένων δικαίων: υπόθεση  

 ἀναγκαῖόν ἐστιν ἅπαντας ἀπολαύειν τοὺς μετέχοντας τῆς πόλεως: απόδοση 

Η υπόθεση εκφέρεται με ἐὰν και υποτακτική και η απόδοση με απρόσωπη έκφραση με 

τελικό απαρέμφατο. Το είδος δηλώνει το προσδοκώμενο.  

Τροπή στο πραγματικό: εἰ ἔδοτε τοῖς ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἐγχειροῦσί τι πράττειν τὸ 

παρανομεῖν καὶ καταφρονεῖν τῶν ὡρισμένων δικαίων,  ἀναγκαῖόν ἐστιν ἅπαντας 

ἀπολαύειν τοὺς μετέχοντας τῆς πόλεως. 
 

 


